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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	47	nr.	2	første	og	tredje	punktum,	

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	økonomiske	
og	sosiale	komité(1),

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	sentralbank(2),

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(3)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2000/12/EF	 av	 20.	
mars	 2000	 om	 adgang	 til	 å	 starte	 og	 utøve	 virksomhet	
som	 kredittinstitusjon(4)	 er	 blitt	 betydelig	 endret	 flere	
ganger.	Ettersom	det	skal	gjøres	ytterligere	endringer,	bør	
direktivet	av	klarhetshensyn	omarbeides.

2)	 For	å	gjøre	det	enklere	å	starte	og	utøve	virksomhet	som	
kredittinstitusjon	 er	 det	 nødvendig	 å	 fjerne	 de	 største	
ulikhetene	mellom	medlemsstatenes	lovgivninger	når	det	
gjelder	de	reglene	som	disse	institusjonene	er	underlagt.

3)	 Dette	 direktiv	 er	 det	 grunnleggende	 dokument	 for	
gjennomføringen	 av	 det	 indre	 marked	 på	 området	
kredittinstitusjoner,	både	med	hensyn	til	etableringsadgang	
og	adgangen	til	å	yte	finansielle	tjenester.

4)	 I	 kommisjonsmeldingen	 av	 11.	 mai	 1999	 med	 tittel	
«Gjennomføring	 av	 rammebestemmelser	 om	 finansielle	
tjenester:	en	handlingsplan»	angis	en	rekke	mål	som	må	
nås	 for	 å	 gjennomføre	 det	 indre	 marked	 for	 finansielle	
tjenester.	 Det	 europeiske	 råd	 satte	 seg	 på	 sitt	 møte	 i	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 177	 av	 30.6.2006,	 s.	 1,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	65/2008	av	6.	 juni	2008	om		
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	IX	(Finansielle	tjenester),	se	EØS-tillegget	
til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	9.

(1)	 EUT	C	234	av	22.9.2005,	s.	8.
(2)	 EUT	C	52	av	2.3.2005,	s.	37.
(3)	 Europaparlamentsuttalelse	av	28.	september	2005	(ennå	ikke	offentliggjort	i	

EUT)	og	rådsbeslutning	av	7.	juni	2006.
(4)	 EFT	L	126	av	26.5.2000,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/29/EF	

(EUT	L	70	av	9.3.2006,	s.	50).

Lisboa	 23.	 og	 24.	 mars	 2000	 som	 mål	 å	 gjennomføre	
handlingsplanen	 innen	 2005.	 En	 omarbeiding	 av	
bestemmelser	om	ansvarlig	kapital	er	et	nøkkelelement	i	
handlingsplanen.

5)	 For	 å	 beskytte	 oppsparte	 midler	 og	 for	 å	 skape	
like	 konkurransevilkår	 mellom	 institusjonene	 bør	
samordningstiltak	 for	 kredittinstitusjoner	 få	 anvendelse	
på	 samtlige	 institusjoner.	Det	 bør	 imidlertid	 tas	 behørig	
hensyn	 til	objektive	ulikheter	 i	 institusjonenes	vedtekter	
og	deres	egentlige	oppgaver	slik	de	er	fastsatt	i	nasjonal	
lovgivning.

6)	 Virkeområdet	for	disse	tiltakene	bør	derfor	være	så	stort	
som	mulig,	og	omfatte	alle	institusjoner	hvis	virksomhet	
består	 i	 å	 motta	 midler	 som	 skal	 tilbakebetales,	 fra	
allmennheten,	 enten	 som	 innskudd	 eller	 i	 andre	 former,	
for	eksempel	løpende	utstedelse	av	obligasjoner	og	andre	
tilsvarende	verdipapirer,	samt	å	yte	kreditt	for	egen	regning.	
Det	bør	fastsettes	unntak	for	visse	kredittinstitusjoner	som	
dette	direktiv	ikke	kan	få	anvendelse	på.	Bestemmelsene	
i	dette	direktiv	bør	 ikke	berøre	anvendelsen	av	nasjonal	
lovgivning	 som	 gir	 særskilte	 supplerende	 tillatelser	
som	 gjør	 det	 mulig	 for	 kredittinstitusjoner	 å	 utøve	
særlige	 former	 for	 virksomhet	 eller	 utføre	 særlige	 typer	
operasjoner.

7)	 Det	 er	 hensiktsmessig	 å	 gjennomføre	 bare	 den	
grunnleggende	 harmoniseringen	 som	 er	 nødvendig	 og	
tilstrekkelig	for	å	sikre	gjensidig	anerkjennelse	av	tillatelser	
og	tilsynsordninger	som	vil	gjøre	det	mulig	å	gi	en	enkelt	
tillatelse	som	er	gyldig	i	hele	Fellesskapet,	og	å	anvende	
prinsippet	om	tilsyn	ved	hjemstatens	tilsynsmyndigheter.	
Kravet	om	at	det	 skal	 foreligge	en	virksomhetsplan	bør	
derfor	bare	anses	som	en	faktor	som	setter	vedkommende	
myndigheter	i	stand	til	å	treffe	beslutninger	på	grunnlag	
av	 mer	 nøyaktige	 opplysninger,	 ved	 hjelp	 av	 objektive	
kriterier.	 En	 viss	 smidighet	 bør	 likevel	 være	 mulig	 når	
det	gjelder	kravene	til	kredittinstitusjoners	juridiske	form	
med	hensyn	til	beskyttelse	av	bankbetegnelser.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSDIREKTIV	2006/48/EF

av	14.	juni	2006

om	adgang	til	å	starte	og	utøve	virksomhet	som	kredittinstitusjon	(omarbeiding)(*)
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8)	 Ettersom	 målene	 for	 dette	 direktiv,	 som	 er	 å	 innføre	
regler	 for	 adgang	 til	 å	 starte	 og	 utøve	 virksomhet	 som	
kredittinstitusjon	og	for	tilsyn	med	disse,	ikke	kan	nås	i	
tilstrekkelig	grad	av	medlemsstatene	og	derfor	på	grunn	
av	det	foreslåtte	tiltakets	omfang	og	virkninger	bedre	kan	
nås	 på	 fellesskapsplan,	 kan	 Fellesskapet	 treffe	 tiltak	 i	
samsvar	med	nærhetsprinsippet	som	fastsatt	 i	 traktatens	
artikkel	 5.	 I	 samsvar	med	 forholdsmessighetsprinsippet	
fastsatt	i	nevnte	artikkel	går	dette	direktiv	ikke	lenger	enn	
det	som	er	nødvendig	for	å	nå	disse	målene.

9)	 Det	 er	 nødvendig	 med	 like	 finansielle	 krav	 til	
kredittinstitusjoner	for	å	sikre	lik	beskyttelse	for	sparere	
samt	 rettferdige	 konkurransevilkår	 for	 sammenlignbare	
grupper	av	kredittinstitusjoner.	I	påvente	av	en	nærmere	
samordning	 bør	 det	 fastsettes	 egnede	 strukturelle	
forholdstall	 som	 innenfor	 rammen	 av	 det	 samarbeid	
som	 finner	 sted	 mellom	 nasjonale	 myndigheter	 og	 i	
samsvar	 med	 ensartede	 metoder,	 vil	 gjøre	 det	 mulig	
å	 følge	 utviklingen	 til	 sammenlignbare	 typer	 av	
kredittinstitusjoner.	 Denne	 framgangsmåten	 er	 egnet	
til	 å	 lette	 en	 gradvis	 tilnærming	 mellom	 de	 systemer	
for	 forholdstall	 som	 medlemsstatene	 har	 fastsatt	 og	
anvendt.	 Det	 er	 imidlertid	 nødvendig	 å	 skille	 mellom	
de	 forholdstall	 som	 tar	 sikte	 på	 å	 sikre	 en	 forsvarlig	
ledelse	av	kredittinstitusjoner,	og	de	forholdstall	som	er	
fastsatt	med	henblikk	på	den	økonomiske	politikken	og	
pengepolitikken.

10)	 Ifølge	 prinsippene	 om	 gjensidig	 anerkjennelse	 og	
om	 tilsyn	 ved	 hjemstatens	 tilsynsmyndigheter	 bør	
vedkommende	 myndigheter	 i	 medlemsstatene	 ikke	 gi	
tillatelse,	 eller	 trekke	 tilbake	 tillatelsen,	 når	 det	 klart	
framgår	av	faktorer	som	innholdet	 i	virksomhetsplanen,	
geografisk	 fordeling	 av	 virksomheten	 eller	 den	
virksomhet	som	faktisk	er	utøvd,	at	en	kredittinstitusjon	
har	 valgt	 rettssystemet	 i	 en	 medlemsstat	 i	 den	 hensikt	
å	 unngå	 strengere	 standarder	 som	 gjelder	 i	 en	 annen	
medlemsstat	 der	 kredittinstitusjonen	 utøver	 eller	 har	 til	
hensikt	å	utøve	størstedelen	av	sin	virksomhet.	I	tilfeller	
der	 det	 ikke	 er	 noen	 klar	 indikasjon	 på	 dette,	men	 der	
hoveddelen	av	de	samlede	eiendelene	 til	 foretakene	 i	et	
bankkonsern	 er	 lokalisert	 i	 en	 annen	 medlemsstat	 hvis	
vedkommende	myndigheter	har	ansvar	for	å	føre	tilsyn	på	
konsolidert	grunnlag,	bør	ansvaret	for	å	utøve	slikt	tilsyn	
på	 konsolidert	 grunnlag	 i	 henhold	 til	 artikkel	 125	 og	
126	endres	bare	med	samtykke	 fra	disse	vedkommende	
myndigheter.	 En	 kredittinstitusjon	 som	 er	 en	 juridisk	
person,	 bør	 ha	 tillatelse	 i	 den	medlemsstat	 der	 den	 har	
sitt	forretningskontor.	En	kredittinstitusjon	som	ikke	er	en	
juridisk	person,	bør	ha	sitt	hovedkontor	i	den	medlemsstat	
der	den	har	tillatelse.	I	tillegg	bør	medlemsstatene	kreve	
at	 en	 kredittinstitusjons	 hovedkontor	 alltid	 er	 plassert	
i	 institusjonens	 hjemstat,	 og	 at	 den	 faktisk	 utøver	
virksomhet	der.

11)	 Vedkommende	 myndigheter	 bør	 ikke	 gi	 en	
kredittinstitusjon	 tillatelse	 eller	 opprettholde	 tillatelsen	
dersom	 vedkommende	 myndigheter	 kan	 bli	 hindret	 i	
å	 føre	 forsvarlig	 tilsyn	 på	 grunn	 av	 nære	 forbindelser	

mellom	vedkommende	institusjon	og	andre	fysiske	eller	
juridiske	 personer.	 Kredittinstitusjoner	 som	 allerede	 er	
godkjent,	bør	også	oppfylle	vedkommende	myndigheters	
krav	i	denne	forbindelse.

12)	 Henvisningen	 til	 tilsynsmyndighetenes	 forsvarlige	
utøvelse	 av	 sin	 tilsynsfunksjon	 omfatter	 det	
tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 som	 bør	 føres	 med	
en	 kredittinstitusjon	 når	 slikt	 tilsyn	 er	 fastsatt	 i	
fellesskapsrettens	 bestemmelser.	 I	 slike	 tilfeller	 bør	 de	
myndigheter	 som	 mottar	 anmodningen	 om	 tillatelse,	
kunne	fastslå	hvilke	myndigheter	som	er	kompetente	til	
å	føre	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	med	vedkommende	
kredittinstitusjon.

13)	 Dette	 direktiv	 setter	 medlemsstatene	 og/eller	
vedkommende	 myndigheter	 i	 stand	 til	 å	 anvende	
kapitalkrav	 på	 individuelt	 og	 konsolidert	 grunnlag,	 og	
å	la	være	å	anvende	kapitalkrav	på	individuelt	grunnlag	
der	de	anser	dette	som	hensiktsmessig.	Konsolidert	tilsyn	
på	 individuelt	 og	 konsolidert	 grunnlag	 og	 på	 tvers	 av	
landegrensene	 er	 nyttige	 verktøy	 for	 å	 føre	 tilsyn	 med	
kredittinstitusjoner.	 Dette	 direktiv	 setter	 vedkommende	
myndigheter	 i	 stand	 til	 å	 støtte	 institusjoner	 som	driver	
virksomhet	 på	 tvers	 av	 landegrensene,	 ved	 å	 lette	
samarbeidet	 mellom	 disse.	 Vedkommende	 myndigheter	
bør	særlig	fortsatt	gjøre	bruk	at	artikkel	42,	131	og	141	
for	å	samordne	sin	virksomhet	og	sine	anmodninger	om	
informasjon.

14)	 Kredittinstitusjoner	med	tillatelse	i	sin	hjemstat	bør	i	hele	
Fellesskapet	 tillates	 å	 utøve	 virksomheten	 oppført	 på	
listen	 i	 vedlegg	 I	 ved	 å	 opprette	 filialer	 eller	 ved	 å	 yte	
tjenester.

15)	 Medlemsstatene	kan	også	fastsette	strengere	regler	enn	de	
regler	som	er	fastsatt	i	artikkel	9	nr.	1	første	ledd,	artikkel	
9	nr.	2	og	artikkel	12,	19-21,	44-52,	75	og	120-122	for	
kredittinstitusjoner	med	tillatelse	fra	sine	vedkommende	
myndigheter.	Medlemsstatene	kan	også	kreve	at	artikkel	
123	overholdes	på	individuelt	eller	annet	grunnlag,	og	at	
delkonsolidering	som	beskrevet	i	artikkel	73	nr.	2	kommer	
til	anvendelse	på	andre	nivåer	innenfor	et	konsern.

16)	 Det	 er	 hensiktsmessig	 å	 utvide	 prinsippet	 om	gjensidig	
anerkjennelse	til	å	omfatte	den	virksomhet	som	er	oppført	
i	 vedlegg	 I,	 når	 den	 utøves	 av	 finansinstitusjoner	 som	
er	 datterforetak	 av	 kredittinstitusjoner,	 forutsatt	 at	 slike	
datterforetak	 omfattes	 av	 det	 konsoliderte	 tilsynet	 med	
hovedforetaket,	og	at	det	oppfyller	visse	strenge	vilkår.

17)	 I	 forbindelse	 med	 utøvelse	 av	 etableringsretten	 og	
adgangen	til	å	yte	tjenester	bør	vertsstaten	kunne	kreve	at	
institusjoner	som	ikke	har	tillatelse	som	kredittinstitusjon	
i	hjemstaten,	og	med	hensyn	til	virksomhet	som	ikke	er	
oppført	 i	 vedlegg	 I,	 overholder	 særlige	 bestemmelser	
i	 vertsstatens	 nasjonale	 lovgivning,	 forutsatt	 på	 den	
ene	 side	 at	 disse	 bestemmelsene	 er	 forenlige	 med	
fellesskapsretten	 og	 er	 begrunnet	 i	 allmennhetens	
interesser,	 og	 på	 den	 annen	 side	 at	 disse	 institusjonene	
eller	 denne	 virksomheten	 ikke	 er	 underlagt	 tilsvarende	
regler	i	lover	eller	forskrifter	i	hjemstaten.
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18)	 Medlemsstatene	 bør	 påse	 at	 det	 ikke	 er	 noe	 som	
hindrer	 at	 den	 virksomhet	 som	 omfattes	 av	 den	
gjensidige	 anerkjennelsen,	 kan	 utøves	 på	 samme	 måte	
som	 i	 hjemstaten,	 så	 lenge	 dette	 ikke	 er	 i	 strid	 med	
lovbestemmelser	som	beskytter	allmennhetens	interesser	
i	vertsstaten.

19)	 De	 regler	 som	gjelder	 for	 filialer	 av	 kredittinstitusjoner	
som	har	sitt	hovedkontor	utenfor	Fellesskapet,	bør	være	
ensartet	 i	 alle	 medlemsstater.	 Det	 er	 viktig	 å	 fastsette	
at	 slike	 regler	 ikke	 kan	 være	 gunstigere	 enn	 de	 regler	
som	 gjelder	 for	 filialer	 av	 institusjoner	 fra	 en	 annen	
medlemsstat.	Fellesskapet	 bør	 kunne	 inngå	 avtaler	med	
tredjestater	 om	 anvendelse	 av	 bestemmelser	 som	 gir	
slike	 filialer	 samme	 behandling	 i	 hele	 Fellesskapet.	
Filialer	 av	 kredittinstitusjoner	 som	har	 sitt	 hovedkontor	
i	 tredjestater,	 bør	 ikke	 omfattes	 av	 adgangen	 til	 å	 yte	
tjenester	 i	 henhold	 til	 traktatens	 artikkel	 49	 annet	 ledd	
eller	 av	 etableringsadgangen	 i	 andre	medlemsstater	 enn	
der	de	er	etablert.

20)	 Det	 bør	 inngås	 avtaler	 på	 gjensidig	 grunnlag	 mellom	
Fellesskapet	og	tredjestater	for	å	gjøre	det	praktisk	mulig	
å	 gjennomføre	 konsolidert	 tilsyn	 over	 et	 størst	 mulig	
geografisk	område.

21)	 Ansvaret	for	tilsyn	med	en	kredittinstitusjons	økonomiske	
soliditet,	 og	 særlig	 med	 dens	 solvens,	 bør	 ligge	 hos	
institusjonens	 hjemstat.	 Vedkommende	 myndigheter	 i	
vertsstaten	bør	ha	ansvar	for	tilsyn	med	filialenes	likviditet	
og	pengepolitikk.	Tilsynet	med	markedsrisiko	bør	 være	
gjenstand	 for	 nært	 samarbeid	 mellom	 vedkommende	
myndigheter	i	hjemstaten	og	vertsstaten.

22)	 For	 at	 det	 indre	 bankmarked	 skal	 virke	 på	 en	
tilfredsstillende	måte,	 kreves	 ikke	 bare	 rettsregler,	men	
også	 et	 nært	 og	 regelmessig	 samarbeid	og	 en	betydelig	
forbedret	 tilnærming	 av	 lovgivningsmessig	 praksis	 og	
tilsynspraksis	 mellom	 vedkommende	 myndigheter	 i	
medlemsstatene.	 For	 dette	 formål	 bør	 vurderinger	 av	
problemer	 som	 gjelder	 individuelle	 kredittinstitusjoner	
og	 gjensidig	 utveksling	 av	 informasjon	 finne	 sted	
i	 Den	 europeiske	 banktilsynskomité,	 nedsatt	 ved	
kommisjonsbeslutning	 2004/5/EF(1).	 Den	 nevnte	
framgangsmåten	 for	 gjensidig	 underretning	 erstatter	 på	
ingen	måte	 tosidig	 samarbeid.	Uten	 at	 det	 berører	 egen	
kontrollmyndighet	 bør	 vedkommende	 myndigheter	 i	
vertsstaten,	 i	 hastesaker	 enten	 på	 eget	 initiativ	 eller	 på	
initiativ	 fra	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten,	
kunne	kontrollere	at	virksomheten	til	en	kredittinstitusjon	
som	 er	 etablert	 på	 vedkommende	 vertsstats	 territorium,	
utøves	 i	 samsvar	 med	 relevant	 lovgivning	 og	 med	
prinsippene	for	god	forvaltnings-	og	regnskapspraksis	og	
forsvarlig	internkontroll.

23)	 Det	 bør	 fastsettes	 adgang	 til	 utveksling	 av	 informasjon	
mellom	vedkommende	myndigheter	og	myndigheter	eller	
organer	som	i	kraft	av	sin	funksjon	bidrar	til	å	styrke	det	

(1)	 EUT	L	3	av	7.1.2004,	s.	28.

finansielle	systems	stabilitet.	For	å	bevare	de	utvekslede	
opplysningenes	 fortrolige	 karakter	 bør	 antall	 mottakere	
være	strengt	begrenset.

24)	 Visse	 former	 for	atferd,	 som	for	eksempel	bedrageri	og	
innsidehandel,	vil	kunne	påvirke	det	finansielle	systems	
stabilitet	 og	 integritet,	 også	 når	 dette	 berører	 andre	
institusjoner	 enn	 kredittinstitusjoner.	 Det	 må	 fastsettes	
vilkår	 for	 hvordan	 slik	 utveksling	 av	 informasjon	 kan	
tillates.

25)	 Når	 det	 er	 fastsatt	 at	 opplysninger	 kan	 gis	 videre	 bare	
med	vedkommende	myndigheters	uttrykkelige	samtykke,	
bør	disse	eventuelt	kunne	gjøre	samtykket	betinget	av	at	
strenge	krav	blir	overholdt.

26)	 Utveksling	 av	 opplysninger	 mellom	 på	 den	 ene	 side	
vedkommende	 myndigheter	 og	 på	 den	 annen	 side	
sentralbanker	og	andre	organer	med	lignende	funksjon	i	
deres	 egenskap	 av	monetære	myndigheter,	 og	 eventuelt	
også	andre	offentlige	myndigheter	med	ansvar	for	tilsyn	
med	betalingssystemer,	bør	også	tillates.

27)	 For	 å	 styrke	 tilsynet	med	 kredittinstitusjoner	 og	 vernet	
av	 kredittinstitusjoners	 kunder	 bør	 revisorer	 ha	 plikt	 til	
umiddelbart	 å	 underrette	 vedkommende	 myndigheter	
dersom	de	i	forbindelse	med	utførelsen	av	sin	oppgave	får	
kjennskap	til	visse	forhold	som	i	alvorlig	grad	vil	kunne	
påvirke	en	kredittinstitusjons	finansielle	stilling	eller	dens	
forvaltningsmessige	 og	 regnskapsmessige	 organisering.	
Av	samme	grunn	bør	medlemsstatene	også	fastsette	at	en	
slik	plikt	gjelder	under	alle	omstendigheter	der	en	revisor	
i	forbindelse	med	utførelsen	av	sine	oppgaver	oppdager	
slike	 forhold	 i	 et	 foretak	 som	 har	 nære	 forbindelser	 til	
en	 kredittinstitusjon.	 Revisorenes	 plikt	 til	 eventuelt	 å	
underrette	vedkommende	myndigheter	om	visse	forhold	
og	avgjørelser	med	hensyn	til	en	kredittinstitusjon	som	de	
oppdager	i	forbindelse	med	utførelsen	av	sine	oppgaver	i	
et	ikke-finansielt	foretak,	bør	i	seg	selv	ikke	endre	verken	
arten	av	deres	oppgaver	i	vedkommende	foretak	eller	den	
måten	de	skal	utføre	sine	oppgaver	på	i	foretaket.

28)	 I	dette	direktiv	fastsettes	det	at	det	for	visse	poster	som	
inngår	i	ansvarlig	kapital,	bør	fastsettes	kriterier,	uten	at	
dette	berører	medlemsstatenes	mulighet	til	fritt	å	anvende	
strengere	bestemmelser.

29)	 Alt	etter	arten	av	de	postene	som	utgjør	ansvarlig	kapital,	
skilles	det	i	dette	direktiv	mellom	på	den	ene	side	poster	
som	utgjør	kjernekapital,	og	på	den	annen	side	poster	som	
utgjør	tilleggskapital.

30)	 For	å	vise	at	de	postene	som	utgjør	tilleggskapital,	ikke	er	
av	samme	art	som	dem	som	utgjør	kjernekapital,	bør	det	
tilleggskapitalbeløpet	som	inngår	i	ansvarlig	kapital,	ikke	
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overstige	 kjernekapitalen.	 Videre	 bør	 beløpet	 for	 visse	
poster	i	tilleggskapitalen	samlet	ikke	overstige	halvparten	
av	kjernekapitalen.

31)	 For	 å	 unngå	 konkurransevridning	 bør	 offentlige	
kredittinstitusjoner	 ikke	 la	 garantier	 som	 de	 er	 blitt	
innvilget	 av	 medlemsstatene	 eller	 lokale	 myndigheter,	
inngå	i	beregningen	av	ansvarlig	kapital.

32)	 Når	det	for	tilsynsformål	er	nødvendig	å	fastslå	størrelsen	
på	 konsolidert	 ansvarlig	 kapital	 for	 kredittinstitusjoner	
i	 et	 konsern,	 bør	beregningen	 skje	 i	 samsvar	med	dette	
direktiv.

33)	 Den	 nøyaktige	 regnskapsmetoden	 som	 skal	 benyttes	
ved	 beregning	 av	 ansvarlig	 kapital	 og	 ved	 vurdering	
av	 om	 den	 er	 tilstrekkelig	 med	 hensyn	 til	 den	 risiko	
som	 en	 kredittinstitusjon	 er	 eksponert	 for,	 og	 av	
konsentrasjonen	 av	 engasjementer,	 bør	 ta	 hensyn	
til	 bestemmelsene	 i	 rådsdirektiv	 86/635/EØF	 av	 8.	
desember	1986	om	bankers	og	andre	finansinstitusjoners	
årsregnskaper	 og	 konsoliderte	 regnskaper(1),	 som	
inneholder	 visse	 tilpasninger	 av	 bestemmelsene	 i	
sjuende	 rådsdirektiv	 83/349/EØF	 av	 13.	 juni	 1983	 om	
konsoliderte	 regnskaper(2),	 eller	 i	 europaparlaments-	og	
rådsforordning	 (EF)	nr.	 1606/2002	 av	19.	 juli	 2002	om	
anvendelse	 av	 internasjonale	 regnskapsstandarder(3),	
avhengig	 av	 hvilken	 av	 disse	 rettsaktene	 som	 gjelder	
for	 kredittinstitusjoners	 regnskapsføring	 i	 henhold	 til	
nasjonal	lovgivning.

34)	 Minstekrav	til	kapital	spiller	en	sentral	rolle	i	forbindelse	
med	 tilsynet	 med	 kredittinstitusjoner	 og	 gjensidig	
anerkjennelse	 av	 tilsynsmetoder.	 I	 denne	 forbindelse	
bør	 bestemmelsene	 om	 minstekrav	 til	 kapital	 ses	 i	
sammenheng	med	 andre	 særlige	 dokumenter	 som	 også	
harmoniserer	de	grunnleggende	metodene	for	tilsyn	med	
kredittinstitusjoner.

35)	 For	 å	 hindre	 konkurransevridning	 og	 for	 å	 styrke	
banksystemet	i	det	indre	marked,	er	det	hensiktsmessig	å	
fastsette	felles	minstekrav	til	kapital.

36)	 For	å	sikre	en	tilstrekkelig	grad	av	solvens	er	det	viktig	
å	 fastsette	minstekrav	 til	kapital	 som	veier	eiendeler	og	
poster	utenfor	balansen	i	samsvar	med	graden	av	risiko.

37)	 I	 denne	 sammenheng	 vedtok	 Basel-komiteen	
for	 banktilsyn	 26.	 juni	 2004	 en	 rammeavtale	 om	
internasjonal	 tilnærming	 av	 måling	 av	 og	 krav	 til	
kapital.	 Bestemmelsene	 i	 dette	 direktiv	 om	minstekrav	
til	 kapital	 for	 kredittinstitusjoner	 og	 bestemmelsene	

(1)	 EFT	L	372	av	31.12.1986,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsdirektiv	2003/51/EF	(EUT	L	178	av	17.7.2003,	s.	16).

(2)	 EFT	L	193	av	18.7.1983,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2003/51/EF.
(3)	 EFT	L	243	av	11.9.2002,	s.	1.

om	 minstekapital	 i	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	
2006/49/EF	 av	 14.	 juni	 2006	 om	 verdipapirforetaks	 og	
kredittinstitusjoners	 kapitaldekningsgrad(4)	 tilsvarer	 i	
stor	grad	bestemmelsene	i	Basel-avtalen.

38)	 Det	 er	 svært	 viktig	 å	 ta	 hensyn	 til	 mangfoldet	 av	
kredittinstitusjoner	i	Fellesskapet	ved	å	fastsette	alternative	
metoder	 for	 beregning	 av	 minstekrav	 til	 kapital	 for	
kredittrisiko	som	omfatter	ulike	nivåer	av	risikofølsomhet,	
og	 som	 krever	 ulike	 grader	 av	 kompleksitet.	 Bruk	 av	
ekstern	 kredittvurdering	 og	 kredittinstitusjoners	 egne	
estimater	 av	 individuelle	 parametrer	 for	 kredittrisiko	
innebærer	 en	 betydelig	 forbedring	 når	 det	 gjelder	
risikofølsomhet	og	grunnleggende	soliditet	med	hensyn	til	
regler	for	kredittrisiko.	Det	bør	fastsettes	egnede	tiltak	for	
å	oppmuntre	kredittinstitusjoner	til	å	benytte	metoder	som	
er	mer	risikofølsomme.	Ved	utarbeidingen	av	de	estimater	
som	er	nødvendige	for	å	anvende	kredittrisikometodene	
i	 dette	 direktiv,	 vil	 kredittinstitusjonene	 måtte	 tilpasse	
sine	 databehandlingsbehov	 til	 sine	 kunders	 rettmessige	
interesser	 med	 hensyn	 til	 vern	 av	 personopplysninger	
i	 henhold	 til	 Fellesskapets	 gjeldende	 regelverk	
for	 personvern,	 samtidig	 som	 kredittinstitusjoners	
framgangsmåter	 for	 måling	 og	 forvaltning	 av	
kredittrisiko	 forbedres	 for	 å	 sikre	 at	 det	 finnes	metoder	
for	 å	 fastsette	 lovfestede	 krav	 til	 ansvarlig	 kapital	 for	
kredittinstitusjoner,	som	gjenspeiler	kompleksiteten	 i	de	
enkelte	kredittinstitusjonenes	metoder.	Databehandlingen	
bør	 være	 i	 samsvar	 med	 reglene	 for	 overføring	 av	
personopplysninger	 fastsatt	 i	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	 95/46/EF	 om	 vern	 av	 fysiske	 personer	 i	
forbindelse	 med	 behandling	 av	 personopplysninger	
og	 om	 fri	 utveksling	 av	 slike	 opplysninger(5).	 I	 denne	
sammenheng	 bør	 databehandling	 i	 forbindelse	 med	
inngåelse	 og	 håndtering	 av	 engasjementer	 med	 kunder	
anses	 for	å	omfatte	utvikling	og	validering	av	 systemer	
for	 kredittrisikohåndtering	 og	 –måling.	 Dette	 tjener	
ikke	 bare	 kredittinstitusjoners	 rettmessige	 interesser,	
men	også	formålet	med	dette	direktiv,	som	er	å	benytte	
bedre	metoder	for	måling	og	håndtering	av	risiko	og	også	
bruke	disse	i	forbindelse	med	lovfestede	krav	til	ansvarlig	
kapital.

39)	 Når	 det	 gjelder	 bruken	 av	 både	 eksterne	 estimater	
og	 institusjonens	 egne	 estimater	 eller	 interne	
kredittvurderinger,	 bør	 det	 tas	 hensyn	 til	 at	 det	 for	
tiden	 bare	 er	 interne	 kredittvurderinger	 som	 fastsettes	
av	 et	 foretak	 —	 finansinstitusjonen	 selv	 —	 som	
er	 underlagt	 en	 framgangsmåte	 for	 godkjenning	 i	
Fellesskapet.	Når	det	gjelder	eksterne	kredittvurderinger,	
blir	 det	 benyttet	 produkter	 fra	 såkalte	 anerkjente	
kredittvurderingsinstitusjoner,	 som	 for	 tiden	 ikke	
er	 underlagt	 noen	 framgangsmåte	 for	 godkjenning	 i	
Fellesskapet.	På	bakgrunn	av	den	store	betydning	eksterne	
kredittvurderinger	 har	 for	 beregning	 av	 kapitalkrav	 i	
henhold	til	dette	direktiv,	er	det	behov	for	løpende	å	vurdere	
en	egnet	framtidig	framgangsmåte	for	godkjenning	av	og	
tilsyn	med	kredittvurderingsinstitusjoner.

(4)	 Se	EUT	L	177	av	30.6.2006,	s.	201.
(5)	 EFT	 L	 281	 av	 23.11.1995,	 s.	 31.	 Direktivet	 endret	 ved	 forordning	 (EF)	

nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).
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40)	 Minstekravene	 til	kapital	bør	stå	 i	 forhold	 til	den	risiko	
som	skal	dekkes.	Særlig	bør	den	 reduksjon	 i	 risikonivå	
som	 skyldes	 et	 stort	 antall	 relativt	 små	 engasjementer,	
gjenspeiles	i	kapitalkravene.

41)	 Bestemmelsene	 i	 dette	 direktiv	 er	 i	 samsvar	 med	
forholdsmessighetsprinsippet,	 idet	 det	 særlig	 tas	
hensyn	 til	 forskjellene	 mellom	 kredittinstitusjoner	
når	 det	 gjelder	 deres	 størrelse,	 omfanget	 av	 deres	
virksomhet	 og	 deres	 virksomhetsområde.	 Samsvar	med	
forholdsmessighetsprinsippet	betyr	også	at	enklest	mulige	
framgangsmåter	 for	 kredittvurdering,	 også	 ved	 bruk	 av	
den	interne	kredittvurderingsmetoden	(«IRB-metoden»),	
kan	anvendes	på	detaljkundeengasjementer.

42)	 Dette	 direktivs	 «utviklingsmessige»	 art	 gjør	 det	 mulig	
for	 kredittinstitusjoner	 å	 velge	 mellom	 tre	 metoder	
med	 varierende	 kompleksitet.	 For	 særlig	 å	 gi	 små	
kredittinstitusjoner	 mulighet	 til	 å	 velge	 den	 mer	
risikofølsomme	 IRB-metoden,	 bør	 vedkommende	
myndigheter	 gjennomføre	 bestemmelsene	 i	 artikkel	 89	
nr.	1	bokstav	a)	og	b)	når	dette	er	hensiktsmessig.	Disse	
bestemmelsene	bør	forstås	slik	at	engasjementskategorier	
som	 er	 nevnt	 i	 artikkel	 86	 nr.	 1	 bokstav	 a)	 og	 b),	
omfatter	 alle	 engasjementer	 som	 direkte	 eller	 indirekte	
sidestilles	med	dem	i	dette	direktiv.	Som	hovedregel	bør	
vedkommende	 myndigheter	 ikke	 gjøre	 forskjell	 på	 de	
tre	metodene	når	det	 gjelder	 tilsynsprosessen,	 det	 vil	 si	
at	 kredittinstitusjoner	 som	 driver	 virksomhet	 i	 samsvar	
med	 bestemmelsene	 i	 standardmetoden,	 ikke	 bør	 være	
underlagt	strengere	tilsyn	bare	av	den	grunn.

43)	 Metoder	 for	 kredittrisikoreduksjon	 bør	 i	 større	 grad	
anerkjennes	 innenfor	 rammen	 av	 regler	 som	 skal	 sikre	
at	 solvensen	 ikke	 blir	 undergravd	 av	 at	 tiltak	 feilaktig	
anerkjennes	som	risikoreduserende.	Så	langt	det	er	mulig	
bør	 de	 sikkerheter	 som	 normalt	 anvendes	 av	 banker	 i	
de	enkelte	medlemsstater	 for	 å	 redusere	kredittrisikoen,	
anerkjennes	i	standardmetoden,	men	også	i	andre	metoder.

44)	 For	 å	 sikre	 at	 risikoer	 og	 risikoreduksjon	 som	 følge	 av	
kredittinstitusjoners	 verdipapiriseringsvirksomhet	 og	
investeringer	 gjenspeiles	 i	 minstekrav	 til	 kapital	 for	
kredittinstitusjoner	 på	 en	 hensiktsmessig	 måte,	 er	 det	
nødvendig	 å	 innføre	 regler	 som	 sikrer	 en	 risikofølsom	
og	tilsynsmessig	solid	behandling	av	slik	virksomhet	og	
slike	investeringer.

45)	 Operasjonell	 risiko	 er	 en	 betydelig	 risiko	 som	
kredittinstitusjoner	 står	 overfor,	 og	 som	 må	 dekkes	
av	 ansvarlig	 kapital.	 Det	 er	 svært	 viktig	 å	 ta	 hensyn	
til	 mangfoldet	 av	 kredittinstitusjoner	 i	 Fellesskapet	
ved	 å	 fastsette	 alternative	 metoder	 for	 beregning	 av	
krav	 til	 operasjonell	 risiko	 som	 omfatter	 ulike	 nivåer	
av	 risikofølsomhet	 og	 som	 krever	 ulike	 grader	 av	
kompleksitet.	 Det	 bør	 fastsettes	 egnede	 tiltak	 for	 å	
stimulere	kredittinstitusjoner	til	å	benytte	metoder	som	er	
mer	risikofølsomme.	I	lys	av	at	metodene	for	måling	og	
håndtering	av	operasjonell	risiko	er	under	utvikling,	bør	
reglene	 fortløpende	 kontrolleres	 og	 ajourføres	 når	 dette	
er	 hensiktsmessig,	 herunder	 i	 tilknytning	 til	 kravene	på	
ulike	 forretningsområder	 og	 anerkjennelse	 av	 teknikker	
for	risikoreduksjon.	Det	bør	i	denne	sammenheng	rettes	

særlig	 oppmerksomhet	mot	muligheten	 for	 å	 ta	 hensyn	
til	 forsikring	 i	 de	 enkle	 metodene	 for	 beregning	 av	
kapitalkrav	for	operasjonell	risiko.

46)	 For	 å	 sikre	 en	 tilstrekkelig	 grad	 av	 solvens	 hos	
kredittinstitusjoner	 innenfor	 et	 konsern,	 er	 det	 svært	
viktig	at	minstekravene	til	kapital	anvendes	på	grunnlag	
av	konsernets	konsoliderte	finansielle	stilling.	For	å	sikre	
at	 ansvarlig	 kapital	 er	 hensiktsmessig	 fordelt	 innenfor	
konsernet	og	om	nødvendig	er	tilgjengelig	for	å	beskytte	
oppsparte	midler,	bør	minstekravene	til	kapital	anvendes	
på	 de	 enkelte	 kredittinstitusjonene	 innenfor	 et	 konsern,	
med	mindre	 dette	 målet	 kan	 nås	 effektivt	 på	 en	 annen	
måte.

47)	 De	viktigste	reglene	for	overvåking	av	kredittinstitusjoners	
store	 engasjementer	 bør	 harmoniseres.	 Medlemsstatene	
bør	fortsatt	ha	mulighet	til	å	vedta	strengere	bestemmelser	
enn	dem	som	er	fastsatt	i	dette	direktiv.

48)	 Overvåking	 av	 og	 kontroll	 med	 kredittinstitusjoners	
engasjementer	 bør	 være	 en	 integrert	 del	 av	 tilsynet	
med	 disse	 institusjonene.	 En	 altfor	 stor	 konsentrasjon	
av	 engasjementer	med	 en	 enkelt	 kunde	 eller	 en	 gruppe	
av	kunder	med	 innbyrdes	 forbindelser	 kan	 innebære	 en	
uakseptabel	 tapsrisiko.	 En	 slik	 situasjon	 kan	 vurderes	
som	skadelig	for	en	kredittinstitusjons	solvens.

49)	 Ettersom	 kredittinstitusjoner	 i	 det	 indre	 marked	
konkurrerer	 direkte	 med	 hverandre,	 bør	 kravene	 til	
overvåking	være	like	i	hele	Fellesskapet.

50)	 Selv	om	det	 er	hensiktsmessig	å	basere	definisjonen	av	
engasjementer	 i	 forbindelse	 med	 begrensning	 av	 store	
engasjementer	 på	 den	 som	 gjelder	 for	 minstekrav	 til	
ansvarlig	kapital	 for	kredittrisiko,	er	det	prinsipielt	 ikke	
hensiktsmessig	 å	 vise	 til	 risikovektene	 eller	 gradene	 av	
risiko.	Formålet	med	slike	risikovekter	og	slike	grader	av	
risiko	var	å	 fastsette	et	generelt	 solvenskrav	som	skulle	
dekke	 kredittinstitusjoners	 kredittrisiko.	 For	 å	 begrense	
det	største	tapet	en	kredittinstitusjon	vil	kunne	pådra	seg	
gjennom	en	enkelt	kunde	eller	en	gruppe	av	kunder	med	
innbyrdes	 forbindelser,	 er	 det	 hensiktsmessig	 å	 vedta	
regler	 for	 fastsettelse	 av	 store	 engasjementer	 som	 tar	
hensyn	til	den	nominelle	verdien	av	engasjementet	uten	
å	anvende	vekter	eller	grader	av	risiko.

51)	 Selv	om	det	i	påvente	av	en	ytterligere	gjennomgåelse	av	
bestemmelsene	om	store	engasjementer	er	ønskelig	at	det,	
for	å	begrense	beregningskravene,	blir	mulig	å	anerkjenne	
virkningene	 av	 kredittrisikoreduksjon	 på	 en	 lignende	
måte	som	det	som	tillates	for	minstekrav	til	kapital,	bør	
det	tas	hensyn	til	at	reglene	for	kredittrisikoreduksjon	ble	
utformet	 i	 forbindelse	 med	 den	 generelle	 diversifiserte	
kredittrisiko	 som	 følge	 av	 engasjementer	 med	 et	 stort	
antall	motparter.	 Derfor	 bør	muligheten	 til	 å	 ta	 hensyn	
til	 virkningene	 av	 slike	 teknikker	 for	 å	 begrense	 store	
engasjementer	 og	 dermed	 det	 største	 tapet	 som	 en	
kredittinstitusjon	kan	pådra	seg	gjennom	en	enkelt	kunde	
eller	 en	 gruppe	 av	 kunder	 med	 innbyrdes	 forbindelser,	
være	underlagt	forsiktighetshensyn.
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52)	 Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 inngår	 et	 engasjement	
med	 sitt	 eget	 morforetak	 eller	 med	 andre	 datterforetak	
av	 morforetaket,	 er	 særlig	 aktsomhet	 påkrevd.	
Kredittinstitusjonenes	 håndtering	 av	 engasjementer	 de	
har	 inngått	 bør	 være	 fullstendig	 uavhengig,	 i	 samsvar	
med	prinsippene	for	sunn	bankforvaltning,	uten	hensyn	til	
annet	enn	de	nevnte	prinsipper.	I	de	tilfeller	der	innflytelsen	
til	 personer	 som	 direkte	 eller	 indirekte	 innehar	 en	
kvalifiserende	eierandel	i	en	kredittinstitusjon,	kan	være	til	
skade	for	en	sunn	og	forsvarlig	ledelse	av	vedkommende	
institusjon,	bør	vedkommende	myndigheter	treffe	egnede	
tiltak	for	å	bringe	situasjonen	til	opphør.	Når	det	gjelder	
store	engasjementer,	bør	det	fastsettes	særlige	standarder,	
herunder	 strengere	 begrensninger,	 for	 engasjementer	
som	 en	 kredittinstitusjon	 har	 inngått	 med	 sitt	 eget	
konsern.	 Det	 er	 imidlertid	 ikke	 nødvendig	 å	 anvende	
slike	 standarder	 dersom	 morforetaket	 er	 et	 finansielt	
holdingselskap	 eller	 en	 kredittinstitusjon,	 eller	 dersom	
de	 andre	 datterforetakene	 enten	 er	 kredittinstitusjoner,	
finansinstitusjoner	eller	foretak	som	yter	tilleggstjenester,	
forutsatt	 at	 alle	 disse	 foretakene	 er	 omfattet	 av	 tilsynet	
med	kredittinstitusjonen	på	konsolidert	grunnlag.

53)	 Kredittinstitusjoner	bør	 sikre	at	de	har	ansvarlig	kapital	
som,	 med	 hensyn	 til	 den	 risiko	 de	 er	 eller	 kan	 bli	
eksponert	 for,	 er	 tilstrekkelig	 med	 hensyn	 til	 mengde,	
kvalitet	 og	 fordeling.	 Følgelig	 bør	 kredittinstitusjoner	
ha	innført	strategier	og	framgangsmåter	for	å	vurdere	og	
opprettholde	en	tilstrekkelig	ansvarlig	kapital.

54)	 Vedkommende	 myndigheter	 har	 ansvar	 for	 å	 forvisse	
seg	 om	 at	 kredittinstitusjoner	 er	 godt	 organisert	 og	 har	
tilstrekkelig	ansvarlig	kapital,	idet	det	tas	hensyn	til	den	
risiko	som	kredittinstitusjoner	er	eller	kan	bli	eksponert	
for.

55)	 For	 at	 det	 indre	 bankmarked	 skal	 kunne	 drive	 på	 en	
effektiv	 måte,	 bør	 Den	 europeiske	 banktilsynskomité	
bidra	 til	 konsekvent	 anvendelse	 av	 dette	 direktiv	 og	 til	
en	 tilnærming	 av	 tilsynspraksis	 i	 Fellesskapet,	 og	hvert	
år	rapportere	til	Fellesskapets	organer	om	den	framgang	
som	er	gjort.

56)	 Av	 samme	 grunn,	 og	 for	 å	 sikre	 at	 kredittinstitusjoner	
innenfor	 Fellesskapets	 som	 er	 virksomme	 i	 flere	
medlemsstater,	 ikke	 pålegges	 uforholdsmessig	 store	
byrder	 som	 et	 resultat	 av	 at	 den	 enkelte	 medlemsstats	
vedkommende	 myndigheter	 fortsatt	 har	 ansvar	 for	
godkjenning	og	tilsyn,	er	det	svært	viktig	at	samarbeidet	
mellom	 vedkommende	 myndigheter	 bedres	 i	 betydelig	
grad.	I	denne	sammenheng	bør	rollen	til	den	myndighet	
som	har	ansvar	for	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag,	styrkes.	
Den	europeiske	banktilsynskomité	bør	støtte	og	fremme	
et	slikt	samarbeid.

57)	 Tilsyn	med	 kredittinstitusjoner	 på	 konsolidert	 grunnlag	
tar	 særlig	 sikte	 på	 å	 verne	 interessene	 til	 de	 nevnte	
kredittinstitusjonenes	innskytere	og	å	sikre	det	finansielle	
systemets	stabilitet.

58)	 For	 å	 være	 effektivt	 bør	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	
derfor	 kunne	 anvendes	 på	 alle	 bankkonserner,	 også	 når	
morforetakene	ikke	er	kredittinstitusjoner.	Vedkommende	
myndigheter	bør	ha	nødvendige	juridiske	virkemidler	til	å	
kunne	gjennomføre	et	slikt	tilsyn.

59)	 Med	 hensyn	 til	 konserner	 som	 driver	 virksomhet	 av	
forskjellig	 art,	 og	 der	 morforetaket	 har	 kontroll	 over	
minst	 ett	 datterforetak	 som	 er	 en	 kredittinstitusjon,	
bør	 vedkommende	 myndigheter	 kunne	 vurdere	 en	
kredittinstitusjons	 finansielle	 stilling	 innenfor	 et	 slikt	
konsern.	 Vedkommende	 myndigheter	 bør	 minst	 ha	
mulighet	til	å	innhente	de	opplysninger	som	er	nødvendige	
for	 at	 de	 skal	 kunne	 føre	 tilsyn,	 fra	 samtlige	 foretak	
i	 konsernet.	 Det	 bør	 opprettes	 et	 samarbeid	 mellom	
ansvarlige	 tilsynsmyndigheter	 innenfor	 ulike	 finansielle	
sektorer	når	det	gjelder	konserner	av	foretak	som	driver	
flere	 typer	finansiell	virksomhet.	 I	påvente	av	en	senere	
samordning	bør	medlemsstatene	kunne	 fastsette	 egnede	
metoder	for	konsolidering	for	å	nå	de	mål	som	er	fastsatt	
i	dette	direktiv.

60)	 Medlemsstatene	 bør	 kunne	 avslå	 eller	 tilbakekalle	
en	 tillatelse	 til	 å	 utøve	 bankvirksomhet	 for	 visse	
konsernstrukturer	 som	 vurderes	 som	 uegnet	 til	 å	 utøve	
bankvirksomhet,	 særlig	 fordi	 det	 ikke	 vil	 kunne	 føres	
tilfredsstillende	 tilsyn	 med	 dem.	 I	 denne	 sammenheng	
bør	 vedkommende	 myndigheter	 ha	 den	 nødvendige	
myndighet	 til	 å	 sikre	 en	 sunn	 og	 forsvarlig	 ledelse	 av	
kredittinstitusjoner.

61)	 For	 at	 det	 indre	 bankmarked	 skal	 kunne	 virke	 på	 en	
mer	 effektiv	 måte	 og	 for	 at	 Fellesskapets	 borgere	 skal	
gis	 tilstrekkelig	 grad	 av	 innsyn,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	offentliggjøre,	på	en	måte	som	muliggjør	en	
meningsfull	 sammenligning,	 hvordan	 dette	 direktiv	 blir	
gjennomført.

62)	 For	 å	 styrke	 markedsdisiplin	 og	 stimulere	
kredittinstitusjoner	 til	 å	 forbedre	 sin	 markedsstrategi,	
risikokontroll	 og	 interne	 ledelsesorganisering,	 bør	 det	
fastsettes	 hensiktsmessige	 krav	 til	 kredittinstitusjonene	
om	offentliggjøring.

63)	 En	 undersøkelse	 av	 problemer	 på	 områder	 som	
omfattes	 av	 dette	 direktiv,	 og	 av	 andre	 direktiver	 om	
kredittinstitusjoners	 virksomhet,	 krever	 samarbeid	
mellom	 vedkommende	 myndigheter	 og	 Kommisjonen,	
særlig	med	sikte	på	en	nærmere	samordning.

64)	 De	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 gjennomføringen	 av	
dette	 direktiv,	 bør	 vedtas	 i	 samsvar	med	 rådsbeslutning	
1999/468/EF	av	28.	juni	1999	om	fastsettelse	av	nærmere	
regler	 for	 utøvelsen	 av	 den	 gjennomføringsmyndighet	
som	er	gitt	Kommisjonen(1).

(1)	 EFT	L	184	av	17.7.1999,	s.	23.
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65)	 I	 sin	 resolusjon	 av	 5.	 februar	 2002	 om	 gjennomføring	
av	 regelverket	 for	 finansielle	 tjenester(1)	 anmodet	
Europaparlamentet	om	at	Europaparlamentet	og	Rådet	bør	
ha	en	likeverdig	rolle	når	det	gjelder	å	overvåke	hvordan	
Kommisjonen	 utøver	 sin	 gjennomføringsmyndighet	 for	
å	 gjenspeile	 Europaparlamentets	 regelverksmyndighet	
i	 henhold	 til	 traktatens	 artikkel	 251.	 I	 en	 høytidelig	
erklæring	 som	 ble	 avgitt	 av	 Kommisjonens	 president	
overfor	 Europaparlamentet	 samme	 dag,	 støttet	
Kommisjonen	 denne	 anmodningen.	 Kommisjonen	
foreslo	 11.	 desember	 2002	 endringer	 av	 beslutning	
1999/468/EF	og	framla	et	endret	forslag	22.	april	2004.	
Europaparlamentet	 anser	 at	 dette	 forslaget	 ikke	 sikrer	
dets	 regelverksmyndighet.	 Etter	 Europaparlamentets	
oppfatning	bør	Europaparlamentet	og	Rådet	ha	mulighet	
til	 å	vurdere	overføringen	av	gjennomføringsmyndighet	
til	 Kommisjonen	 innen	 en	 fastsatt	 frist.	 Det	 er	 derfor	
hensiktsmessig	å	begrense	den	perioden	der	Kommisjonen	
kan	vedta	gjennomføringstiltak.

66)	 Europaparlamentet	 bør	 få	 en	 frist	 på	 tre	 måneder	 fra	
utkastet	til	endringer	og	gjennomføringstiltak	oversendes	
første	 gang,	 for	 å	 gjennomgå	 dem	 og	 avgi	 uttalelse.	 I	
behørig	 begrunnede	 hastetilfeller	 bør	 imidlertid	 denne	
fristen	 kunne	 forkortes.	 Dersom	 Europaparlamentet	
innen	nevnte	frist	vedtar	en	resolusjon,	bør	Kommisjonen	
gjennomgå	utkastet	til	endringer	eller	tiltak	på	nytt.

(1)	 EFT	C	284	E	av	21.11.2002,	s.	115.

67)	 For	å	unngå	å	forstyrre	markedene	og	å	sikre	kontinuitet	
i	 de	 generelle	 nivåene	 for	 ansvarlig	 kapital,	 er	 det	
hensiktsmessig	å	fastsette	særlige	overgangsordninger.

68)	 I	 lys	 av	 at	 reglene	 for	 minstekrav	 til	 kapital	 er	
risikofølsomme,	er	det	ønskelig	regelmessig	å	kontrollere	
om	disse	 har	 betydelige	 virkninger	 på	 den	 økonomiske	
konjunkturen.	Kommisjonen	bør,	 idet	 det	 tas	hensyn	 til	
bidraget	fra	Den	europeiske	sentralbank,	avgi	en	rapport	
om	dette	til	Europaparlamentet	og	Rådet.

69)	 De	 ordningene	 som	 er	 nødvendige	 for	 tilsyn	 med	
likviditetsrisiko,	bør	også	harmoniseres.

70)	 Dette	 direktiv	 er	 forenlig	 med	 de	 grunnleggende	
rettigheter	og	de	prinsipper	som	er	anerkjent	særlig	i	Den	
europeiske	 unions	 pakt	 om	 grunnleggende	 rettigheter	
som	allmenne	prinsipper	i	fellesskapsretten.

71)	 Forpliktelsen	 til	 å	 innarbeide	 dette	 direktiv	 i	 nasjonal	
lovgivning	bør	begrenses	til	de	bestemmelser	som	utgjør	
en	 vesentlig	 endring	 sammenlignet	 med	 de	 tidligere	
direktiver.	Forpliktelsen	til	å	innarbeide	de	bestemmelser	
som	er	uendret,	følger	av	de	tidligere	direktiver.

72)	 Dette	 direktiv	 bør	 ikke	 berøre	 medlemsstatenes	
forpliktelser	 med	 hensyn	 til	 fristene	 for	 innarbeiding	 i	
nasjonal	lovgivning	av	direktivene	oppført	i	vedlegg	XIII	
del	B	—
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AVDELING	I

FORMÅL,	VIRKEOMRÅDE	OG	DEFINISJONER

Artikkel 1

1.	 I	dette	direktiv	fastsettes	regler	for	adgang	til	å	starte	og	
utøve	virksomhet	som	kredittinstitusjon	og	for	tilsyn	med	slike	
institusjoner.

2.	 Artikkel	 39	 og	 avdeling	 V	 kapittel	 4	 avsnitt	 1	 får	
anvendelse	 på	 finansielle	 holdingselskaper	 og	 blandede	
holdingselskaper	med	hovedkontor	i	Fellesskapet.

3.	 De	 institusjoner	 som	er	 permanent	 unntatt	 i	 henhold	 til	
artikkel	2,	men	med	unntak	av	medlemsstatenes	sentralbanker,	
skal	 behandles	 som	 finansinstitusjoner	 ved	 anvendelsen	 av	
artikkel	39	og	avdeling	V	kapittel	4	avsnitt	1.

Artikkel 2

Dette	direktiv	får	ikke	anvendelse	på	

—	 medlemsstatenes	sentralbanker,	

—	 postgirokontorer,	

—	 i	 Belgia,	 «Institut	 de	 Réescompte	 et	 de	 Garantie/
Herdiscontering-	en	Waarborginstituut»,	

—	 i	Danmark,	«Dansk	Eksportfinansieringsfond»,	«Danmarks	
Skibskreditfond»,	 «Dansk	Landbrugs	Realkreditfond»	 og	
«KommuneKredit»,	

—	 i	Tyskland,	«Kreditanstalt	für	Wiederaufbau»,	foretak	som	er	
anerkjent	i	henhold	til	«Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz»	
som	 organer	 for	 statlig	 boligpolitikk,	 og	 som	 ikke	 i	
hovedsak	 arbeider	 med	 banktransaksjoner,	 samt	 foretak	
som	er	anerkjent	i	henhold	til	nevnte	lov	som	selskap	for	
sosial	boligbygging,	

—	 i	Hellas,	 «Ταμείο	Παρακαταθηκών	και	Δανείων»	 (Tamio	
Parakatathikon	kai	Danion),	

—	 i	Spania,	«Instituto	de	Crédito	Oficial»,	

—	 i	Frankrike,	«Caisse	des	dépôts	et	consignations»,	

—	 i	 Irland,	 kredittforeninger	 («credit	 unions»)	 og	 veldedige	
foreninger	(«friendly	societies»),	

—	 i	Italia,	«Cassa	depositi	e	prestiti»,	

—	 i	 Latvia,	 «krājaizdevu	 sabiedrības»,	 foretak	 som	 er	
anerkjent	i	henhold	til	«krājaizdevu	sabiedrību	likums»	som	
kooperative	selskaper	som	bare	yter	finansielle	tjenester	til	
sine	medlemmer,	

—	 i	Litauen,	«kredito	unijos»,	bortsett	 fra	«Centrinė	kredito	
unija»,	

—	 i	 Ungarn,	 «Magyar	 Fejlesztési	 Bank	 Rt.»	 og	 «Magyar	
Export-Import	Bank	Rt.»,	

—	 i	 Nederland,	 «Nederlandse	 Investeringsbank	 voor	
Ontwikkelingslanden	 NV»,	 «NV	 Noordelijke	
Ontwikkelingsmaatschappij»,	 «NV	 Industriebank	
Limburgs	Instituut	voor	Ontwikkeling	en	Financiering»	og	
«Overijsselse	Ontwikkelingsmaatschappij	NV»,	

—	 i	 Østerrike,	 foretak	 som	 er	 anerkjent	 som	 allmennyttige	
boligselskaper	og	«Österreichische	Kontrollbank	AG»,	

—	 i	 Polen,	 «Spółdzielcze	 Kasy	 Oszczędnościowo	 —	
Kreditowe»	og	«Bank	Gospodarstwa	Krajowego»,	

—	 i	Portugal,	«Caixas	Económicas»	som	fantes	1.	januar	1986,	
med	unntak	av	dem	som	er	registrert	som	aksjeselskap	samt	
«Caixa	Económica	Montepio	Geral»,	

—	 i	 Finland,	 «Teollisen	 yhteistyön	 rahasto	 Oy/Fonden	 för	
industriellt	 samarbete	 AB»	 og	 «Finnvera	 Oyj/Finnvera	
Abp»,	

—	 i	Sverige,	«Svenska	Skeppshypotekskassan»,	

—	 i	 Det	 forente	 kongerike,	 «National	 Savings	 Bank»,	
«Commonwealth	 Development	 Finance	 Company	 Ltd»,	
«Agricultural	 Mortgage	 Corporation	 Ltd»,	 «Scottish	
Agricultural	 Securities	 Corporation	 Ltd»,	 «Crown	
Agents	 for	 overseas	 governments	 and	 administrations»,	
kredittforeninger	(«credit	unions»)	og	kommunale	banker	
(«municipal	banks»).

Artikkel 3

1.	 En	eller	flere	kredittinstitusjoner	som	15.	desember	1977	
var	 etablert	 i	 samme	medlemsstat,	 og	 som	var	 fast	 tilknyttet	
et	sentralorgan	som	fører	 tilsyn	med	dem,	og	som	er	etablert	
i	 samme	medlemsstat,	kan	unntas	 fra	kravene	 i	artikkel	7	og	
11	nr.	1	dersom	det	senest	15.	desember	1979	i	vedkommende	
medlemsstats	nasjonale	lovgivning	var	fastsatt	at	

a)	 sentralorganet	 og	 dets	 tilknyttede	 institusjoner	 har	
solidaransvar	 for	 sine	 forpliktelser,	 eller	 de	 tilknyttede	
institusjonenes	 forpliktelser	 garanteres	 fullt	 ut	 av	
sentralorganet,	

b)	 solvensen	 og	 likviditeten	 til	 sentralorganet	 og	 alle	
dets	 tilknyttede	 institusjoner	 overvåkes	 i	 sin	 helhet	 på	
grunnlag	av	konsoliderte	regnskaper,	og	

c)	 sentralorganets	ledelse	har	myndighet	til	å	gi	instrukser	til	
ledelsen	i	de	tilknyttede	institusjonene.

Kredittinstitusjoner	 som	 utøver	 sin	 virksomhet	 lokalt,	 og	
som	etter	15.	desember	1977	er	fast	 tilknyttet	et	sentralorgan	
som	definert	i	første	ledd,	kan	omfattes	av	vilkårene	i	nevnte	
ledd	 dersom	 de	 utgjør	 et	 normalt	 tillegg	 til	 vedkommende	
sentralorgans	nettverk.

Når	 det	 gjelder	 andre	 kredittinstitusjoner	 enn	 dem	 som	 er	
opprettet	i	områder	som	nylig	er	gjenvunnet	fra	havet,	eller	som	
er	 resultat	av	deling	eller	 fusjon	av	eksisterende	 institusjoner	
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som	 er	 underlagt	 sentralorganet,	 kan	 Kommisjonen	 etter	
framgangsmåten	i	artikkel	151	nr.	2	fastsette	tilleggsregler	for	
anvendelsen	av	annet	ledd,	herunder	oppheving	av	unntakene	i	
første	ledd,	dersom	Kommisjonen	mener	at	tilknytning	av	nye	
institusjoner	som	omfattes	av	ordningene	fastsatt	i	annet	ledd,	
vil	kunne	ha	en	negativ	virkning	på	konkurransen.

2.	 En	kredittinstitusjon	som	nevnt	i	nr.	1	første	ledd	kan	også	
unntas	 fra	 bestemmelsene	 i	 artikkel	 9	 og	 10	 samt	 i	 avdeling	
V	kapittel	2	avsnitt	2,	3,	4,	5	og	6	og	kapittel	3,	 forutsatt	at,	
og	uten	at	dette	berører	anvendelsen	av	nevnte	bestemmelser	
på	 sentralorganet,	 den	 samlede	 enhet	 som	 utgjøres	 av	
sentralorganet	 og	 dets	 tilknyttede	 institusjoner,	 er	 underlagt	
ovennevnte	bestemmelser	på	konsolidert	grunnlag.

I	tilfelle	av	unntak	kommer	artikkel	16,	23,	24,	25,	26	nr.	1-3	
og	artikkel	28-37	 til	 anvendelse	på	helheten	 som	utgjøres	av	
sentralorganet	og	dets	tilknyttede	institusjoner.

Artikkel 4

I	dette	direktiv	menes	med:

1)	 «kredittinstitusjon»	

a)	 et	 foretak	 hvis	 virksomhet	 består	 i	 å	 motta	 fra	
allmennheten	 innskudd	 eller	 andre	 midler	 som	 skal	
tilbakebetales,	og	å	yte	kreditt	for	egen	regning,	eller	

b)	 en	 institusjon	 for	 elektroniske	 penger	 i	 henhold	 til	
direktiv	2000/46/EF(1),

2)	 «tillatelse»	 et	 dokument	 utstedt	 av	 myndigheter,	 uansett	
form,	 som	 gir	 tillatelse	 til	 å	 utøve	 virksomhet	 som	
kredittinstitusjon,	

3)	 «filial»	et	forretningssted	uten	selvstendig	rettsevne	som	er	
en	del	av	en	kredittinstitusjon	og	direkte	utfører,	helt	eller	
delvis,	de	 transaksjoner	 som	 inngår	 i	kredittinstitusjoners	
virksomhet,	

4)	 «vedkommende	 myndigheter»	 de	 nasjonale	 myndigheter	
som	i	henhold	til	lover	eller	forskrifter	har	myndighet	til	å	
føre	tilsyn	med	kredittinstitusjoner,	

5)	 «finansinstitusjon»	 et	 foretak	 som	 ikke	 er	 en	
kredittinstitusjon,	 og	 hvis	 hovedvirksomhet	 består	 i	 å	
erverve	eierandeler	eller	utøve	én	eller	flere	av	de	former	
for	virksomhet	som	er	nevnt	i	nr.	2-12	i	vedlegg	I,	

6)	 «institusjoner»	 i	 avdeling	 V	 kapittel	 2	 avsnitt	 2	 og	 3,	
institusjoner	 som	 definert	 i	 artikkel	 3	 nr.	 1	 bokstav	 c)	 i	
direktiv	2006/49/EF,	

(1)	 Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2000/46/EF	av	18.	september	2000	om	
adgang	til	å	starte	og	utøve	virksomhet	som	institusjon	for	elektroniske	pen-
ger,	og	om	tilsyn	med	slik	virksomhet	(EFT	L	275	av	27.10.2000,	s.	39).

7)	 «hjemstat»	 den	medlemsstat	 der	 en	 kredittinstitusjon	 har	
fått	tillatelse	i	samsvar	med	artikkel	6-9	og	artikkel	11-14,	

8)	 «vertsstat»	den	medlemsstat	der	en	kredittinstitusjon	har	en	
filial	eller	yter	tjenester,	

9)	 «kontroll»	 forbindelsen	 mellom	 et	 morforetak	 og	 et	
datterforetak	 som	 fastsatt	 i	 artikkel	 1	 i	 direktiv	 83/349/
EØF,	eller	en	tilsvarende	forbindelse	mellom	enhver	fysisk	
eller	juridisk	person	og	et	foretak,	

10)	«kapitalinteresse»	ved	anvendelsen	av	artikkel	57	bokstav	
o)	 og	 p),	 artikkel	 71-73	 og	 avdeling	 V	 kapittel	 4,	 en	
kapitalinteresse	 i	 henhold	 til	 artikkel	 17	 første	 punktum	
i	 fjerde	 rådsdirektiv	 78/660/EØF	 av	 25.	 juli	 1978	 om	
årsregnskapene	 for	 visse	 selskapsformer(2)	 eller	 direkte	
eller	 indirekte	 eierskap	 av	 20	%	 eller	mer	 av	 et	 foretaks	
stemmeretter	eller	kapital,	

11)	«kvalifiserende	 eierandel»	 en	 direkte	 eller	 indirekte	
eierandel	i	et	foretak	som	utgjør	minst	10	%	av	kapitalen	
eller	 stemmerettene,	 eller	 som	gjør	 det	mulig	 å	 utøve	 en	
betydelig	innflytelse	på	ledelsen	av	vedkommende	foretak,	

12)	«morforetak»	

a)	 et	morforetak	som	definert	i	artikkel	1	og	2	i	direktiv	
83/349/EØF,	eller	

b)	 ved	 anvendelsen	 av	 avdeling	 V	 kapittel	 2	 avsnitt	 5	
artikkel	 71-73	 og	 kapittel	 4,	 et	morforetak	 i	 henhold	
til	artikkel	1	nr.	1	i	direktiv	83/349/EØF	samt	ethvert	
foretak	 som	 etter	 vedkommende	 myndigheters	
oppfatning	 faktisk	 utøver	 en	 dominerende	 innflytelse	
over	et	annet	foretak,	

13)	«datterforetak»	

a)	 et	datterforetak	som	definert	i	artikkel	1	og	2	i	direktiv	
83/349/EØF,	eller	

b)	 ved	 anvendelsen	 av	 avdeling	 V	 kapittel	 2	 avsnitt	 5	
artikkel	71-73	og	kapittel	4,	et	datterforetak	i	henhold	
til	artikkel	1	nr.	1	i	direktiv	83/349/EØF	samt	ethvert	
foretak	 som	 et	 morforetak	 etter	 vedkommende	
myndigheters	oppfatning	faktisk	utøver	en	dominerende	
innflytelse	over.

(2)	 EFT	 L	 222	 av	 14.8.1978,	 s.	 11.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 direktiv	
2003/51/EF.
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Alle	 datterforetak	 av	 andre	 datterforetak	 skal	 også	 anses	
som	datterforetak	av	det	foretak	som	er	disse	foretakenes	
overordnede	morforetak,	

14)	«morkredittinstitusjon	 i	 en	 medlemsstat»	 en	
kredittinstitusjon	 som	 har	 en	 kredittinstitusjon	 eller	 en	
finansinstitusjon	 som	 datterforetak,	 eller	 som	 har	 en	
kapitalinteresse	i	en	slik	institusjon,	og	som	ikke	selv	er	et	
datterforetak	 av	 en	 annen	kredittinstitusjon	med	 tillatelse	
i	samme	medlemsstat	eller	av	et	finansielt	holdingselskap	
som	er	etablert	i	samme	medlemsstat,	

15)	«finansielt	 morholdingselskap	 i	 en	 medlemsstat»	 et	
finansielt	holdingselskap	som	ikke	selv	er	et	datterforetak	
av	en	kredittinstitusjon	med	tillatelse	i	samme	medlemsstat	
eller	av	et	finansielt	holdingselskap	som	er	etablert	i	samme	
medlemsstat,	

16)	«morkredittinstitusjon	 i	 EU»	 en	 morkredittinstitusjon	 i	
en	medlemsstat	 som	 ikke	er	 et	datterforetak	av	en	annen	
kredittinstitusjon	med	tillatelse	i	en	medlemsstat	eller	av	et	
finansielt	holdingselskap	som	er	etablert	i	en	medlemsstat,	

17)	«finansielt	 morholdingselskap	 i	 EU»	 et	 finansielt	
morholdingselskap	 i	 en	 medlemsstat	 som	 ikke	 er	 et	
datterforetak	 av	 en	 kredittinstitusjon	 med	 tillatelse	 i	 en	
medlemsstat	eller	av	et	annet	finansielt	holdingselskap	som	
er	etablert	i	en	medlemsstat,	

18)	«offentlige	 foretak»	 ikke-kommersielle	
administrasjonsorganer	 som	 er	 ansvarlige	 overfor	
sentralmyndigheter,	 regionale	 myndigheter	 eller	 lokale	
myndigheter,	 eller	 overfor	 myndigheter	 som	 etter	
vedkommende	myndigheters	oppfatning	utøver	det	samme	
ansvar	 som	 regionale	 administrative	 enheter	 og	 lokale	
myndigheter,	eller	ikke-kommersielle	foretak	som	er	eid	av	
sentralmyndigheter	som	har	uttrykkelige	garantiordninger,	
og	 som	 kan	 omfatte	 selvstyrende	 organer	 underlagt	
lovgivning	og	offentlig	tilsyn,	

19)	«finansielt	 holdingselskap»	 en	 finansinstitusjon	
med	 datterforetak	 som	 helt	 eller	 hovedsakelig	 er	
kredittinstitusjoner	 eller	 finansinstitusjoner,	 og	 der	 minst	
ett	datterforetak	er	en	kredittinstitusjon,	og	som	ikke	er	et	
blandet	 finansielt	 holdingselskap	 i	 henhold	 til	 artikkel	 2	
nr.	15	i	direktiv	2002/87/EF(1),	

20)	«blandet	 holdingselskap»	 et	 morforetak	 som	 ikke	 er	 et	
finansielt	 holdingselskap	 eller	 en	 kredittinstitusjon	 eller	
et	blandet	finansielt	holdingselskap	i	henhold	til	artikkel	2	
nr.	15	i	direktiv	2002/87/EF,	og	som	blant	sine	datterforetak	
har	minst	én	kredittinstitusjon,	

(1)	 Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2002/87/EF	av	16.	desember	2002	om	
utvidet	tilsyn	med	kredittinstitusjoner,	forsikringsforetak	og	investeringsfo-
retak	i	et	finansielt	konglomerat	(EUT	L	35	av	11.2.2003,	s.	1).	Direktivet	
sist	endret	ved	direktiv	2005/1/EF.

21)	«foretak	 som	yter	 tilleggstjenester»	 foretak	 som	har	 som	
hovedvirksomhet	 å	 eie	 eller	 forvalte	 fast	 eiendom,	 yte	
databehandlingstjenester	 eller	 utøve	 lignende	 virksomhet	
som	 er	 knyttet	 til	 en	 eller	 flere	 kredittinstitusjoners	
hovedvirksomhet,	

22)	«operasjonell	 risiko»	 risiko	 for	 tap	 som	 følge	 av	
utilstrekkelige	 eller	 mislykkede	 interne	 framgangsmåter,	
menneskelige	 feil	 og	 systemfeil	 eller	 eksterne	 hendelser,	
og	som	omfatter	juridisk	risiko,	

23)	«sentralbanker»	omfatter	Den	europeiske	sentralbank,	med	
mindre	annet	er	angitt,	

24)	«utvanningsrisiko»	risikoen	for	at	et	utestående	beløp	blir	
redusert	gjennom	ytelse	av	kreditt	i	kontanter	eller	i	annen	
form	til	debitor,	

25)	«sannsynlighet	 for	 mislighold»	 sannsynlighet	 for	
mislighold	hos	en	motpart	over	en	ettårsperiode,	

26)	«tap»	 i	 avdeling	 V	 kapittel	 2	 avsnitt	 3,	 økonomisk	 tap,	
herunder	 vesentlige	 diskonteringsvirkninger,	 samt	
vesentlige	 direkte	 og	 indirekte	 kostnader	 knyttet	 til	
innkreving	i	forbindelse	med	instrumentet,	

27)	«tap	ved	mislighold	(LGD-verdi)»	forholdet	mellom	tapet	
på	et	engasjement	som	følge	av	en	motparts	mislighold	og	
det	utestående	beløpet	på	misligholdstidspunktet,	

28)	«konverteringsfaktor»	 forholdet	 mellom	 den	 delen	 av	
en	 forpliktelse	 som	 på	 det	 nåværende	 tidspunkt	 ikke	 er	
utnyttet,	og	som	vil	bli	utnyttet	og	være	utestående	i	tilfelle	
av	mislighold,	og	den	delen	av	denne	forpliktelsen	som	på	
det	nåværende	tidspunkt	ikke	er	utnyttet,	der	omfanget	av	
forpliktelsen	skal	bestemmes	etter	den	godkjente	grensen,	
med	mindre	den	ikke-godkjente	grensen	er	høyere,	

29)	«forventet	 tap	 (EL)»	 i	 avdeling	 V	 kapittel	 2	 avsnitt	 3,	
forholdet	 mellom	 det	 beløp	 som	 forventes	 å	 gå	 tapt	 i	
forbindelse	med	et	 engasjement	på	grunn	av	en	motparts	
mulige	mislighold	eller	utvanning	over	en	ettårsperiode,	og	
det	utestående	beløpet	på	misligholdstidspunktet,	

30)	«kredittrisikoreduksjon»	 en	 teknikk	 som	 benyttes	 av	
en	 kredittinstitusjon	 for	 å	 redusere	 den	 kredittrisiko	
som	 er	 tilknyttet	 ett	 eller	 flere	 engasjementer	 som	
kredittinstitusjonen	fortsatt	innehar,	

31)	«finansiert	 kredittbeskyttelse»	 en	 teknikk	 for	
kredittrisikoreduksjon	 der	 reduksjonen	 av	 kredittrisikoen	
ved	 en	 kredittinstitusjons	 engasjement	 følger	 av	
kredittinstitusjonens	rett	 til	—	i	 tilfelle	av	mislighold	hos	
motparten	eller	dersom	det	 inntreffer	andre	særlig	angitte	
kreditthendelser	 som	gjelder	motparten	—	 å	 realisere,	 få	
overført,	 erverve	 eller	 holde	 tilbake	 visse	 eiendeler	 eller	
beløp,	 eller	 til	 å	 redusere	 beløpet	 for	 engasjementet	 til,	
eller	erstatte	det	med,	det	beløpet	som	tilsvarer	forskjellen	
mellom	 beløpet	 for	 engasjementet	 og	 beløpet	 for	 en	
fordring	overfor	kredittinstitusjonen,	
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32)	«ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse»	 en	 teknikk	 for	
kredittrisikoreduksjon	 der	 reduksjonen	 av	 kredittrisikoen	
ved	 en	 kredittinstitusjons	 engasjement	 følger	 av	 at	 en	
tredjemann	påtar	seg	å	betale	et	beløp	i	tilfelle	av	mislighold	
hos	låntaker	eller	dersom	det	inntreffer	andre	særlig	angitte	
kreditthendelser,	

33)	«gjenkjøpsavtale»	 enhver	 transaksjon	 som	 er	 omfattet	
av	 en	 avtale	 som	 faller	 inn	 under	 definisjonen	 av	
«gjenkjøpsavtale»	 eller	 «omvendt	 gjenkjøpsavtale»	 som	
definert	i	artikkel	3	nr.	1	bokstav	m)	i	direktiv	2006/49/EF,	

34)	«lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer»	
enhver	 transaksjon	 som	 faller	 inn	 under	 definisjonen	
av	 «utlån	 av	 verdipapirer	 eller	 råvarer»	 eller	 «innlån	 av	
verdipapirer	 eller	 råvarer»	 som	definert	 i	 artikkel	 3	 nr.	 1	
bokstav	n)	i	direktiv	2006/49/EF,	

35)	«kontantlignende	finansielt	instrument»	et	innskuddsbevis	
eller	 annet	 tilsvarende	 instrument	 som	 er	 utstedt	 av	 den	
långivende	kredittinstitusjon,	

36)	«verdipapirisering»	 en	 transaksjon	 eller	 en	 ordning	 der	
kredittrisikoen	 tilknyttet	 et	 engasjement	 eller	 en	 gruppe	
av	 engasjementer	 blir	 delt	 opp	 i	 transjer	 med	 følgende	
kjennetegn:	

a)	 betalingene	 i	 forbindelse	 med	 transaksjonen	 eller	
ordningen	er	avhengige	av	utviklingen	av	engasjementet	
eller	gruppen	av	engasjementer,	og	

b)	 prioriteringen	av	transjer	bestemmer	fordelingen	av	tap	
i	løpet	av	transaksjonens	eller	ordningens	levetid,	

37)	«tradisjonell	 verdipapirisering»	 en	 verdipapirisering	 som	
omfatter	økonomisk	overføring	av	engasjementene	som	blir	
verdipapirisert,	 til	 et	 spesialforetak	 for	 verdipapirisering	
som	utsteder	verdipapirer.	Dette	 skal	 skje	ved	overføring	
av	 eierskapet	 av	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene	
fra	 den	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 eller	 ved	
indirekte	 deltaking.	 De	 utstedte	 verdipapirene	 utgjør	
ikke	 noen	 betalingsforpliktelse	 for	 den	 initiativtakende	
kredittinstitusjon,	

38)	«syntetisk	 verdipapirisering»	 en	 verdipapirisering	 der	
oppdelingen	i	transjer	oppnås	ved	å	benytte	kredittderivater	
eller	garantier,	og	der	gruppen	av	engasjementer	ikke	fjernes	
fra	balansen	til	den	initiativtakende	kredittinstitusjon,	

39)	«transje»	et	segment,	fastsatt	ved	avtale,	av	den	kredittrisiko	
som	er	tilknyttet	et	engasjement	eller	et	antall	engasjementer,	
der	en	posisjon	i	segmentet	medfører	en	risiko	for	kredittap	
som	er	større	enn	eller	mindre	enn	en	posisjon	på	samme	
beløp	i	hvert	av	de	andre	av	disse	segmentene,	uten	at	det	
tas	 hensyn	 til	 kredittbeskyttelse	 som	 ytes	 av	 tredjemann	
direkte	 til	 innehaverne	 av	 posisjoner	 i	 segmentet	 eller	 i	
andre	segmenter,	

40)	«verdipapiriseringsposisjon»	 et	 engasjement	 overfor	 en	
verdipapirisering,	

41)	«initiativtakende	institusjon»	enten	

a)	 et	 foretak	 som	 enten	 selv	 eller	 gjennom	 tilknyttede	
foretak,	 direkte	 eller	 indirekte,	 var	 part	 i	 den	
opprinnelige	 avtalen	 som	 skapte	 en	 debitors	 eller	
potensiell	 debitors	 forpliktelser	 eller	 potensielle	
forpliktelser,	 noe	 som	 fører	 til	 at	 engasjementet	 blir	
verdipapirisert,	eller	

b)	 et	foretak	som	kjøper	en	tredjemanns	engasjementer	for	
å	føre	dem	inn	i	sin	balanse	og	deretter	verdipapiriserer	
dem,	

42)	«organiserende	 kredittinstitusjon»	 en	 annen	
kredittinstitusjon	enn	en	initiativtakende	kredittinstitusjon,	
som	oppretter	og	forvalter	et	program	for	sertifikater	med	
sikkerhet	i	eiendeler	eller	en	annen	verdipapiriseringsordning	
som	kjøper	opp	engasjementer	fra	tredjemann,	

43)	«kredittforbedring»	 en	 avtale	 som	 forbedrer	
kredittkvaliteten	 til	 en	 posisjon	 i	 en	 verdipapirisering	 i	
forhold	til	det	den	ville	ha	vært	dersom	forbedringen	ikke	
hadde	skjedd,	herunder	de	forbedringer	som	skjer	gjennom	
lavere	 prioriterte	 transjer	 i	 verdipapiriseringen	 og	 andre	
typer	kredittbeskyttelse,	

44)	«spesialforetak	for	verdipapirisering»	et	aksjeselskap	eller	
et	 annet	 foretak,	 bortsett	 fra	 en	 kredittinstitusjon,	 som	er	
organisert	 for	 å	 utføre	 en	 eller	 flere	 verdipapiriseringer,	
hvis	virksomhet	er	begrenset	til	det	som	er	hensiktsmessig	
for	å	utføre	denne	oppgaven,	hvis	struktur	har	som	formål	
å	skille	spesialforetakets	forpliktelser	fra	forpliktelsene	til	
den	 initiativtakende	 kredittinstitusjon,	 og	 der	 de	 som	har	
økonomiske	interesser,	har	rett	til	å	pantsette	eller	utveksle	
disse	interessene	uten	begrensninger,	

45)	«gruppe	av	kunder	med	innbyrdes	forbindelser»	

a)	 enten	 to	 eller	 flere	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer	
som,	med	mindre	 det	motsatte	 er	 godtgjort,	 ut	 fra	 et	
risikosynspunkt	utgjør	en	enhet	fordi	en	av	dem	direkte	
eller	indirekte	har	kontroll	over	den	eller	de	andre,	eller	

b)	 to	eller	flere	fysiske	eller	juridiske	personer	som	det	ikke	
er	noen	kontrollerende	forbindelse	mellom	som	fastsatt	
i	 bokstav	 a),	 men	 som	 ut	 fra	 et	 risikosynspunkt	 må	
anses	å	utgjøre	en	enhet	fordi	det	er	slike	forbindelser	
mellom	 dem	 at	 dersom	 en	 av	 dem	 får	 økonomiske	
problemer,	vil	sannsynligvis	også	den	eller	de	andre	få	
vanskeligheter	med	tilbakebetalingen,	

46)	«nære	forbindelser»	en	situasjon	der	 to	eller	flere	fysiske	
eller	juridiske	personer	er	knyttet	til	hverandre	ved	

a)	 en	kapitalinteresse	i	form	av	eierskap,	enten	direkte	eller	
ved	kontroll	av	minst	20	%	av	et	foretaks	stemmeretter	
eller	kapital,	

b)	 kontroll,	eller	

c)	 det	forhold	at	begge	eller	alle	er	varig	knyttet	til	en	og	
samme	tredjemann	ved	kontroll,	
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47)	«anerkjente	børser»	børser	som	er	anerkjent	som	sådanne	
av	vedkommende	myndigheter,	og	som	oppfyller	følgende	
vilkår:	

a)	 de	fungerer	regelmessig,	

b)	 de	 har	 regler	 som	 er	 fastsatt	 eller	 godkjent	 av	
vedkommende	 myndigheter	 i	 børsens	 hjemstat,	 som	
bestemmer	børsens	driftsvilkår,	vilkårene	for	adgang	til	
børsen	samt	de	vilkår	som	skal	oppfylles	av	en	kontrakt	
før	den	faktisk	kan	omsettes	på	børsen,	og	

c)	 de	har	en	oppgjørsordning	som	fastsetter	at	kontraktene	
oppført	 i	 vedlegg	 IV	 skal	 underlegges	 daglige	
marginkrav	 som	 etter	 vedkommende	 myndigheters	
oppfatning	gir	tilstrekkelig	beskyttelse.

Artikkel 5

Medlemsstatene	 skal	 forby	 personer	 eller	 foretak	 som	
ikke	 er	 kredittinstitusjoner,	 i	 yrkessammenheng	 å	 motta	
fra	 allmennheten	 innskudd	 eller	 andre	 midler	 som	 skal	
tilbakebetales.

Første	 ledd	 får	 ikke	 anvendelse	 når	 en	 medlemsstat,	 en	
medlemsstats	 regionale	 eller	 lokale	 myndigheter	 eller	 et	
offentlig	 internasjonalt	organ	der	én	eller	flere	medlemsstater	
er	 medlem,	 mottar	 innskudd	 eller	 andre	 midler	 som	 skal	
tilbakebetales,	og	heller	ikke	i	tilfeller	som	uttrykkelig	omfattes	
av	nasjonal	lovgivning	eller	Fellesskapets	regelverk,	forutsatt	
at	 denne	 virksomheten	 er	 underlagt	 regelverk	 og	 kontroll	
som	er	ment	 å	beskytte	 innskytere	og	 investorer,	 og	 som	 får	
anvendelse	på	disse	tilfellene.

AVDELING	II

VILKÅR	 FOR	ADGANG	 TIL	 Å	 STARTE	 OG	 UTØVE	
VIRKSOMHET	SOM	KREDITTINSTITUSJON

Artikkel 6

Medlemsstatene	 skal	pålegge	kredittinstitusjonene	å	 innhente	
tillatelse	 før	de	begynner	sin	virksomhet.	Uten	at	det	berører	
artikkel	 7–12	 skal	 medlemsstatene	 fastsette	 vilkår	 for	 slik	
tillatelse	og	underrette	Kommisjonen	om	dem.

Artikkel 7

Medlemsstatene	 skal	 fastsette	 at	 søknader	 om	 tillatelse	 skal	
være	vedlagt	en	virksomhetsplan	som	blant	annet	angir	hvilken	
type	 virksomhet	 som	 er	 planlagt,	 og	 kredittinstitusjonens	
strukturelle	organisering.

Artikkel 8

Medlemsstatene	kan	ikke	kreve	at	søknaden	om	tillatelse	skal	
behandles	ut	fra	markedets	økonomiske	behov.

Artikkel 9

1.	 Med	 forbehold	 for	 andre	 alminnelige	 vilkår	 fastsatt	 i	
nasjonal	 lovgivning	 skal	 vedkommende	myndigheter	 ikke	 gi	

tillatelse	 når	 kredittinstitusjonen	 ikke	 har	 separat	 ansvarlig	
kapital,	 eller	 i	 tilfeller	 der	 startkapitalen	 er	 mindre	 enn	
5	millioner	euro.

«Startkapital»	skal	omfatte	kapital	og	fond	som	nevnt	i	artikkel	
57	bokstav	a)	og	b).

Medlemsstatene	kan	 fastsette	 at	kredittinstitusjoner	 som	 ikke	
oppfyller	kravet	 til	separat	ansvarlig	kapital,	og	som	allerede	
var	opprettet	15.	desember	1979,	kan	fortsette	sin	virksomhet.	
Medlemsstatene	kan	unnta	slike	kredittinstitusjoner	fra	vilkåret	
omhandlet	i	artikkel	11	nr.	1	første	ledd.

2.	 Medlemsstatene	 kan	 imidlertid	 på	 følgende	 vilkår	 gi	
tillatelse	 til	 særlige	kategorier	av	kredittinstitusjoner	som	har	
en	startkapital	som	er	mindre	enn	det	som	er	fastsatt	i	nr.	1:	

a)	 startkapitalen	skal	ikke	være	mindre	enn	1	million	euro,	

b)	 de	berørte	medlemsstater	skal	underrette	Kommisjonen	om	
grunnene	til	at	de	gjør	bruk	av	denne	muligheten,	og	

c)	 navnet	på	hver	enkelt	kredittinstitusjon	som	ikke	har	den	
minstekapital	 som	 er	 fastsatt	 i	 nr.	 1,	 skal	 følges	 av	 en	
merknad	om	dette	på	listen	nevnt	i	artikkel	14.

Artikkel 10

1.	 En	 kredittinstitusjons	 ansvarlige	 kapital	 må	 ikke	 falle	
under	beløpet	for	den	startkapital	som	ble	krevd	i	henhold	til	
artikkel	9	på	det	tidspunktet	tillatelsen	ble	gitt.

2.	 Medlemsstatene	kan	beslutte	 at	 kredittinstitusjoner	 som	
eksisterte	 1.	 januar	 1993,	 og	 som	hadde	 en	 ansvarlig	 kapital	
som	 ikke	 nådde	 nivåene	 for	 startkapital	 fastsatt	 i	 artikkel	 9,	
fortsatt	kan	utøve	sin	virksomhet.	I	så	fall	må	den	ansvarlige	
kapital	 ikke	 falle	 under	 det	 høyeste	 nivå	 som	 er	 nådd	 etter	
22.	desember	1989.

3.	 Dersom	kontrollen	 over	 en	 kredittinstitusjon	 som	 faller	
inn	 under	 kategorien	 nevnt	 i	 nr.	 2,	 blir	 overtatt	 av	 en	 annen	
fysisk	eller	juridisk	person	enn	den	som	tidligere	kontrollerte	
institusjonen,	 skal	 kredittinstitusjonens	 ansvarlige	 kapital	 nå	
minst	det	nivå	som	er	fastsatt	for	startkapital	i	artikkel	9.

4.	 Under	visse	særlige	omstendigheter	og	med	samtykke	fra	
vedkommende	myndigheter	kan,	i	tilfelle	av	fusjon	mellom	to	
eller	flere	kredittinstitusjoner	som	faller	 inn	under	kategorien	
nevnt	 i	 nr.	 2,	 den	 ansvarlige	 kapitalen	 til	 institusjonen	 som	
er	 et	 resultat	 av	 fusjonen,	 ikke	 falle	 under	 de	 fusjonerte	
kredittinstitusjonenes	samlede	ansvarlige	kapital	på	tidspunktet	
for	fusjonen,	så	lenge	de	nivåer	som	er	nevnt	i	artikkel	9,	ikke	
er	nådd.

5.	 Dersom	den	ansvarlige	kapital	 i	 tilfellene	nevnt	 i	 nr.	 1,	
2	 og	 4	 skulle	 bli	 redusert,	 kan	 vedkommende	 myndigheter,	
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når	 omstendighetene	 tillater	 det,	 gi	 en	 kredittinstitusjon	 en	
begrenset	frist	 til	å	bringe	forholdet	 i	orden	eller	 innstille	sin	
virksomhet.

Artikkel 11

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 gi	 tillatelse	 til	
kredittinstitusjonen	bare	dersom	minst	to	personer	faktisk	leder	
kredittinstitusjonens	virksomhet.

Vedkommende	myndigheter	skal	ikke	gi	slik	tillatelse	dersom	
disse	 personene	 mangler	 den	 nødvendige	 gode	 vandel	 eller	
ikke	har	tilstrekkelig	erfaring	til	å	utøve	disse	funksjonene.

2.	 Medlemsstatene	skal	kreve	at	

a)	 kredittinstitusjoner	 som	 er	 juridiske	 personer,	 og	 som	 i	
henhold	 til	 nasjonal	 lovgivning	 har	 et	 forretningskontor,	
skal	 ha	 sitt	 hovedkontor	 i	 samme	 medlemsstat	 som	
forretningskontoret,	og	

b)	 andre	 kredittinstitusjoner	 skal	 ha	 hovedkontor	 i	 den	
medlemsstat	 som	 har	 gitt	 tillatelsen,	 og	 der	 de	 faktisk	
utøver	sin	virksomhet.

Artikkel 12

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 ikke	 gi	 tillatelse	 som	
gir	 adgang	 til	 å	 starte	virksomhet	 som	kredittinstitusjon	med	
mindre	de	er	blitt	 informert	om	identiteten	til	aksjeeiere	eller	
deltakere,	 enten	 de	 er	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer,	 som	
direkte	 eller	 indirekte	 har	 kvalifiserende	 eierandeler,	 og	 om	
størrelsen	på	slike	eierandeler.

Ved	 fastsettelse	 av	 kvalifiserende	 eierandel	 i	 henhold	 til	
denne	 artikkel	 skal	 stemmerettene	 nevnt	 i	 artikkel	 92	 i	
europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2001/34/EF	av	28.	mai	2001	
om	vilkår	for	opptak	av	verdipapirer	til	offisiell	notering	på	en	
fondsbørs	og	opplysninger	som	skal	offentliggjøres	om	disse	
verdipapirene(1)	tas	i	betraktning.

2.	 Vedkommende	myndigheter	skal	ikke	gi	tillatelse	dersom	
de,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 behovet	 for	 å	 sikre	 en	 sunn	 og	
forsvarlig	ledelse	av	kredittinstitusjonen,	ikke	er	overbevist	om	
at	ovennevnte	aksjeeiere	eller	deltakere	er	skikket.

3.	 Dersom	 det	 foreligger	 nære	 forbindelser	 mellom	
kredittinstitusjonen	 og	 andre	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer,	
skal	vedkommende	myndigheter	gi	tillatelse	bare	dersom	disse	
forbindelsene	 ikke	 hindrer	 myndighetene	 i	 å	 føre	 effektivt	
tilsyn.

Vedkommende	 myndigheter	 skal	 heller	 ikke	 gi	 tillatelse	
dersom	en	tredjestats	lover	og	forskrifter	som	gjelder	én	eller	
flere	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer	 som	 kredittinstitusjonen	
har	nære	forbindelser	til,	eller	vanskeligheter	ved	håndheving	

(1)	 EFT	L	184	av	6.7.2001,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2005/1/EF.

av	nevnte	 lover	og	 forskrifter,	hindrer	myndighetene	 i	 å	 føre	
effektivt	tilsyn.

Vedkommende	myndigheter	 skal	 kreve	 at	 kredittinstitusjoner	
gir	 dem	de	 opplysninger	 de	 trenger	 for	 å	 forsikre	 seg	 om	 at	
vilkårene	i	dette	nummer	til	enhver	tid	overholdes.

Artikkel 13

Ethvert	 avslag	 på	 søknad	 om	 tillatelse	 skal	 begrunnes	 og	
meddeles	 søkeren	 innen	 seks	 måneder	 etter	 at	 søknaden	 er	
mottatt	 eller,	 dersom	 søknaden	 er	 ufullstendig,	 innen	 seks	
måneder	 etter	 at	 søkeren	 har	 sendt	 inn	 de	 opplysninger	 som	
er	nødvendige	for	å	treffe	beslutningen.	Det	skal	i	alle	tilfeller	
treffes	en	beslutning	 innen	 tolv	måneder	etter	at	 søknaden	er	
mottatt.

Artikkel 14

Alle	tillatelser	skal	meldes	til	Kommisjonen.

Navnet	 på	 alle	 kredittinstitusjoner	 som	 er	 gitt	 tillatelse,	 skal	
føres	opp	på	en	liste.	Kommisjonen	skal	offentliggjøre	nevnte	
liste	i	Den europeiske unions tidende	og	holde	den	à	jour.

Artikkel 15

1.	 I	følgende	tilfeller	skal	vedkommende	myndigheter,	før	de	
gir	 tillatelse	 til	en	kredittinstitusjon,	 rådspørre	vedkommende	
myndigheter	i	den	andre	berørte	medlemsstaten:

a)	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 er	 et	 datterforetak	 av	 en	
kredittinstitusjon	med	tillatelse	i	en	annen	medlemsstat,	

b)	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 er	 et	 datterforetak	 av	
morforetaket	 til	 en	 kredittinstitusjon	 med	 tillatelse	 i	 en	
annen	medlemsstat,	eller	

c)	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 er	 kontrollert	 av	 de	
samme	fysiske	eller	juridiske	personer	som	kontrollerer	en	
kredittinstitusjon	med	tillatelse	i	en	annen	medlemsstat.

2.	 I	følgende	tilfeller	skal	vedkommende	myndigheter,	før	de	
gir	 tillatelse	 til	en	kredittinstitusjon,	 rådspørre	vedkommende	
myndigheter	i	en	berørt	medlemsstat	med	ansvar	for	tilsyn	med	
forsikringsforetak	eller	verdipapirforetak:

a)	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 er	 et	 datterforetak	 av	 et	
forsikringsforetak	eller	et	verdipapirforetak	med	 tillatelse	
i	Fellesskapet,	

b)	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 er	 et	 datterforetak	
av	 morforetaket	 til	 et	 forsikringsforetak	 eller	 et	
verdipapirforetak	med	tillatelse	i	Fellesskapet,	eller	
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c)	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 er	 kontrollert	 av	
samme	 fysiske	 eller	 juridiske	 person	 som	 kontrollerer	 et	
forsikringsforetak	eller	et	verdipapirforetak	med	tillatelse	i	
Fellesskapet.

3.	 De	 berørte	 vedkommende	 myndigheter	 nevnt	 i	 nr.	 1	
og	 2	 skal	 særlig	 rådføre	 seg	med	 hverandre	 når	 de	 vurderer	
aksjeeiernes	egnethet	samt	vandelen	og	erfaringen	til	personer	
som	deltar	i	ledelsen	av	et	annet	foretak	i	samme	konsern.	De	
skal	utveksle	alle	opplysninger	om	aksjeeiernes	egnethet	samt	
vandelen	og	erfaringen	til	personer	i	ledelsen	som	er	relevante	
for	å	gi	tillatelse	og	for	en	løpende	vurdering	av	om	vilkårene	
for	å	utøve	virksomhet	overholdes.

Artikkel 16

Vertsstatene	 kan	 ikke	 kreve	 tillatelse	 eller	 innskutt	 kapital	
for	 filialer	 av	 kredittinstitusjoner	 med	 tillatelse	 i	 andre	
medlemsstater.	Opprettelse	av	og	tilsyn	med	slike	filialer	skal	
utføres	 som	 fastsatt	 i	 artikkel	 22	 og	 25,	 artikkel	 26	 nr.	 1-3,	
artikkel	29-37	og	artikkel	40.

Artikkel 17

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tilbakekalle	 tillatelsen	
til	en	kredittinstitusjon	bare	når	institusjonen	

a)	 ikke	gjør	bruk	av	tillatelsen	innen	tolv	måneder,	uttrykkelig	
gir	 avkall	 på	 tillatelsen	 eller	 har	 opphørt	 å	 utøve	 sin	
virksomhet	 i	 mer	 enn	 seks	 måneder,	 med	 mindre	 den	
berørte	 medlemsstat	 har	 fastsatt	 at	 tillatelsen	 bortfaller	 i	
slike	tilfeller,	

b)	 har	 fått	 tillatelsen	 ved	 hjelp	 av	 uriktige	 erklæringer	 eller	
andre	uregelmessigheter,	

c)	 ikke	lenger	oppfyller	de	vilkår	som	ble	stilt	for	tillatelsen,	

d)	 ikke	 lenger	 har	 tilstrekkelig	 ansvarlig	 kapital	 eller	 ikke	
lenger	kan	garantere	at	den	kan	oppfylle	sine	forpliktelser	
overfor	kreditorene,	og	særlig	ikke	lenger	kan	gi	sikkerhet	
for	de	midler	den	er	betrodd,	eller	

e)	 omfattes	av	et	av	de	andre	tilfellene	der	nasjonal	lovgivning	
fastsetter	tilbakekalling	av	tillatelsen.

2.	 Enhver	 tilbakekalling	 av	 tillatelse	 skal	 begrunnes	 og	
meddeles	de	berørte	parter.	Slik	tilbakekalling	skal	meldes	til	
Kommisjonen.

Artikkel 18

I	utøvelsen	av	sin	virksomhet	kan	kredittinstitusjoner	på	hele	
Fellesskapets	 territorium	 bruke	 samme	 navn	 som	 de	 bruker	
i	 den	 medlemsstat	 der	 hovedkontoret	 ligger,	 uten	 hensyn	 til	
bestemmelser	 om	 bruken	 av	 ordene	 «bank»,	 «sparebank»	

eller	 andre	 tilsvarende	 bankbetegnelser	 som	 måtte	 gjelde	 i	
vertsstaten.	Dersom	det	 skulle	være	 fare	 for	 forveksling,	kan	
vertsstaten	med	sikte	på	en	klargjøring	kreve	at	en	forklarende	
merknad	føyes	til	navnet.

Artikkel 19

1.	 Medlemsstatene	skal	kreve	at	enhver	fysisk	eller	juridisk	
person	 som	 har	 til	 hensikt	 direkte	 eller	 indirekte	 å	 erverve	
en	kvalifiserende	eierandel	 i	 en	kredittinstitusjon,	på	 forhånd	
skal	 underrette	 vedkommende	myndigheter	 om	 den	 påtenkte	
eierandelens	størrelse.	Enhver	fysisk	eller	juridisk	person	skal	
på	samme	måte	underrette	vedkommende	myndigheter	dersom	
den	 har	 til	 hensikt	 å	 øke	 sin	 kvalifiserende	 eierandel	 slik	 at	
andelen	av	stemmerettene	eller	kapitalen	vil	nå	eller	overstige	
20	%,	33	%	eller	50	%,	eller	slik	at	kredittinstitusjonen	vil	bli	
dens	datterforetak.

Uten	at	det	berører	bestemmelsene	i	nr.	2	skal	vedkommende	
myndigheter	ha	en	frist	på	høyst	tre	måneder	regnet	fra	dagen	
for	underretningen	fastsatt	i	første	og	annet	ledd	til	å	motsette	
seg	en	slik	plan	dersom	de,	i	lys	av	behovet	for	å	sikre	en	sunn	
og	forsvarlig	ledelse	av	kredittinstitusjonen,	ikke	er	overbevist	
om	vedkommende	persons	skikkethet.	Dersom	vedkommende	
myndigheter	 ikke	 motsetter	 seg	 planen,	 kan	 de	 fastsette	 en	
endelig	frist	for	gjennomføringen	av	den.

2.	 Dersom	 den	 person	 som	 har	 til	 hensikt	 å	 erverve	
eierandelene	 nevnt	 i	 nr.	 1,	 er	 en	 kredittinstitusjon,	 et	
forsikringsforetak	eller	et	verdipapirforetak	med	tillatelse	i	en	
annen	medlemsstat,	eller	morforetaket	til	en	kredittinstitusjon,	
et	forsikringsforetak	eller	et	verdipapirforetak	med	tillatelse	i	
en	annen	medlemsstat,	eller	en	fysisk	eller	juridisk	person	som	
kontrollerer	 en	 kredittinstitusjon,	 et	 forsikringsforetak	 eller	
et	 verdipapirforetak	 med	 tillatelse	 i	 en	 annen	 medlemsstat,	
og	 dersom	 kredittinstitusjonen	 der	 erververen	 har	 til	 hensikt	
å	 erverve	 en	 eierandel,	 vil	 bli	 erververens	 datterforetak	 eller	
bli	 kontrollert	 av	 vedkommende	 som	 et	 resultat	 av	 ervervet,	
skal	det	foretas	en	vurdering	av	ervervet	i	form	av	forutgående	
samråd	som	fastsatt	i	artikkel	15.

Artikkel 20

Medlemsstatene	 skal	 fastsette	 at	 enhver	 fysisk	 eller	 juridisk	
person	 som	 har	 til	 hensikt	 direkte	 eller	 indirekte	 å	 avhende	
en	kvalifiserende	eierandel	 i	 en	kredittinstitusjon,	på	 forhånd	
skal	 underrette	 vedkommende	myndigheter	 og	meddele	 dem	
den	 påtenkte	 eierandelens	 størrelse.	 På	 samme	 måte	 skal	
enhver	 fysisk	 eller	 juridisk	 person	 underrette	 vedkommende	
myndigheter	 dersom	 den	 har	 til	 hensikt	 å	 redusere	 sin	
kvalifiserende	eierandel	slik	at	andelen	av	stemmerettene	eller	
kapitalen	vil	bli	mindre	enn	20	%,	33	%	eller	50	%,	eller	slik	
at	kredittinstitusjonen	vil	opphøre	å	være	dens	datterforetak.

Artikkel 21

1.	 Kredittinstitusjonene	 skal	 underrette	 vedkommende	
myndigheter	 om	 alle	 erverv	 eller	 avhendelser	 av	 eierandeler	
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i	 deres	 kapital	 som	 fører	 til	 at	 andelen	 overstiger	 eller	 faller	
under	en	av	tersklene	nevnt	i	artikkel	19	nr.	1	og	artikkel	20,	så	
snart	de	får	kjennskap	til	dette.

Kredittinstitusjoner	 skal	 også	 minst	 én	 gang	 i	 året	 meddele	
vedkommende	myndigheter	navnene	til	aksjeeiere	og	deltakere	
som	 eier	 kvalifiserende	 eierandeler	 samt	 disse	 andelenes	
størrelse,	slik	det	blant	annet	framgår	av	opplysninger	som	er	
mottatt	 på	 den	 årlige	 generalforsamlingen	 for	 aksjeeiere	 og	
deltakere,	eller	som	er	mottatt	i	henhold	til	bestemmelsene	som	
gjelder	for	børsnoterte	foretak.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 fastsette	 at	 dersom	den	 innflytelse	
som	utøves	av	personene	nevnt	i	artikkel	19	nr.	1,	kan	tenkes	å	
være	til	skade	for	en	forsvarlig	og	sunn	ledelse	av	institusjonen,	
skal	 vedkommende	 myndigheter	 treffe	 egnede	 tiltak	 for	 å	
bringe	 denne	 situasjonen	 til	 opphør.	 Slike	 tiltak	 kan	 omfatte	
påbud,	 sanksjoner	 overfor	 ledelsen	 eller	 suspensjon	 av	 de	
stemmeretter	som	er	knyttet	til	vedkommende	aksjeeieres	eller	
deltakeres	aksjer	eller	andeler.

Lignende	tiltak	kommer	til	anvendelse	på	fysiske	eller	juridiske	
personer	som	ikke	overholder	plikten	til	å	gi	underretning	på	
forhånd	som	fastsatt	i	artikkel	19	nr.	1.

Når	 en	 eierandel	 blir	 ervervet	 til	 tross	 for	 at	 vedkommende	
myndigheter	 har	 motsatt	 seg	 det,	 skal	 medlemsstatene,	
uavhengig	av	andre	sanksjoner,	enten	sørge	for	at	de	tilsvarende	
stemmerettene	 blir	 suspendert	 eller	 at	 de	 avgitte	 stemmene	
kjennes	ugyldige	eller	kan	annulleres.

3.	 Når	 en	 kvalifiserende	 eierandel	 og	 andre	 nivåer	 av	
eierandeler	 omhandlet	 i	 denne	 artikkel	 skal	 fastsettes,	 skal	
det	tas	hensyn	til	stemmerettene	nevnt	i	artikkel	92	i	direktiv	
2001/34/EF.

Artikkel 22

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten	 skal	 kreve	
at	 alle	 kredittinstitusjoner	 har	 effektive	 styringsformer	 som	
omfatter	 en	 klar	 organisasjonsstruktur	 med	 veldefinerte,	
oversiktlige	 og	 konsekvente	 ansvarslinjer,	 effektive	
framgangsmåter	 for	 å	 identifisere,	 håndtere,	 overvåke	 og	
rapportere	den	risiko	institusjonen	er	eller	kan	bli	utsatt	for,	og	
forsvarlige	internkontrollordninger,	herunder	god	forvaltnings-	
og	regnskapspraksis.

2.	 De	 styringsformer,	 framgangsmåter	 og	 ordninger	 som	
er	 omhandlet	 i	 nr.	 1,	 skal	 omfatte	 hele	 virksomheten	 og	 stå	
i	 forhold	 til	 arten	 av,	 størrelsen	 på	 og	 kompleksiteten	 til	
kredittinstitusjonens	virksomhet.	De	tekniske	kriteriene	fastsatt	
i	vedlegg	V	skal	tas	i	betraktning.

AVDELING	III

BESTEMMELSER	 OM	 ETABLERINGSADGANGEN	
OG	ADGANGEN	TIL	Å	YTE	TJENESTER

Av s n i t t 	 1

Kre d i t t i n s t i t u s j o n e r

Artikkel 23

Medlemsstatene	 skal	 sørge	 for	 at	 virksomheten	 på	 listen	 i	
vedlegg	I	kan	utøves	på	deres	territorium	i	samsvar	med	artikkel	
25,	artikkel	26	nr.	1-3,	artikkel	28	nr.	1	og	2	og	artikkel	29-37,	
enten	ved	at	det	opprettes	en	filial	eller	ved	at	det	ytes	tjenester,	
av	alle	kredittinstitusjoner	som	har	tillatelse	fra	og	er	underlagt	
tilsyn	av	vedkommende	myndigheter	i	en	annen	medlemsstat,	
forutsatt	at	denne	virksomheten	omfattes	av	tillatelsen.

Av s n i t t 	2

F i n a n s i n s t i t u s j o n e r

Artikkel 24

1.	 Medlemsstatene	skal	sørge	for	at	virksomheten	på	listen	i	
vedlegg	I	kan	utøves	på	deres	territorium	i	samsvar	med	artikkel	
25,	artikkel	26	nr.	1-3,	artikkel	28	nr.	1	og	2	og	artikkel	29-37,	
enten	ved	at	det	opprettes	en	filial	eller	ved	at	det	ytes	tjenester,	
av	 enhver	finansinstitusjon	 fra	 en	 annen	medlemsstat	 som	er	
et	 datterforetak	 av	 en	 kredittinstitusjon	 eller	 et	 datterforetak	
som	eies	 i	 fellesskap	av	to	eller	flere	kredittinstitusjoner	som	
har	 vedtekter	 som	 tillater	 at	 slik	 virksomhet	 utøves,	 og	 som	
oppfyller	følgende	vilkår:	

a)	 morforetaket	 eller	 -foretakene	 skal	 ha	 tillatelse	 som	
kredittinstitusjon	 i	 den	 medlemsstat	 hvis	 lovgivning	
finansinstitusjonen	er	underlagt,	

b)	 den	 aktuelle	 virksomheten	 må	 faktisk	 utøves	 på	 samme	
medlemsstats	territorium,	

c)	 morforetaket	eller	-foretakene	må	eie	90	%	eller	mer	av	de	
stemmerettene	 som	er	 knyttet	 til	 aksjene	 eller	 andelene	 i	
finansinstitusjonen,	

d)	 morforetaket	eller	-foretakene	må	oppfylle	vedkommende	
myndigheters	 krav	 til	 en	 forsvarlig	 ledelse	 av	
finansinstitusjonen,	og	må	med	samtykke	fra	vedkommende	
myndigheter	 i	 hjemstaten	 ha	 erklært	 at	 de	 garanterer	
solidarisk	 for	 forpliktelser	 som	 finansinstitusjonen	 har	
inngått,	og	

e)	 finansinstitusjonen	 skal,	 særlig	 med	 hensyn	 til	 den	
aktuelle	 virksomheten,	 faktisk	 omfattes	 av	 tilsynet	 på	
konsolidert	grunnlag	med	morforetaket,	eller	hvert	enkelt	
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av	 morforetakene,	 i	 samsvar	 med	 avdeling	 V	 kapittel	 4	
avsnitt	1,	særlig	når	det	gjelder	beregning	av	minstekrav	til	
ansvarlig	kapital	i	henhold	til	artikkel	75.	kontrollen	med	
store	 engasjementer	 og	 begrensning	 av	 eierandeler	 som	
fastsatt	i	artikkel	120-122.

Vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten	 skal	 påse	 at	 disse	
vilkårene	 overholdes,	 og	 skal	 gi	 finansinstitusjonen	 en	
bekreftelse	 på	 dette	 som	 skal	 vedlegges	 meldingen	 nevnt	 i	
artikkel	25	og	28.

Vedkommende	myndigheter	i	hjemstaten	skal	påse	at	 tilsynet	
med	finansinstitusjonen	skjer	 i	samsvar	med	artikkel	10	nr.	1	
samt	artikkel	19-22,	40,	42-52	og	54.

2.	 Dersom	en	finansinstitusjon	som	nevnt	i	nr.	1	første	ledd	
ikke	 lenger	 oppfyller	 de	 fastsatte	 vilkårene,	 skal	 hjemstaten	
underrette	 vedkommende	 myndigheter	 i	 vertsstaten	 om	
dette,	 og	den	virksomhet	 som	utøves	 av	finansinstitusjonen	 i	
vertsstaten,	skal	underlegges	vertsstatens	lovgivning.

3.	 Nr.	1	og	2	får	tilsvarende	anvendelse	på	datterforetak	av	
en	finansinstitusjon	som	omhandlet	i	nr.	1	første	ledd.

Av s n i t t 	 3

U t ø v e l s e 	 a v 	 e t a b l e r i n g s a d g a n g e n

Artikkel 25

1.	 En	kredittinstitusjon	som	ønsker	å	opprette	en	filial	på	en	
annen	medlemsstats	territorium,	skal	underrette	vedkommende	
myndigheter	i	institusjonens	hjemstat.

2.	 Medlemsstatene	skal	kreve	at	alle	kredittinstitusjoner	som	
ønsker	å	opprette	en	filial	i	en	annen	medlemsstat,	gir	følgende	
opplysninger	i	meldingen	nevnt	i	nr.	1:

a)	 den	 medlemsstat	 på	 hvis	 territorium	 kredittinstitusjonen	
har	til	hensikt	å	opprette	en	filial,	

b)	 en	virksomhetsplan	som	blant	annet	skal	angi	hvilke	typer	
forretningsvirksomhet	 som	 er	 planlagt,	 samt	 filialens	
organisasjonsstruktur,	

c)	 den	adresse	i	vertsstaten	der	dokumenter	kan	innhentes,	og	

d)	 navnene	på	dem	som	skal	ha	ansvar	for	filialens	ledelse.

3.	 Med	 mindre	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten	
har	 grunn	 til	 å	 betvile	 at	 kredittinstitusjonens	 administrative	
struktur	eller	finansielle	situasjon	er	god	nok	i	betraktning	av	
den	 virksomhet	 som	 er	 planlagt,	 skal	 de	 innen	 tre	 måneder	
etter	at	de	har	mottatt	opplysningene	nevnt	i	nr.	2,	oversende	

disse	til	vedkommende	myndigheter	i	vertsstaten	og	underrette	
kredittinstitusjonen	om	dette.

Vedkommende	myndigheter	i	hjemstaten	skal	også	underrette	
om	 størrelsen	 på	 kredittinstitusjonens	 ansvarlige	 kapital	 og	
summen	 av	 kredittinstitusjonens	 kapitalkrav	 i	 henhold	 til	
artikkel	75.

Som	unntak	fra	annet	ledd,	og	i	det	tilfellet	som	er	omhandlet	
i	 artikkel	 24,	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten	
underrette	 om	 størrelsen	 på	 finansinstitusjonens	 ansvarlige	
kapital	 samt	 summen	 av	 konsolidert	 ansvarlig	 kapital	 og	
konsoliderte	 kapitalkrav	 i	 henhold	 til	 artikkel	 75	 for	 den	
kredittinstitusjon	 som	 er	 vedkommende	 kredittinstitusjons	
morforetak.

4.	 Dersom	vedkommende	myndigheter	i	hjemstaten	nekter	
å	 oversende	 opplysningene	 nevnt	 i	 nr.	 2	 til	 vedkommende	
myndigheter	 i	 vertsstaten,	 skal	 de	 begrunne	 avslaget	 overfor	
den	 berørte	 institusjon	 innen	 tre	 måneder	 etter	 at	 alle	
opplysningene	er	mottatt.

Et	 slikt	 avslag	 eller	 manglende	 svar	 skal	 kunne	 prøves	 for	
retten	i	hjemstaten.

Artikkel 26

1.	 Før	filialen	til	en	kredittinstitusjon	starter	sin	virksomhet	
skal	vedkommende	myndigheter	i	vertsstaten	innen	to	måneder	
etter	 at	 de	 har	 mottatt	 opplysningene	 nevnt	 i	 artikkel	 25,	
forberede	tilsyn	med	kredittinstitusjonen	i	samsvar	med	avsnitt	
5	 og	 om	 nødvendig	 angi	 på	 hvilke	 vilkår	 virksomheten	 skal	
utøves	i	vertsstaten	av	hensyn	til	allmennhetens	interesser.

2.	 Så	 snart	 filialen	 har	 mottatt	 opplysninger	 fra	
vedkommende	myndigheter	i	vertsstaten,	eller	dersom	filialen	
ikke	har	mottatt	noen	opplysninger	fra	vertsstaten	innen	utløpet	
av	fristen	i	nr.	1,	kan	filialen	opprettes	og	starte	sin	virksomhet.

3.	 Dersom	det	 skjer	 en	 endring	 i	 noen	 av	 de	 forhold	 som	
er	meldt	i	henhold	til	artikkel	25	nr.	2	bokstav	b),	c)	eller	d),	
skal	 en	 kredittinstitusjon	 gi	 skriftlig	 melding	 om	 endringen	
til	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten	 og	 i	 vertsstaten	
minst	 én	 måned	 før	 endringen	 skjer,	 slik	 at	 vedkommende	
myndigheter	i	hjemstaten	kan	treffe	en	beslutning	om	endringen	
i	henhold	til	artikkel	25,	og	slik	at	vedkommende	myndigheter	i	
vertsstaten	kan	treffe	sin	beslutning	om	endringen	i	henhold	til	
nr.	1	i	denne	artikkel.

4.	 Filialer	 som	 i	 samsvar	 med	 gjeldende	 bestemmelser	 i	
vertsstaten	har	startet	sin	virksomhet	 før	1.	 januar	1993,	skal	
anses	for	å	ha	vært	underlagt	framgangsmåten	i	artikkel	25	og	
i	nr.	1	og	2	i	denne	artikkel.	De	skal	fra	1.	 januar	1993	være	
underlagt	bestemmelsene	i	nr.	3	i	denne	artikkel	og	i	artikkel	23	
og	43	samt	avsnitt	2	og	5.
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Artikkel 27

Flere	 forretningssteder	 etablert	 i	 samme	 medlemsstat	 av	 en	
kredittinstitusjon	 med	 hovedkontor	 i	 en	 annen	 medlemsstat,	
skal	anses	som	én	enkelt	filial.

Av s n i t t 	 4

U t ø v e l s e 	 a v 	 a d g a n g e n 	 t i l 	 å 	 y t e 	 t j e n e s t e r

Artikkel 28

1.	 Enhver	 kredittinstitusjon	 som	 for	 første	 gang	 ønsker	 å	
utøve	adgangen	til	å	yte	tjenester	ved	å	drive	virksomhet	på	en	
annen	medlemsstats	territorium,	skal	underrette	vedkommende	
myndigheter	 i	 hjemstaten	 om	 hvilken	 virksomhet	 på	 listen	 i	
vedlegg	I	den	har	til	hensikt	å	utøve.

2.	 Vedkommende	myndigheter	 i	 hjemstaten	 skal	 innen	 én	
måned	etter	å	ha	mottatt	underretningen	nevnt	i	nr.	1,	oversende	
denne	til	vedkommende	myndigheter	i	vertsstaten.

3.	 Denne	 artikkel	 skal	 ikke	 berøre	 rettigheter	 som	
kredittinstitusjoner	som	yter	tjenester,	har	ervervet	før	1.	januar	
1993.

Av s n i t t 	 5

Ve r t s s t a t e n s 	 v e d k ommend e 	m ynd i g h e t e r s	
m y n d i g h e t

Artikkel 29

Vertsstaten	 kan	 til	 statistisk	 bruk	 kreve	 at	 alle	
kredittinstitusjoner	som	har	filialer	på	vertsstatens	territorium,	
jevnlig	skal	rapportere	om	sin	virksomhet	i	disse	vertsstatene	til	
vedkommende	myndigheter	i	de	berørte	vertsstatene.

Ved	utøvelsen	av	det	ansvar	den	er	pålagt	i	henhold	til	artikkel	
41	 kan	 vertsstaten	 kreve	 at	 filialer	 av	 kredittinstitusjoner	
hjemmehørende	 i	 andre	 medlemsstater	 gir	 de	 samme	
opplysningene	 som	 de	 for	 dette	 formål	 krever	 av	 nasjonale	
kredittinstitusjoner.

Artikkel 30

1.	 Dersom	vedkommende	myndigheter	i	en	vertsstat	fastslår	
at	 en	 kredittinstitusjon	 som	 har	 en	 filial	 eller	 yter	 tjenester	
på	 vedkommende	 vertsstats	 territorium,	 ikke	 overholder	 de	
lovbestemmelser	 som	 er	 vedtatt	 i	 vertsstaten	 i	 henhold	 til	
bestemmelsene	i	dette	direktiv,	om	myndigheten	til	vertsstatens	
vedkommende	 myndigheter,	 skal	 de	 kreve	 at	 vedkommende	
kredittinstitusjon	bringer	det	lovstridige	forholdet	til	opphør.

2.	 Dersom	 den	 berørte	 kredittinstitusjon	 unnlater	 å	 treffe	
nødvendige	tiltak,	skal	vedkommende	myndigheter	i	vertsstaten	
underrette	vedkommende	myndigheter	i	hjemstaten	om	dette.

Vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten	 skal	 så	 raskt	 som	
mulig	 treffe	 alle	 nødvendige	 tiltak	 for	 å	 sikre	 at	 den	 berørte	
kredittinstitusjon	 bringer	 det	 lovstridige	 forholdet	 til	 opphør.	
Tiltakenes	 art	 skal	 meddeles	 vedkommende	 myndigheter	 i	
vertsstaten.

3.	 Dersom	 kredittinstitusjonen,	 til	 tross	 for	 tiltakene	 som	
er	 truffet	av	hjemstaten,	eller	 fordi	 tiltakene	viser	seg	å	være	
utilstrekkelige	 eller	 ikke	 er	 tilgjengelige	 i	 vedkommende	
medlemsstat,	 fortsetter	 å	 bryte	 lovbestemmelsene	 omhandlet	
i	 nr.	 1	 som	 gjelder	 i	 vertsstaten,	 kan	 vertsstaten,	 etter	 å	 ha	
underrettet	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten,	 treffe	
egnede	tiltak	for	å	hindre	eller	motvirke	nye	overtredelser,	og,	
så	langt	det	er	nødvendig,	hindre	kredittinstitusjonen	i	å	foreta	
ytterligere	 transaksjoner	på	dens	 territorium.	Medlemsstatene	
skal	påse	at	de	dokumentene	som	er	nødvendige	for	slike	tiltak,	
kan	 forkynnes	 for	 de	 berørte	 kredittinstitusjonene	 på	 deres	
territorium.

Artikkel 31

Artikkel	29	og	30	skal	ikke	berøre	vertsstatens	myndighet	til	å	
treffe	egnede	tiltak	for	å	hindre	eller	motvirke	uregelmessigheter	
begått	på	deres	territorium	som	strider	mot	de	lovbestemmelser	
de	har	vedtatt	av	hensyn	til	allmennhetens	interesser.	Dette	skal	
omfatte	muligheten	 til	 å	 hindre	 en	 kredittinstitusjon	 som	har	
brutt	disse	bestemmelsene,	i	å	foreta	ytterligere	transaksjoner	
på	vertsstatens	territorium.

Artikkel 32

Alle	tiltak	truffet	i	henhold	til	artikkel	30	nr.	2	og	3	eller	artikkel	
31	 som	 innebærer	 sanksjoner	 eller	 restriksjoner	på	utøvelsen	
av	adgangen	til	å	yte	tjenester,	må	være	behørig	begrunnet	og	
meddelt	 den	 berørte	 kredittinstitusjon.	 Alle	 slike	 tiltak	 skal	
kunne	prøves	for	retten	i	den	medlemsstat	der	det	ble	truffet.

Artikkel 33

Før	de	følger	framgangsmåten	i	artikkel	30	kan	vedkommende	
myndigheter	 i	vertsstaten	 i	hastesaker	 treffe	de	forebyggende	
tiltak	 som	 måtte	 være	 nødvendige	 for	 å	 verne	 interessene	
til	 innskytere,	 investorer	 og	 andre	 mottakere	 av	 tjenester.	
Kommisjonen	 og	 vedkommende	 myndigheter	 i	 de	 øvrige	
berørte	medlemsstater	skal	snarest	underrettes	om	disse	tiltak.

Etter	 å	 ha	 rådført	 seg	 med	 vedkommende	 myndigheter	 i	 de	
berørte	medlemsstater	 kan	Kommisjonen	gjøre	 vedtak	 om	at	
vedkommende	 medlemsstat	 skal	 endre	 eller	 oppheve	 disse	
tiltakene.

Artikkel 34

Vertsstater	 kan	 utøve	 den	 myndighet	 de	 er	 gitt	 i	 henhold	
til	 dette	 direktiv	 ved	 å	 treffe	 egnede	 tiltak	 for	 å	 hindre	 eller	
motvirke	 uregelmessigheter	 som	 er	 begått	 på	 vedkommende	
vertsstats	territorium.	Dette	skal	omfatte	muligheten	til	å	hindre	
en	kredittinstitusjon	som	har	overtrådt	disse	bestemmelsene,	i	å	
foreta	ytterligere	transaksjoner	på	vertsstatens	territorium.
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Artikkel 35

Dersom	 en	 tillatelse	 tilbakekalles,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	i	vertsstaten	underrettes	om	dette	og	treffe	egnede	
tiltak	 for	 å	 hindre	 at	 den	 berørte	 kredittinstitusjon	 foretar	
ytterligere	 transaksjoner	 på	 vertsstatens	 territorium,	 og	 for	 å	
verne	innskyternes	interesser.

Artikkel 36

Medlemsstatene	skal	underrette	Kommisjonen	om	antallet	og	
arten	av	tilfeller	der	det	er	gitt	avslag	i	henhold	til	artikkel	25	
og	artikkel	26	nr.	1-	3,	eller	der	det	er	truffet	tiltak	i	samsvar	
med	artikkel	30	nr.	3.

Artikkel 37

Dette	avsnitt	skal	ikke	være	til	hinder	for	at	kredittinstitusjoner	
med	hovedkontor	i	andre	medlemsstater	kan	reklamere	for	sine	
tjenester	 gjennom	 alle	 tilgjengelige	 kommunikasjonsmidler	
i	vertsstaten,	 forutsatt	at	de	overholder	de	 regler	 for	 form	og	
innhold	i	slik	reklame	som	er	vedtatt	av	hensyn	til	allmennhetens	
interesse.

AVDELING	IV

FORBINDELSER	MED	TREDJESTATER

Av s n i t t 	 1

Me l d i n g 	 i 	 t i l k n y t n i n g 	 t i l 	 f o r e t a k 	 i	
t r e d j e s t a t e r 	 o g 	 v i l k å r 	 f o r 	m a r k e d s a d g a n g 	 i	

d i s s e 	 s t a t e n e

Artikkel 38

1.	 Medlemsstatene	 skal	 i	 forbindelse	 med	 adgangen	 til	 å	
starte	og	utøve	virksomhet	ikke	anvende	bestemmelser	overfor	
filialer	av	kredittinstitusjoner	som	har	sitt	hovedkontor	utenfor	
Fellesskapet,	 som	 fører	 til	 en	 gunstigere	 behandling	 enn	den	
behandling	som	gis	filialer	av	kredittinstitusjoner	som	har	sitt	
hovedkontor	i	Fellesskapet.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 underrette	
Kommisjonen	og	Den	europeiske	komité	for	bankspørsmål	om	
alle	tillatelser	for	filialer	som	gis	til	kredittinstitusjoner	som	har	
sitt	hovedkontor	utenfor	Fellesskapet.

3.	 Uten	 at	 det	 berører	 nr.	 1	 kan	 Fellesskapet	 gjennom	
avtaler	 med	 én	 eller	 flere	 tredjestater	 samtykke	 i	 å	 anvende	
bestemmelser	 som	 gir	 filialer	 av	 en	 kredittinstitusjon	 med	
hovedkontor	utenfor	Fellesskapet,	samme	behandling	på	hele	
Fellesskapets	territorium.

Av s n i t t 	 2

S ama r b e i d 	m e d 	 t r e d j e s t a t e r s 	 v e d k ommen -
d e 	m y nd i g h e t e r 	 om 	 t i l s y n 	 p å 	 k o n s o l i d e r t	

g r u n n l a g	

Artikkel 39

1.	 Kommisjonen	 kan,	 enten	 på	 anmodning	 fra	 en	
medlemsstat	eller	på	eget	initiativ,	framsette	forslag	for	Rådet	
om	forhandlinger	med	én	eller	flere	tredjestater	om	avtaler	om	
nærmere	vilkår	for	å	føre	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	med	

a)	 kredittinstitusjoner	 hvis	morforetak	 har	 hovedkontor	 i	 en	
tredjestat,	eller	

b)	 kredittinstitusjoner	 som	 ligger	 i	 tredjestater,	 og	 hvis	
morforetak,	 som	 enten	 er	 en	 kredittinstitusjon	 eller	 et	
finansielt	holdingselskap,	har	hovedkontor	i	Fellesskapet.

2.	 Avtalene	nevnt	i	nr.	1	skal	særlig	sikre	

a)	 at	 vedkommende	 myndigheter	 i	 medlemsstatene	 får	 de	
opplysningene	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 føre	 tilsyn,	 på	
grunnlag	 av	 den	 konsoliderte	 finansielle	 situasjonen,	
med	 kredittinstitusjoner	 eller	 finansielle	 holdingselskaper	
som	 ligger	 i	 Fellesskapet,	 og	 som	 har	 som	 datterforetak	
kredittinstitusjoner	 eller	 finansinstitusjoner	 utenfor	
Fellesskapet,	 eller	 som	 har	 kapitalinteresser	 i	 slike	
institusjoner,	og	

b)	 at	 vedkommende	 myndigheter	 i	 tredjestater	 får	 de	
opplysningene	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 føre	 tilsyn	 med	
morforetak	med	hovedkontor	på	vedkommende	tredjestaters	
territorium	og	med	datterforetak	som	er	kredittinstitusjoner	
eller	finansinstitusjoner	i	én	eller	flere	medlemsstater,	eller	
som	har	kapitalinteresser	i	slike	institusjoner.

3.	 Med	forbehold	for	traktatens	artikkel	300	nr.	1	og	2	skal	
Kommisjonen,	 med	 bistand	 fra	 Den	 europeiske	 komité	 for	
bankspørsmål,	 gjennomgå	 resultatet	 av	 forhandlingene	 nevnt	
nr.	1	og	den	situasjonen	som	følger	av	det.

AVDELING	V

PRINSIPPER	OG	TEKNISKE	ORDNINGER	FOR	
TILSYN	OG	OPPLYSNINGSPLIKT

KAPITTEL 1

Prinsipper for tilsyn

Av s n i t t 	 1

Hj em s t a t e n s 	 o g 	 v e r t s s t a t e n s 	m y n d i g h e t

Artikkel 40

1.	 Ansvaret	for	tilsynet	med	en	kredittinstitusjon,	herunder	
tilsyn	med	den	virksomhet	som	utøves	i	samsvar	med	artikkel	23	
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og	24,	skal	ligge	hos	vedkommende	myndigheter	i	hjemstaten,	
men	uten	at	dette	berører	de	bestemmelser	i	dette	direktiv	som	
gir	myndighet	til	vedkommende	myndigheter	i	vertsstaten.

2.	 Nr.	1	 skal	 ikke	være	 til	hinder	 for	 tilsyn	på	konsolidert	
grunnlag	i	henhold	til	dette	direktiv.

Artikkel 41

I	påvente	av	en	senere	samordning	skal	vertsstatene	i	samarbeid	
med	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten	 fortsatt	 ha	
ansvaret	 for	 tilsyn	 med	 likviditeten	 i	 kredittinstitusjoners	
filialer.

Uten	at	det	berører	de	tiltak	som	er	nødvendige	for	å	styrke	Det	
europeiske	monetære	system,	skal	vertsstatene	fortsatt	ha	det	
fulle	ansvar	for	tiltak	som	følger	av	gjennomføringen	av	deres	
pengepolitikk.

Slike	tiltak	skal	ikke	medføre	forskjellsbehandling	eller	restriktiv	
behandling	ut	fra	den	begrunnelse	at	en	kredittinstitusjon	har	
tillatelse	i	en	annen	medlemsstat.

Artikkel 42

Vedkommende	 myndigheter	 i	 de	 berørte	 medlemsstater	
skal	 i	 nært	 samarbeid	 føre	 tilsyn	 med	 virksomheten	 til	
kredittinstitusjoner	som	driver	virksomhet	i	én	eller	flere	andre	
medlemsstater	 enn	 der	 de	 har	 hovedkontor,	 særlig	 dersom	
de	 har	 opprettet	 filialer	 der.	 De	 skal	 oversende	 hverandre	
alle	 opplysninger	 om	 slike	 kredittinstitusjoners	 ledelse	 og	
eierforhold	som	kan	lette	tilsynet	med	dem	og	undersøkelsen	
av	 vilkårene	 for	 tillatelse,	 samt	 alle	 opplysninger	 som	 kan	
lette	 overvåking	 av	 slike	 institusjoner,	 særlig	 med	 hensyn	
til	 likviditet,	 solvens,	 innskuddsgarantier,	 begrensning	 av	
store	 engasjementer,	 forvaltnings-	 og	 regnskapspraksis	 og	
internkontroll.

Artikkel 43

1.	 Vertsstater	skal	fastsette	at	når	en	kredittinstitusjon	som	
har	 tillatelse	 i	 en	 annen	medlemsstat,	 utøver	 sin	 virksomhet	
gjennom	en	filial,	kan	vedkommende	myndigheter	i	hjemstaten,	
etter	 først	 å	 ha	 underrettet	 vedkommende	 myndigheter	 i	
vertsstaten,	 selv	 eller	 gjennom	 personer	 de	 gir	 fullmakt	 for	
dette	formål,	foreta	kontroll	på	stedet	av	opplysningene	nevnt	i	
artikkel	42.

2.	 For	å	kontrollere	filialer	kan	vedkommende	myndigheter	
i	hjemstaten	også	benytte	en	av	de	andre	 framgangsmåtene	 i	
artikkel	141.

3.	 Nr.	 1	 og	 2	 skal	 ikke	 berøre	 den	 rett	 vedkommende	
myndigheter	 i	 vertsstaten	 har	 til	 å	 utføre	 kontroll	 på	 stedet	
i	 filialer	 opprettet	 på	 deres	 territorium	 i	 forbindelse	 med	
utøvelsen	av	det	ansvar	de	er	pålagt	i	henhold	til	dette	direktiv.

Av s n i t t 	 2

U t v e k s l i n g 	 a v 	 o p p l y s n i n g e r 	 o g	
t a u s h e t s p l i k t

Artikkel 44

1.	 Medlemsstatene	 skal	 fastsette	 at	 alle	 personer	 som	
arbeider	 eller	 har	 arbeidet	 for	 vedkommende	 myndigheter,	
samt	 revisorer	 eller	 sakkyndige	 som	 opptrer	 på	 vegne	 av	
vedkommende	myndigheter,	skal	være	underlagt	taushetsplikt.

Ingen	 fortrolige	 opplysninger	 som	 de	 måtte	 få	 i	 embets	
medfør	kan	gis	videre	til	noen	person	eller	myndighet,	unntatt	
i	 en	 summarisk	 eller	 sammenfattet	 form,	 slik	 at	 individuelle	
kredittinstitusjoner	 ikke	 kan	 identifiseres,	 med	 forbehold	 for	
saker	som	omfattes	av	strafferetten.

Når	 en	 kredittinstitusjon	 er	 erklært	 konkurs	 eller	 er	 under	
tvangsavvikling,	 kan	 fortrolige	 opplysninger	 som	 ikke	
berører	 tredjemann	 som	 medvirker	 i	 forsøk	 på	 å	 redde	
kredittinstitusjonen,	likevel	gis	videre	i	forbindelse	med	sivil-	
eller	handelsrettslige	saker.

2.	 Nr.	 1	 skal	 ikke	 være	 til	 hinder	 for	 at	 vedkommende	
myndigheter	i	de	ulike	medlemsstatene	utveksler	opplysninger	
i	 samsvar	 med	 dette	 direktiv	 og	 med	 andre	 direktiver	 som	
gjelder	for	kredittinstitusjoner.	Disse	opplysningene	skal	være	
underlagt	vilkårene	for	taushetsplikt	nevnt	i	nr.	1.

Artikkel 45

Vedkommende	myndigheter	som	mottar	fortrolige	opplysninger	
i	henhold	til	artikkel	44,	kan	benytte	disse	bare	i	embets	medfør	
og	bare	for	følgende	formål:	

a)	 for	å	kontrollere	at	de	vilkår	som	gjelder	for	adgang	til	å	
starte	virksomhet	som	kredittinstitusjon,	er	oppfylt,	og	for	
å	lette	tilsynet	på	ikke-konsolidert	og	konsolidert	grunnlag	
med	 utøvelse	 av	 slik	 virksomhet,	 særlig	 når	 det	 gjelder	
overvåking	 av	 likviditet,	 solvens,	 store	 engasjementer,	
forvaltnings-	og	regnskapspraksis	og	internkontroll,	

b)	 for	å	pålegge	sanksjoner,	

c)	 i	forbindelse	med	en	forvaltningsklage	på	et	vedtak	gjort	av	
vedkommende	myndighet,	eller	

d)	 i	forbindelse	med	domstolsbehandling	i	henhold	til	artikkel	
55	eller	særbestemmelser	fastsatt	i	dette	direktiv	og	i	andre	
direktiver	som	er	vedtatt	på	området	kredittinstitusjoner.

Artikkel 46

Medlemsstatene	 kan	 inngå	 samarbeidsavtaler	 om	 utveksling	
av	opplysninger	med	vedkommende	myndigheter	i	tredjestater	
eller	med	myndigheter	eller	organer	i	tredjestater,	som	fastsatt	
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i	 artikkel	 47	 og	 48	 nr.	 1,	 bare	 dersom	 de	 opplysninger	 som	
gis	videre,	er	underlagt	garantier	om	 taushetsplikt	 som	minst	
tilsvarer	dem	som	er	nevnt	i	artikkel	44	nr.	1.	Slik	utveksling	av	
opplysninger	skal	være	til	bruk	for	de	nevnte	myndigheter	eller	
organer	under	utførelsen	av	deres	tilsynsoppgaver.

Når	opplysningene	stammer	fra	en	annen	medlemsstat,	kan	de	
ikke	 gis	 videre	 uten	 uttrykkelig	 samtykke	 fra	 vedkommende	
myndigheter	som	har	gitt	opplysningene,	og	eventuelt	bare	for	
det	formål	nevnte	myndigheter	gav	sitt	samtykke	til.

Artikkel 47

Artikkel	44	nr.	1	og	artikkel	45	 skal	 ikke	være	 til	hinder	 for	
utveksling	 av	opplysninger	 innenfor	 samme	medlemsstat	 når	
det	finnes	 to	 eller	flere	vedkommende	myndigheter	der,	 eller	
for	 utveksling	 av	 opplysninger	 medlemsstatene	 imellom,	
mellom	vedkommende	myndigheter	og	

a)	 myndigheter	 med	 offentlig	 ansvar	 for	 tilsyn	 med	
andre	 finansinstitusjoner	 og	 forsikringsselskaper,	 samt	
myndigheter	med	ansvar	for	tilsyn	med	finansmarkedene,	

b)	 organer	som	medvirker	ved	avvikling	og	konkursbehandling	
av	kredittinstitusjoner	og	andre	lignende	framgangsmåter,	
og	

c)	 personer	 med	 ansvar	 for	 å	 utføre	 lovfestet	 revisjon	
av	 kredittinstitusjoners	 og	 andre	 finansinstitusjoners	
regnskaper,	

i	 forbindelse	 med	 utførelsen	 av	 deres	 respektive	
tilsynsfunksjoner.

Artikkel	 44	 nr.	 1	 og	 artikkel	 45	 skal	 ikke	 være	 til	 hinder	
for	 at	 opplysninger	 gis	 videre	 til	 organer	 som	 forvalter	
innskuddsgarantiordninger,	 når	 disse	 opplysningene	 er	
nødvendige	 for	 at	 vedkommende	 organer	 skal	 kunne	 utføre	
sine	oppgaver.

I	begge	tilfeller	skal	opplysningene	som	mottas,	være	underlagt	
taushetsplikt	som	omhandlet	i	artikkel	44	nr.	1.

Artikkel 48

1.	 Uten	 hensyn	 til	 bestemmelsene	 i	 artikkel	 44-46	 kan	
medlemsstatene	 gi	 tillatelse	 til	 utveksling	 av	 opplysninger	
mellom	vedkommende	myndigheter	og	

a)	 myndigheter	 med	 ansvar	 for	 å	 føre	 tilsyn	 med	 organer	
som	 medvirker	 ved	 avvikling	 og	 konkursbehandling	 av	
kredittinstitusjoner	og	ved	andre	lignende	framgangsmåter,	
og	

b)	 myndigheter	 med	 ansvar	 for	 å	 føre	 tilsyn	 med	 personer	
som	 skal	 foreta	 lovfestet	 revisjon	 av	 regnskapene	 til	
forsikringsforetak,	 kredittinstitusjoner,	 verdipapirforetak	
og	andre	finansinstitusjoner.

I	 slike	 tilfeller	 skal	medlemsstatene	 kreve	 at	minst	 følgende	
vilkår	er	oppfylt:

a)	 opplysningene	 skal	 brukes	 til	 å	 utføre	 tilsynsoppgavene	
nevnt	i	første	ledd,	

b)	 opplysninger	 som	mottas	 i	 denne	 forbindelse,	 skal	 være	
underlagt	taushetsplikt	som	omhandlet	i	artikkel	44	nr.	1,	
og	

c)	 dersom	opplysningene	stammer	fra	en	annen	medlemsstat,	
kan	 de	 ikke	 gis	 videre	 uten	 uttrykkelig	 samtykke	 fra	
vedkommende	 myndigheter	 som	 har	 gitt	 opplysningene,	
og	eventuelt	bare	for	de	formål	disse	myndigheter	har	gitt	
samtykke	til.

Medlemsstatene	 skal	 underrette	 Kommisjonen	 og	 de	 øvrige	
medlemsstatene	 om	 hvilke	 myndigheter	 som	 kan	 motta	
opplysninger	i	henhold	til	dette	nummer.

2.	 Uten	 hensyn	 til	 bestemmelsene	 i	 artikkel	 44-46	
kan	 medlemsstatene	 for	 å	 styrke	 det	 finansielle	 systems	
stabilitet,	 herunder	 dets	 integritet,	 gi	 tillatelse	 til	 utveksling	
av	 opplysninger	 mellom	 vedkommende	 myndigheter	 og	
myndigheter	 eller	 organer	 som	 i	 henhold	 til	 lovgivningen	
har	 ansvar	 for	 å	 avdekke	 og	 etterforske	 overtredelser	 av	
bestemmelser	i	selskapsretten.

I	 slike	 tilfeller	 skal	medlemsstatene	 kreve	 at	minst	 følgende	
vilkår	er	oppfylt:	

a)	 opplysningene	 skal	 brukes	 til	 å	 utføre	 oppgaven	 nevnt	 i	
første	ledd,	

b)	 opplysninger	som	mottas	i	denne	forbindelse,	er	underlagt	
taushetsplikt	som	omhandlet	i	artikkel	44	nr.	1,	og	

c)	 dersom	opplysningene	stammer	fra	en	annen	medlemsstat,	
kan	 de	 ikke	 gis	 videre	 uten	 uttrykkelig	 samtykke	 fra	
vedkommende	 myndigheter	 som	 har	 gitt	 opplysningene,	
og	eventuelt	bare	for	de	formål	disse	myndigheter	har	gitt	
samtykke	til.

Dersom	en	medlemsstats	myndigheter	eller	organer	som	nevnt	
i	 første	 ledd,	 i	 sitt	 avdekkings-	 eller	 etterforskningsarbeid	
innhenter	 bistand	 fra	 personer	 som	 på	 grunn	 av	 særskilt	
kompetanse	 gis	 fullmakt	 for	 dette	 formål	 og	 ikke	 er	 ansatt	 i	
offentlig	sektor,	kan	muligheten	til	utveksling	av	opplysninger	
omhandlet	i	første	ledd	utvides	til	å	omfatte	disse	personene	på	
de	vilkår	som	er	fastsatt	i	annet	ledd.

Ved	 anvendelsen	 av	 tredje	 ledd	 skal	 de	 myndigheter	 eller	
organer	 som	er	nevnt	 i	 første	 ledd,	underrette	vedkommende	
myndigheter	som	har	gitt	opplysningene,	om	navnene	på	og	de	
nøyaktige	ansvarsområdene	til	de	personer	som	opplysningene	
skal	gis	videre	til.

Medlemsstatene	 skal	 underrette	 Kommisjonen	 og	 de	 øvrige	
medlemsstatene	om	navnene	på	de	myndigheter	eller	organer	
som	kan	motta	opplysninger	i	henhold	til	denne	artikkel.

Kommisjonen	 skal	 utarbeide	 en	 rapport	 om	 anvendelsen	 av	
bestemmelsene	i	denne	artikkel.
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Artikkel 49

Dette	 avsnitt	 skal	 ikke	 være	 til	 hinder	 for	 at	 vedkommende	
myndighet	 oversender	 opplysninger	 til	 følgende	 organer	 og	
myndigheter	til	bruk	i	deres	arbeid:	

a)	 sentralbanker	og	andre	organer	med	en	lignende	funksjon	i	
egenskap	av	monetære	myndigheter,	og	

b)	 eventuelt	til	andre	offentlige	myndigheter	med	ansvar	for	å	
føre	tilsyn	med	betalingssystemer.

Dette	avsnitt	skal	ikke	være	til	hinder	for	at	slike	myndigheter	
eller	 organer	 gir	 videre	 til	 vedkommende	 myndigheter	 de	
opplysninger	de	trenger	med	hensyn	til	artikkel	45.

Opplysninger	 som	 mottas	 i	 denne	 forbindelse,	 skal	 være	
underlagt	taushetsplikt	som	omhandlet	i	artikkel	44	nr.	1.

Artikkel 50

Uten	 hensyn	 til	 artikkel	 44	 nr.	 1	 og	 artikkel	 45	 kan	
medlemsstatene	 i	 henhold	 til	 lovbestemmelser	 tillate	
at	 visse	 opplysninger	 gis	 videre	 til	 andre	 avdelinger	 i	
deres	 sentraladministrasjoner	 med	 ansvar	 for	 lovgivning	
om	 tilsyn	 med	 kredittinstitusjoner,	 finansinstitusjoner,	
investeringstjenester	og	forsikringsselskaper,	og	til	kontrollører	
som	handler	på	vegne	av	disse	avdelingene.

Slike	 opplysninger	 kan	 imidlertid	 gis	 videre	 bare	 når	 det	 er	
nødvendig	av	hensyn	til	tilsynet.

Artikkel 51

Medlemsstatene	skal	fastsette	at	opplysninger	som	er	mottatt	i	
henhold	til	artikkel	44	nr.	2	og	artikkel	47,	samt	opplysninger	
som	er	framskaffet	ved	kontroll	på	stedet	omhandlet	i	artikkel	
43	nr.	1	og	2,	aldri	kan	gis	videre	 i	de	 tilfeller	 som	er	nevnt	
i	 artikkel	 50,	 uten	 uttrykkelig	 samtykke	 fra	 vedkommende	
myndigheter	 som	 har	 gitt	 opplysningene,	 eller	 fra	
vedkommende	myndigheter	 i	den	medlemsstat	der	kontrollen	
på	stedet	ble	foretatt.

Artikkel 52

Bestemmelsene	 i	 dette	 avsnitt	 skal	 ikke	 være	 til	 hinder	 for	
at	 vedkommende	 myndigheter	 i	 en	 medlemsstat	 gir	 videre	
opplysningene	 nevnt	 i	 artikkel	 44-46	 til	 en	 klareringssentral	
eller	et	lignende	organ	som	er	anerkjent	i	henhold	til	nasjonal	
lovgivning	for	å	yte	klarerings-	og	oppgjørstjenester	på	et	av	
medlemsstatenes	markeder,	dersom	de	anser	at	det	er	nødvendig	
å	gi	slike	opplysninger	videre	for	å	sikre	at	disse	organene	virker	
på	en	tilfredsstillende	måte	med	hensyn	til	markedsdeltakeres	
mislighold	 eller	 potensielle	 mislighold.	 Opplysninger	 som	
mottas	i	denne	sammenheng,	skal	være	underlagt	vilkårene	for	
taushetsplikt	som	omhandlet	i	artikkel	44	nr.	1.

Medlemsstatene	 skal	 imidlertid	 påse	 at	 opplysninger	 som	 er	
mottatt	i	henhold	til	artikkel	44	nr.	2,	ikke	gis	videre	i	de	tilfeller	
som	det	vises	til	i	denne	artikkel,	uten	uttrykkelig	samtykke	fra	
de	vedkommende	myndigheter	som	gav	opplysningene.

Av s n i t t 	 3

P l i k t e r 	 f o r 	 p e r s o n e r 	m e d 	 a n s v a r 	 f o r	
l o v f e s t e t 	 r e v i s j o n 	 a v 	 å r s r e g n s k a p e r 	 o g	

k o n s o l i d e r t e 	 r e g n s k a p e r

Artikkel 53

1.	 Medlemsstatene	skal	minst	fastsette	at	enhver	person	som	
er	godkjent	i	henhold	til	direktiv	84/253/EØF(1),	og	som	i	en	
kredittinstitusjon	utfører	en	oppgave	som	beskrevet	 i	artikkel	
51	 i	 direktiv	 78/660/EØF,	 i	 artikkel	 37	 i	 direktiv	 83/349/
EØF	eller	 i	artikkel	31	i	direktiv	85/611/EØF(2),	eller	enhver	
annen	lovbestemt	oppgave,	skal	ha	plikt	til	straks	å	underrette	
vedkommende	 myndigheter	 om	 ethvert	 forhold	 eller	 vedtak	
som	gjelder	den	berørte	kredittinstitusjon,	som	vedkommende	
person	har	fått	kjennskap	til	i	forbindelse	med	utførelsen	av	sin	
oppgave,	og	som	kan	

a)	 innebære	 en	 vesentlig	 overtredelse	 av	 de	 lover	 eller	
forskrifter	som	fastsetter	vilkår	for	godkjenning,	eller	som	
særskilt	omhandler	kredittinstitusjoners	virksomhet,	

b)	 skade	kredittinstitusjonens	fortsatte	drift,	eller	

c)	 føre	 til	 at	 regnskapene	 ikke	 godkjennes,	 eller	 at	 det	 tas	
forbehold	med	hensyn	til	godkjenningen	av	dem.

Medlemsstatene	 skal	minst	 fastsette	 at	vedkommende	person	
på	 samme	 måte	 har	 plikt	 til	 å	 rapportere	 alle	 forhold	 eller	
vedtak	 som	han	 eller	 hun	har	 fått	 kjennskap	 til	 i	 forbindelse	
med	 utførelsen	 av	 en	 oppgave	 som	 nevnt	 i	 første	 ledd,	 i	 et	
foretak	 som	 i	 kraft	 av	 kontroll	 har	 nære	 forbindelser	 til	 den	
kredittinstitusjon	 der	 vedkommende	 person	 utfører	 denne	
oppgaven.

2.	 Dersom	personer	 som	er	godkjent	 i	henhold	 til	direktiv	
84/253/EØF,	i	god	tro	gir	videre	til	vedkommende	myndigheter	
opplysninger	om	 forhold	eller	vedtak	 som	nevnt	 i	nr.	1,	 skal	
dette	 ikke	 anses	 som	 et	 brudd	 på	 taushetsplikt	 i	 henhold	 til	
kontrakt	eller	i	henhold	til	lover	eller	forskrifter,	og	skal	ikke	
medføre	noen	form	for	ansvar	for	disse	personer.

Av s n i t t 	 4

S a n k s j o n smu l i g h e t e r 	 o g 	 k l a g e a d g a n g

Artikkel 54

Uten	 at	 det	 berører	 framgangsmåtene	 for	 tilbakekalling	 av	
tillatelse	og	strafferettslige	bestemmelser	skal	medlemsstatene	
fastsette	 at	 deres	 respektive	 vedkommende	 myndigheter,	
overfor	 kredittinstitusjoner,	 eller	 overfor	 dem	 som	 faktisk	

(1)	 Åttende	rådsdirektiv	84/253/EØF	av	10.	april	1984	med	hjemmel	i	trakta-
tens	 artikkel	 54	paragraf	 3	 bokstav	g)	 om	godkjennelse	 av	personer	med	
ansvar	for	lovfestet	revisjon	av	regnskaper	(EFT	L	126	av	12.5.1984,	s.	20).

(2)	 Rådsdirektiv	85/611/EØF	av	20.	desember	1985	om	samordning	av	lover	og	
forskrifter	om	visse	foretak	for	kollektiv	investering	i	verdipapirer	(inves-
teringsforetak)	(EFT	L	375	av	31.12.1985,	s.	3).	Direktivet	sist	endret	ved	
direktiv	2005/1/EF.
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kontrollerer	virksomheten	til	kredittinstitusjoner,	som	overtrer	
lover	 eller	 forskrifter	 for	 tilsyn	 med	 eller	 utøvelse	 av	 deres	
virksomhet,	kan	vedta	eller	ilegge	sanksjoner	eller	treffe	tiltak	
med	det	formål	å	bringe	slike	lovbrudd	eller	årsakene	til	dem	
til	opphør.

Artikkel 55

Medlemsstatene	 skal	 påse	 at	 vedtak	 som	 gjelder	 en	
kredittinstitusjon,	 og	 som	 er	 gjort	 i	 henhold	 til	 lover	 og	
forskrifter	vedtatt	i	samsvar	med	dette	direktiv,	kan	innklages	
for	 en	 domstol.	Det	 samme	 skal	 gjelde	 når	 det	 ikke	 er	 gjort	
noe	vedtak	innen	seks	måneder	etter	at	det	er	innsendt	søknad	
om	 tillatelse	 som	 inneholder	 alle	 opplysninger	 som	 kreves	 i	
henhold	til	gjeldende	bestemmelser.

KAPITTEL 2

Tekniske ordninger for tilsyn

Av s n i t t 	 1

An s v a r l i g 	 k a p i t a l

Artikkel 56

Når	 en	 medlemsstat	 ved	 gjennomføring	 av	 Fellesskapets	
regelverk	 for	 tilsyn	med	 en	 kredittinstitusjon	 i	 virksomhet,	 i	
lover	eller	forskrifter	benytter	uttrykket	eller	viser	til	begrepet	
«ansvarlig	kapital»,	skal	medlemsstaten	påse	at	dette	uttrykket	
eller	begrepet	er	i	samsvar	med	definisjonen	i	artikkel	57-61	og	
i	artikkel	63-66.

Artikkel 57

Med	 forbehold	 for	 de	 grenser	 som	 er	 fastsatt	 i	 artikkel	 66,	
skal	 kredittinstitusjoners	 ikke-konsoliderte	 ansvarlige	 kapital	
omfatte	følgende	poster:	

a)	 kapital	i	henhold	til	artikkel	22	i	direktiv	86/635/EØF	i	den	
utstrekning	den	er	innbetalt,	samt	overkursfond,	men	med	
unntak	av	kumulative	preferanseaksjer,	

b)	 fond	 i	 henhold	 til	 artikkel	 23	 i	 direktiv	 86/635/EØF	 og	
framførte	 resultater	 som	 en	 følge	 av	 anvendelsen	 av	
sluttresultatet,	

c)	 midler	avsatt	for	generell	bankrisiko	i	henhold	til	artikkel	
38	i	direktiv	86/635/EØF,	

d)	 oppskrivingsfond	i	henhold	til	artikkel	33	i	direktiv	78/660/
EØF,	

e)	 verdijusteringer	 i	 henhold	 til	 artikkel	 37	 nr.	 2	 i	 direktiv	
86/635/EØF,	

f)	 andre	poster	i	henhold	til	artikkel	63,	

g)	 forpliktelser	 for	 medlemmer	 av	 kredittinstitusjoner	
organisert	 som	 samvirker	 og	 solidarforpliktelser	 for	
låntakerne	 i	 visse	 institusjoner	 organisert	 som	 fond,	 som	
nevnt	i	artikkel	64	nr.	1,	og	

h)	 kumulative	preferanseaksjer	med	fast	løpetid	og	ansvarlig	
lånekapital	som	nevnt	i	artikkel	64	nr.	3.

Følgende	poster	skal	trekkes	fra	i	samsvar	med	artikkel	66:	

i)	 egne	 aksjer	 til	 bokført	 verdi	 som	 innehas	 av	 en	
kredittinstitusjon,	

j)	 immaterielle	 eiendeler	 i	 henhold	 til	 artikkel	 4	 nr.	 9	
(Eiendeler)	i	direktiv	86/635/EØF,	

k)	 vesentlig	tap	i	inneværende	regnskapsår,	

l)	 eierandeler	 i	 andre	 kreditt-	 og	 finansinstitusjoner	 som	
beløper	 seg	 til	 mer	 enn	 10	 %	 av	 disse	 institusjonenes	
kapital,

m)	 etterstilte	fordringer	og	instrumenter	nevnt	i	artikkel	63	og	
artikkel	64	nr.	3	som	en	kredittinstitusjon	innehar	i	kreditt-	
og	finansinstitusjoner	 der	 den	 har	 eierandeler	 som	utgjør	
mer	enn	10	%	av	kapitalen	i	hvert	enkelt	tilfelle,	

n)	 eierandeler	 i	 andre	 kreditt-	 og	 finansinstitusjoner	 med	
inntil	 10	 %	 av	 deres	 kapital,	 etterstilte	 fordringer	 og	
instrumenter	 nevnt	 i	 artikkel	 63	 og	 artikkel	 64	 nr.	 3	
som	 en	 kredittinstitusjon	 innehar	 i	 andre	 kreditt-	 og	
finansinstitusjoner	 enn	 institusjonene	 nevnt	 i	 bokstav	 l)	
og	m),	for	beløpet	av	slike	samlede	eierandeler,	etterstilte	
fordringer	 og	 instrumenter	 som	 overstiger	 10	 %	 av	
vedkommende	 kredittinstitusjons	 ansvarlige	 kapital,	
beregnet	før	fradrag	av	postene	i	bokstav	l)-p),	

o)	 kapitalinteresser	 i	 henhold	 til	 artikkel	 4	 nr.	 10	 som	 en	
kredittinstitusjon	innehar	i	

i)		 forsikringsforetak	 i	 henhold	 til	 artikkel	 6	 i	 direktiv	
73/239/EØF(1),	artikkel	4	i	direktiv	2002/83/EF(2)	eller	
artikkel	1	bokstav	b)	i	direktiv	98/78/EF(3),	

(1)	 Første	rådsdirektiv	73/239/EØF	av	24.	juli	1973	om	samordning	av	lover	og	
forskrifter	om	adgang	til	å	starte	og	utøve	virksomhet	innen	direkte	forsik-
ring	med	unntak	av	livsforsikring	(EFT	L	228	av	16.8.1973,	s.	3).	Direktivet	
sist	endret	ved	direktiv	2005/1/EF.

(2)	 Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2002/83/EF	 av	 5.	 november	 2002	 om	
livsforsikring	 (EFT	L	345	av	19.12.2002,	 s.	1).	Direktivet	 sist	endret	ved	
direktiv	2005/1/EF.

(3)	 Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	98/78/EF	av	27.	oktober	1998	om	utvidet	
tilsyn	med	forsikringsforetak	som	er	del	av	en	forsikringsgruppe	(EFT	L	330	
av	5.12.1998,	s.	1).	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2005/1/EF.
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ii)	 gjenforsikringsforetak	i	henhold	til	artikkel	1	bokstav	
c)	i	direktiv	98/78/EF,	eller	

iii)	 forsikringsholdingselskaper	i	henhold	til	artikkel	1	i)	i	
direktiv	98/78/EF,	

p)	 hver	 av	 følgende	 poster	 som	 kredittinstitusjonen	 innehar	
med	hensyn	til	de	foretak	som	er	definert	under	bokstav	o),	
og	som	den	har	en	kapitalinteresse	i:	

i)	instrumenter	 som	 nevnt	 i	 artikkel	 16	 nr.	 3	 i	 direktiv	
73/239/EØF,	og	

ii)	 instrumenter	 som	 nevnt	 i	 artikkel	 27	 nr.	 3	 i	 direktiv	
2002/83/EF,	

q)	 for	 kredittinstitusjoner	 som	 beregner	 risikovektede	
engasjementsbeløp	 i	 henhold	 til	 avsnitt	 3	 underavsnitt	 2,	
negative	 beløp	 som	 er	 resultat	 av	 beregningen	 i	 vedlegg	
VII	del	1	nr.	36,	og	forventede	tapsbeløp	beregnet	i	samsvar	
med	vedlegg	VII	del	1	nr.	32	og	33,	og	

r)	 engasjementsbeløpet	for	verdipapiriseringsposisjoner	som	
får	en	risikovekt	på	1	250	%	i	henhold	til	vedlegg	IX	del	4,	
beregnet	slik	det	er	angitt	der.

Med	 hensyn	 til	 bokstav	 b)	 kan	 medlemsstatene	 tillate	 at	
delårsoverskudd	 inngår	 før	 et	 formelt	 vedtak	 er	 gjort	 bare	
dersom	 slike	 overskudd	 er	 kontrollert	 av	 personer	 som	 har	
ansvar	 for	 revisjon	 av	 regnskapet,	 og	 dersom	 vedkommende	
myndigheter	finner	det	godtgjort	at	beløpet	er	vurdert	i	samsvar	
med	prinsippene	i	direktiv	86/635/EØF	og	er	fratrukket	enhver	
forutsigbar	utgift	eller	dividende.

I	 tilfellet	 der	 en	 kredittinstitusjon	 er	 den	 initiativtakende	
institusjon	 for	 en	 verdipapirisering,	 skal	 nettogevinster	
som	 oppstår	 av	 kapitalisering	 av	 framtidige	 inntekter	 fra	 de	
verdipapiriserte	eiendelene,	og	som	gir	en	kredittforbedring	for	
posisjoner	i	verdipapiriseringen,	utelukkes	fra	den	posten	som	
angis	i	bokstav	b).

Artikkel 58

Når	aksjer	i	en	annen	kredittinstitusjon,	en	annen	finansinstitusjon,	
et	annet	forsikrings-	eller	gjenforsikringsforetak	eller	et	annet	
forsikringsholdingselskap	 innehas	 midlertidig	 som	 ledd	 i	 en	
finansiell	 bistandsoperasjon	 med	 sikte	 på	 å	 sanere	 og	 redde	
vedkommende	 foretak,	 kan	 vedkommende	 myndighet	 tillate	
unntak	fra	bestemmelsene	om	fradrag	omhandlet	i	artikkel	57	
bokstav	l)-p).

Artikkel 59

Som	et	alternativ	til	fradraget	av	postene	i	artikkel	57	bokstav	
o)	og	p),	kan	medlemsstatene	 tillate	at	kredittinstitusjoner	på	
tilsvarende	måte	anvender	metode	1,	2	eller	3	 i	vedlegg	 I	 til	
direktiv	 2002/87/EF.	Metode	 1	 (regnskapskonsolidering)	 kan	
anvendes	bare	dersom	vedkommende	myndighet	er	overbevist	
om	graden	av	samordnet	ledelse	og	internkontroll	med	hensyn	

til	 de	 foretakene	 som	 skal	 omfattes	 av	 konsolideringen.	Den	
valgte	metoden	skal	anvendes	konsekvent	over	tid.

Artikkel 60

Medlemsstatene	 kan	 fastsette	 at	 kredittinstitusjoner	 som	 er	
underlagt	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	i	samsvar	med	kapittel	
4	avsnitt	1,	eller	utvidet	tilsyn	i	samsvar	med	direktiv	2002/87/
EF,	ved	beregning	av	ansvarlig	kapital	på	individuelt	grunnlag	
kan	unnlate	å	trekke	fra	postene	i	artikkel	57	bokstav	l)-p)	som	
de	innehar	i	kredittinstitusjoner,	finansinstitusjoner,	forsikrings-	
eller	 gjenforsikringsforetak	 eller	 forsikringsholdingselskaper,	
og	som	omfattes	av	konsolidert	eller	utvidet	tilsyn.

Denne	bestemmelsen	får	anvendelse	på	alle	tilsynsregler	som	
er	harmonisert	ved	fellesskapsrettsakter.

Artikkel 61

Begrepet	 «ansvarlig	 kapital»	 slik	 det	 er	 definert	 i	 artikkel	
57	 bokstav	 a)-h),	 omfatter	 et	 høyeste	 antall	 poster	 og	 beløp.	
Anvendelsen	 av	 disse	 postene	 og	 fastsettelsen	 av	 lavere	 tak	
samt	fradrag	av	andre	poster	enn	dem	som	er	nevnt	i	artikkel	
57	bokstav	i)-r),	skal	overlates	til	medlemsstatenes	eget	skjønn.

Postene	angitt	i	artikkel	57	bokstav	a)-e)	skal	kunne	anvendes	
umiddelbart	 og	 uten	 begrensning	 av	 en	 kredittinstitusjon	
for	 å	 dekke	 risiko	 eller	 tap	 så	 snart	 de	 oppstår.	 Beløpet	
skal	 være	 fratrukket	 alle	 forutsigbare	 skattebeløp	 på	
beregningstidspunktet,	 eller	 være	 tilbørlig	 justert	 i	 den	
utstrekning	 slike	 skattebeløp	 reduserer	 det	 beløp	 som	 kan	
anvendes	til	å	dekke	risiko	eller	tap.

Artikkel 62

Medlemsstatene	 kan	 rapportere	 til	 Kommisjonen	 om	
framgangen	i	tilnærmingen	for	å	nå	fram	til	en	felles	definisjon	
av	 ansvarlig	 kapital.	 På	 grunnlag	 av	 disse	 rapportene	 skal	
Kommisjonen,	 dersom	 den	 finner	 det	 hensiktsmessig,	 innen	
1.	 januar	2009	oversende	et	 forslag	 til	Europaparlamentet	og	
Rådet	om	endring	av	dette	avsnitt.

Artikkel 63

1.	 Begrepet	 «ansvarlig	 kapital»	 slik	 det	 benyttes	 av	 en	
medlemsstat,	 kan	 omfatte	 andre	 poster,	 forutsatt	 at	 disse,	
uansett	juridisk	eller	regnskapsmessig	betegnelse,	har	følgende	
kjennetegn:	

a)	 de	 kan	 fritt	 anvendes	 av	 kredittinstitusjonen	 til	 å	 dekke	
normal	bankrisiko	når	tap	eller	nedskrivning	ennå	ikke	er	
identifisert,	

b)	 de	framgår	av	internregnskapene,	og	

c)	 beløpenes	 størrelse	 er	 fastsatt	 av	 kredittinstitusjonens	
ledelse,	 kontrollert	 av	 uavhengige	 revisorer,	 meddelt	
vedkommende	myndigheter	og	underlagt	deres	tilsyn.
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2.	 Verdipapirer	uten	fast	løpetid	og	andre	instrumenter	som	
oppfyller	 følgende	 vilkår,	 kan	 også	 godkjennes	 som	 andre	
poster:	

a)	 de	kan	 ikke	betales	 tilbake	på	 ihendehavers	 initiativ	eller	
uten	forhåndsgodkjenning	av	vedkommende	myndighet,	

b)	 gjeldsavtalen	 skal	 gi	 kredittinstitusjonen	 mulighet	 til	 å	
utsette	betaling	av	gjeldsrenter,	

c)	 långiverens	 fordringer	 på	 kredittinstitusjonen	 skal	 i	 sin	
helhet	etterstilles	all	annen	ikke-etterstilt	gjeld,	

d)	 dokumentene	 som	 gjelder	 utstedelsen	 av	 verdipapirene,	
skal	 inneholde	 bestemmelser	 om	 at	 gjeld	 og	 ubetalte	
renter	 skal	 kunne	 anvendes	 til	 å	 dekke	 tap,	 samtidig	
som	 kredittinstitusjonen	 gis	 mulighet	 til	 å	 fortsette	 sin	
virksomhet,	og	

e)	 det	skal	bare	tas	hensyn	til	fullt	innbetalte	beløp.

I	tillegg	til	disse	verdipapirene	og	andre	instrumenter	kan	det	
medregnes	andre	kumulative	preferanseaksjer	enn	dem	som	er	
nevnt	i	artikkel	57	bokstav	h).

3.	 For	 kredittinstitusjoner	 som	 beregner	 risikovektede	
engasjementsbeløp	 i	henhold	 til	avsnitt	3	underavsnitt	2,	kan	
positive	 beløp	 som	 er	 resultat	 av	 beregningen	 i	 vedlegg	VII	
del	1	nr.	36,	opptil	0,6	%	av	risikovektede	engasjementsbeløp	
beregnet	 i	 henhold	 til	 underavsnitt	 2,	 godkjennes	 som	 andre	
poster.	For	disse	kredittinstitusjonene	skal	verdijusteringer	og	
avsetninger	 inkludert	 i	 beregningen	 nevnt	 i	 vedlegg	VII	 del	
1	nr.	36	og	verdijusteringer	og	avsetninger	for	engasjementer	
nevnt	 i	 artikkel	 57	 bokstav	 e)	 ikke	 inngå	 i	 ansvarlig	 kapital,	
bortsett	 fra	 i	henhold	 til	dette	nummer.	For	dette	 formål	skal	
risikovektede	 engasjementsbeløp	 ikke	 omfatte	 de	 beløp	 som	
er	 beregnet	 for	 verdipapiriseringsposisjoner,	 og	 som	 har	 en	
risikovekt	på	1	250	%.

Artikkel 64

1.	 Forpliktelsene	 for	 medlemmene	 av	 kredittinstitusjoner	
organisert	 som	 samvirker	 som	 nevnt	 i	 artikkel	 57	 bokstav	
g),	 skal	 omfatte	 disse	 foretakenes	 ikke-innkalte	 kapital	 samt	
en	 rettslig	 forpliktelse	 for	 samvirkets	medlemmer	 til	 å	 foreta	
tilleggsinnbetalinger	 som	 ikke	 vil	 bli	 tilbakebetalt	 dersom	
kredittinstitusjonen	 skulle	pådra	 seg	 tap,	da	det	 i	 tilfelle	 skal	
være	mulig	å	kreve	inn	disse	betalingene	omgående.

Solidaransvar	 for	 låntakere	 i	 kredittinstitusjoner	 organisert	
som	fond	skal	behandles	på	samme	måte	som	de	 foregående	
postene.

Alle	slike	poster	kan	inngå	i	ansvarlig	kapital	i	den	utstrekning	
de	 i	 henhold	 til	 nasjonal	 lovgivning	 regnes	 med	 i	 ansvarlig	
kapital	i	institusjoner	av	denne	kategori.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 ikke	 la	 de	 garantier	 som	 de	 selv	
eller	 deres	 lokale	myndigheter	 gir	 slike	 institusjoner,	 inngå	 i	
offentlige	kredittinstitusjoners	ansvarlige	kapital.

3.	 Medlemsstatene	 eller	 vedkommende	 myndigheter	 kan	
la	 kumulative	 preferanseaksjer	med	 fast	 løpetid	 som	 nevnt	 i	
artikkel	 57	 bokstav	 h)	 samt	 ansvarlig	 lånekapital	 som	 nevnt	
i	 samme	 bestemmelse,	 inngå	 i	 ansvarlig	 kapital	 dersom	 det	
foreligger	 bindende	 avtaler	 om	 at	 disse	 lånene	 i	 tilfelle	 av	
kredittinstitusjonens	 konkurs	 eller	 avvikling,	 skal	 etterstilles	
alle	 andre	 kreditorers	 fordringer,	 og	 ikke	 skal	 betales	 før	 all	
annen	gjeld	som	er	utestående	på	dette	tidspunktet,	er	betalt.

Ansvarlig	lånekapital	skal	i	tillegg	oppfylle	følgende	kriterier:	

a)	 det	skal	bare	tas	hensyn	til	fullt	innbetalte	midler,	

b)	 de	aktuelle	lånene	skal	ha	en	opprinnelig	løpetid	på	minst	
fem	år;	etter	dette	tidsrommet	kan	de	innfris,	

c)	 det	 beløp	 som	 kan	 regnes	 med	 i	 ansvarlig	 kapital,	 skal	
reduseres	gradvis	i	minst	de	siste	fem	årene	før	forfallsdato,	
og	

d)	 låneavtalen	skal	 ikke	omfatte	noen	klausul	om	at	gjelden	
under	 nærmere	 angitte	 omstendigheter,	 bortsett	 fra	
avvikling	 av	 kredittinstitusjonen,	 skal	 betales	 tilbake	 før	
avtalt	forfallsdato.

Med	hensyn	til	annet	ledd	bokstav	b)	skal	de	aktuelle	lånene,	
dersom	 gjeldens	 løpetid	 ikke	 er	 fastsatt,	 tilbakebetales	
først	 etter	 fem	 års	 oppsigelsestid,	 med	 mindre	 lånene	 ikke	
lenger	 anses	 som	 ansvarlig	 kapital,	 eller	 det	 kreves	 særlig	
forhåndsgodkjenning	 av	 vedkommende	 myndigheter	 for	
tilbakebetaling	 før	 tiden.	Vedkommende	myndigheter	 kan	 gi	
tillatelse	 til	 tilbakebetaling	 før	 tiden	 av	 slike	 lån,	 forutsatt	 at	
anmodningen	 er	 gjort	 på	 utstederens	 initiativ	 og	 den	 berørte	
kredittinstitusjons	solvens	ikke	påvirkes.

4.	 Kredittinstitusjoner	skal	i	ansvarlig	kapital	ikke	inkludere	
verken	 fond	 for	 virkelig	 verdi	 knyttet	 til	 gevinster	 eller	 tap	
på	 kontantstrømsikringer	 av	 finansielle	 instrumenter	 målt	
til	 amortisert	 kost,	 eller	 andre	 gevinster	 eller	 tap	 på	 egne	
forpliktelser	verdsatt	til	virkelig	verdi	som	skyldes	endringer	i	
kredittinstitusjonens	egen	kredittverdighet.

Artikkel 65

1.	 Når	beregningen	skal	foretas	på	konsolidert	grunnlag,	skal	
de	konsoliderte	beløpene	knyttet	til	postene	nevnt	i	artikkel	57	
inngå	i	samsvar	med	reglene	i	kapittel	4	avsnitt	1.	Videre	kan	
følgende	poster,	dersom	de	er	kreditposter	(«negative»	poster),	
anses	 som	 konsoliderte	 fond	 ved	 beregningen	 av	 ansvarlig	
kapital:	

a)	 alle	minoritetsinteresser	i	henhold	til	artikkel	21	i	direktiv	
83/349/EØF	 dersom	 metoden	 med	 full	 konsolidering	
anvendes,	

b)	 differanser	ved	 første	konsolidering	 i	 henhold	 til	 artikkel	
19,	30	og	31	i	direktiv	83/349/EØF,	
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c)	 kursdifferanser	 som	 inngår	 i	 konsoliderte	 fond	 i	 samsvar	
med	artikkel	39	nr.	6	i	direktiv	86/635/EØF,	og	

d)	 alle	 differanser	 som	 skyldes	 at	 visse	 kapitalinteresser	 er	
inkludert,	i	samsvar	med	metoden	beskrevet	i	artikkel	33	i	
direktiv	83/349/EØF.

2.	 Når	 postene	 nevnt	 i	 nr.	 1	 bokstav	 a)-d)	 er	 debetposter	
(«positive	 poster»),	 skal	 de	 trekkes	 fra	 ved	 beregningen	 av	
konsolidert	ansvarlig	kapital.

Artikkel 66

1.	 For	postene	nevnt	i	artikkel	57	bokstav	d)-h)	skal	følgende	
grenser	gjelde:	

a)	 summen	av	postene	 i	bokstav	d)-h)	kan	 ikke	overstige	et	
høyeste	beløp	 tilsvarende	100	%	av	postene	 i	 bokstav	 a)	
pluss	bokstav	b)	og	c)	minus	bokstav	i)-k),	og	

b)	 summen	av	postene	 i	bokstav	g)-h)	kan	 ikke	overstige	et	
høyeste	 beløp	 tilsvarende	 50	%	 av	 postene	 i	 bokstav	 a)	
pluss	bokstav	b)	og	c)	minus	bokstav	i)-k).	

2.	 Når	det	gjelder	summen	av	postene	i	artikkel	57	bokstav	
l)-r),	 skal	halvdelen	 fratrekkes	 summen	av	postene	 i	 bokstav	
a)-c)	minus	bokstav	i)-k),	og	halvdelen	fra	summen	av	postene	i	
artikkel	57	bokstav	d)-h),	etter	anvendelsen	av	grensene	fastsatt	
i	nr.	1	i	denne	artikkel.	I	den	utstrekning	halvdelen	av	summen	av	
postene	i	bokstav	l)-r)	overstiger	summen	av	postene	i	artikkel	
57	 bokstav	 d)-h),	 skal	 det	 overskytende	 trekkes	 fra	 summen	
av	 postene	 i	 artikkel	 57	 bokstav	 a)-c)	 minus	 bokstav	 i)-k).	
Poster	i	artikkel	57	bokstav	r)	skal	ikke	trekkes	fra	dersom	de	
er	tatt	med	i	beregningen	av	risikovektede	engasjementsbeløp	i	
henhold	til	artikkel	75,	slik	det	er	angitt	i	vedlegg	IX	del	4.

3.	 Med	hensyn	til	avsnitt	5	og	6	skal	bestemmelsene	i	dette	
avsnitt	leses	uten	at	det	tas	hensyn	til	postene	nevnt	i	artikkel	
57	bokstav	q)	og	r)	og	artikkel	63	nr.	3.

4.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 midlertidig	 og	
unntaksvis	 gi	 kredittinstitusjoner	 tillatelse	 til	 å	 overskride	
grensene	fastsatt	i	nr.	1.

Artikkel 67

Det	 skal	 overfor	 vedkommende	 myndigheter	 godtgjøres	 at	
vilkårene	fastsatt	i	dette	avsnitt	overholdes.

Av s n i t t 	 2

Av s e t n i n g 	 f o r 	 r i s i k o

Und e r a v s n i t t 	 1

Anv e n d e l s e s n i v å

Artikkel 68

1.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 overholde	 pliktene	 fastsatt	 i	
artikkel	22	og	75	og	i	avsnitt	5	på	individuelt	grunnlag.

2.	 Kredittinstitusjoner	som	verken	er	et	datterforetak	i	den	
medlemsstat	 der	 de	 har	 tillatelse	 og	 er	 underlagt	 tilsyn,	 eller	
et	morforetak,	samt	alle	kredittinstitusjoner	som	ikke	omfattes	
av	 konsolideringen	 i	 henhold	 til	 artikkel	 73,	 skal	 overholde	
pliktene	fastsatt	i	artikkel	120	og	123	på	individuelt	grunnlag.

3.	 Kredittinstitusjoner	som	verken	er	et	morforetak	eller	et	
datterforetak,	samt	alle	kredittinstitusjoner	som	ikke	omfattes	
av	 konsolideringen	 i	 henhold	 til	 artikkel	 73,	 skal	 overholde	
pliktene	fastsatt	i	kapittel	5	på	individuelt	grunnlag.

Artikkel 69

1.	 Medlemsstatene	 kan	 velge	 ikke	 å	 anvende	 artikkel	
68	 nr.	 1	 på	 et	 datterforetak	 av	 en	 kredittinstitusjon	 i	 tilfeller	
der	 både	 datterforetaket	 og	 kredittinstitusjonen	 har	 tillatelse	
og	 er	 underlagt	 tilsyn	 av	 vedkommende	 medlemsstat,	 og	
datterforetaket	 omfattes	 av	 tilsynet	 på	 konsolidert	 grunnlag	
med	kredittinstitusjonen	som	er	morforetaket,	og	alle	følgende	
vilkår	er	oppfylt	for	å	sikre	at	ansvarlig	kapital	blir	tilstrekkelig	
fordelt	mellom	morforetaket	og	datterforetakene:

a)	 det	foreligger	ingen	nåværende	eller	forutsigbar	vesentlig	
praktisk	 eller	 juridisk	 hindring	 for	 rask	 overføring	 av	
ansvarlig	kapital	til	eller	tilbakebetaling	av	forpliktelser	fra	
morforetaket,	

b)	 morforetaket	 oppfyller	 enten	 vedkommende	 myndighets	
krav	til	forsvarlig	ledelse	av	datterforetaket	og	har	erklært,	
med	vedkommende	myndighets	samtykke,	at	det	garanterer	
for	 de	 forpliktelser	 som	 datterforetaket	 har	 inngått,	 eller	
risikoen	i	datterforetaket	er	av	ubetydelig	interesse,	

c)	 morforetakets	framgangsmåter	for	risikovurdering,	-måling	
og	-kontroll	omfatter	datterforetaket,	og	

d)	 morforetaket	 innehar	 mer	 enn	 50	 %	 av	 stemmerettene	
knyttet	til	aksjer	i	kapitalen	til	datterforetaket	og/eller	har	
rett	 til	 å	 utpeke	 eller	 fjerne	 et	 flertall	 av	 medlemmene	 i	
ledelsen	til	datterforetaket	som	beskrevet	i	artikkel	11.
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2.	 Medlemsstatene	 kan	 utøve	 alternativet	 fastsatt	 i	 nr.	 1	
når	 morforetaket	 er	 et	 finansielt	 holdingselskap	 opprettet	 i	
samme	medlemsstat	som	kredittinstitusjonen,	forutsatt	at	det	er	
underlagt	samme	tilsyn	som	utøves	overfor	kredittinstitusjoner,	
og	særlig	i	henhold	til	de	standarder	som	er	fastsatt	i	artikkel	71	
nr.	1.

3.	 Medlemsstatene	 kan	 velge	 ikke	 å	 anvende	 artikkel	 68	
nr.	 1	 på	 en	 morkredittinstitusjon	 i	 en	 medlemsstat	 i	 tilfeller	
der	 kredittinstitusjonen	 har	 tillatelse	 og	 er	 underlagt	 tilsyn	
av	 vedkommende	 medlemsstat,	 og	 morkredittinstitusjonen	
omfattes	av	tilsynet	på	konsolidert	grunnlag,	og	alle	følgende	
vilkår	er	oppfylt	for	å	sikre	at	ansvarlig	kapital	blir	tilstrekkelig	
fordelt	på	morforetaket	og	datterforetakene:	

a)	 det	 er	 ingen	 nåværende	 eller	 forutsigbar	 vesentlig	
praktisk	 eller	 juridisk	 hindring	 for	 rask	 overføring	 av	
ansvarlig	kapital	til	eller	tilbakebetaling	av	forpliktelser	til	
morkredittinstitusjonen	i	en	medlemsstat,	og	

b)	 de	 framgangsmåter	 for	 risikovurdering,	 -måling	 og	
-kontroll	som	er	relevante	for	konsolidert	 tilsyn,	omfatter	
morkredittinstitusjonen	i	en	medlemsstat.	

Vedkommende	 myndighet	 som	 anvender	 dette	 nummer,	
skal	 underrette	 vedkommende	 myndigheter	 i	 de	 andre	
medlemsstatene.

4.	 Uten	 at	 det	 berører	 de	 alminnelige	 bestemmelsene	 i	
artikkel	144	skal	vedkommende	myndighet	i	de	medlemsstater	
som	utøver	det	skjønn	som	er	fastsatt	i	nr.	3,	på	den	måten	som	
er	angitt	i	artikkel	144,	offentliggjøre	

a)	 hvilke	 kriterier	 vedkommende	 myndigheter	 anvender	
for	å	avgjøre	at	det	 ikke	 foreligger	noen	nåværende	eller	
forutsigbar	 vesentlig	 praktisk	 eller	 juridisk	 hindring	 for	
rask	overføring	av	ansvarlig	kapital	eller	tilbakebetaling	av	
forpliktelser,	

b)	 antallet	morkredittinstitusjoner	som	nyter	godt	av	utøvelsen	
av	det	skjønn	som	er	fastsatt	i	nr.	3,	og	antallet	av	disse	som	
har	datterforetak	i	en	tredjestat,	og	

c)	 samlet	for	medlemsstaten,	

i)	den	 samlede	 ansvarlige	 kapital	 på	 konsolidert	 grunnlag	
for	morkredittinstitusjonen	i	en	medlemsstat	som	nyter	
godt	av	utøvelsen	av	det	skjønn	som	er	fastsatt	i	nr.	3,	
som	innehas	av	datterforetak	i	en	tredjestat,	

ii)	 den	prosentandel	av	den	samlede	ansvarlige	kapital	på	
konsolidert	 grunnlag	 for	 morkredittinstitusjoner	 i	 en	
medlemsstat	som	nyter	godt	av	utøvelsen	av	det	skjønn	
som	 er	 fastsatt	 i	 nr.	 3,	 som	 tilsvarer	 den	 ansvarlige	
kapital	som	innehas	av	datterforetak	i	en	tredjestat,	og	

iii)	 den	 prosentandel	 av	 det	 samlede	 minstebeløpet	 for	
ansvarlig	kapital	 som	kreves	 i	henhold	 til	 artikkel	75	
på	konsolidert	grunnlag	for	morkredittinstitusjoner	i	en	
medlemsstat	som	nyter	godt	av	utøvelsen	av	det	skjønn	

som	 er	 fastsatt	 i	 nr.	 3,	 som	 tilsvarer	 den	 ansvarlige	
kapital	som	innehas	av	datterforetak	i	en	tredjestat.

Artikkel 70

1.	 Med	 forbehold	 for	 nr.	 2-4	 i	 denne	 artikkel	 kan	
vedkommende	 myndigheter	 i	 enkelttilfeller	 tillate	 at	
morkredittinstitusjoner	 inkluderer	 i	 beregningen	 av	 sine	 krav	
i	henhold	 til	artikkel	68	nr.	1,	de	datterforetak	som	oppfyller	
vilkårene	i	artikkel	69	nr.	1	bokstav	c)	og	d),	og	hvis	vesentlige	
engasjementer	 eller	 vesentlige	 forpliktelser	 er	 overfor	
vedkommende	morkredittinstitusjon.

2.	 Behandlingen	 i	 nr.	 1	 skal	 tillates	 bare	 dersom	
morkredittinstitusjonen	fullt	ut	godtgjør	overfor	vedkommende	
myndigheter	 under	 hvilke	 omstendigheter	 og	 ordninger,	
herunder	 juridiske	 ordninger,	 det	 ikke	 foreligger	 noen	
forutsigbar	 eller	 vesentlig	 praktisk	 eller	 juridisk	 hindring	 for	
rask	overføring	av	ansvarlig	kapital	til	eller	tilbakebetaling	av	
forpliktelser	ved	forfall	fra	datterforetaket	til	morforetaket.

3.	 I	tilfeller	der	vedkommende	myndighet	utøver	det	skjønn	
som	er	fastsatt	i	nr.	1,	skal	den	regelmessig	og	ikke	sjeldnere	
enn	 én	 gang	 per	 år	 underrette	 vedkommende	 myndigheter	 i	
de	andre	medlemsstatene	om	at	den	har	anvendt	nr.	1,	og	om	
de	omstendigheter	og	ordninger	som	er	nevnt	i	nr.	2.	Dersom	
datterforetaket	 ligger	 i	 en	 tredjestat,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	også	gi	de	samme	opplysningene	til	vedkommende	
myndigheter	i	denne	tredjestat.

4.	 Uten	 at	 det	 berører	 de	 alminnelige	 bestemmelsene	 i	
artikkel	 144	 skal	 vedkommende	 myndighet	 som	 utøver	 det	
skjønn	 som	 er	 fastsatt	 i	 nr.	 1,	 på	 den	måten	 som	 er	 angitt	 i	
artikkel	144,	offentliggjøre	

a)	 hvilke	 kriterier	 vedkommende	 myndighet	 anvender	 for	
å	 avgjøre	 at	 det	 ikke	 foreligger	 noen	 nåværende	 eller	
forutsigbar	 vesentlig	 praktisk	 eller	 juridisk	 hindring	 for	
rask	overføring	av	ansvarlig	kapital	eller	tilbakebetaling	av	
forpliktelser,	

b)	 antallet	 morkredittinstitusjoner	 som	 nyter	 godt	 av	
utøvelsen	av	det	skjønn	som	er	fastsatt	i	nr.	1,	samt	antallet	
morkredittinstitusjoner	 som	 omfatter	 datterforetak	 i	 en	
tredjestat,	og	

c)	 samlet	for	medlemsstaten,	

i)	den	samlede	ansvarlige	kapital	for	morkredittinstitusjoner	
som	 nyter	 godt	 av	 utøvelsen	 av	 det	 skjønn	 som	 er	
fastsatt	 i	 nr.	 1,	 som	 innehas	 av	 datterforetak	 i	 en	
tredjestat,	

ii)	 den	prosentandel	av	den	samlede	ansvarlige	kapital	for	
morkredittinstitusjoner	 som	 nyter	 godt	 av	 utøvelsen	
av	det	skjønn	som	er	fastsatt	i	nr.	1,	som	tilsvarer	den	
ansvarlige	 kapital	 som	 innehas	 av	 datterforetak	 i	 en	
tredjestat,	og	

iii)	 den	 prosentandel	 av	 det	 samlede	 minstebeløpet	 for	
ansvarlig	kapital	 som	kreves	 i	henhold	 til	 artikkel	75	
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for	morkredittinstitusjoner	som	nyter	godt	av	utøvelsen	
av	det	skjønn	som	er	fastsatt	i	nr.	1,	som	tilsvarer	den	
ansvarlige	 kapital	 som	 innehas	 av	 datterforetak	 i	 en	
tredjestat.

Artikkel 71

1.	 Uten	 at	 det	 berører	 artikkel	 68-70	 skal	
morkredittinstitusjoner	i	en	medlemsstat,	i	den	utstrekning	og	
på	den	måten	som	er	fastsatt	i	artikkel	133,	overholde	de	plikter	
som	er	fastsatt	i	artikkel	75,	120,	123	og	i	avsnitt	5,	på	grunnlag	
av	sin	konsoliderte	finansielle	stilling.

2.	 Uten	at	det	berører	artikkel	68-70	skal	kredittinstitusjoner	
som	 kontrolleres	 av	 et	 finansielt	 morholdingselskap	 i	 en	
medlemsstat,	i	den	utstrekning	og	på	den	måten	som	er	fastsatt	
i	 artikkel	 133,	 overholde	 de	 plikter	 som	 er	 fastsatt	 i	 artikkel	
75,	 120,	 123	 og	 i	 avsnitt	 5,	 på	 grunnlag	 av	 det	 finansielle	
holdingselskapets	konsoliderte	finansielle	stilling.

Dersom	flere	kredittinstitusjoner	blir	kontrollert	av	et	finansielt	
morholdingselskap	 i	 en	medlemsstat,	 kommer	 første	 ledd	 til	
anvendelse	 bare	 på	 den	 kredittinstitusjon	 som	er	 omfattet	 av	
tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	i	samsvar	med	artikkel	125	og	
126.

Artikkel 72

1.	 Morkredittinstitusjoner	 i	 EU	 skal	 overholde	 pliktene	
fastsatt	i	kapittel	5	på	grunnlag	av	sin	konsoliderte	finansielle	
stilling.

Betydelige	 datterforetak	 av	morkredittinstitusjoner	 i	 EU	 skal	
gi	de	opplysningene	som	er	angitt	i	vedlegg	XII	del	1	nr.	5,	på	
individuelt	eller	delkonsolidert	grunnlag.

2.	 Kredittinstitusjoner	 kontrollert	 av	 et	 finansielt	
morholdingselskap	 i	 EU	 skal	 overholde	 pliktene	 fastsatt	
i	 kapittel	 5	 på	 grunnlag	 av	 vedkommende	 finansielle	
holdingselskaps	konsoliderte	finansielle	stilling.

Betydelige	 datterforetak	 av	finansielle	morholdingselskaper	 i	
EU	skal	gi	de	opplysningene	som	er	angitt	i	vedlegg	XII	del	1	
nr.	5,	på	individuelt	eller	delkonsolidert	grunnlag.

3.	 Vedkommende	myndigheter	med	ansvar	for	å	føre	tilsyn	
på	konsolidert	grunnlag	i	henhold	til	artikkel	125	og	126	kan	
fastsette	at	de	ikke	skal	anvende	nr.	1	og	2	fullt	ut	eller	delvis	
på	 de	 kredittinstitusjoner	 som	 omfattes	 av	 sammenlignbare	
opplysninger	 gitt	 på	 konsolidert	 grunnlag	 av	 et	 morforetak	
etablert	i	en	tredjestat.

Artikkel 73

1.	 Medlemsstatene	 eller	 vedkommende	 myndigheter	 med	
ansvar	 for	 å	 føre	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 i	 henhold	
til	 artikkel	 125	og	126	kan	 i	 følgende	 tilfeller	 fastsette	 at	 en	
kredittinstitusjon,	en	finansinstitusjon	eller	et	foretak	som	yter	
tilleggstjenester,	og	som	er	datterforetak,	eller	som	det	innehas	
en	kapitalinteresse	i,	ikke	skal	tas	med	i	konsolideringen	

a)	 dersom	 vedkommende	 foretak	 ligger	 i	 en	 tredjestat	 der	
det	 er	 juridiske	 hindringer	 for	 overføring	 av	 nødvendige	
opplysninger,	

b)	 dersom	 vedkommende	 foretak	 etter	 vedkommende	
myndigheters	 oppfatning	 bare	 er	 av	 ubetydelig	 interesse	
med	 hensyn	 til	 å	 overvåke	 kredittinstitusjoner,	 og	 i	 alle	
tilfeller	 der	 den	 samlede	 balansen	 for	 vedkommende	
foretak	er	mindre	enn	det	minste	av	følgende	to	beløp:

i)	10	millioner	euro,	eller	

ii)	 1	%	av	den	samlede	balansen	til	morforetaket	eller	det	
foretaket	som	innehar	kapitalinteressen,	

c)	 dersom	vedkommende	myndigheter	som	har	ansvar	 for	å	
føre	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag,	finner	at	konsolideringen	
av	 vedkommende	 foretaks	 finansielle	 stilling	 ville	 være	
uhensiktsmessig	 eller	 villedende	med	hensyn	 til	 formålet	
for	tilsyn	med	kredittinstitusjoner.

Dersom	flere	foretak,	i	tilfellene	nevnt	i	første	ledd	bokstav	b),	
oppfyller	kriteriene	i	nevnte	bokstav,	skal	de	likevel	omfattes	
av	 konsolideringen	 i	 den	 utstrekning	 de	 samlet	 er	 av	 ikke	
ubetydelig	interesse	med	hensyn	til	de	nevnte	formålene.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kreve	 at	
datterkredittinstitusjoner	 anvender	 kravene	 i	 artikkel	 75,	
120	og	123	og	 i	avsnitt	5	på	delkonsolidert	grunnlag	dersom	
disse	kredittinstitusjonene,	eller	morforetaket	dersom	dette	er	
et	 finansielt	 holdingselskap,	 har	 en	 kredittinstitusjon	 eller	 en	
finansinstitusjon	eller	et	kapitalforvaltningsselskap	som	definert	
i	artikkel	2	nr.	5	i	direktiv	2002/87/EF	som	datterforetak	i	en	
tredjestat,	eller	innehar	en	kapitalinteresse	i	et	slikt	foretak.

3.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kreve	 at	 morforetak	
og	datterforetak	som	omfattes	av	dette	direktiv,	skal	oppfylle	
pliktene	 i	 artikkel	 22	 på	 konsolidert	 eller	 delkonsolidert	
grunnlag,	for	å	sikre	at	deres	styringsformer,	framgangsmåter	
og	ordninger	er	ensartede	og	godt	integrert,	og	at	alle	data	og	
opplysninger	som	er	relevante	for	tilsynet	med	foretaket,	kan	
legges	fram.
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U n d e r a v s n i t t 	 2

Be r e g n i n g 	 a v 	 k r a v

Artikkel 74

1.	 Dersom	 ikke	 annet	 er	 fastsatt,	 skal	 verdsetting	 av	
eiendeler	 og	 poster	 utenfor	 balansen	 utføres	 i	 samsvar	 med	
regnskapsrammen	 som	 kredittinstitusjonen	 er	 underlagt	 i	
henhold	til	forordning	(EF)	nr.	1606/2002	og	direktiv	86/635/
EØF.

2.	 Uten	hensyn	til	kravene	i	artikkel	68-72	skal	beregningene	
for	 å	 kontrollere	 at	 kredittinstitusjoner	 overholder	 pliktene	 i	
artikkel	75,	utføres	minst	to	ganger	per	år.

Kredittinstitusjonene	 skal	 oversende	 resultatene	 og	 alle	
nødvendige	opplysninger	til	vedkommende	myndigheter.

U n d e r a v s n i t t 	 3

Min s t e n i v å 	 f o r 	 a n s v a r l i g 	 k a p i t a l

Artikkel 75

Uten	at	det	berører	artikkel	136	skal	medlemsstatene	kreve	at	
kredittinstitusjoner	har	ansvarlig	kapital	som	til	enhver	 tid	er	
større	enn	eller	lik	summen	av	følgende	kapitalkrav:	

a)	 for	 kredittrisiko	 og	 utvanningsrisiko	 i	 forbindelse	
med	 hele	 sin	 forretningsvirksomhet	 med	 unntak	 av	
handelsporteføljevirksomhet	 og	 illikvide	 eiendeler	
dersom	 disse	 trekkes	 fra	 ansvarlig	 kapital	 i	 henhold	 til	
artikkel	13	nr.	2	bokstav	d)	i	direktiv	2006/49/EF,	8	%	av	
summen	 av	 kredittinstitusjonens	 samlede	 risikovektede	
engasjementsbeløp	beregnet	i	samsvar	med	avsnitt	3,	

b)	 for	handelsporteføljevirksomhet,	posisjonsrisiko,	oppgjørs-	
og	motpartsrisiko	og,	i	den	grad	det	er	tillatt	å	overskride	
grensene	 i	 artikkel	 111-117,	 for	 store	 engasjementer	 som	
overstiger	disse	grensene,	de	kapitalkrav	som	er	fastsatt	 i	
samsvar	med	artikkel	18	og	kapittel	V	avsnitt	4	i	direktiv	
2006/49/EF,	

c)	 for	valutarisiko	og	for	råvarerisiko	i	forbindelse	med	hele	
sin	forretningsvirksomhet,	de	kapitalkrav	som	er	fastsatt	i	
samsvar	med	artikkel	18	i	direktiv	2006/49/EF,	og	

d)	 for	 operasjonell	 risiko	 i	 forbindelse	 med	 hele	 sin	
forretningsvirksomhet,	 de	 kapitalkrav	 som	 er	 fastsatt	 i	
samsvar	med	avsnitt	4.

Av s n i t t 	 3

Min s t e k r a v 	 t i l 	 a n s v a r l i g 	 k a p i t a l 	 f o r	
k r e d i t t r i s i k o

Artikkel 76

Kredittinstitusjoner	 skal	 anvende	 enten	 standardmetoden	
i	 henhold	 til	 artikkel	 78-83	 eller,	 dersom	 dette	 tillates	 av	
vedkommende	 myndigheter	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 84,	 den	

interne	kredittvurderingsmetoden	 i	 henhold	 til	 artikkel	 84-89	
for	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	i	henhold	til	
artikkel	75	bokstav	a).

Artikkel 77

Med	«engasjement»	menes	 i	dette	avsnitt	 en	eiendel	eller	 en	
post	utenfor	balansen.

U n d e r a v s n i t t 	 1

S t a n d a r dme t o d e n

Artikkel 78

1.	 Med	forbehold	for	nr.	2	skal	engasjementsverdien	til	en	
eiendel	 være	 dens	 verdi	 i	 balansen,	 og	 engasjementsverdien	
for	 en	 post	 utenfor	 balansen	på	 listen	 i	 vedlegg	 II	 skal	 være	
følgende	prosentandel	av	dens	verdi:	100	%	dersom	den	er	en	
høyrisikopost,	50	%	dersom	den	er	en	mellomrisikopost,	20	%	
dersom	den	 er	 en	mellom-/lavrisikopost	 og	 0	%	dersom	den	
er	en	lavrisikopost.	De	poster	utenfor	balansen	som	er	nevnt	i	
dette	nummers	første	punktum,	skal	plasseres	i	risikokategorier	
som	angitt	i	vedlegg	II.	For	kredittinstitusjoner	som	anvender	
den	avanserte	metoden	for	finansielle	sikkerheter	i	henhold	til	
vedlegg	VIII	del	3,	der	et	engasjement	har	form	av	verdipapirer	
eller	 råvarer	 som	selges,	 stilles	 som	sikkerhet	eller	 lånes	ut	 i	
forbindelse	med	en	gjenkjøpsavtale	eller	i	forbindelse	med	en	
lånetransaksjon	 som	 gjelder	 verdipapirer	 eller	 råvarer,	 samt	
utlånstransaksjoner	 med	 margin,	 skal	 engasjementsverdien	
økes	med	den	volatilitetsjusteringen	som	er	hensiktsmessig	for	
slike	verdipapirer	eller	råvarer,	slik	det	er	fastsatt	i	vedlegg	VIII	
del	3	nr.	34-59.

2.	 Engasjementsverdien	 til	 et	 derivat	 på	 listen	 i	 vedlegg	
IV	 skal	 fastsettes	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 III,	 der	 det	 tas	
hensyn	 til	 virkningene	 av	 novasjonskontrakter	 og	 andre	
motregningsavtaler	for	disse	metodene	i	samsvar	med	vedlegg	
III.	Engasjementsverdien	av	gjenkjøpsavtaler,	lånetransaksjoner	
som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	transaksjoner	med	lang	
oppgjørstid	og	utlånstransaksjoner	med	margin	kan	 fastsettes	
enten	i	samsvar	med	vedlegg	III	eller	vedlegg	VIII.

3.	 Dersom	 et	 engasjement	 er	 underlagt	 finansiert	
kredittbeskyttelse,	kan	engasjementsverdien	som	anvendes	for	
vedkommende	post,	endres	i	samsvar	med	underavsnitt	3.

4.	 Uten	hensyn	til	nr.	2	skal	engasjementsverdien	av	risikoen	
ved	 utestående	 engasjementer	 med	 en	 sentral	 motpart,	 som	
fastsatt	 av	 vedkommende	 myndigheter,	 fastsettes	 i	 samsvar	
med	vedlegg	III	del	2	nr.	6,	forutsatt	at	den	sentrale	motpartens	
motpartskredittrisikoengasjementer	med	 alle	 deltakere	 i	 dens	
ordninger	daglig	er	sikret	fullt	ut.

Artikkel 79

1.	 Hvert	 engasjement	 skal	 plasseres	 i	 en	 av	 følgende	
engasjementskategorier:	

a)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	sentralmyndigheter	
eller	sentralbanker,	
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b)	 fordringer	 eller	 betingede	 fordringer	 på	 regionale	 eller	
lokale	myndigheter,	

c)	 fordringer	 eller	 betingede	 fordringer	 på	 administrative	
organer	og	ikke-kommersielle	foretak,	

d)	 fordringer	 eller	 betingede	 fordringer	 på	 multilaterale	
utviklingsbanker,	

e)	 fordringer	 eller	 betingede	 fordringer	 på	 internasjonale	
organisasjoner,	

f)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	institusjoner,	

g)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	foretak,	

h)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	detaljkunder,	

i)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	sikret	i	fast	eiendom,	

j)	 forfalte	poster,	

k)	 poster	som	er	definert	som	høyrisikoposter,	

l)	 fordringer	i	form	av	obligasjoner	med	fortrinnsrett,	

m)	 verdipapiriseringsposisjoner,	

n)	 kortsiktige	fordringer	på	institusjoner	og	foretak,	

o)	 fordringer	i	form	av	foretak	for	kollektiv	investering,	eller	

p)	 andre	poster.

2.	 For	 å	 kunne	 falle	 inn	 under	 kategorien	 for	
detaljkundeengasjementer	som	nevnt	i	nr.	1	bokstav	h),	skal	et	
engasjement	oppfylle	følgende	vilkår:	

a)	 engasjementet	 skal	 enten	 være	 med	 en	 eller	 flere	
enkeltpersoner,	eller	med	et	lite	eller	mellomstort	foretak,	

b)	 engasjementet	 skal	 være	 ett	 av	 et	 betydelig	 antall	
engasjementer	med	tilsvarende	kjennetegn,	slik	at	risikoen	
forbundet	med	slike	utlån	blir	vesentlig	redusert,	og	

c)	 det	samlede	beløpet	som	skyldes	kredittinstitusjonen	eller	
dens	morforetak	og	dettes	datterforetak,	herunder	eventuelt	
forfalte	 engasjementer,	 av	 debitorkunden	 eller	 en	 gruppe	
av	kunder	med	innbyrdes	forbindelser,	men	med	unntak	av	
fordringer	 eller	 betingede	 fordringer	med	 sikkerhet	 i	 fast	
boligeiendom,	 skal,	 så	 vidt	 kredittinstitusjonen	 kjenner	
til,	ikke	overstige	1	million	euro.	Kredittinstitusjonen	skal	
treffe	rimelige	tiltak	for	å	få	kjennskap	til	dette.

Verdipapirer	 kan	 ikke	 falle	 inn	 under	 kategorien	 for	
detaljkundeengasjementer.

3.	 Nåverdien	av	detaljkunders	minsteleie	kan	falle	inn	under	
kategorien	for	detaljkundeengasjementer.

Artikkel 80

1.	 For	 å	 beregne	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 skal	
risikovekter	 anvendes	 på	 alle	 engasjementer,	med	mindre	 de	
fratrekkes	 ansvarlig	 kapital,	 i	 samsvar	 med	 bestemmelsene	
i	 vedlegg	 VI	 del	 1.	 Anvendelsen	 av	 risikovekter	 skal	
baseres	 på	 den	 engasjementskategorien	 engasjementet	 blir	
plassert	 i	 og,	 i	 det	 omfang	 som	 er	 omhandlet	 i	 vedlegg	 VI	
del	 1,	 dens	 kredittkvalitet.	 Kredittkvalitet	 kan	 fastsettes	
med	 henvisning	 til	 kredittvurderinger	 foretatt	 av	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	
artikkel	81-83	eller	kredittvurderingene	til	eksportkredittbyråer	
som	beskrevet	i	vedlegg	VI	del	1.

2.	 Ved	anvendelsen	av	en	risikovekt	som	nevnt	i	nr.	1,	skal	
engasjementsverdien	 multipliseres	 med	 den	 risikovekt	 som	
angis	eller	fastsettes	i	samsvar	med	dette	underavsnitt.

3.	 Når	 det	 gjelder	 beregning	 av	 risikovektede	
engasjementsbeløp	 for	 engasjementer	med	 institusjoner,	 skal	
medlemsstatene	 avgjøre	 om	 de	 vil	 anvende	 metoden	 basert	
på	 kredittkvaliteten	 til	 sentralmyndigheten	 i	 den	 jurisdiksjon	
der	 institusjonen	 er	 registrert,	 eller	 metoden	 basert	 på	
kredittkvaliteten	 til	 motpartsinstitusjonen	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	VI.

4.	 I	tilfeller	der	et	engasjement	er	underlagt	kredittbeskyttelse,	
kan	 risikovekten	 som	anvendes	 for	 vedkommende	post,	 uten	
hensyn	til	nr.	1,	endres	i	samsvar	med	underavsnitt	3.

5.	 Risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	 verdipapiriserte	
engasjementer	skal	beregnes	i	samsvar	med	underavsnitt	4.

6.	 Engasjementer	 som	det	 ikke	 er	 fastsatt	 andre	 regler	 for	
beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	for	i	henhold	til	
dette	underavsnitt,	skal	gis	en	risikovekt	på	100	%.

7.	 Med	unntak	av	engasjementer	som	fører	til	forpliktelser	
i	 form	 av	 postene	 nevnt	 i	 artikkel	 57	 bokstav	 a)-h),	 kan	
vedkommende	myndigheter	gjøre	unntak	fra	kravene	i	nr.	1	i	
denne	artikkel	for	en	kredittinstitusjons	engasjementer	med	en	
motpart	som	er	kredittinstitusjonens	morforetak,	datterforetak,	
et	 datterforetak	 av	 kredittinstitusjonens	 morforetak	 eller	 et	
foretak	med	en	tilknytning	som	omhandlet	i	artikkel	12	nr.	1	i	
direktiv	83/349/EØF,	forutsatt	at	følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 motparten	er	en	institusjon	eller	et	finansielt	holdingselskap,	
en	 finansinstitusjon,	 et	 kapitalforvaltningsforetak	 eller	
et	 foretak	 som	 yter	 tilleggstjenester	 underlagt	 egnede	
tilsynskrav,	
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b)	 motparten	er	fullt	ut	omfattet	av	samme	konsolidering	som	
kredittinstitusjonen,	

c)	 motparten	 er	 underlagt	 samme	 framgangsmåter	
for	 risikovurdering,	 -måling	 og	 -kontroll	 som	
kredittinstitusjonen,	

d)	 motparten	 er	 etablert	 i	 samme	 medlemsstat	 som	
kredittinstitusjonen,	og	

e)	 det	er	ingen	nåværende	eller	forutsigbar	vesentlig	praktisk	
eller	 juridisk	 hindring	 for	 rask	 overføring	 av	 ansvarlig	
kapital	eller	 tilbakebetaling	av	forpliktelser	fra	motparten	
til	kredittinstitusjonen.	

I	slike	tilfeller	skal	det	gis	en	risikovekt	på	0	%.

8.	 Med	unntak	av	engasjementer	som	fører	til	forpliktelser	
i	 form	 av	 postene	 nevnt	 i	 artikkel	 57	 bokstav	 a)-h),	 kan	
vedkommende	myndigheter	 gjøre	 unntak	 fra	 kravene	 i	 nr.	 1	
i	 denne	 artikkel	 for	 engasjementer	 med	 motparter	 som	 er	
medlemmer	av	samme	institusjonelle	beskyttelsesordning	som	
den	långivende	kredittinstitusjon,	forutsatt	at	følgende	vilkår	er	
oppfylt:	

a)	 kravene	i	nr.	7	bokstav	a),	d)	og	e)	kommer	til	anvendelse,	

b)	 kredittinstitusjonen	 og	 motparten	 har	 inngått	 en	
kontraktsmessig	 eller	 lovbestemt	 ansvarsordning	 som	
beskytter	disse	institusjonene	og	særlig	sikrer	deres	likviditet	
og	solvens	for	å	unngå	konkurs,	dersom	det	blir	nødvendig	
(heretter	kalt	«institusjonell	beskyttelsesordning»),	

c)	 ordningene	 sikrer	 at	 den	 institusjonelle	
beskyttelsesordningen	 vil	 kunne	 gi	 den	 støtte	 som	 er	
nødvendig	 i	 henhold	 til	 institusjonens	 forpliktelser	 ved	
hjelp	av	midler	som	er	lett	tilgjengelige	for	institusjonen,	

d)	 den	 institusjonelle	 beskyttelsesordningen	 disponerer	
egnede	 og	 enhetlig	 utformede	 systemer	 for	 overvåking	
og	klassifisering	av	risiko	(som	gir	en	fullstendig	oversikt	
over	 risikosituasjonen	 til	 de	 enkelte	 medlemmer	 og	 den	
institusjonelle	 beskyttelsesordningen	 som	 helhet)	 med	
tilsvarende	muligheter	 til	 innflytelse,	 og	 disse	 systemene	
skal	på	egnet	måte	overvåke	misligholdte	engasjementer	i	
samsvar	med	vedlegg	VII	del	4	nr.	44,	

e)	 den	 institusjonelle	 beskyttelsesordningen	 utfører	 sin	
egen	 risikogjennomgåelse	 som	 meddeles	 de	 enkelte	
medlemmene,	

f)	 den	 institusjonelle	 beskyttelsesordningen	 utarbeider	 og	
offentliggjør	 hvert	 år	 enten	 en	 konsolidert	 rapport	 som	
omfatter	balansen,	 resultatregnskapet,	 situasjonsrapporten	
og	 risikorapporten	 som	 gjelder	 for	 den	 institusjonelle	
beskyttelsesordningen	 som	 helhet,	 eller	 en	 rapport	 som	
omfatter	 den	 samlede	 balansen,	 samlet	 resultatregnskap,	
situasjonsrapporten	 og	 risikorapporten	 for	 den	
institusjonelle	beskyttelsesordningen	som	helhet,	

g)	 medlemmer	av	den	institusjonelle	beskyttelsesordningen	er	
forpliktet	 til	 å	 gi	 et	 forhåndsvarsel	 på	minst	 24	måneder	
dersom	de	ønsker	å	avslutte	ordningene,	

h)	 flere	 gangers	 anvendelse	 av	 poster	 som	 kan	 inngå	 i	
beregningen	av	ansvarlig	kapital	(gjentatt	bruk	av	ansvarlig	
kapital),	 samt	 enhver	 uhensiktsmessig	 oppbygging	
av	 ansvarlig	 kapital	 mellom	 medlemmene	 av	 den	
institusjonelle	beskyttelsesordningen,	må	utelukkes,	

i)	 den	institusjonelle	beskyttelsesordningen	skal	være	basert	
på	 et	 bredt	medlemskap	 av	 kredittinstitusjoner	med	 en	 i	
hovedsak	ensartet	forretningsprofil,	og	

j)	 vedkommende	myndigheter	skal	regelmessig	godkjenne	og	
overvåke	at	systemene	nevnt	i	bokstav	d)	er	tilstrekkelige.

I	slike	tilfeller	skal	det	gis	en	risikovekt	på	0	%.

Artikkel 81

1.	 En	 ekstern	 kredittvurdering	 kan	 benyttes	 til	 å	 fastsette	
risikovekten	 til	 et	 engasjement	 i	 henhold	 til	 artikkel	 80	
bare	 dersom	 den	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjon	 som	
yter	 den,	 er	 blitt	 anerkjent	 som	 valgbar	 for	 disse	 formål	 av	
vedkommende	 myndigheter	 (i	 dette	 underavsnitt	 «valgbar	
ekstern	kredittvurderingsinstitusjon»).

2.	 Vedkommende	myndigheter	 skal	 anerkjenne	 en	 ekstern	
kredittvurderingsinstitusjon	som	valgbar	i	henhold	til	artikkel	
80	 bare	 dersom	 de	 finner	 det	 godtgjort	 at	 institusjonens	
vurderingsmetoder	 er	 i	 samsvar	med	 kravene	 til	 objektivitet,	
uavhengighet,	 løpende	 revisjon	 og	 innsyn,	 og	 at	 de	
kredittvurderingene	 som	 legges	 fram,	 oppfyller	 kravene	 til	
troverdighet	 og	 innsyn.	 For	 disse	 formål	 skal	 vedkommende	
myndigheter	ta	i	betraktning	de	tekniske	kriteriene	i	vedlegg	VI	
del	2.

3.	 Dersom	 en	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 er	
anerkjent	 som	 valgbar	 av	 vedkommende	 myndigheter	
i	 en	 medlemsstat,	 kan	 vedkommende	 myndigheter	 i	
andre	 medlemsstater	 anerkjenne	 vedkommende	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjon	som	valgbar	uten	å	foreta	en	egen	
vurdering.

4.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 offentliggjøre	 en	
forklaring	 på	 framgangsmåten	 for	 å	 anerkjenne	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner	som	valgbare	samt	en	liste	over	
valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner.

Artikkel 82

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 fastsette,	 idet	
det	 tas	 hensyn	 til	 de	 tekniske	 kriteriene	 i	 vedlegg	 VI	
del	 2,	 hvilke	 av	 risikoklassene	 i	 del	 1	 i	 nevnte	 vedlegg	
de	 relevante	 kredittvurderingene	 til	 en	 valgbar	 ekstern	
kredittvurderingsinstitusjon	skal	tilknyttes.	Disse	avgjørelsene	
skal	være	objektive	og	konsekvente.

2.	 Når	vedkommende	myndigheter	i	en	medlemsstat	har	tatt	
en	avgjørelse	i	henhold	til	nr.	1,	kan	vedkommende	myndigheter	
i	 andre	 medlemsstater	 anerkjenne	 denne	 avgjørelsen	 uten	 å	
gjennomføre	en	egen	avgjørelsesprosess.
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Artikkel 83

1.	 Bruken	 av	 en	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	
for	 beregning	 av	 en	 kredittinstitusjons	 risikovektede	
engasjementsbeløp	 skal	 være	 konsekvent	 og	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	 VI	 del	 3.	 Kredittvurderinger	 skal	 ikke	 benyttes	
selektivt.

2.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 benytte	 kredittvurderinger	 som	
det	er	anmodet	om.	Med	tillatelse	fra	relevant	vedkommende	
myndighet	 kan	 de	 imidlertid	 benytte	 kredittvurderinger	 som	
det	ikke	er	anmodet	om.

U n d e r a v s n i t t 	 2

I n t e r n 	 k r e d i t t v u r d e r i n g sm e t o d e

Artikkel 84

1.	 I	 samsvar	 med	 dette	 underavsnitt	 kan	 vedkommende	
myndigheter	 tillate	 at	 kredittinstitusjoner	 beregner	 sine	
risikovektede	 engasjementsbeløp	 ved	 hjelp	 av	 den	 interne	
kredittvurderingsmetoden.	Det	kreves	en	uttrykkelig	 tillatelse	
for	hver	enkelt	kredittinstitusjon.

2.	 Slike	 tillatelser	 skal	 gis	 bare	 dersom	 vedkommende	
myndigheter	finner	det	godtgjort	at	kredittinstitusjonens	systemer	
for	 håndtering	 og	 vurdering	 av	 kredittrisikoengasjementer	 er	
solide	og	gjennomført	med	integritet,	og	særlig	at	de	oppfyller	
følgende	standarder	i	samsvar	med	vedlegg	VII	del	4:

a)	 kredittinstitusjonens	 kredittvurderingssystemer	 gir	 en	
meningsfull	 vurdering	 av	 debitors	 og	 transaksjonens	
kjennetegn,	 en	 meningsfull	 differensiering	 av	 risiko	 og	
nøyaktige	og	konsekvente	kvantitative	estimater	av	risiko,	

b)	 interne	 kredittvurderinger	 og	 estimater	 av	 mislighold	
og	 tap	 som	 benyttes	 ved	 beregning	 av	 kapitalkrav,	 samt	
tilknyttede	 systemer	 og	 framgangsmåter,	 spiller	 en	
vesentlig	rolle	i	risikohåndteringen	og	beslutningstakingen	
samt	ved	godkjenning	av	kreditter,	fordeling	av	ansvarlig	
kapital	og	foretaksstyringen	i	kredittinstitusjonen,	

c)	 kredittinstitusjonen	 har	 en	 kontrollenhet	 for	 kredittrisiko	
med	 ansvar	 for	 institusjonens	 kredittvurderingssystemer,	
som	er	tilstrekkelig	uavhengig	og	ikke	gjenstand	for	unødig	
påvirkning,	

d)	 kredittinstitusjonen	 samler	 inn	 og	 lagrer	 alle	 relevante	
opplysninger	som	en	effektiv	støtte	for	sine	framgangsmåter	
for	måling	og	håndtering	av	kredittrisiko,	og	

e)	 kredittinstitusjonen	 dokumenterer	 sine	
kredittvurderingssystemer	 samt	 grunnlaget	 for	 deres	
utforming	samt	validerer	sine	kredittvurderingssystemer.

Dersom	en	morkredittinstitusjon	i	EU	og	dennes	datterforetak,	
eller	et	finansielt	morholdingselskap	i	EU	og	dets	datterforetak,	
i	 fellesskap	 benytter	 IRB-metoden,	 kan	 vedkommende	
myndigheter	 tillate	at	minstekravene	i	vedlegg	VII	del	4	skal	
oppfylles	av	morforetaket	og	dets	datterforetak	under	ett.

3.	 En	 kredittinstitusjon	 som	 søker	 om	 å	 få	 benytte	
IRB-metoden,	 skal	 godtgjøre	 at	 den	 for	 vedkommende	

engasjementskategorier	har	benyttet	kredittvurderingssystemer	
som	i	hovedsak	er	i	samsvar	med	minstekravene	i	vedlegg	VII	
del	4	 for	måling	og	håndtering	av	 intern	 risiko	 i	minst	 tre	år	
forut	for	anmodningen	om	å	benytte	IRB-metoden.

4.	 En	 kredittinstitusjon	 som	 søker	 om	 å	 få	 benytte	 egne	
estimater	for	tap	ved	mislighold	og/eller	konverteringsfaktorer,	
skal	 godtgjøre	 at	 institusjonen	har	 beregnet	 og	benyttet	 egne	
estimater	for	tap	ved	mislighold	og/eller	konverteringsfaktorer	
på	en	måte	som	i	hovedsak	er	i	samsvar	med	minstekravene	for	
bruk	av	egne	estimater	for	parametrene	i	vedlegg	VII	del	4,	i	
minst	tre	år	forut	for	anmodningen	om	å	benytte	egne	estimater	
for	tap	ved	mislighold	og/eller	konverteringsfaktorer.

5.	 Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 ikke	 lenger	 oppfyller	
kravene	 i	 dette	 underavsnitt,	 skal	 den	 enten	 legge	 fram	 for	
vedkommende	myndighet	en	plan	for	hvordan	den	raskt	skal	
kunne	 oppfylle	 kravene	 eller	 godtgjøre	 at	 virkningen	 av	 at	
kravene	ikke	er	overholdt,	er	uvesentlige.

6.	 Når	IRB-metoden	benyttes	av	en	morkredittinstitusjon	i	EU	
og	dens	datterforetak,	eller	av	et	finansielt	morholdingselskap	
i	 EU	 og	 dets	 datterforetak,	 skal	 vedkommende	myndigheter	
for	de	ulike	 juridiske	enhetene	 samarbeide	nært	 i	henhold	 til	
artikkel	129-132.

Artikkel 85

1.	 Uten	 at	 det	 berører	 artikkel	 89	 skal	 kredittinstitusjoner	
og	eventuelle	morforetak	og	deres	datterforetak	anvende	IRB-
metoden	for	alle	engasjementer.

Med	forbehold	for	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter	
kan	 metoden	 innføres	 trinnvis	 for	 engasjementskategoriene	
nevnt	i	artikkel	86	innenfor	samme	forretningsenhet,	for	ulike	
forretningsenheter	 i	 samme	 konsern	 eller	 for	 bruk	 av	 egne	
estimater	 for	 tap	 ved	 mislighold	 eller	 konverteringsfaktorer	
for	beregning	av	risikovekter	 for	engasjementer	med	foretak,	
institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker.

Når	 det	 gjelder	 den	 kategorien	 for	 detaljkundeengasjementer	
som	er	nevnt	 i	artikkel	86,	kan	metoden	innføres	 trinnvis	for	
hver	 kategori	 av	 engasjementer	 som	 de	 ulike	 korrelasjoner	 i	
vedlegg	VII	del	1	nr.	10-13	svarer	til.

2.	 Gjennomføring	 som	 omhandlet	 i	 nr.	 1	 skal	 skje	
innen	 en	 rimelig	 frist	 som	 skal	 avtales	 med	 vedkommende	
myndigheter.	 Gjennomføringen	 skal	 skje	 på	 strenge	 vilkår	
fastsatt	 av	 vedkommende	 myndigheter.	 Disse	 vilkårene	 skal	
utformes	 slik	 at	 de	 sikrer	 at	fleksibiliteten	 i	 henhold	 til	 nr.	 1	
ikke	 benyttes	 selektivt	 med	 det	 formål	 å	 oppnå	 reduserte	
kapitalkrav	med	 hensyn	 til	 de	 engasjementskategoriene	 eller	
forretningsenhetene	 som	 ennå	 ikke	 er	 omfattet	 av	 	 IRB-
metoden,	eller	ved	anvendelsen	av	egne	estimater	for	tap	ved	
mislighold	og/eller	konverteringsfaktorer.

3.	 Kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 IRB-metoden	 for	 en	
engasjementskategori,	skal	samtidig	benytte	IRB-metoden	for	
kategorien	for	egenkapitalengasjementer.
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4.	 Med	 forbehold	 for	 nr.	 1-3	 i	 denne	 artikkel	 og	 artikkel	
89	 skal	 kredittinstitusjoner	 som	 har	 fått	 tillatelse	 i	 henhold	
til	 artikkel	 84	 til	 å	 benytte	 IRB-metoden,	 ikke	 gå	 tilbake	
til	 å	 benytte	 underavsnitt	 1	 for	 beregning	 av	 risikovektede	
engasjementsbeløp,	 bortsett	 fra	 når	 det	 er	 godtgjort	 at	 det	 er	
god	 grunn	 til	 dette,	 og	 etter	 godkjenning	 fra	 vedkommende	
myndigheter.

5.	 Med	forbehold	for	nr.	1	og	2	i	denne	artikkel	og	artikkel	
89	 skal	 kredittinstitusjoner	 som	 har	 fått	 tillatelse	 i	 henhold	
til	 artikkel	 87	 nr.	 9	 til	 å	 benytte	 egne	 estimater	 for	 tap	 ved	
mislighold	og	konverteringsfaktorer,	ikke	gå	tilbake	til	å	benytte	
LGD-verdier	og	konverteringsfaktorer	som	nevnt	i	artikkel	87	
nr.	 8,	 bortsett	 fra	 når	 det	 er	 godtgjort	 at	 det	 er	 god	grunn	 til	
dette,	og	etter	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter.

Artikkel 86

1.	 Hvert	 engasjement	 skal	 plasseres	 i	 en	 av	 følgende	
engasjementskategorier:	

a)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	sentralmyndigheter	
og	sentralbanker,	

b)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	institusjoner,	

c)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	foretak,	

d)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	detaljkunder,	

e)	 egenkapitalengasjement	eller	-posisjon,	

f)	 verdipapiriseringsposisjoner,	eller	

g)	 andre	eiendeler	som	ikke	er	kredittforpliktelser.

2.	 Følgende	 engasjementer	 skal	 behandles	 som	
engasjementer	med	sentralmyndigheter	og	sentralbanker:	

a)	 engasjementer	 med	 regionale	 myndigheter,	 lokale	
myndigheter	 eller	 offentlige	 foretak	 som	 behandles	 som	
engasjementer	 med	 sentralmyndigheter	 i	 henhold	 til	
underavsnitt	1,	og	

b)	 engasjementer	 med	 multilaterale	 utviklingsbanker	 og	
internasjonale	organisasjoner	som	har	en	risikovekt	på	0	%	
i	henhold	til	underavsnitt	1.

3.	 Følgende	 engasjementer	 skal	 behandles	 som	
engasjementer	med	institusjoner:	

a)	 engasjementer	 med	 regionale	 myndigheter	 og	 lokale	
myndigheter	som	ikke	behandles	som	engasjementer	med	
sentralmyndigheter	i	henhold	til	underavsnitt	1,	

b)	 engasjementer	med	offentlige	foretak	som	behandles	som	
engasjementer	med	institusjoner	i	henhold	til	underavsnitt	
1,	og	

c)	 engasjementer	 med	 multilaterale	 utviklingsbanker	 som	
ikke	har	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	underavsnitt	1.

4.	 For	 å	 kunne	 falle	 inn	 under	 kategorien	 for	
detaljkundeengasjementer	 som	 omhandlet	 i	 nr.	 1	 bokstav	 d),	
skal	engasjementer	oppfylle	følgende	kriterier:	

a)	 de	 skal	 enten	 være	 engasjementer	 med	 en	 eller	 flere	
enkeltpersoner	eller	med	et	 lite	eller	mellomstort	 foretak,	
forutsatt,	 i	 sistnevnte	 tilfelle,	 at	 det	 samlede	beløpet	 som	
skyldes	kredittinstitusjonen	og	dens	morforetak	og	dettes	
datterforetak,	herunder	et	eventuelt	forfalt	engasjement,	av	
debitorkunden	 eller	 en	 gruppe	 av	 kunder	med	 innbyrdes	
forbindelser,	men	med	unntak	av	fordringer	eller	betingede	
fordringer	 med	 sikkerhet	 i	 fast	 boligeiendom,	 overstiger	
1	 million	 euro,	 som	 kredittinstitusjonen	 skal	 ha	 truffet	
rimelige	tiltak	for	å	bekrefte,	

b)	 de	behandles	konsekvent	over	tid	og	på	en	ensartet	måte	av	
kredittinstitusjonen	i	dennes	risikohåndtering,	

c)	 de	 håndteres	 ikke	 like	 individuelt	 som	 engasjementer	 i	
engasjementskategorien	for	foretak,	og	

d)	 de	 utgjør	 alle	 en	 del	 av	 et	 betydelig	 antall	 tilsvarende	
håndterte	engasjementer.

Nåverdien	 av	 detaljkunders	 minsteleie	 kan	 falle	 inn	 under	
kategorien	for	detaljkundeengasjementer.

5.	 Følgende	 engasjementer	 skal	 behandles	 som	
egenkapitalengasjementer:	

a)	 ikke-gjeldsbaserte	 engasjementer	 som	 innebærer	 en	
etterstilt	restfordring	på	utsteders	eiendeler	eller	inntekt,	og	

b)	 gjeldsbaserte	 engasjementer	 hvis	 økonomiske	 innhold	
tilsvarer	engasjementene	i	henhold	til	bokstav	a).

6.	 I	 kategorien	 for	 foretaksengasjementer	 skal	
kredittinstitusjoner	 separat	 identifisere	 engasjementer	 med	
følgende	kjennetegn	som	spesialiserte	utlånsengasjementer:	

a)	 engasjementet	er	med	et	foretak	som	ble	opprettet	særskilt	
for	å	finansiere	og/eller	forvalte	fysiske	eiendeler,	

b)	 kontraktsbestemmelsene	gir	långiver	en	vesentlig	grad	av	
kontroll	over	eiendelene	og	den	inntekten	de	genererer,	og	
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c)	 den	primære	kilden	for	tilbakebetaling	av	forpliktelsen	er	
den	 inntekten	 som	er	 generert	 av	 de	 eiendelene	 som	blir	
finansiert,	og	ikke	den	uavhengige	tilbakebetalingsevnen	til	
et	kommersielt	foretak	med	mer	omfattende	virksomhet.

7.	 Alle	 kredittforpliktelser	 som	 ikke	 er	 plassert	 i	
engasjementskategoriene	nevnt	i	nr.	1	bokstav	a),	b)	og	d)-f),	
skal	plasseres	i	den	engasjementskategorien	som	er	nevnt	i	nr.	1	
bokstav	c).

8.	 Engasjementskategorien	 nevnt	 i	 nr.	 1	 bokstav	 g)	 skal	
omfatte	 restverdien	av	 leide	 faste	eiendommer	dersom	denne	
ikke	omfattes	av	leieavtaleengasjementer	slik	dette	er	definert	i	
vedlegg	VII	del	3	nr.	4.

9.	 Den	 metoden	 som	 benyttes	 av	 kredittinstitusjonen	 for	
å	 inndele	 engasjementer	 i	 ulike	 engasjementskategorier,	 skal	
være	hensiktsmessig	og	konsekvent	over	tid.

Artikkel 87

1.	 De	risikovektede	engasjementsbeløpene	for	kredittrisiko	
for	engasjementer	som	tilhører	en	av	engasjementskategoriene	
nevnt	i	artikkel	86	nr.	1	bokstav	a)-e)	eller	g),	skal,	med	mindre	
de	 trekkes	 fra	 ansvarlig	 kapital,	 beregnes	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	VII	del	1	nr.	1-27.

2.	 De	 risikovektede	 engasjementsbeløpene	 for	
utvanningsrisiko	for	kjøpte	fordringer	skal	beregnes	i	samsvar	
med	 vedlegg	 VII	 del	 1	 nr.	 28.	 Når	 en	 kredittinstitusjon	
med	 hensyn	 til	 kjøpte	 fordringer	 har	 full	 regressrett	 for	
misligholdsrisiko	 og	 for	 utvanningsrisiko	 overfor	 selgeren	
av	 de	 kjøpte	 fordringene,	 er	 det	 ikke	 nødvendig	 å	 anvende	
bestemmelsene	 i	 artikkel	 87	 og	 88	 i	 tilknytning	 til	 kjøpte	
fordringer.	 Engasjementet	 kan	 isteden	 behandles	 som	 et	
engasjement	med	sikkerhet.

3.	 Beregningen	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	
kredittrisiko	 og	 utvanningsrisiko	 skal	 baseres	 på	 parametrer	
tilknyttet	engasjementet.	Disse	skal	omfatte	sannsynlighet	for	
mislighold,	 tap	ved	mislighold,	 løpetid	og	engasjementsverdi	
for	 engasjementet.	 Sannsynlighet	 for	 mislighold	 og	 tap	 ved	
mislighold	kan	vurderes	hver	for	seg	eller	sammen,	i	samsvar	
med	vedlegg	VII	del	2.

4.	 Uten	hensyn	til	nr.	3	skal	beregningen	av	de	risikovektede	
engasjementsbeløpene	for	kredittrisiko	for	alle	engasjementer	
som	 tilhører	 engasjementskategorien	 nevnt	 i	 artikkel	 86	
nr.	 1	 bokstav	 e),	 beregnes	 i	 samsvar	med	 vedlegg	VII	 del	 1	
nr.	 17-26,	 etter	 godkjenning	 fra	 vedkommende	myndigheter.	
Vedkommende	myndigheter	skal	tillate	at	en	kredittinstitusjon	
benytter	framgangsmåten	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	25	og	26	bare	
dersom	kredittinstitusjonen	oppfyller	minstekravene	i	vedlegg	
VII	del	4	nr.	115-123.

5.	 Uten	hensyn	 til	 nr.	 3	 kan	beregningen	 av	 risikovektede	
engasjementsbeløp	 for	 kredittrisiko	 for	 spesialiserte	
utlånsengasjementer	 beregnes	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 VII	
del	 1	 nr.	 6.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 offentliggjøre	
retningslinjer	for	hvordan	kredittinstitusjoner	bør	gi	risikovekter	

til	spesialiserte	utlånsengasjementer	i	henhold	til	vedlegg	VII	
del	1	nr.	6,	og	skal	godkjenne	kredittinstitusjonenes	metoder.

6.	 For	engasjementer	som	tilhører	engasjementskategoriene	
nevnt	i	artikkel	86	nr.	1	bokstav	a)-d),	skal	kredittinstitusjoner	
legge	fram	sine	egne	estimater	for	sannsynlighet	for	mislighold	
i	samsvar	med	artikkel	84	og	vedlegg	VII	del	4.

7.	 For	 engasjementer	 som	 tilhører	 engasjementskategorien	
nevnt	 i	 artikkel	 86	 nr.	 1	 bokstav	 d),	 skal	 kredittinstitusjoner	
legge	fram	sine	egne	estimater	for	tap	ved	mislighold	og	kon-
verteringsfaktorer	i	samsvar	med	artikkel	84	og	vedlegg	VII	del	
4.

8.	 For	engasjementer	som	tilhører	engasjementskategoriene	
nevnt	i	artikkel	86	nr.	1	bokstav	a)-c),	skal	kredittinstitusjoner	
anvende	verdiene	 for	 tap	ved	mislighold	 i	vedlegg	VII	del	2	
nr.	8	og	konverteringsfaktorene	i	vedlegg	VII	del	3	nr.	9	bok-
stav	a)-d).

9.	 Uten	 hensyn	 til	 nr.	 8	 kan	 vedkommende	 myndigheter	
for	 alle	 engasjementer	 som	 tilhører	 engasjementskategoriene	
nevnt	i	artikkel	86	nr.	1	bokstav	a)-c),	tillate	at	kredittinstitusjo-
ner	benytter	sine	egne	estimater	for	tap	ved	mislighold	og	kon-
verteringsfaktorer	i	samsvar	med	artikkel	84	og	vedlegg	VII	del	
4.

10.	 De	 risikovektede	engasjementsbeløpene	 for	verdipapiri-
serte	 engasjementer	 og	 for	 engasjementer	 som	 tilhører	 enga-
sjementskategorien	 nevnt	 i	 artikkel	 86	 nr.	 1	 bokstav	 f),	 skal	
beregnes	i	samsvar	med	underavsnitt	4.

11.		 Dersom	engasjementer	i	form	av	et	foretak	for	kollektiv	
investering	oppfyller	kriteriene	i	vedlegg	VI	del	1	nr.	77	og	78,	
og	kredittinstitusjonen	er	oppmerksom	på	alle	de	underliggen-
de	engasjementene	til	foretaket	for	kollektiv	investering,	skal	
kredittinstitusjonen	se	på	disse	underliggende	engasjementene	
for	å	beregne	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	
tapsbeløp	i	samsvar	med	metodene	i	dette	underavsnitt.

Dersom	kredittinstitusjonen	 ikke	oppfyller	vilkårene	for	bruk	
av	metodene	 i	dette	underavsnitt,	 skal	 risikovektede	engasje-
mentsbeløp	 og	 forventede	 tapsbeløp	 beregnes	 etter	 følgende	
metoder:	

a)	 for	 engasjementer	 som	 tilhører	 engasjementskategorien	
nevnt	i	artikkel	86	nr.	1	bokstav	e),	metoden	i	vedlegg	VII	
del	1	nr.	19-21.	Dersom	kredittinstitusjonen	for	disse	for-
mål	ikke	er	i	stand	til	å	skille	mellom	private,	børsomsatte	
og	andre	egenkapitalengasjementer,	skal	den	behandle	dis-
se	engasjementene	som	andre	egenkapitalengasjementer,	

b)	 for	alle	andre	underliggende	engasjementer,	metoden	i	un-
deravsnitt	1,	med	følgende	endringer:	

i)		 engasjementene	 plasseres	 i	 den	 relevante	 engasje-
mentskategorien	 og	 får	 risikovekten	 til	 risikoklassen	
umiddelbart	over	den	risikoklassen	som	normalt	ville	
blitt	anvendt	på	engasjementet,	og	
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ii)	 engasjementer	 plassert	 i	 de	 høyeste	 risikoklassene,	
som	normalt	ville	få	en	risikovekt	på	150	%,	blir	gitt	en	
risikovekt	på	200	%.

12.		 Dersom	engasjementer	i	form	av	et	foretak	for	kollektiv	
investering	ikke	oppfyller	kriteriene	i	vedlegg	VI	del	1	nr.	77	
og	 78,	 eller	 kredittinstitusjonen	 ikke	 er	 oppmerksom	 på	 alle	
de	 underliggende	 engasjementene	 til	 foretaket	 for	 kollektiv	
investering,	skal	kredittinstitusjonen	se	på	disse	underliggende	
engasjementene	 og	 beregne	 risikovektede	 engasjementsbeløp	
og	 forventede	 tapsbeløp	 i	 samsvar	 med	metodene	 i	 vedlegg	
VII	 del	 1	 nr.	 19-21.	 Dersom	 kredittinstitusjonen	 for	 disse	
formål	ikke	er	i	stand	til	å	skille	mellom	private,	børsomsatte	
og	 andre	 egenkapitalengasjementer,	 skal	 den	 behandle	 disse	
engasjementene	 som	 andre	 egenkapitalengasjementer.	Derfor	
er	 engasjementer	 som	 ikke	 er	 egenkapitalengasjementer,	
plassert	 i	 en	 av	 klassene	 (privat,	 børsomsatt	 eller	 annen	
egenkapitaleksponering)	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	19,	og	ukjente	
engasjementer	er	plassert	i	en	annen	egenkapitalklasse.

Som	 et	 alternativ	 til	 metoden	 beskrevet	 ovenfor	 kan	
kredittinstitusjoner	selv	beregne	eller	overlate	til	en	tredjemann	
å	 beregne	 og	 rapportere	 gjennomsnittlige	 risikovektede	
engasjementsbeløp	basert	på	de	underliggende	engasjementene	
til	 foretaket	for	kollektiv	 investering	i	samsvar	med	følgende	
metoder,	forutsatt	at	det	i	tilstrekkelig	grad	sikres	at	beregningen	
og	rapporten	er	korrekt:

a)	 for	 engasjementer	 som	 tilhører	 engasjementskategorien	
nevnt	i	artikkel	86	nr.	1	bokstav	e),	metoden	i	vedlegg	VII	
del	1	nr.	19-21.	Dersom	kredittinstitusjonen	for	disse	formål	
ikke	er	i	stand	til	å	skille	mellom	private,	børsomsatte	og	
andre	 egenkapitalengasjementer,	 skal	 den	 behandle	 disse	
engasjementene	som	andre	egenkapitalengasjementer,	eller	

b)	 for	 alle	 andre	 underliggende	 engasjementer,	 metoden	 i	
underavsnitt	1,	men	underlagt	følgende	endringer:	

i)		 engasjementene	 blir	 plassert	 i	 den	 relevante	
engasjementskategorien	 og	 får	 risikovekten	 til	
risikoklassen	umiddelbart	over	den	 risikoklassen	som	
normalt	ville	blitt	anvendt	på	engasjementet,	og	

ii)	 engasjementer	plassert	i	de	høyeste	risikoklassene,	som	
normalt	ville	 fått	en	 risikovekt	på	150	%,	blir	gitt	en	
risikovekt	på	200	%.

Artikkel 88

1.	 Beløpene	 for	 forventede	 tap	 for	 engasjementer	 som	
tilhører	en	av	engasjementskategoriene	nevnt	i	artikkel	86	nr.	1	
bokstav	a)-e),	skal	beregnes	i	samsvar	med	metodene	i	vedlegg	
VII	del	1	nr.	29-35.

2.	 Beregningen	 av	 forventede	 tapsbeløp	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	 VII	 del	 1	 nr.	 29-35	 skal	 være	 basert	 på	 de	 samme	
verdiene	for	sannsynlighet	for	mislighold	og	tap	ved	mislighold	
og	samme	engasjementsverdier	for	hvert	engasjement	som	dem	

som	benyttes	til	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	
i	 samsvar	 med	 artikkel	 87.	 For	 misligholdte	 engasjementer,	
der	 kredittinstitusjoner	 benytter	 egne	 estimater	 av	 tap	 ved	
mislighold,	 skal	 forventet	 tap	 (EL)	være	kredittinstitusjonens	
beste	 estimat	 av	 forventet	 tap	 (ELBE)	 for	 det	 misligholdte	
engasjementet,	i	samsvar	med	vedlegg	VII	del	4	nr.	80.

3.	 De	 forventede	 tapsbeløpene	 for	 verdipapiriserte	
engasjementer	skal	beregnes	i	samsvar	med	underavsnitt	4.

4.	 De	 forventede	 tapsbeløpene	 for	 engasjementer	 som	
tilhører	 engasjementskategorien	 nevnt	 i	 artikkel	 86	 nr.	 1	
bokstav	g),	skal	være	lik	null.

5.	 De	 forventede	 tapsbeløpene	 for	 utvanningsrisiko	 på	
kjøpte	 fordringer	 skal	 beregnes	 i	 samsvar	 med	 metodene	 i	
vedlegg	VII	del	1	nr.	35.

6.	 De	 forventede	 tapsbeløpene	 for	 engasjementer	 nevnt	 i	
artikkel	87	nr.	11	og	12	skal	beregnes	i	samsvar	med	metodene	
i	vedlegg	VII	del	1	nr.	29-35.

Artikkel 89

1.	 Med	 forbehold	 for	 godkjenning	 fra	 vedkommende	
myndigheter	kan	kredittinstitusjoner	med	tillatelse	til	å	benytte	
metoden	 for	 interne	 kredittvurderinger	 i	 beregningen	 av	
risikovektede	engasjementsbeløp	og	 forventede	 tapsbeløp	 for	
en	eller	flere	engasjementskategorier,	 anvende	underavsnitt	1	
for	følgende:	

a)	 engasjementskategorien	 nevnt	 i	 artikkel	 86	 nr.	 1	 bokstav	
a),	 dersom	 antallet	 vesentlige	motparter	 er	 begrenset,	 og	
det	 ville	 være	 urimelig	 krevende	 for	 kredittinstitusjonen	
å	 gjennomføre	 et	 kredittvurderingssystem	 for	 disse	
motpartene,	

b)	 engasjementskategorien	 nevnt	 i	 artikkel	 86	 nr.	 1	 bokstav	
b),	 dersom	 antallet	 vesentlige	motparter	 er	 begrenset,	 og	
det	 ville	 være	 urimelig	 krevende	 for	 kredittinstitusjonen	
å	 gjennomføre	 et	 kredittvurderingssystem	 for	 disse	
motpartene,	

c)	 engasjementer	 i	 ubetydelige	 forretningsenheter	 samt	
engasjementskategorier	som	er	uvesentlige	med	hensyn	til	
størrelse	og	antatt	risikoprofil,	

d)	 engasjementer	 med	 sentralmyndigheter	 i	 hjemstaten	
og	 med	 dens	 regionale	 og	 lokale	 myndigheter	 og	
administrasjonsorganer,	forutsatt	at	

i)		 det	 ikke	 er	 noen	 differanse	 i	 risiko	 mellom	
engasjementene	med	vedkommende	sentralmyndighet	
og	andre	engasjementer	på	grunn	av	særlige	offentlige	
ordninger,	og	

ii)	 engasjementer	 med	 sentralmyndigheter	 er	 gitt	 en	
risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	underavsnitt	1,	

e)	 en	kredittinstitusjons	engasjementer	med	en	motpart	som	er	
kredittinstitusjonens	morforetak,	dens	datterforetak	eller	et	
datterforetak	av	dens	morforetak,	og	forutsatt	at	motparten	
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er	 en	 institusjon	 eller	 et	 finansielt	 holdingselskap,	 en	
finansinstitusjon,	 et	 kapitalforvaltningsforetak	 eller	
et	 foretak	 som	 yter	 tilleggstjenester	 underlagt	 egnede	
tilsynskrav,	 eller	 et	 foretak	 med	 en	 tilknytning	 som	
omhandlet	 i	 artikkel	 12	 nr.	 1	 i	 direktiv	 83/349/EØF,	 og	
engasjementer	 mellom	 kredittinstitusjoner	 som	 oppfyller	
kravene	i	artikkel	80	nr.	8,	

f)	 egenkapitalengasjementer	 med	 foretak	 hvis	
kredittforpliktelser	 kvalifiserer	 til	 en	 risikovekt	 på	 0	%	 i	
henhold	 til	 underavsnitt	 1	 (herunder	 offentlig	 støttede	
foretak	der	det	kan	anvendes	en	risikovekt	lik	null),	

g)	 egenkapitalengasjementer	 pålagt	 i	 henhold	 til	
regelverksprogrammer	 til	 fremming	 av	 særlige	
sektorer	 i	 økonomien,	 som	 gir	 betydelige	 tilskudd	 til	
kredittinstitusjonens	investering,	og	som	innebærer	en	form	
for	kontroll	fra	myndighetenes	side,	samt	restriksjoner	på	
egenkapitalinvesteringene.	Dette	unntaket	er	begrenset	 til	
til	sammen	10	%	av	kjernekapitalen	pluss	tilleggskapitalen,	

h)	 de	engasjementene	 som	er	 identifisert	 i	vedlegg	VI	del	1	
nr.	40,	og	som	oppfyller	de	vilkår	som	er	angitt	der,	eller	

i)	 statlige	 og	 statlig	 gjenforsikrede	 garantier	 i	 henhold	 til	
vedlegg	VIII	del	2	nr.	19.

Dette	nummer	skal	 ikke	være	 til	hinder	 for	at	vedkommende	
myndigheter	 i	 andre	 medlemsstater	 kan	 tillate	 anvendelsen	
av	reglene	i	underavsnitt	1	for	egenkapitalengasjementer	som	
denne	behandlingen	er	tillatt	for	i	andre	medlemsstater.

2.	 I	 henhold	 til	 nr.	 1	 skal	 en	 kredittinstitusjons	
egenkapitalengasjementskategori	anses	som	vesentlig	dersom	
dens	samlede	verdi,	med	unntak	av	egenkapitalengasjementer	
pålagt	 i	 henhold	 til	 regelverksprogrammene	 nevnt	 i	 nr.	 1	
bokstav	 g),	 i	 gjennomsnitt	 gjennom	 foregående	 år	 overstiger	
10	 %	 av	 kredittinstitusjonens	 ansvarlige	 kapital.	 Dersom	
antallet	av	disse	egenkapitalengasjementene	er	mindre	enn	10	
enkeltstående	 eierandeler,	 skal	 denne	 terskelen	 være	 5	%	 av	
kredittinstitusjonens	ansvarlige	kapital.

U n d e r a v s n i t t 	 3

Kre d i t t r i s i k o r e d u k s j o n

Artikkel 90

I	dette	underavsnitt	menes	med	«långivende	kredittinstitusjon»	
den	 kredittinstitusjon	 som	 har	 vedkommende	 engasjement,	
enten	dette	er	en	følge	av	et	lån	eller	ikke.

Artikkel 91

Kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 standardmetoden	 i	 henhold	
til	artikkel	78-83,	eller	metoden	for	interne	kredittvurderinger	
i	henhold	til	artikkel	84-89,	men	som	ikke	benytter	sine	egne	
estimater	 av	 tap	 ved	 mislighold	 og	 konverteringsfaktorer	
i	 henhold	 til	 artikkel	 87	 og	 88,	 kan	 ta	 i	 betraktning	
kredittrisikoreduksjon	 i	 samsvar	 med	 dette	 underavsnitt	 ved	
beregningen	av	risikovektede	engasjementsbeløp	i	henhold	til	

artikkel	75	bokstav	a),	eller	som	relevante	forventede	tapsbeløp	
i	henhold	 til	 beregningen	nevnt	 i	 artikkel	57	bokstav	q)	og	 i	
artikkel	63	nr.	3.

Artikkel 92

1.	 Den	teknikk	som	benyttes	for	å	sørge	for	kredittbeskyttelse	
skal,	sammen	med	de	tiltak	som	er	truffet	og	de	framgangsmåter	
og	 retningslinjer	 som	 er	 gjennomført	 av	 den	 långivende	
kredittinstitusjon,	 føre	 til	 kredittbeskyttelsesordninger	 som	
er	 rettslig	 gyldige	 og	 kan	 tvangsfullbyrdes	 i	 alle	 relevante	
jurisdiksjoner.

2.	 Den	 långivende	 kredittinstitusjon	 skal	 treffe	 alle	
hensiktsmessige	tiltak	for	å	sikre	at	kredittbeskyttelsesordningen	
fungerer	effektivt,	og	for	å	håndtere	tilknyttet	risiko.

3.	 Når	 det	 gjelder	 finansiert	 kredittbeskyttelse,	 skal	
de	 eiendelene	 som	 tjener	 som	 sikkerhet,	 for	 å	 kunne	
anerkjennes	være	 tilstrekkelig	 likvide	og	deres	verdi	over	 tid	
tilstrekkelig	 stabil	 til	 at	 de	 gir	 egnet	 sikkerhet	 med	 hensyn	
til	 den	 kredittbeskyttelsen	 som	 oppnås,	 idet	 det	 tas	 hensyn	
til	 den	metoden	 som	ble	 benyttet	 til	 å	 beregne	 risikovektede	
engasjementsbeløp,	og	 til	 i	hvilken	grad	beskyttelsen	kan	 tas	
i	 betraktning	 ved	 disse	 beregningene.	 Anerkjennelsen	 skal	
begrenses	til	eiendelene	i	vedlegg	VIII	del	1.

4.	 Når	 det	 gjelder	 finansiert	 kredittbeskyttelse,	 skal	 den	
långivende	 kredittinstitusjon	 ha	 rett	 til	 innen	 rimelig	 tid	 å	
realisere	 eller	 beholde	 de	 eiendeler	 som	 danner	 grunnlaget	
for	 beskyttelsen	 i	 tilfelle	 av	 mislighold,	 insolvens	 eller	
konkurs	 —	 eller	 en	 annen	 kreditthendelse	 i	 henhold	 til	
transaksjonsdokumentasjonen	 —	 hos	 debitor	 og	 eventuelt	
hos	 den	 som	oppbevarer	 sikkerheten.	Graden	 av	 sammenfall	
mellom	verdien	av	de	eiendelene	som	tjener	som	sikkerhet	for	
beskyttelsen,	og	debitors	kredittkvalitet	skal	ikke	være	unødig	
høy.

5.	 Når	 det	 gjelder	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse,	 skal	
den	part	som	påtar	seg	forpliktelsen,	for	å	kunne	anerkjennes	
være	 tilstrekkelig	 pålitelig,	 og	 beskyttelsesavtalen	 skal	 være	
rettslig	 gyldig	 og	 kunne	 tvangsfullbyrdes	 i	 alle	 relevante	
jurisdiksjoner	 for	 å	 kunne	 gi	 egnet	 sikkerhet	med	 hensyn	 til	
den	 kredittbeskyttelsen	 som	 oppnås,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
den	 metoden	 som	 ble	 benyttet	 til	 å	 beregne	 risikovektede	
engasjementsbeløp,	og	 til	 i	hvilken	grad	beskyttelsen	kan	 tas	
i	 betraktning.	 Godkjenningen	 skal	 begrenses	 til	 de	 ytere	 av	
beskyttelse	og	de	typer	av	beskyttelsesavtaler	som	er	omhandlet	
i	vedlegg	VIII	del	1.

6.	 Minstekravene	i	vedlegg	VIII	del	2	skal	overholdes.

Artikkel 93

1.	 Dersom	kravene	i	artikkel	92	er	oppfylt,	kan	beregningen	
av	 risikovektede	 engasjementsbeløp,	 og	 eventuelt	 forventede	
tapsbeløp,	endres	i	samsvar	med	vedlegg	VIII	del	3-6.

2.	 Ingen	 engasjementer	 som	 det	 er	 oppnådd	
kredittrisikoreduksjon	 for,	 skal	 gi	 et	 høyere	 beløp	 for	
risikovektet	 engasjement	 eller	 for	 forventet	 tap	 enn	 et	
ellers	 identisk	 engasjement	 som	 det	 ikke	 er	 foretatt	 noen	
kredittrisikoreduksjon	for.
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3.	 Dersom	 kredittbeskyttelse	 allerede	 er	 tatt	 i	 betraktning	
i	det	 risikovektede	engasjementsbeløpet	 i	henhold	 til	artikkel	
78-83,	 eller	 eventuelt	 artikkel	 84-89,	 skal	 beregningen	 av	
kredittbeskyttelsen	ikke	ytterligere	tas	i	betraktning	i	henhold	
til	dette	underavsnitt.

U n d e r a v s n i t t 	 4

Ve r d i p a p i r i s e r i n g

Artikkel 94

Dersom	en	kredittinstitusjon	benytter	standardmetoden	i	artikkel	
78-83	 for	 beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	
for	 den	 engasjementskategorien	 som	 de	 verdipapiriserte	
engasjementene	ville	blitt	 plassert	 i	 i	 henhold	 til	 artikkel	79,	
skal	 den	 beregne	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 for	
en	verdipapiriseringsposisjon	i	samsvar	med	vedlegg	IX	del	4	
nr.	1-36.

I	 alle	 andre	 tilfeller	 skal	 kredittinstitusjonen	 beregne	 det	
risikovektede	engasjementsbeløpet	i	samsvar	med	vedlegg	IX	
del	4	nr.	1-5	og	nr.	37-76.

Artikkel 95

1.	 Dersom	 en	 betydelig	 kredittrisiko	 tilknyttet	
verdipapiriserte	 engasjementer	 er	 blitt	 overført	 fra	 den	
initiativtakende	 kredittinstitusjon	 i	 samsvar	 med	 vilkårene	 i	
vedlegg	IX	del	2,	kan	vedkommende	kredittinstitusjon	

a)	 når	 det	 gjelder	 en	 tradisjonell	 verdipapirisering,	 utelukke	
fra	 beregningen	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp,	 og	
eventuelt	av	forventede	tapsbeløp,	de	engasjementene	som	
kredittinstitusjonen	har	verdipapirisert,	og	

b)	 når	 det	 gjelder	 en	 syntetisk	 verdipapirisering,	 beregne	
risikovektede	 engasjementsbeløp,	 og	 eventuelt	
forventede	 tapsbeløp,	 med	 hensyn	 til	 de	 verdipapiriserte	
engasjementene	i	samsvar	med	vedlegg	IX	del	2.	

2.	 Dersom	 nr.	 1	 kommer	 til	 anvendelse,	 skal	 den	
initiativtakende	 kredittinstitusjon	 beregne	 de	 risikovektede	
engasjementsbeløpene	 som	 er	 fastsatt	 i	 vedlegg	 IX,	 for	 de	
posisjonene	den	måtte	inneha	i	verdipapiriseringen.

Dersom	 den	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 ikke	 klarer	 å	
overføre	 betydelig	 kredittrisiko	 i	 samsvar	med	 nr.	 1,	 trenger	
den	 ikke	 å	 beregne	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	
noen	 av	 posisjonene	 den	 måtte	 inneha	 i	 vedkommende	
verdipapirisering.

Artikkel 96

1.	 For	 å	 beregne	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	
for	 en	 verdipapiriseringsposisjon	 skal	 posisjonens	
engasjementsverdi	 gis	 risikovekter	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	
IX,	 basert	 på	 posisjonens	 kredittkvalitet,	 som	 kan	 fastsettes	
med	 henvisning	 til	 en	 kredittvurdering	 fra	 en	 ekstern	
kredittvurderingsinstitusjon	eller	på	annen	måte,	som	fastsatt	i	
vedlegg	IX.

2.	 Dersom	 det	 foreligger	 et	 engasjement	 overfor	 ulike	
transjer	i	en	verdipapirisering,	skal	engasjementet	overfor	hver	
enkelt	transje	anses	som	en	separat	verdipapiriseringsposisjon.	
Ytere	 av	 kredittbeskyttelse	 for	 verdipapiriseringsposisjoner	
skal	 anses	 for	 å	 inneha	 posisjoner	 i	 verdipapiriseringen.	
Verdipapiriseringsposisjoner	 skal	 omfatte	 engasjementer	
i	 en	 verdipapirisering	 som	 oppstår	 av	 rente-	 eller	
valutaderivatkontrakter.

3.	 Dersom	 en	 verdipapiriseringsposisjon	 er	 underlagt	
finansiert	 eller	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse,	 kan	 den	
risikovekt	som	anvendes	på	vedkommende	posisjon,	endres	 i	
samsvar	med	artikkel	90-93,	lest	i	sammenheng	med	vedlegg	
IX.

4.	 Med	forbehold	for	artikkel	57	bokstav	r)	og	artikkel	66	
nr.	2	 skal	det	 risikovektede	engasjementsbeløpet	 inkluderes	 i	
kredittinstitusjonens	samlede	risikovektede	engasjementsbeløp	
med	hensyn	til	artikkel	75	bokstav	a).

Artikkel 97

1.	 En	 ekstern	 kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	
ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 kan	 benyttes	 til	 å	
fastsette	 risikovekten	 til	 en	 verdipapiriseringsposisjon	
i	 samsvar	 med	 artikkel	 96	 bare	 dersom	 den	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjon	 er	 anerkjent	 som	 valgbar	 for	
disse	formål	av	vedkommende	myndigheter	(heretter	kalt	«en	
valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon»).

2.	 Vedkommende	myndigheter	 skal	 anerkjenne	 en	 ekstern	
kredittvurderingsinstitusjon	 som	 valgbar	 i	 henhold	 til	 nr.	 1	
bare	dersom	de	finner	det	godtgjort	at	institusjonen	overholder	
kravene	 i	 artikkel	 81,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 de	 tekniske	
kriteriene	i	vedlegg	VI	del	2,	og	at	institusjonen	har	vist	at	den	
har	 kompetanse	 på	 området	 verdipapirisering,	 noe	 som	 kan	
dokumenteres	ved	en	sterk	markedsaksept.

3.	 Dersom	 en	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 er	
anerkjent	 som	 valgbar	 av	 vedkommende	 myndigheter	 i	 en	
medlemsstat	i	henhold	til	nr.	1,	kan	vedkommende	myndigheter	
i	 andre	 medlemsstater	 anerkjenne	 vedkommende	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjon	som	valgbar	uten	å	foreta	en	egen	
vurdering.

4.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 offentliggjøre	 en	
forklaring	 på	 framgangsmåten	 for	 å	 anerkjenne	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner	som	valgbare	samt	en	liste	over	
valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner.

5.	 For	å	kunne	benyttes	i	henhold	til	nr.	1	skal	en	kredittvurdering	
fra	 en	 valgbar	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 være	 i	
samsvar	med	de	prinsipper	for	troverdighet	og	innsyn	som	er	
nærmere	forklart	i	vedlegg	IX	del	3.

Artikkel 98

1.	 For	å	anvende	risikovekter	på	verdipapiriseringsposisjoner	
skal	 vedkommende	 myndigheter	 fastsette	 hvilke	 av	
risikoklassene	i	vedlegg	IX	som	de	relevante	kredittvurderingene	
fra	 en	 valgbar	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 skal	
tilknyttes.	 Disse	 avgjørelsene	 skal	 være	 objektive	 og	
konsekvente.

2.	 Når	vedkommende	myndigheter	i	en	medlemsstat	har	tatt	
en	avgjørelse	i	henhold	til	nr.	1,	kan	vedkommende	myndigheter	
i	 andre	 medlemsstater	 anerkjenne	 denne	 avgjørelsen	 uten	 å	
gjennomføre	en	egen	avgjørelsesprosess.

Artikkel 99

Bruken	 av	 en	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjons	
kredittvurderinger	 for	 beregning	 av	 en	 kredittinstitusjons	
risikovektede	 engasjementsbeløp	 i	 henhold	 til	 artikkel	 96	
skal	 være	 konsekvent	 og	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 IX	 del	 3.	
Kredittvurderinger	skal	ikke	benyttes	selektivt.
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Artikkel 100

1.	 I	tilfelle	av	en	verdipapirisering	av	løpende	engasjementer	
underlagt	 en	 bestemmelse	 om	 tidlig	 amortisering,	 skal	 den	
initiativtakende	 kredittinstitusjon	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	
IX,	 beregne	 et	 ytterligere	 risikovektet	 engasjementsbeløp	
med	 hensyn	 til	 risikoen	 for	 at	 nivåene	 av	 kredittrisiko	 som	
institusjonen	 er	 eksponert	 for,	 kan	 øke	 som	 en	 følge	 av	
bestemmelsen	om	tidlig	amortisering.

2.	 For	 dette	 formål	menes	med	 «løpende	 engasjement»	 et	
engasjement	der	kundenes	utestående	balanser	tillates	å	svinge	
på	grunnlag	av	deres	avgjørelser	om	lån	og	tilbakebetaling	opptil	
en	avtalt	grense,	og	med	«bestemmelse	om	tidlig	amortisering»	
menes	en	kontraktsmessig	klausul	som	krever,	dersom	særlig	
definerte	 hendelser	 inntreffer,	 at	 investorers	 posisjoner	 blir	
innløst	 før	 den	 opprinnelig	 fastsatte	 forfallsdatoen	 for	 de	
utstedte	verdipapirene.

Artikkel 101

1.	 En	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 som,	 med	 hensyn	
til	en	verdipapirisering,	har	anvendt	artikkel	95	i	beregningen	
av	 risikovektede	 engasjementsbeløp,	 eller	 en	 organiserende	
kredittinstitusjon,	skal	 ikke	gi	støtte	 til	verdipapiriseringen	ut	
over	kredittinstitusjonens	kontraktsforpliktelser	for	å	redusere	
potensielle	eller	faktiske	tap	for	investorer.

2.	 Dersom	 en	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 eller	 en	
organiserende	kredittinstitusjon	unnlater	å	opptre	i	samsvar	med	
nr.	1	med	hensyn	til	en	verdipapirisering,	skal	vedkommende	
myndighet	 kreve	 at	 den	 som	 et	 minstekrav	 innehar	 kapital	
til	 dekning	 av	 alle	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene	 som	
om	de	 ikke	var	 blitt	 verdipapirisert.	Kredittinstitusjonen	 skal	
offentliggjøre	at	den	har	gitt	slik	ikke-kontraktsmessig	støtte	og	
virkningene	av	dette	på	dens	lovfestede	kapital.

Av s n i t t 	 4

Min s t e k r a v 	 t i l 	 a n s v a r l i g 	 k a p i t a l 	 f o r	
o p e r a s j o n e l l 	 r i s i k o

Artikkel 102

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kreve	 at	
kredittinstitusjoner	 har	 ansvarlig	 kapital	 til	 dekning	 av	
operasjonell	risiko	i	samsvar	med	metodene	i	artikkel	103,	104	
og	105.

2.	 Uten	 at	 det	 berører	 nr.	 4	 skal	 kredittinstitusjoner	 som	
benytter	metoden	 i	 artikkel	104,	 ikke	gå	 tilbake	 til	 å	benytte	
metoden	i	artikkel	103,	bortsett	fra	i	tilfeller	der	det	er	godtgjort	
at	 det	 er	 en	 god	 grunn	 til	 dette,	 og	 etter	 godkjenning	 fra	
vedkommende	myndigheter.

3.	 Uten	 at	 det	 berører	 nr.	 4	 skal	 kredittinstitusjoner	 som	
benytter	metoden	 i	 artikkel	105,	 ikke	gå	 tilbake	 til	 å	benytte	
metodene	i	artikkel	103	eller	104,	bortsett	fra	i	tilfeller	der	det	
er	godtgjort	at	det	er	en	god	grunn	til	dette,	og	etter	godkjenning	
fra	vedkommende	myndigheter.

4.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tillate	 at	
kredittinstitusjoner	 benytter	 en	 kombinasjon	 av	 metoder	 i	
samsvar	med	vedlegg	X	del	4.

Artikkel 103

Kapitalkravet	for	operasjonell	risiko	i	henhold	til	basismetoden	
skal	 være	 en	 viss	 prosentandel	 av	 en	 relevant	 indikator,	 i	
samsvar	med	parametrer	fastsatt	i	vedlegg	X	del	1.

Artikkel 104

1.	 I	 henhold	 til	 standardmetoden	 skal	 kredittinstitusjoner	
dele	opp	sin	virksomhet	i	et	antall	forretningsområder,	slik	det	
er	fastsatt	i	vedlegg	X	del	2.

2.	 For	 hvert	 forretningsområde	 skal	 kredittinstitusjoner	
beregne	 et	 kapitalkrav	 for	 operasjonell	 risiko	 som	 en	 viss	
prosentandel	av	en	relevant	indikator,	i	samsvar	med	parametrer	
fastsatt	i	vedlegg	X	del	2.

3.	 For	 visse	 forretningsområder	 kan	 vedkommende	
myndigheter	under	særlige	forhold	tillate	at	en	kredittinstitusjon	
benytter	 en	 alternativ	 relevant	 indikator	 for	 å	 fastsette	 sitt	
kapitalkrav	for	operasjonell	risiko,	som	fastsatt	i	vedlegg	X	del	
2	nr.	5-11.

4.	 Kapitalkravet	 for	 operasjonell	 risiko	 i	 henhold	 til	
standardmetoden	 skal	 være	 summen	 av	 kapitalkravene	
for	 operasjonell	 risiko	 for	 samtlige	 enkeltstående	
forretningsområder.

5.	 Parametrer	 for	 standardmetoden	 er	 oppført	 i	 vedlegg	X	
del	2.

6.	 For	 å	 kvalifisere	 til	 bruk	 av	 standardmetoden	 skal	
kredittinstitusjoner	oppfylle	kriteriene	i	vedlegg	X	del	2.

Artikkel 105

1.	 Kredittinstitusjoner	 kan	 benytte	 metoder	 for	 avansert	
måling	 basert	 på	 egne	 målesystemer	 for	 operasjonell	 risiko,	
forutsatt	at	vedkommende	myndigheter	uttrykkelig	godkjenner	
bruken	av	vedkommende	modeller	for	beregning	av	kravet	til	
ansvarlig	kapital.

2.	 Kredittinstitusjoner	skal	godtgjøre	overfor	vedkommende	
myndigheter	at	de	oppfyller	kvalifikasjonskriteriene	i	vedlegg	
X	del	3.

3.	 Når	 en	 metode	 for	 avansert	 måling	 benyttes	 av	 en	
morkredittinstitusjon	 i	 EU	 og	 dens	 datterforetak,	 eller	
av	 datterforetak	 av	 et	 finansielt	 morholdingselskap	 i	 EU,	
skal	 vedkommende	 myndigheter	 i	 de	 ulike	 rettssubjektene	
samarbeide	nært	i	henhold	til	artikkel	129-132.	Søknaden	skal	
inneholde	elementene	oppført	i	vedlegg	X	del	3.

4.	 Dersom	 en	 morkredittinstitusjon	 i	 EU	 og	 dennes	
datterforetak,	 eller	 datterforetakene	 til	 et	 finansielt	
morholdingselskap	 i	EU,	 i	 fellesskap	benytter	 en	metode	 for	
avansert	 måling,	 kan	 vedkommende	 myndigheter	 tillate	 at	
kvalifikasjonskriteriene	 i	 vedlegg	 X	 del	 3	 skal	 oppfylles	 av	
morforetaket	og	dets	datterforetak	under	ett.
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Av s n i t t 	 5

S t o r e 	 e n g a s j em e n t e r

Artikkel 106

1.	 Med	«engasjementer»	menes	i	dette	avsnitt	alle	eiendeler	
og	poster	utenfor	balansen	som	er	nevnt	i	avsnitt	3	underavsnitt	
1,	uten	hensyn	til	de	risikovekter	eller	den	risikogradering	som	
er	fastsatt	der.

Engasjementer	 som	 oppstår	 som	 følge	 av	 postene	 nevnt	 i	
vedlegg	 IV,	 skal	 beregnes	 i	 samsvar	 med	 en	 av	 metodene	 i	
vedlegg	III.	For	dette	avsnitts	formål	kommer	vedlegg	III	del	2	
nr.	2	også	til	anvendelse.

Alle	elementer	som	i	sin	helhet	er	dekket	av	ansvarlig	kapital,	
kan	etter	 samtykke	 fra	vedkommende	myndigheter	utelukkes	
fra	 fastsettelsen	 av	 engasjementer,	 forutsatt	 at	 slik	 ansvarlig	
kapital	 ikke	 inngår	 i	 kredittinstitusjonens	 ansvarlige	 kapital	
med	 hensyn	 til	 artikkel	 75,	 eller	 i	 beregningen	 av	 andre	
forholdstall	 for	overvåking	fastsatt	 i	dette	direktiv	og	 i	andre	
fellesskapsrettsakter.

2.	 Engasjementer	skal	ikke	omfatte	følgende:	

a)	 engasjementer	 som	 ved	 valutatransaksjoner	 er	 en	 del	 av	
det	 normale	 oppgjøret	 innenfor	 fristen	 på	 48	 timer	 etter	
betaling,	eller	

b)	 engasjementer	 som	 ved	 transaksjoner	 knyttet	 til	 kjøp	 og	
salg	 av	 verdipapirer	 er	 en	 del	 av	 det	 normale	 oppgjøret	
innenfor	fristen	på	fem	virkedager	etter	betalingsdato,	eller	
etter	 datoen	 for	 overlevering	 av	 verdipapirene,	 dersom	
overleveringen	finner	sted	først.

Artikkel 107

Ved	anvendelsen	av	dette	avsnitt	menes	med	«kredittinstitusjon»:	

a)	 en	kredittinstitusjon,	herunder	dens	filialer	i	tredjestater,	og	

b)	 ethvert	privat	eller	offentlig	foretak,	herunder	dets	filialer,	
som	svarer	til	definisjonen	av	«kredittinstitusjon»,	og	som	
har	fått	tillatelse	i	en	tredjestat.

Artikkel 108

En	 kredittinstitusjons	 engasjement	 med	 en	 kunde	 eller	 en	
gruppe	av	kunder	med	innbyrdes	forbindelser	skal	anses	som	
et	 stort	 engasjement	 når	 verdien	 utgjør	 10	 %	 eller	 mer	 av	
kredittinstitusjonens	ansvarlige	kapital.

Artikkel 109

Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kreve	 at	 alle	
kredittinstitusjoner	har	god	forvaltnings-	og	regnskapspraksis	
og	 forsvarlige	 internkontrollordninger	 for	 identifikasjon	 og	
registrering	av	alle	store	engasjementer	og	av	senere	endringer	

av	 dem	 i	 samsvar	med	 dette	 direktiv,	 samt	 for	 kontroll	med	
disse	 engasjementene	 på	 bakgrunn	 kredittinstitusjonens	 egen	
strategi	for	engasjementer.

Artikkel 110

1.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 rapportere	 alle	 store	
engasjementer	til	vedkommende	myndigheter.

Medlemsstatene	skal	etter	eget	valg	fastsette	at	slik	rapportering	
skjer	på	en	av	følgende	måter:	

a)	 rapportering	 av	 alle	 store	 engasjementer	 minst	 én	 gang	
per	år,	 sammen	med	fortløpende	rapportering	av	alle	nye	
store	 engasjementer	 og	 alle	 økninger	 med	 minst	 20	 %	
i	 eksisterende	 store	 engasjementer	 i	 forhold	 til	 forrige	
rapport,	eller	

b)	 rapportering	av	alle	store	engasjementer	minst	fire	ganger	i	
året.

2.	 Bortsett	fra	i	det	tilfellet	der	kredittinstitusjoner	anvender	
artikkel	114	 for	 anerkjennelse	av	 sikkerhet	ved	beregning	av	
verdien	på	engasjementer	i	henhold	til	artikkel	111	nr.	1,	2	og	3,	
er	det	ikke	nødvendig	at	engasjementer	som	er	unntatt	i	henhold	
til	artikkel	113	nr.	3	bokstav	a)-d)	og	f)-h),	rapporteres	på	den	
måten	 som	 er	 fastsatt	 i	 nr.	 1,	 og	 rapporteringshyppigheten	 i	
henhold	 til	nr.	1	bokstav	b)	 i	denne	artikkel	kan	reduseres	 til	
to	ganger	per	år	for	engasjementene	nevnt	i	artikkel	113	nr.	3	
bokstav	e)	og	i)	og	i	artikkel	115	og	116.

Når	 en	 kredittinstitusjon	 anvender	 dette	 nummer,	 skal	 den	
ta	vare	på	de	framsatte	begrunnelsene	i	minst	ett	år	etter	den	
hendelsen	som	lå	til	grunn	for	unntaket,	slik	at	vedkommende	
myndigheter	kan	vurdere	om	det	er	berettiget.

3.	 Medlemsstatene	 kan	 kreve	 at	 kredittinstitusjoner	
analyserer	 sine	 engasjementer	 med	 utstedere	 av	 sikkerheter	
når	 det	 gjelder	 mulige	 konsentrasjoner,	 og,	 der	 dette	 er	
hensiktsmessig,	 treffer	 tiltak	 eller	 rapporterer	 eventuelle	
betydelige	funn	til	vedkommende	myndighet.

Artikkel 111

1.	 En	 kredittinstitusjon	 kan	 ikke	 påta	 seg	 engasjementer	
med	en	kunde	eller	med	en	gruppe	av	kunder	med	innbyrdes	
forbindelser	 for	 en	 sum	 som	 overstiger	 25	 %	 av	 ansvarlig	
kapital.

2.	 Dersom	 vedkommende	 kunde	 eller	 gruppe	 av	 kunder	
med	innbyrdes	forbindelser	er	kredittinstitusjonens	morforetak	
eller	 datterforetak	 og/eller	 ett	 eller	 flere	 datterforetak	 av	
vedkommende	 morforetak,	 skal	 prosentandelen	 i	 nr.	 1	
reduseres	 til	 20	%.	Medlemsstatene	 kan	 imidlertid	 unnta	 de	
engasjementene	 som	 institusjonene	 inngår	 med	 slike	 kunder	
fra	20	%-begrensningen	dersom	de	fastsetter	bestemmelser	om	
særskilt	kontroll	med	slike	engasjementer	ved	hjelp	av	andre	
tiltak	eller	framgangsmåter.	De	skal	underrette	Kommisjonen	
og	Den	 europeiske	 komité	 for	 bankspørsmål	 om	 innholdet	 i	
slike	tiltak	eller	framgangsmåter.

3.	 En	kredittinstitusjon	kan	ikke	inngå	store	engasjementer	
som	samlet	overstiger	800	%	av	ansvarlig	kapital.
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4.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 til	 enhver	 tid	 overholde	 de	
grenser	 som	 er	 fastsatt	 i	 nr.	 1,	 2	 og	 3.	 med	 hensyn	 til	 sine	
engasjementer.	Dersom	engasjementene	unntaksvis	overstiger	
disse	grensene,	skal	en	rapport	om	dette	umiddelbart	oversendes	
vedkommende	 myndigheter,	 som	 dersom	 omstendighetene	
gjør	det	forsvarlig,	kan	gi	kredittinstitusjonen	en	begrenset	frist	
til	å	tilpasse	seg	disse	grensene.

Artikkel 112

1.	 I	 artikkel	 113-117	 menes	 med	 «garanti»	 også	
kredittderivater	som	er	anerkjent	 i	henhold	 til	artikkel	90-93,	
bortsett	fra	kredittilknyttede	verdipapirer.

2.	 I	 tilfeller	 der	 det	 i	 henhold	 til	 artikkel	 113-117	 kan	
tillates	 anerkjennelse	 av	 finansiert	 eller	 ikke-finansiert	
kredittbeskyttelse,	 skal	 dette,	 med	 forbehold	 for	 nr.	 3,	 skje	
under	forutsetning	av	at	godkjenningskrav	og	andre	minstekrav	
overholdes,	slik	det	er	fastsatt	i	artikkel	90-93	for	beregning	av	
risikovektede	engasjementsbeløp	i	henhold	til	artikkel	78-83.

3.	 Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 anvender	 artikkel	 114	
nr.	2,	 skal	 anerkjennelse	av	finansiert	kredittbeskyttelse	være	
underlagt	de	relevante	kravene	i	artikkel	84-89.

Artikkel 113

1.	 Medlemsstatene	kan	pålegge	strengere	grenser	enn	dem	
som	er	fastsatt	i	artikkel	111.

2.	 Medlemsstatene	 kan	 helt	 eller	 delvis	 unnta	 fra	
anvendelsen	 av	 artikkel	 111	 nr.	 1,	 2	 og	 3	 de	 engasjementer	
en	 kredittinstitusjon	 inngår	 med	 sitt	 morforetak,	 med	
andre	 datterforetak	 av	 samme	 morforetak	 eller	 med	 egne	
datterforetak,	i	den	utstrekning	disse	foretakene	er	omfattet	av	
det	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	som	kredittinstitusjonen	selv	
er	underlagt,	i	samsvar	med	dette	direktiv	eller	med	gjeldende	
tilsvarende	standarder	i	en	tredjestat.

3.	 Medlemsstatene	 kan	 helt	 eller	 delvis	 unnta	 følgende	
engasjementer	fra	anvendelsen	av	artikkel	111:

a)	 eiendeler	som	utgjør	fordringer	på	sentralmyndigheter	eller	
sentralbanker,	 som	usikret	ville	blitt	gitt	 en	 risikovekt	på	
0	%	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

b)	 eiendeler	 som	 utgjør	 fordringer	 på	 internasjonale	
organisasjoner	 eller	 multilaterale	 utviklingsbanker,	 som	
usikret	 ville	 blitt	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 0	%	 i	 henhold	 til	
artikkel	78-83,	

c)	 eiendeler	som	utgjør	fordringer	med	uttrykkelige	garantier	
fra	 sentralmyndigheter,	 sentralbanker,	 internasjonale	
organisasjoner,	 multilaterale	 utviklingsbanker	 eller	
offentlige	foretak,	der	usikrede	fordringer	på	vedkommende	
foretak	 som	gir	garantien,	ville	blitt	 gitt	 en	 risikovekt	på	
0	%	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

d)	 andre	 engasjementer	 som	 er	 inngått	med	 eller	 garanteres	
av	 sentralmyndigheter,	 sentralbanker,	 internasjonale	

organisasjoner,	 multilaterale	 utviklingsbanker	 eller	
offentlige	foretak,	der	usikrede	fordringer	på	foretaket	som	
engasjementet	 er	 inngått	med,	 eller	 som	garantien	 er	 gitt	
av,	ville	blitt	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	artikkel	
78-83,	

e)	 eiendeler	som	utgjør	fordringer	på,	og	andre	engasjementer	
inngått	 med	 sentralmyndigheter	 eller	 sentralbanker	 som	
ikke	er	nevnt	under	bokstav	a),	som	er	angitt	i	og	eventuelt	
finansiert	i	låntakernes	nasjonale	valuta,	

f)	 eiendeler	 og	 andre	 engasjementer	 som	 det,	 på	 en	 måte	
som	 oppfyller	 vedkommende	 myndigheters	 krav,	 er	
stilt	 sikkerhet	 for	 i	 form	 av	 obligasjoner	 utstedt	 av	
sentralmyndigheter	 eller	 sentralbanker,	 internasjonale	
organisasjoner,	 multilaterale	 utviklingsbanker,	 regionale	
eller	 lokale	 myndigheter	 eller	 offentlige	 foretak	 i	
medlemsstatene,	 som	 utgjør	 fordringer	 på	 utstederen	 og	
ville	 blitt	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 0	%	 i	 henhold	 til	 artikkel	
78-83,	

g)	 eiendeler	 og	 andre	 engasjementer	 som	 det,	 på	 en	 måte	
som	 oppfyller	 vedkommende	 myndigheters	 krav,	 er	 stilt	
sikkerhet	for	i	form	av	kontantinnskudd	hos	den	långivende	
kredittinstitusjon	 eller	 hos	 en	 kredittinstitusjon	 som	 er	
morforetaket	 til	 eller	 et	 datterforetak	 av	 den	 långivende	
institusjonen,	

h)	 eiendeler	 og	 andre	 engasjementer	 som	 det,	 på	 en	 måte	
som	 oppfyller	 vedkommende	 myndigheters	 krav,	 er	 stilt	
sikkerhet	 for	 i	 form	 av	 innskuddsbevis	 utstedt	 av	 den	
långivende	kredittinstitusjon,	eller	av	en	kredittinstitusjon	
som	er	den	långivende	kredittinstitusjons	morforetak	eller	
datterforetak,	og	som	er	oppbevart	hos	hvilken	som	helst	av	
disse,	

i)	 eiendeler	som	utgjør	fordringer	på,	og	andre	engasjementer	
inngått	 med	 institusjoner,	 med	 en	 løpetid	 på	 ett	 år	 eller	
mindre,	som	ikke	inngår	i	disse	institusjonenes	ansvarlige	
kapital,	

j)	 eiendeler	som	utgjør	fordringer	på,	og	andre	engasjementer	
inngått	med	 institusjoner	 som	 ikke	er	kredittinstitusjoner,	
men	 som	 oppfyller	 vilkårene	 nevnt	 i	 vedlegg	 VI	 del	 1	
nr.	85,	som	har	en	løpetid	på	ett	år	eller	mindre,	og	som	det	
er	stilt	sikkerhet	for	i	samsvar	med	nevnte	nummer,	

k)	 veksler	og	andre	tilsvarende	verdipapirer,	med	en	løpetid	på	
ett	år	eller	mindre,	undertegnet	av	andre	kredittinstitusjoner,	

l)	 obligasjoner	med	fortrinnsrett	som	definert	i	vedlegg	VI	del	
1	nr.	68-70,	

m)	 i	 påvente	 av	 en	 senere	 samordning,	 eierandeler	 i	
forsikringsselskapene	nevnt	 i	 artikkel	 122	nr.	 1	 for	 inntil	
40	 %	 av	 ansvarlig	 kapital	 i	 den	 kredittinstitusjon	 som	
erverver	en	slik	eierandel,	

n)	 eiendeler	som	utgjør	fordringer	på	regionale	eller	sentrale	
kredittinstitusjoner	 som	 den	 långivende	 kredittinstitusjon	
er	 knyttet	 til	 gjennom	 et	 nettverk	 i	 henhold	 til	 juridiske	
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eller	 vedtektsmessige	 bestemmelser,	 og	 som	 ifølge	 disse	
bestemmelser	har	ansvar	for	kontantoppgjørsvirksomheten	
i	nettverket,	

o)	 engasjementer	 som	 det,	 på	 en	 måte	 som	 oppfyller	
vedkommende	myndigheters	 krav,	 er	 stilt	 sikkerhet	 for	 i	
form	av	andre	verdipapirer	enn	dem	som	er	nevnt	i	bokstav	
f),	

p)	 lån	 som,	 på	 en	 måte	 som	 oppfyller	 vedkommende	
myndigheters	krav,	er	sikret	med	pant	i	boligeiendom	eller	
med	aksjer	i	finske	boligselskaper	som	utøver	virksomhet	i	
henhold	til	den	finske	loven	av	1991	om	boligselskaper	eller	
senere	 tilsvarende	 lovgivning,	 samt	 leasingtransaksjoner	
som	 innebærer	 at	 utleier	 beholder	 full	 eiendomsrett	 over	
den	 utleide	 boligeiendommen	 så	 lenge	 leietaker	 ikke	 har	
utøvd	sin	kjøpsopsjon,	 i	begge	 tilfeller	 innenfor	50	%	av	
vedkommende	boligeiendoms	verdi,	

q)	 følgende	poster,	der	disse	ville	fått	en	risikovekt	på	50	%	i	
henhold	til	artikkel	78-83,	og	bare	opptil	50	%	av	verdien	
av	vedkommende	faste	eiendom:

i)		 engasjementer	 med	 pantesikkerhet	 i	 kontorer	 eller	
annen	 næringseiendom,	 eller	 som	 er	 sikret	 gjennom	
aksjer	i	finske	boligselskaper	som	utøver	virksomhet	i	
henhold	til	den	finske	loven	av	1991	om	boligselskaper	
eller	 senere	 tilsvarende	 lovgivning,	 med	 hensyn	 til	
kontorer	eller	andre	næringslokaler,	og	

ii)	 engasjementer	 knyttet	 til	 leasingtransaksjoner	
med	 fast	 eiendom	 som	 gjelder	 kontorer	 eller	 andre	
næringslokaler.	

Ved	 anvendelsen	 av	 ii)	 kan	 vedkommende	 myndigheter	
i	 alle	 medlemsstatene	 fram	 til	 31.	 desember	 2011	 tillate	
at	 kredittinstitusjoner	 anerkjenner	 100	 %	 av	 verdien	 av	
vedkommende	eiendom.	Ved	utgangen	av	denne	perioden	skal	
denne	behandlingen	gjennomgås	på	nytt.	Medlemsstatene	skal	
underrette	 Kommisjonen	 om	 hvilken	 bruk	 de	 gjør	 av	 denne	
fortrinnsbehandlingen,	

r)	 50	%	av	de	mellom-/lavrisikopostene	utenfor	balansen	som	
er	nevnt	i	vedlegg	II,	

s)	 under	 forutsetning	 av	 samtykke	 fra	 vedkommende	
myndigheter,	 andre	 garantier	 enn	 lånegarantier	 som	 har	
grunnlag	 i	 lov	 eller	 forskrift,	 og	 som	 gis	 til	 ordningens	
medlemmer	av	gjensidige	garantiordninger	med	status	som	
kredittinstitusjoner,	forutsatt	at	de	gis	en	risikovekt	på	20	%	
av	garantibeløpet,	og	

t)	 de	lavrisikoposter	utenfor	balansen	som	er	nevnt	i	vedlegg	
II,	 i	 den	 utstrekning	 det	 med	 vedkommende	 kunde	 eller	
gruppe	 av	 kunder	 med	 innbyrdes	 forbindelser	 er	 inngått	
en	 avtale	 som	 innebærer	 at	 engasjementet	 kan	 inngås	
bare	dersom	det	er	godtgjort	at	det	ikke	vil	medføre	noen	
overskridelse	av	grensene	som	skal	anvendes	i	henhold	til	
artikkel	111	nr.	1-3.

Kontanter	 mottatt	 i	 henhold	 til	 et	 kredittilknyttet	 verdipapir	
utstedt	 av	 kredittinstitusjonen	 samt	 en	 motparts	 lån	 til	 og	
innskudd	i	kredittinstitusjonen	som	er	underlagt	en	avtale	om	
motregning	 i	 balansen	 som	er	 godkjent	 i	 henhold	 til	 artikkel	
90-93,	skal	anses	for	å	være	omfattet	av	bokstav	g).

Med	 hensyn	 til	 bokstav	 o)	 skal	 verdipapirer	 som	 stilles	 som	
sikkerhet,	 verdsettes	 til	 markedspris	 og	 ha	 en	 verdi	 som	
overstiger	de	garanterte	engasjementene,	og	enten	være	omsatt	
på	en	børs	eller	være	reelt	omsettelige	og	regelmessig	notert	på	
et	marked	 der	 det	 handles	 gjennom	profesjonelle,	 anerkjente	
aktører	 og	 der	 det,	 på	 en	 måte	 som	 oppfyller	 de	 krav	 som	
stilles	 av	 vedkommende	 myndigheter	 i	 kredittinstitusjonens	
hjemstat,	kan	fastsettes	en	objektiv	pris	som	til	enhver	tid	gjør	
det	mulig	å	kontrollere	verdipapirenes	overskytende	verdi.	Den	
nødvendige	overskytende	verdien	skal	være	100	%.	Den	skal	
imidlertid	være	150	%	for	aksjer	og	50	%	for	obligasjoner	utstedt	
av	institusjoner	og	av	andre	regionale	eller	lokale	myndigheter	
i	medlemsstatene	 enn	dem	 som	er	 nevnt	 i	 bokstav	 f),	 og	 for	
obligasjoner	 utstedt	 av	 andre	 multilaterale	 utviklingsbanker	
enn	dem	som	er	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	artikkel	
78-83.	Dersom	det	foreligger	manglende	motsvarende	løpetid	
mellom	engasjementet	og	kredittbeskyttelsen,	skal	sikkerhetene	
ikke	godkjennes.	Verdipapirer	 som	stilles	 som	sikkerhet,	kan	
ikke	inngå	i	kredittinstitusjoners	ansvarlige	kapital.

Med	hensyn	til	bokstav	p)	skal	verdien	av	eiendommen,	på	en	
måte	som	oppfyller	vedkommende	myndigheters	krav,	beregnes	
på	grunnlag	av	strenge	standarder	for	verdsetting	fastsatt	i	lov	
eller	 forskrift.	Verdsetting	 skal	 foretas	minst	 én	 gang	 per	 år.	
Med	 hensyn	 til	 bokstav	 p)	 menes	 med	 «boligeiendom»	 en	
eiendom	som	vil	bli	bebodd	eller	utleid	av	låntakeren.

Medlemsstatene	 skal	 underrette	Kommisjonen	om	eventuelle	
unntak	som	gis	i	henhold	til	bokstav	s),	for	å	sikre	at	de	ikke	
fører	til	konkurransevridning,

Artikkel 114

1.	 Med	forbehold	for	nr.	3	kan	medlemsstatene,	med	hensyn	
til	beregning	av	verdien	av	engasjementer	i	henhold	til	artikkel	
111	 nr.	 1-3,	 når	 det	 gjelder	 kredittinstitusjoner	 som	 benytter	
den	avanserte	metoden	for	finansielle	sikkerheter	i	henhold	til	
artikkel	90-93,	som	et	alternativ	til	helt	eller	delvis	å	benytte	
seg	av	unntakene	 som	 tillates	 i	henhold	 til	 artikkel	113	nr.	3	
bokstav	 f),	 g),	 h)	 og	 o),	 tillate	 at	 slike	 kredittinstitusjoner	
benytter	 en	 verdi	 som	 er	 lavere	 enn	 engasjementsverdien,	
men	 ikke	 lavere	enn	summen	av	de	fullt	 justerte	verdiene	av	
deres	engasjementer	med	kunden	eller	gruppen	av	kunder	med	
innbyrdes	forbindelser.

I	 denne	 sammenheng	 menes	 med	 «fullt	 justert	
engasjementsverdi»	 den	 verdien	 som	 ble	 beregnet	 i	 henhold	
til	artikkel	90-93,	idet	det	tas	hensyn	til	kredittrisikoreduksjon,	
volatilitetsjusteringer	 og	 eventuell	 manglende	 motsvarende	
løpetid	(E*).

Dersom	 dette	 nummer	 anvendes	 på	 en	 kredittinstitusjon,	
kommer	 artikkel	 113	 nr.	 3	 bokstav	 f),	 g),	 h)	 og	 o)	 ikke	 til	
anvendelse	på	vedkommende	kredittinstitusjon.
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2.	 Med	 forbehold	 for	 nr.	 3	 kan	 en	 kredittinstitusjon	 med	
tillatelse	 til	 å	 benytte	 egne	 estimater	 for	 tap	 ved	 mislighold	
og	 konverteringsfaktorer	 for	 en	 engasjementskategori	 i	
henhold	 til	 artikkel	 84-89,	 få	 tillatelse,	 dersom	 den	 på	 en	
måte	 som	 oppfyller	 vedkommende	 myndigheters	 krav,	 er	 i	
stand	til	å	estimere	virkningene	av	de	finansielle	sikkerhetene	
på	 sine	 engasjementer	 atskilt	 fra	 andre	 relevante	 sider	 ved	
institusjonens	 tap	 ved	 mislighold,	 til	 å	 anerkjenne	 slike	
virkninger	i	beregningen	av	verdien	av	engasjementer	i	henhold	
til	artikkel	111	nr.	1-3.

Vedkommende	 myndigheter	 skal	 anse	 det	 for	 godtgjort	 at	
de	 estimater	 som	 er	 gjort	 av	 kredittinstitusjonen,	 er	 egnet	 til	
bruk	 ved	 reduksjon	 av	 engasjementsverdien	 med	 sikte	 på	 å	
overholde	bestemmelsene	i	artikkel	111.

Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 har	 tillatelse	 til	 å	 benytte	 egne	
estimater	for	virkningene	av	å	stille	finansielle	sikkerheter,	skal	
den	gjøre	dette	på	en	måte	som	er	forenlig	med	den	metoden	
som	benyttes	ved	beregningen	av	kapitalkrav.

Kredittinstitusjoner	 som	 har	 tillatelse	 til	 å	 benytte	 egne	
estimater	for	tap	ved	mislighold	og	konverteringsfaktorer	for	en	
engasjementskategori	i	henhold	til	artikkel	84-89,	og	som	ikke	
beregner	verdien	av	sine	engasjementer	ved	hjelp	av	metoden	
nevnt	i	første	ledd,	kan	tillates	å	benytte	metoden	i	nr.	1	eller	
unntaket	i	artikkel	113	nr.	3	bokstav	o)	for	beregning	av	verdien	
av	engasjementer.	En	kredittinstitusjon	skal	bare	benytte	én	av	
disse	to	metodene.

3.	 En	 kredittinstitusjon	 som	 har	 tillatelse	 til	 å	 benytte	
metodene	 beskrevet	 i	 nr.	 1	 og	 2	 ved	 beregning	 av	 verdien	
av	 engasjementer	 i	 henhold	 til	 artikkel	 111	 nr.	 1-3,	 skal	
utføre	 periodiske	 stresstester	 i	 forbindelse	 med	 sine	
kredittrisikokonsentrasjoner,	 herunder	 når	 det	 gjelder	 den	
realiserbare	verdien	av	eventuell	mottatt	sikkerhet.

Disse	 periodiske	 stresstestene	 skal	 avdekke	 risiko	 som	
forårsakes	 av	 potensielle	 endringer	 i	 markedsforhold	 som	
vil	 kunne	 ha	 en	 negativ	 innvirkning	 på	 kredittinstitusjonens	
kapitaldekningsgrad	og	på	 risiko	som	oppstår	ved	 realisering	
av	sikkerhet	i	situasjoner	med	belastning.

Kredittinstitusjonen	 skal	 godtgjøre	 overfor	 vedkommende	
myndigheter	at	de	utførte	stresstestene	er	tilstrekkelig	og	egnet	
for	vurdering	av	slik	risiko.

Dersom	en	 slik	 stresstest	 viser	 en	 lavere	 realiserbar	 verdi	 av	
mottatt	 sikkerhet	 enn	 den	 som	 ville	 vært	 tillatt	 i	 henhold	 til	
nr.	 1	 eller	 2,	 skal	 verdien	 av	 den	 sikkerhet	 som	 tillates	 ved	
beregning	av	verdien	av	engasjementer	med	hensyn	til	artikkel	
111	nr.	1-3,	reduseres	tilsvarende.

Slike	 kredittinstitusjoner	 skal	 inkludere	 følgende	 i	 sine	
strategier	for	å	håndtere	konsentrasjonsrisiko:	

a)	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter	 for	 å	 håndtere	 risiko	
som	 følge	 av	 manglende	 motsvarende	 løpetid	 mellom	
engasjementer	 og	 eventuell	 kredittbeskyttelse	 for	 disse	
engasjementene,	

b)	 retningslinjer	og	framgangsmåter	i	tilfeller	der	en	stresstest	
viser	en	lavere	realiserbar	verdi	for	sikkerhet	enn	den	som	
det	er	tatt	hensyn	til	i	henhold	til	nr.	1	og	2,	og	

c)	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter	 knyttet	 til	
konsentrasjonsrisiko	 som	 følge	 av	 anvendelsen	 av	
teknikker	 for	 kredittrisikoreduksjon,	 og	 særlig	 store	
indirekte	kredittengasjementer,	for	eksempel	med	en	enkelt	
utsteder	av	verdipapirer	som	er	mottatt	som	sikkerhet.

4.	 Dersom	virkningene	av	å	stille	sikkerheter	blir	anerkjent	
på	 vilkårene	 i	 nr.	 1	 eller	 2,	 kan	 medlemsstatene	 behandle	
enhver	dekket	del	av	engasjementet	som	et	engasjement	med	
sikkerhetsutstederen	og	ikke	med	kunden.

Artikkel 115

1.	 Ved	anvendelsen	av	artikkel	111	nr.	1-3	kan	medlemsstatene	
gi	eiendeler	som	utgjør	fordringer	på	medlemsstatenes	regionale	
eller	lokale	myndigheter,	en	risikovekt	på	20	%	dersom	disse	
fordringene	 ville	 bli	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 20	%	 i	 henhold	 til	
artikkel	 78-83,	 og	 det	 samme	 gjelder	 andre	 engasjementer	
inngått	med	 eller	 garantert	 av	 slike	myndigheter,	 som	utgjør	
fordringer	som	gis	en	risikovekt	på	20	%	i	henhold	til	artikkel	
78-83.	Medlemsstatene	kan	imidlertid	redusere	risikovekten	til	
0	%	 for	 eiendeler	 som	utgjør	 fordringer	 på	medlemsstatenes	
regionale	 eller	 lokale	myndigheter,	 dersom	disse	 fordringene	
ville	bli	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	artikkel	78-83,	
og	for	andre	engasjementer	inngått	med	eller	garantert	av	slike	
myndigheter,	 som	utgjør	 fordringer	 som	gis	 en	 risikovekt	 på	
0	%	i	henhold	til	artikkel	78-83.

2.	 Ved	 anvendelsen	 av	 artikkel	 111	 nr.	 1-3	 kan	
medlemsstatene	gi	eiendeler	som	utgjør	fordringer	på,	og	andre	
engasjementer	 inngått	 med,	 institusjoner,	 med	 en	 løpetid	 på	
mer	 enn	 ett,	men	 høyst	 tre	 år,	 en	 risikovekt	 på	 20	%,	 og	 gi	
eiendeler	som	utgjør	fordringer	på	institusjoner,	med	en	løpetid	
på	mer	enn	tre	år,	en	risikovekt	på	50	%,	forutsatt	at	sistnevnte	
fordringer	 representeres	 av	 gjeldsinstrumenter	 utstedt	 av	 en	
institusjon,	og	at	disse	gjeldsinstrumentene	etter	vedkommende	
myndigheters	 oppfatning	 er	 reelt	 omsettelige	 på	 et	 marked	
av	 profesjonelle	 aktører	 og	 daglig	 noteres	 på	 vedkommende	
marked,	 eller	 dersom	 vedkommende	 myndigheter	 i	 de	
utstedende	 institusjonenes	 hjemstat	 har	 gitt	 tillatelse	 til	
utstedelsen.	 Ikke	under	noen	omstendighet	kan	disse	postene	
inngå	i	ansvarlig	kapital.

Artikkel 116

Som	unntak	fra	artikkel	113	nr.	3	i)	og	artikkel	115	nr.	2	kan	
medlemsstatene	 gi	 en	 risikovekt	 på	 20	 %	 til	 eiendeler	 som	
utgjør	 fordringer	 på,	 og	 andre	 engasjementer	 inngått	 med	
institusjoner,	uten	hensyn	til	deres	løpetid.

Artikkel 117

1.	 Når	 et	 engasjement	 med	 en	 kunde	 er	 garantert	 av	 en	
tredjemann,	 eller	 det	 er	 stilt	 sikkerhet	 i	 form	av	verdipapirer	
utstedt	av	en	tredjemann	i	henhold	til	de	vilkår	som	er	fastsatt	i	
artikkel	113	nr.	3	bokstav	o),	kan	medlemsstatene	

a)	 behandle	 engasjementet	 som	 om	 det	 var	 et	 engasjement	
inngått	med	garantisten	og	ikke	med	kunden,	eller	
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b)	 behandle	 engasjementet	 som	 om	 det	 var	 et	 engasjement	
inngått	 med	 tredjemann	 og	 ikke	 med	 kunden,	 dersom	
engasjementet	som	er	definert	i	artikkel	113	nr.	3	bokstav	
o)	er	garantert	ved	at	det	er	stilt	sikkerhet	på	de	vilkår	som	
er	fastsatt	der.

2.	 Dersom	medlemsstatene	anvender	behandlingen	fastsatt	i	
nr.	1	bokstav	a),	

a)	 og	dersom	garantien	er	angitt	i	en	annen	valuta	enn	den	som	
er	angitt	 for	engasjementet,	vil	beløpet	 for	engasjementet	
som	anses	for	å	være	dekket,	bli	beregnet	 i	samsvar	med	
bestemmelsene	om	behandling	av	manglende	motsvarende	
valuta	for	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	i	vedlegg	VIII,	

b)	 vil	 et	 misforhold	 mellom	 engasjementets	 løpetid	 og	
beskyttelsens	 løpetid	 bli	 behandlet	 i	 samsvar	 med	
bestemmelsene	om	behandling	av	manglende	motsvarende	
løpetid	i	vedlegg	VIII,	og	

c)	 kan	delvis	dekning	anerkjennes	i	samsvar	med	behandlingen	
i	vedlegg	VIII.

Artikkel 118

Dersom	en	kredittinstitusjons	forpliktelser,	på	individuelt	eller	
delkonsolidert	grunnlag,	i	henhold	til	dette	avsnitt	ikke	anvendes	
i	 henhold	 til	 artikkel	 69	 nr.	 1,	 eller	 dersom	 bestemmelsene	
i	 artikkel	 70	 anvendes	 på	 morkredittinstitusjoner	 i	 en	
medlemsstat,	skal	det	treffes	tiltak	for	å	sikre	en	tilfredsstillende	
fordeling	av	risiko	innenfor	konsernet.

Artikkel 119

Senest	 31.	 desember	 2007	 skal	 Kommisjonen	 oversende	 en	
rapport	 til	 Europaparlamentet	 og	 Rådet	 om	 anvendelsen	 av	
dette	avsnitt,	sammen	med	eventuelle	egnede	forslag.

Av s n i t t 	 6

Kva l i f i s e r e n d e 	 e i e r a n d e l e r 	 u t e n f o r	
f i n a n s s e k t o r e n

Artikkel 120

1.	 Ingen	kredittinstitusjon	kan	ha	en	kvalifiserende	eierandel	
som	 overstiger	 15	 %	 av	 vedkommende	 kredittinstitusjons	
ansvarlige	kapital,	i	et	foretak	som	verken	er	en	kredittinstitusjon,	
en	 finansinstitusjon	 eller	 et	 foretak	 som	 utøver	 virksomhet	
som	 er	 direkte	 forbundet	 med	 bankvirksomhet	 eller	 gjelder	
tjenester	 i	 tilknytning	 til	 bankvirksomhet,	 som	 for	 eksempel	
leasing,	 fordringsdiskontering,	 forvaltning	 av	verdipapirfond,	
håndtering	 av	 databehandlingstjenester	 eller	 annen	 lignende	
virksomhet.

2.	 Det	 samlede	 beløpet	 for	 en	 kredittinstitusjons	
kvalifiserende	eierandeler	i	andre	foretak	enn	kredittinstitusjoner,	
finansinstitusjoner	 eller	 foretak	 som	 utøver	 virksomhet	
som	 er	 direkte	 forbundet	 med	 bankvirksomhet	 eller	 gjelder	
tjenester	 i	 tilknytning	 til	 bankvirksomhet,	 som	 for	 eksempel	
leasing,	 fordringsdiskontering,	 forvaltning	 av	verdipapirfond,	
håndtering	 av	 databehandlingstjenester	 eller	 annen	 lignende	
virksomhet,	 kan	 ikke	overstige	60	%	av	kredittinstitusjonens	
ansvarlige	kapital.

3.	 Grensene	 fastsatt	 i	 nr.	 1	 og	 2	 kan	 overskrides	 bare	 i	
unntakstilfeller.	 I	 slike	 tilfeller	 skal	 imidlertid	vedkommende	
myndigheter	 kreve	 at	 en	 kredittinstitusjon	 enten	 øker	 sin	
ansvarlige	kapital	eller	treffer	andre	tilsvarende	tiltak.

Artikkel 121

Aksjer	 som	 innehas	 midlertidig	 som	 ledd	 i	 en	 økonomisk	
sanerings-	eller	redningsoperasjon,	eller	som	ledd	i	en	ordinær	
fulltegningsgaranti,	 eller	 som	 innehas	 i	 en	 institusjons	 eget	
navn	på	vegne	av	andre,	 skal	 ikke	 regnes	som	kvalifiserende	
eierandeler	ved	beregningen	av	grensene	fastsatt	i	artikkel	120	
nr.	1	og	2.	Aksjer	 som	 ikke	er	finansielle	anleggsmidler	 som	
definert	i	artikkel	35	nr.	2	i	direktiv	86/635/EØF,	skal	ikke	tas	
med	i	beregningen.

Artikkel 122

1.	 Medlemsstatene	kan	unnlate	å	anvende	grensene	fastsatt	
i	 artikkel	 120	nr.	 1	 og	2	på	 eierandeler	 i	 forsikringsforetak	 i	
henhold	til	direktiv	73/239/EØF	og	direktiv	2002/83/EF,	eller	i	
gjenforsikringsforetak	i	henhold	til	direktiv	98/78/EF.

2.	 Medlemsstatene	 kan	 fastsette	 at	 vedkommende	
myndigheter	 ikke	 skal	 anvende	 grensene	 i	 artikkel	 120	 nr.	 1	
og	 2	 dersom	 de	 bestemmer	 at	 100	 %	 av	 de	 beløp	 som	 en	
kredittinstitusjons	 kvalifiserende	 eierandeler	 overstiger	 de	
nevnte	 grensene	med,	 skal	 dekkes	 av	 ansvarlig	 kapital,	 samt	
at	 ansvarlig	 kapital	 ikke	 skal	 inngå	 i	 beregningen	 i	 henhold	
til	artikkel	75.	Dersom	begge	grensene	i	artikkel	120	nr.	1	og	
2	 overholdes,	 skal	 det	 største	 av	 de	 overskytende	 beløpene	
dekkes	av	ansvarlig	kapital.

KAPITTEL 3

Kredittinstitusjoners vurderingsprosess

Artikkel 123

Kredittinstitusjoner	 skal	 ha	 innført	 sunne,	 effektive	 og	
fullstendige	strategier	og	metoder	for	løpende	å	kunne	vurdere	
og	opprettholde	de	beløp,	typer	og	den	fordeling	av	ansvarlig	
kapital	 som	 de	 anser	 for	 tilstrekkelig	 til	 å	 dekke	 arten	 av	
og	 nivået	 for	 den	 risiko	 som	 institusjonene	 er	 eller	 kan	 bli	
eksponert	for.

Slike	 strategier	 og	metoder	 skal	 være	 underlagt	 regelmessig	
intern	vurdering	for	å	sikre	at	de	fortsatt	er	fyllestgjørende	og	
står	 i	 forhold	 til	 arten	av,	 størrelsen	på	og	kompleksiteten	 til	
vedkommende	kredittinstitusjons	virksomhet.
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KAPITTEL 4

Vedkommende myndigheters tilsyn og opplysningsplikt 

Av s n i t t 	 1

T i l s y n

Artikkel 124

1.	 Idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 de	 tekniske	 kriteriene	 i	 vedlegg	
XI	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 kontrollere	 de	
styringsformer,	 strategier,	 framgangsmåter	 og	 ordninger	 som	
kredittinstitusjonen	 har	 gjennomført	 for	 å	 overholde	 dette	
direktiv,	 samt	 vurdere	 den	 risiko	 som	 kredittinstitusjonen	 er	
eller	kan	bli	eksponert	for.

2.	 Omfanget	av	kontrollen	og	vurderingen	nevnt	i	nr.	1	skal	
tilsvare	kravene	i	dette	direktiv.

3.	 På	 grunnlag	 av	 kontrollen	 og	 vurderingen	 nevnt	
i	 nr.	 1	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 avgjøre	 om	 de	
styringsformer,	 strategier,	 framgangsmåter	 og	 ordninger	 som	
kredittinstitusjonene	 har	 gjennomført,	 samt	 ansvarlig	 kapital	
som	innehas	av	disse	institusjonene,	sikrer	en	solid	håndtering	
og	dekning	av	risiko.

4.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 fastsette	 hyppigheten	
og	omfanget	av	kontrollen	og	vurderingen	nevnt	i	nr.	1,	idet	det	
tas	hensyn	til	størrelse,	betydning	for	systemet,	art,	omfang	og	
kompleksitet	når	det	gjelder	vedkommende	kredittinstitusjons	
virksomhet,	samt	til	forholdsmessighetsprinsippet.	Kontrollen	
og	vurderingen	skal	ajourføres	minst	én	gang	per	år.

5.	 Kontrollen	 og	 vurderingen	 som	 blir	 utført	 av	
vedkommende	myndigheter,	skal	omfatte	kredittinstitusjoners	
eksponering	for	renterisiko	i	forbindelse	med	annen	virksomhet	
enn	handel.	Det	skal	treffes	tiltak	når	det	gjelder	institusjoner	
hvis	økonomiske	verdi	faller	med	mer	enn	20	%	av	ansvarlig	
kapital	 som	 et	 resultat	 av	 en	 plutselig	 og	 uventet	 endring	
i	 rentesatser	 av	 en	 størrelsesorden	 som	 skal	 fastsettes	 av	
vedkommende	myndigheter,	og	som	ikke	skal	være	forskjellig	
for	ulike	kredittinstitusjoner.

Artikkel 125

1.	 Når	 et	 morforetak	 er	 en	 morkredittinstitusjon	 i	 en	
medlemsstat	eller	en	morkredittinstitusjon	i	EU,	skal	tilsyn	på	
konsolidert	 grunnlag	 utøves	 av	 vedkommende	 myndigheter	
som	 har	 gitt	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 tillatelse	 i	
henhold	til	artikkel	6.

2.	 Når	 morforetaket	 til	 en	 kredittinstitusjon	 er	 et	
finansielt	 morholdingselskap	 i	 en	 medlemsstat,	 eller	 et	
finansielt	morholdingselskap	 i	EU,	 skal	 tilsyn	 på	 konsolidert	
grunnlag	 utøves	 av	 vedkommende	 myndigheter	 som	 har	
gitt	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 tillatelse	 i	 henhold	 til		
artikkel	6.

Artikkel 126

1.	 Når	 kredittinstitusjoner	 med	 tillatelse	 i	 en	 eller	 flere	
medlemsstater	har	 som	sitt	morforetak	det	 samme	finansielle	
morholdingselskapet	 i	 en	 medlemsstat,	 eller	 det	 samme	
finansielle	morholdingselskapet	i	EU,	skal	tilsyn	på	konsolidert	
grunnlag	 utøves	 av	 vedkommende	 myndigheter	 for	 den	
kredittinstitusjon	som	har	 tillatelse	 i	den	medlemsstat	der	det	
finansielle	holdingselskapet	ble	opprettet.

Dersom	 morforetakene	 til	 kredittinstitusjoner	 med	 tillatelse	
i	 to	 eller	 flere	 medlemsstater	 har	 mer	 enn	 ett	 finansielt	
holdingselskap	 med	 hovedkontor	 i	 ulike	 medlemsstater,	 og	
det	 er	 en	 kredittinstitusjon	 i	 hver	 av	 disse	 medlemsstatene,	
skal	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 utøves	 av	 vedkommende	
myndighet	 for	 den	 kredittinstitusjon	 som	 har	 den	 største	
samlede	balansen.

2.	 Dersom	 mer	 enn	 én	 kredittinstitusjon	 med	 tillatelse	
i	 Fellesskapet	 har	 som	 morforetak	 det	 samme	 finansielle	
holdingselskapet,	 og	 ingen	 av	 disse	 kredittinstitusjonene	
har	 tillatelse	 i	 den	 medlemsstat	 der	 det	 finansielle	
holdingselskapet	 ble	 opprettet,	 skal	 tilsyn	 på	 konsolidert	
grunnlag	 utøves	 av	 vedkommende	 myndighet	 som	 gav	
tillatelse	 til	 kredittinstitusjonen	 med	 den	 største	 samlede	
balansen,	 som	 i	 henhold	 til	 dette	 direktiv	 skal	 anses	 for	 å	
være	 den	 kredittinstitusjon	 som	 kontrolleres	 av	 et	 finansielt	
morholdingselskap	i	EU.

3.	 I	 særlige	 tilfeller	 kan	 vedkommende	 myndigheter	 ved	
felles	avtale	sette	til	side	kriteriene	nevnt	i	nr.	1	og	2	dersom	det	
vil	være	uhensiktsmessig	å	anvende	dem,	 idet	det	 tas	hensyn	
til	 kredittinstitusjonene	 og	den	 relative	 betydningen	 av	 deres	
virksomhet	 i	 ulike	 stater,	 og	 utpeke	 en	 annen	 vedkommende	
myndighet	 til	 å	 utøve	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag.	 I	 slike	
tilfeller	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 før	 de	 treffer	 sin	
beslutning	gi	morkredittinstitusjonen	i	EU	eller	det	finansielle	
morholdingselskapet	 i	 EU	 eller	 kredittinstitusjonen	 med	
den	 største	 samlede	 balansen,	 mulighet	 til	 å	 uttale	 seg	 om	
vedkommende	beslutning.

4.	 Vedkommende	myndigheter	skal	underrette	Kommisjonen	
og	Rådet	om	avtaler	som	omfattes	av	nr.	3.

Artikkel 127

1.	 Medlemsstatene	 skal	 treffe	 alle	 nødvendige	 tiltak	
for,	 der	 dette	 er	 hensiktsmessig,	 å	 påse	 at	 finansielle	
holdingselskaper	 omfattes	 av	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag.	
Uten	 at	 det	 berører	 artikkel	 135	 skal	 konsolideringen	 av	 det	
finansielle	holdingselskapets	finansielle	stilling	på	ingen	måte	
innebære	 at	 vedkommende	myndigheter	 har	 plikt	 til	 å	 utøve	
en	 tilsynsfunksjon	overfor	det	finansielle	holdingselskapet	på	
individuelt	grunnlag.

2.	 Når	 vedkommende	 myndigheter	 i	 en	 medlemsstat	
unntar	 en	kredittinstitusjon	 som	er	 et	 datterforetak,	 fra	 tilsyn	
på	konsolidert	grunnlag	under	henvisning	til	et	av	 tilfellene	i	
artikkel	73	nr.	1	bokstav	b)	og	c),	kan	vedkommende	myndigheter	
i	den	medlemsstat	der	denne	datterkredittinstitusjonen	 ligger,	
be	morforetaket	om	opplysninger	som	kan	gjøre	det	enklere	å	
føre	tilsyn	med	vedkommende	kredittinstitusjon.
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3.	 Medlemsstatene	 skal	 vedta	 bestemmelser	 om	 at	
vedkommende	 myndigheter	 med	 ansvar	 for	 å	 føre	 tilsyn	
på	 konsolidert	 grunnlag	 kan	 be	 datterforetakene	 til	 en	
kredittinstitusjon	 eller	 et	 finansielt	 holdingselskap	 som	 ikke	
omfattes	av	bestemmelsene	om	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag,	
om	opplysningene	nevnt	i	artikkel	137.	I	slike	tilfeller	kommer	
framgangsmåtene	for	oversendelse	og	kontroll	av	opplysninger	
som	fastsatt	i	nevnte	artikkel,	til	anvendelse.

Artikkel 128

Når	 det	 i	medlemsstatene	 finnes	 flere	 enn	 én	 vedkommende	
myndighet	 med	 ansvar	 for	 tilsyn	 med	 kreditt-	 og	
finansinstitusjoner,	skal	medlemsstatene	treffe	de	tiltak	som	er	
nødvendige	for	å	samordne	disse	myndighetene.

Artikkel 129

1.	 I	 tillegg	 til	 de	 forpliktelser	 som	 pålegges	 ved	
bestemmelsene	i	dette	direktiv,	skal	vedkommende	myndighet	
med	ansvar	for	utøvelse	av	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	med	
morkredittinstitusjoner	i	EU	og	kredittinstitusjoner	kontrollert	
av	 finansielle	 morholdingselskaper	 i	 EU,	 utføre	 følgende	
oppgaver:	

a)	 samordne	 innsamling	 og	 spredning	 av	 relevante	 eller	
svært	 viktige	 opplysninger	 i	 normalsituasjoner	 og	 i	
nødssituasjoner,	og	

b)	 planlegge	 og	 samordne	 tilsynsvirksomhet	 i	
normalsituasjoner	 og	 i	 nødssituasjoner,	 herunder	 i	
tilknytning	til	virksomheten	i	artikkel	124,	i	samarbeid	med	
berørte	vedkommende	myndigheter.

2.	 Når	 det	 gjelder	 søknader	 om	 de	 tillatelser	 som	 er	
omhandlet	i	henholdsvis	artikkel	84	nr.	1,	artikkel	87	nr.	9	og	
artikkel	105	samt	i	vedlegg	III	del	6,	fra	en	morkredittinstitusjon	
i	EU	og	dens	datterforetak,	eller	i	fellesskap	fra	datterforetakene	
til	 et	 finansielt	 morholdingselskap	 i	 EU,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	 arbeide	 i	 fullt	 samråd	 for	 å	 avgjøre	 om	 den	
tillatelsen	det	er	søkt	om,	skal	gis,	og	for	å	fastsette	eventuelle	
vilkår	for	en	slik	tillatelse.

En	søknad	som	omhandlet	i	første	ledd	skal	bare	inngis	til	den	
vedkommende	myndighet	som	er	nevnt	i	nr.	1.

Vedkommende	myndigheter	skal	gjøre	det	de	kan	for	å	oppnå	
en	felles	beslutning	om	søknaden	innen	seks	måneder.	Denne	
felles	beslutningen	skal	foreligge	i	et	dokument	som	inneholder	
den	fullstendig	begrunnede	beslutningen,	som	skal	oversendes	
søkeren	av	vedkommende	myndighet	nevnt	i	nr.	1.

Perioden	 nevnt	 i	 tredje	 ledd	 skal	 regnes	 fra	 den	 dato	 da	
vedkommende	myndighet	nevnt	i	nr.	1	mottok	den	fullstendige	
søknaden.	 Vedkommende	 myndighet	 nevnt	 i	 nr.	 1	 skal	
omgående	 oversende	 den	 fullstendige	 søknaden	 til	 de	 andre	
vedkommende	myndigheter.

Dersom	 det	 ikke	 foreligger	 noen	 felles	 beslutning	 fra	
vedkommende	 myndigheter	 innen	 seks	 måneder,	 skal	
vedkommende	myndighet	nevnt	i	nr.	1	treffe	sin	egen	beslutning	
om	 søknaden.	 Beslutningen	 skal	 foreligge	 i	 et	 dokument	
som	 inneholder	 beslutningen	 med	 fullstendig	 begrunnelse,	
og	 skal	 ta	 hensyn	 til	 de	 andre	 vedkommende	 myndigheters	

synspunkter	 og	 forbehold	 som	 er	 kommet	 til	 uttrykk	 i	 løpet	
av	 seksmånedersperioden.	 Beslutningen	 skal	 oversendes	
til	 søkeren	 og	 til	 de	 andre	 vedkommende	 myndigheter	 av	
vedkommende	myndigheter	nevnt	i	nr.	1.

Beslutningene	 nevnt	 i	 tredje	 og	 femte	 ledd	 skal	 anerkjennes	
som	endelige	og	anvendes	av	vedkommende	myndigheter	i	de	
berørte	medlemsstater.

Artikkel 130

1.	 Når	det	oppstår	en	nødssituasjon	innenfor	et	bankkonsern	
som	 ville	 kunne	 skade	 finanssystemets	 stabilitet	 i	 en	 av	
medlemsstatene	der	foretak	innen	et	konsern	har	fått	tillatelse,	
skal	 vedkommende	 myndighet	 med	 ansvar	 for	 utøvelse	 av	
tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 så	 snart	 det	 er	 praktisk	mulig	
og	i	henhold	til	kapittel	1	avsnitt	2,	varsle	myndighetene	nevnt	
i	 artikkel	49	bokstav	a)	og	 i	 artikkel	50.	Denne	 forpliktelsen	
skal	 gjelde	 for	 alle	 vedkommende	 myndigheter	 som	 er	
identifisert	i	henhold	til	artikkel	125	og	126	i	forbindelse	med	
et	bestemt	konsern,	og	for	den	vedkommende	myndighet	som	
er	identifisert	i	henhold	til	artikkel	129	nr.	1.	Der	dette	er	mulig	
skal	 vedkommende	myndighet	 benytte	 eksisterende	 definerte	
kommunikasjonskanaler.

2.	 Vedkommende	 myndighet	 med	 ansvar	 for	 tilsyn	 på	
konsolidert	 grunnlag	 skal,	 når	 den	 trenger	 opplysninger	 som	
allerede	 er	 gitt	 til	 en	 annen	 vedkommende	 myndighet,	 når	
som	 helst	 kunne	 kontakte	 denne	 myndighet	 for	 å	 forhindre	
dobbeltrapportering	 til	 de	 ulike	 myndighetene	 som	 deltar	 i	
tilsynet.

Artikkel 131

For	 å	 tilrettelegge	 for	 og	 opprette	 et	 effektivt	 tilsyn	 skal	
vedkommende	 myndigheter	 med	 ansvar	 for	 tilsyn	 på	
konsolidert	grunnlag	og	andre	vedkommende	myndigheter	ha	
innført	skriftlige	samordnings-	og	samarbeidsordninger.

I	 henhold	 til	 disse	 ordningene	 kan	 andre	 oppgaver	 overlates	
til	 vedkommende	 myndighet	 med	 ansvar	 for	 tilsyn	 på	
konsolidert	 grunnlag,	 og	 det	 kan	 fastsettes	 framgangsmåter	
for	beslutningstaking	og	samarbeid	med	andre	vedkommende	
myndigheter.

Vedkommende	myndigheter	med	 ansvar	 for	 å	 gi	 tillatelse	 til	
datterforetaket	til	et	morforetak	som	er	en	kredittinstitusjon,	kan	
ved	tosidig	avtale	delegere	sitt	tilsynsansvar	til	vedkommende	
myndigheter	 som	 gav	 tillatelse	 til	 og	 fører	 tilsyn	 med	
morforetaket,	slik	at	de	påtar	seg	ansvar	for	å	føre	tilsyn	med	
datterforetaket	i	samsvar	med	dette	direktiv.	Kommisjonen	skal	
holdes	underrettet	om	at	slike	avtaler	finnes	og	om	innholdet	i	
dem.	Den	skal	videresende	slike	opplysninger	til	vedkommende	
myndigheter	i	de	andre	medlemsstatene	og	til	Den	europeiske	
komité	for	bankspørsmål.

Artikkel 132

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 samarbeide	 nært	 med	
hverandre.	 De	 skal	 gi	 hverandre	 alle	 opplysninger	 som	 er	
viktige	eller	relevante	for	utøvelsen	av	de	andre	myndighetenes	
tilsynsoppgaver	i	henhold	til	dette	direktiv.	I	denne	forbindelse	
skal	 vedkommende	 myndigheter	 på	 anmodning	 oversende	
alle	relevante	opplysninger	og	på	eget	initiativ	oversende	alle	
vesentlige	opplysninger.

Opplysningene	nevnt	i	første	ledd	skal	anses	som	svært	viktige	
dersom	de	 i	vesentlig	grad	vil	kunne	påvirke	vurderingen	av	
den	finansielle	økonomiske	soliditeten	til	en	kredittinstitusjon	
eller	finansinstitusjon	i	en	medlemsstat.
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Særlig	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 med	 ansvar	
for	 konsolidert	 tilsyn	 med	 morkredittinstitusjoner	 i	
EU	 og	 kredittinstitusjoner	 kontrollert	 av	 finansielle	
morholdingselskaper	 i	 EU	 gi	 vedkommende	 myndigheter	 i	
andre	 medlemsstater	 som	 fører	 tilsyn	 med	 datterforetak	 av	
disse	morforetakene,	alle	relevante	opplysninger.	Når	omfanget	
av	 relevante	opplysninger	 skal	 fastsettes,	 skal	det	 tas	hensyn	
til	 disse	 datterforetakenes	 betydning	 innenfor	 vedkommende	
medlemsstaters	finanssystem.

De	svært	viktige	opplysningene	nevnt	i	første	ledd	skal	særlig	
omfatte	følgende:

a)	 identifisering	 av	 konsernstrukturen	 til	 alle	 større	
kredittinstitusjoner	 i	 et	 konsern,	 og	 av	 vedkommende	
myndigheter	for	kredittinstitusjonene	i	konsernet,	

b)	 framgangsmåter	 for	 innsamling	 av	 opplysninger	 fra	
kredittinstitusjonene	 i	 et	 konsern	 samt	 kontroll	 av	 disse	
opplysningene,	

c)	 negativ	 utvikling	 i	 kredittinstitusjoner	 eller	 i	 andre	
foretak	 i	 et	 konsern,	 som	kan	 gi	 alvorlige	 virkninger	 for	
kredittinstitusjonene,	og	

d)	 viktige	 sanksjoner	 og	 ekstraordinære	 tiltak	 truffet	 av	
vedkommende	myndigheter	 i	samsvar	med	dette	direktiv,	
herunder	 innføring	 av	 et	 ekstra	 kapitalkrav	 i	 henhold	 til	
artikkel	136	og	 innføring	av	eventuelle	begrensninger	på	
bruken	av	metoden	 for	 avansert	måling	 for	beregning	av	
kravene	til	ansvarlig	kapital	i	henhold	til	artikkel	105.

2.	 Vedkommende	myndigheter	med	 ansvar	 for	 tilsyn	med	
kredittinstitusjoner	 kontrollert	 av	 en	 morkredittinstitusjon	
i	 EU	 skal,	 når	 dette	 er	 mulig,	 kontakte	 den	 vedkommende	
myndighet	som	er	nevnt	i	artikkel	129	nr.	1	når	de	har	behov	
for	 opplysninger	 om	 gjennomføringen	 av	 tilnærmingsmåter	
og	metoder	i	henhold	til	dette	direktiv	som	allerede	kan	være	
tilgjengelige	for	den	berørte	vedkommende	myndighet.

3.	 Berørte	 vedkommende	myndigheter	 skal,	 før	 de	 treffer	
sin	 beslutning	 og	 dersom	 beslutningen	 er	 av	 betydning	 for	
andre	 vedkommende	 myndigheters	 tilsynsoppgaver,	 rådføre	
seg	med	hverandre	om	følgende:	

a)	 endringer	i	aksjeeier-,	organisasjons-	eller	ledelsesstrukturen	
i	kredittinstitusjoner	i	et	konsern,	som	krever	vedkommende	
myndigheters	godkjenning	eller	tillatelse,	og	

b)	 viktige	 sanksjoner	 eller	 ekstraordinære	 tiltak	 truffet	 av	
vedkommende	 myndigheter,	 herunder	 innføring	 av	 et	
ekstra	 kapitalkrav	 i	 henhold	 til	 artikkel	 136	og	 innføring	
av	 eventuelle	 begrensninger	 på	 bruken	 av	 metoden	 for	
avansert	 måling	 for	 beregning	 av	 kravene	 til	 ansvarlig	
kapital	i	henhold	til	artikkel	105.

Med	 hensyn	 til	 bokstav	 b)	 skal	 vedkommende	 myndigheter	
med	ansvar	for	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	alltid	rådspørres.

En	 vedkommende	 myndighet	 kan	 imidlertid	 beslutte	 ikke	
å	 rådføre	 seg	 i	 hastesaker	 eller	 når	 slikt	 samråd	 kan	 gjøre	
beslutningene	mindre	 effektive.	 I	 så	 fall	 skal	 vedkommende	
myndighet	 umiddelbart	 underrette	 de	 andre	 vedkommende	
myndigheter.

Artikkel 133

1.	 Vedkommende	myndigheter	med	ansvar	for	å	føre	tilsyn	
på	 konsolidert	 grunnlag	 skal	 for	 tilsynsformål	 kreve	 full	
konsolidering	av	alle	kredittinstitusjoner	og	finansinstitusjoner	
som	er	datterforetak	av	et	morforetak.

Vedkommende	 myndigheter	 kan	 imidlertid	 kreve	 bare	
forholdsmessig	 konsolidering	 dersom	 forpliktelsen	 til	 et	
morforetak	 som	 eier	 en	 kapitalandel,	 etter	 deres	 mening	 er	
begrenset	 til	 denne	 kapitalandelen	 på	 grunn	 av	 forpliktelsen	
til	andre	aksjeeiere	eller	medlemmer	med	tilstrekkelig	solvens.	
De	andre	aksjeeiernes	og	medlemmenes	forpliktelse	må	være	
klart	fastslått,	om	nødvendig	ved	hjelp	av	formelt	undertegnede	
dokumenter.

I	 tilfeller	 der	 foretak	 har	 en	 tilknytning	 som	 omhandlet	 i	
artikkel	 12	 nr.	 1	 i	 direktiv	 83/349/EØF,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	fastsette	hvordan	konsolidering	skal	foretas.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 med	 ansvar	 for	 å	 føre	
tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 skal	 kreve	 forholdsmessig	
konsolidering	 av	 kapitalinteresser	 i	 kredittinstitusjoner	 og	
finansinstitusjoner	 som	 styres	 i	 fellesskap	 av	 et	 foretak	 som	
inngår	 i	 konsolideringen	 sammen	med	 ett	 eller	 flere	 foretak	
som	 ikke	 inngår	 i	 konsolideringen,	 når	 disse	 foretakenes	
forpliktelser	er	begrenset	til	den	del	av	kapitalen	de	innehar.

3.	 Når	 det	 gjelder	 kapitalinteresser	 eller	 andre	 former	
for	 kapitalbindinger	 enn	 dem	 som	 er	 nevnt	 i	 nr.	 1	 og	 2,	
skal	 vedkommende	 myndigheter	 fastsette	 om	 og	 hvordan	
konsolidering	skal	finne	sted.	Særlig	kan	de	 tillate	eller	påby	
bruk	 av	 egenkapitalmetoden.	Denne	metoden	 skal	 imidlertid	
ikke	 innebære	 at	 de	 berørte	 foretakene	 omfattes	 av	 tilsyn	 på	
konsolidert	grunnlag.

Artikkel 134

1.	 Uten	 at	 det	 berører	 artikkel	 133	 skal	 vedkommende	
myndigheter	 i	 følgende	 tilfeller	 fastsette	 om	 og	 hvordan	
konsolideringen	skal	finne	sted:	

a)	 når	en	kredittinstitusjon	etter	vedkommende	myndigheters	
oppfatning	utøver	en	betydelig	innflytelse	på	én	eller	flere	
kredittinstitusjoner	 eller	 finansinstitusjoner,	 men	 uten	 å	
inneha	en	kapitalinteresse	i	eller	ha	andre	kapitalbindinger	
til	disse	institusjonene,	og	

b)	 når	to	eller	flere	kredittinstitusjoner	eller	finansinstitusjoner	
er	underlagt	en	felles	ledelse,	uten	at	dette	er	fastsatt	i	en	
avtale	eller	i	stiftelsesdokumenter	eller	vedtekter.
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Vedkommende	myndigheter	kan	særlig	tillate	eller	kreve	bruk	
av	den	metoden	som	er	fastsatt	i	artikkel	12	i	direktiv	83/349/
EØF.	 Denne	 metoden	 skal	 imidlertid	 ikke	 innebære	 at	 de	
berørte	foretakene	omfattes	av	konsolidert	tilsyn.

2.	 Når	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 kreves	 i	 henhold	 til	
artikkel	125	og	126,	skal	foretak	som	yter	tilleggstjenester,	og	
kapitalforvaltningsforetak	som	definert	 i	direktiv	2002/87	EF	
tas	med	 i	 konsolideringen	 i	 de	 tilfeller	 og	 i	 samsvar	med	de	
metoder	som	er	fastsatt	i	artikkel	133	og	i	nr.	1	i	denne	artikkel.

Artikkel 135

Medlemsstatene	 skal	 kreve	 at	 personer	 som	 faktisk	 leder	
forretningsvirksomheten	 til	 et	 finansielt	 holdingselskap,	 har	
den	nødvendige	gode	vandel	og	tilstrekkelig	erfaring	til	å	utøve	
disse	funksjonene.

Artikkel 136

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kreve	 at	
kredittinstitusjoner	som	ikke	oppfyller	kravene	i	dette	direktiv,	
treffer	 de	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 bringe	 forholdet	 i	
orden	på	et	tidlig	tidspunkt.

For	 disse	 formål	 skal	 de	 tiltak	 som	 er	 tilgjengelige	 for	
vedkommende	myndigheter,	omfatte	følgende:	

a)	 vedkommende	myndigheter	kan	pålegge	kredittinstitusjoner	
å	 ha	 ansvarlig	 kapital	 ut	 over	 det	 minstenivået	 som	 er	
fastsatt	i	artikkel	75,	

b)	 de	 kan	 kreve	 en	 styrking	 av	 de	 styringsformer,	
framgangsmåter,	 ordninger	 og	 strategier	 som	 er	
gjennomført	for	å	etterkomme	artikkel	22	og	123,	

c)	 de	 kan	 kreve	 at	 kredittinstitusjoner	 anvender	 en	 særlig	
avsetningspolitikk	eller	en	særlig	behandling	av	eiendeler	i	
forbindelse	med	kravet	til	ansvarlig	kapital,	

d)	 de	 kan	 innskrenke	 eller	 begrense	 kredittinstitusjoners	
forretningsvirksomhet,	drift	eller	nettverk,	og	

e)	 de	 kan	 kreve	 en	 reduksjon	 av	 den	 risiko	 som	 ligger	 i	
kredittinstitusjoners	virksomhet,	produkter	og	systemer.

Slike	tiltak	skal	treffes	i	henhold	til	kapittel	1	avsnitt	2.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 minst	 stille	 særlige	
krav	til	ansvarlig	kapital	utover	det	minstenivå	som	er	fastsatt	
i	 artikkel	 75,	 overfor	 kredittinstitusjoner	 som	 ikke	 oppfyller	
kravene	 i	artikkel	22,	109	og	123,	eller	som	det	er	 truffet	en	
negativ	avgjørelse	for	i	de	tilfeller	som	er	beskrevet	i	artikkel	
124	nr.	3,	dersom	anvendelsen	av	andre	tiltak	alene	ikke	med	
sannsynlighet	 vil	 bedre	 styringsformene,	 framgangsmåtene,	
ordningene	 og	 strategiene	 i	 tilstrekkelig	 grad	 innenfor	 en	
hensiktsmessig	tidsramme.

Artikkel 137

1.	 I	 påvente	 av	 en	 ytterligere	 samordning	 av	
konsolideringsmetoder	 skal	 medlemsstatene	 fastsette	 at	 når	
morforetaket	til	én	eller	flere	kredittinstitusjoner	er	et	blandet	

holdingselskap,	skal	vedkommende	myndigheter	med	ansvar	for	
tillatelsen	til	og	tilsynet	med	disse	kredittinstitusjonene,	kreve	av	
det	blandede	holdingselskapet	og	dets	datterforetak,	enten	ved	
direkte	henvendelse	eller	gjennom	datterkredittinstitusjoner,	at	
de	gir	alle	opplysninger	som	måtte	være	relevante	for	tilsynet	
med	datterkredittinstitusjonene.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 fastsette	 at	 vedkommende	
myndigheter	 selv	 kan	 foreta,	 eller	 la	 eksterne	 kontrollører	
foreta,	 kontroll	 på	 stedet	 av	 opplysninger	 mottatt	 fra	
blandede	holdingselskaper	og	deres	datterforetak.	Dersom	det	
blandede	 holdingselskapet	 eller	 et	 av	 dets	 datterforetak	 er	 et	
forsikringsforetak,	kan	framgangsmåten	fastsatt	i	artikkel	140	
nr.	1	også	benyttes.	Dersom	et	blandet	holdingselskap	eller	et	
av	 dets	 datterforetak	 ligger	 i	 en	 annen	medlemsstat	 enn	 den	
der	datterkredittinstitusjonen	ligger,	skal	kontroll	på	stedet	av	
opplysninger	 foretas	 etter	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	 artikkel	
141.

Artikkel 138

1.	 Uten	at	det	berører	kapittel	2	avsnitt	5	skal	medlemsstatene	
fastsette	at	når	morforetaket	til	én	eller	flere	kredittinstitusjoner	
er	et	blandet	holdingselskap,	skal	vedkommende	myndigheter	
med	 ansvar	 for	 tilsyn	 med	 disse	 kredittinstitusjonene	 føre	
generelt	 tilsyn	med	 transaksjoner	mellom	kredittinstitusjonen	
og	det	blandede	holdingselskapet	og	dets	datterforetak.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kreve	 at	
kredittinstitusjoner	har	innført	hensiktsmessige	framgangsmåter	
for	 risikohåndtering	 og	 internkontrollordninger,	 herunder	
god	rapporterings-	og	regnskapspraksis,	for	på	en	egnet	måte	
å	 identifisere,	 måle,	 overvåke	 og	 kontrollere	 transaksjoner	
med	det	 blandede	morholdingselskapet	og	dets	 datterforetak.	
Vedkommende	myndigheter	skal	kreve	at	kredittinstitusjonen	
rapporterer	 om	 alle	 betydelige	 transaksjoner	 med	 disse	
foretakene,	med	 unntak	 av	 den	 som	 er	 nevnt	 i	 artikkel	 110.	
Disse	 framgangsmåtene	 og	 betydelige	 transaksjonene	 skal	
være	underlagt	vedkommende	myndigheters	kontroll.

Når	disse	 transaksjonene	 innenfor	konsernet	utgjør	en	 trussel	
mot	en	kredittinstitusjons	finansielle	stilling,	skal	vedkommende	
myndighet	 med	 ansvar	 for	 tilsyn	 med	 institusjonen	 treffe	
egnede	tiltak.

Artikkel 139

1.	 Medlemsstatene	 skal	 treffe	 de	 nødvendige	 tiltak	 for	 å	
sikre	at	det	 ikke	er	 juridiske	hindringer	 i	veien	for	at	 foretak	
som	 omfattes	 av	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag,	 blandede	
holdingselskaper	 og	 deres	 datterforetak	 eller	 datterforetak	
som	 nevnt	 i	 artikkel	 127	 nr.	 3,	 utveksler	 opplysninger	 som	
er	 nødvendige	 for	 gjennomføringen	 av	 tilsyn	 i	 samsvar	med	
artikkel	124-138	og	denne	artikkel.

2.	 Når	et	morforetak	og	ett	eller	flere	av	dets	datterforetak	
som	er	kredittinstitusjoner,	ligger	i	forskjellige	medlemsstater,	
skal	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hver	 av	 medlemsstatene	
utveksle	alle	relevante	opplysninger	som	er	nødvendige	for	å	
muliggjøre	eller	lette	gjennomføringen	av	tilsyn	på	konsolidert	
grunnlag.
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Når	 vedkommende	 myndigheter	 i	 den	 medlemsstat	 der	
morforetaket	 ligger,	 ikke	 selv	 utfører	 tilsyn	 på	 konsolidert	
grunnlag	 i	 henhold	 til	 artikkel	 125	 og	 126,	 kan	 de	 av	
vedkommende	myndigheter	med	ansvar	for	å	føre	slikt	tilsyn	
bli	anmodet	om	å	be	morforetaket	om	de	opplysninger	som	er	
relevante	for	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag,	og	om	å	oversende	
dem	til	disse	myndighetene.

3.	 Medlemsstatene	 skal	 tillate	 utveksling	 mellom	
medlemsstatens	vedkommende	myndigheter	av	opplysningene	
nevnt	 i	 nr.	 2,	 forutsatt	 at	 innhenting	 av	 eller	 rådighet	
over	 opplysninger	 om	 finansielle	 holdingselskaper,	
finansinstitusjoner	 eller	 foretak	 som	 yter	 tilleggstjenester	
på	 ingen	 måte	 skal	 innebære	 at	 vedkommende	 myndigheter	
påtar	seg	en	 tilsynsfunksjon	overfor	disse	 institusjonene	eller	
foretakene	på	individuelt	grunnlag.

Medlemsstatene	skal	på	lignende	måte	tillate	at	vedkommende	
myndigheter	 i	 medlemsstatene	 utveksler	 de	 opplysninger	
som	 er	 nevnt	 i	 artikkel	 137,	 forutsatt	 at	 innhenting	 av	 eller	
rådighet	 over	 slike	 opplysninger	 på	 ingen	 måte	 innebærer	
at	 vedkommende	 myndigheter	 påtar	 seg	 en	 tilsynsfunksjon	
overfor	blandede	holdingselskaper	og	de	av	deres	datterforetak	
som	ikke	er	kredittinstitusjoner,	eller	overfor	de	datterforetak	
som	omfattes	av	artikkel	127	nr.	3.

Artikkel 140

1.	 Når	 en	 kredittinstitusjon,	 et	 finansielt	 holdingselskap	
eller	 et	 blandet	 holdingselskap	 kontrollerer	 ett	 eller	 flere	
datterforetak	som	er	forsikringsforetak,	eller	andre	foretak	som	
yter	investeringstjenester	som	er	underlagt	en	tillatelsesordning,	
skal	vedkommende	myndigheter	og	de	myndigheter	 som	har	
ansvar	for	offentlig	tilsyn	med	forsikringsforetak	eller	med	de	
andre	nevnte	foretak	som	yter	investeringstjenester,	samarbeide	
tett.	Uten	at	det	berører	deres	 respektive	myndighetsområder	
skal	 disse	 myndigheter	 utveksle	 alle	 opplysninger	 som	 kan	
lette	 deres	 arbeid	 og	 tillate	 tilsyn	med	 virksomheten	 og	 den	
samlede	 finansielle	 stillingen	 til	 de	 foretak	 som	 er	 underlagt	
slikt	tilsyn.

2.	 Opplysninger	som	er	mottatt	innenfor	rammen	av	tilsyn	
på	 konsolidert	 grunnlag,	 og	 særlig	 enhver	 utveksling	 av	
opplysninger	mellom	vedkommende	myndigheter	som	fastsatt	
i	dette	direktiv,	skal	være	underlagt	taushetsplikt	som	fastsatt	i	
kapittel	1	avsnitt	2.

3.	 Vedkommende	 myndigheter	 med	 ansvar	 for	 tilsyn	 på	
konsolidert	 grunnlag	 skal	 sette	 opp	 lister	 over	 de	 finansielle	
holdingselskapene	 nevnt	 i	 artikkel	 71	 nr.	 2.	 Disse	 listene	
skal	 oversendes	 vedkommende	 myndigheter	 i	 de	 andre	
medlemsstatene	og	Kommisjonen.

Artikkel 141

Når	 vedkommende	 myndigheter	 i	 en	 medlemsstat	 ved	
anvendelsen	 av	 dette	 direktiv	 i	 særlige	 tilfeller	 ønsker	 å	
kontrollere	opplysninger	om	en	kredittinstitusjon,	et	finansielt	
holdingselskap,	 en	 finansinstitusjon,	 et	 foretak	 som	 yter	
tilleggstjenester,	et	blandet	holdingselskap,	et	datterforetak	av	
den	type	som	omfattes	av	artikkel	137,	eller	et	datterforetak	av	
den	type	som	omfattes	av	artikkel	127	nr.	3,	som	ligger	i	en	annen	
medlemsstat,	skal	de	anmode	vedkommende	myndigheter	i	den	

andre	medlemsstaten	om	å	foreta	kontrollen.	De	myndigheter	
som	mottar	en	slik	anmodning,	skal	etterkomme	den	innenfor	
rammen	av	sin	myndighet,	enten	ved	selv	å	foreta	kontrollen,	
ved	 å	 tillate	 at	 de	myndigheter	 som	 anmodet	 om	kontrollen,	
foretar	 den	 selv,	 eller	 ved	 å	 la	 en	 revisor	 eller	 en	 sakkyndig	
utføre	 den.	 Vedkommende	 myndighet	 som	 anmodet	 om	
kontrollen,	kan	etter	eget	ønske	delta	i	kontrollen	når	den	ikke	
selv	utfører	den.

Artikkel 142

Uten	 at	 det	 berører	 deres	 strafferettslige	 bestemmelser	 skal	
medlemsstatene	 sikre	 at	 sanksjoner	 eller	 tiltak	 med	 det	
formål	 å	 bringe	 til	 opphør	 allerede	 fastslåtte	 overtredelser	
eller	 årsakene	 til	 disse,	 kan	 iverksettes	 overfor	 finansielle	
holdingselskaper	eller	blandede	holdingselskaper	eller	overfor	
deres	ansvarlige	ledere	for	overtredelse	av	lover	og	forskrifter	
vedtatt	 i	 henhold	 til	 artikkel	 124-141	 og	 denne	 artikkel.	
Vedkommende	myndigheter	skal	samarbeide	tett	for	å	sikre	at	
slike	 sanksjoner	 eller	 tiltak	gir	de	ønskede	virkninger,	 særlig	
når	sentraladministrasjonen	eller	hovedkontoret	til	et	finansielt	
holdingselskap	 eller	 et	 blandet	 holdingselskap	 ikke	 ligger	 på	
samme	sted	som	selskapets	hovedkontor.

Artikkel 143

1.	 Når	 en	 kredittinstitusjon	 hvis	 morforetak	 er	 en	
kredittinstitusjon	 eller	 et	 finansielt	 holdingselskap	 med	
hovedkontor	 i	 en	 tredjestat,	 ikke	 er	 underlagt	 konsolidert	
tilsyn	 i	 henhold	 til	 artikkel	 125	 og	 126,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	 kontrollere	 om	 kredittinstitusjonen	 er	 underlagt	
konsolidert	 tilsyn	av	vedkommende	myndighet	i	en	tredjestat	
som	tilsvarer	det	som	omfattes	av	prinsippene	fastsatt	 i	dette	
direktiv.

Kontrollen	skal	foretas	av	den	vedkommende	myndighet	som	
ville	 hatt	 ansvar	 for	 konsolidert	 tilsyn	 dersom	 nr.	 3	 kom	 til	
anvendelse,	på	anmodning	fra	morforetaket	eller	 fra	et	av	de	
regulerte	foretakene	med	tillatelse	i	Fellesskapet,	eller	på	eget	
initiativ.	Denne	vedkommende	myndighet	skal	rådføre	seg	med	
de	andre	berørte	vedkommende	myndigheter.

2.	 Kommisjonen	 kan	 anmode	 Den	 europeiske	 komité	 for	
bankspørsmål	om	å	gi	alminnelige	retningslinjer	med	hensyn	
til	 sannsynligheten	 for	 at	 de	 ordninger	 for	 konsolidert	 tilsyn	
som	anvendes	av	vedkommende	myndigheter	i	tredjestater,	vil	
kunne	nå	de	målene	for	konsolidert	tilsyn	som	er	definert	i	dette	
kapittel,	 i	 tilknytning	 til	 kredittinstitusjoner	 hvis	 morforetak	
har	sitt	hovedkontor	i	en	tredjestat.	Komiteen	skal	fortløpende	
gjennomgå	 slike	 retningslinjer	 og	 ta	 hensyn	 til	 eventuelle	
endringer	av	ordningene	 for	konsolidert	 tilsyn	 som	anvendes	
av	slike	vedkommende	myndigheter.

Vedkommende	myndighet	som	foretar	kontrollen	omhandlet	i	
nr.	1	første	ledd,	skal	ta	hensyn	til	slike	retningslinjer.	For	dette	
formål	skal	vedkommende	myndighet	rådspørre	komiteen	før	
den	treffer	en	beslutning.

3.	 I	 fravær	 av	 slikt	 tilsvarende	 tilsyn	 skal	medlemsstatene	
anvende	 bestemmelsene	 i	 dette	 direktiv	 analogt	 på	
kredittinstitusjonen	 eller	 tillate	 at	 deres	 vedkommende	
myndigheter	 anvender	 andre	 egnede	 tilsynsmetoder	 som	
oppfyller	 målene	 for	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 med	
kredittinstitusjoner.
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Disse	 tilsynsmetodene	 skal	 godkjennes	 av	 vedkommende	
myndighet	 som	 ville	 hatt	 ansvar	 for	 konsolidert	 tilsyn,	 etter	
samråd	med	de	andre	berørte	vedkommende	myndigheter.

Vedkommende	myndigheter	kan	særlig	kreve	at	det	opprettes	
et	 finansielt	 holdingselskap	 som	 har	 sitt	 hovedkontor	 i	
Fellesskapet,	og	anvende	bestemmelsene	om	konsolidert	tilsyn	
på	dette	finansielle	holdingselskapets	konsoliderte	stilling.

Tilsynsmetodene	skal	utformes	slik	at	de	oppfyller	de	målene	
for	 konsolidert	 tilsyn	 som	 er	 fastsatt	 i	 dette	 kapittel,	 og	 skal	
meddeles	 de	 andre	 berørte	 vedkommende	 myndigheter	 og	
Kommisjonen.

Av s n i t t 	 2

Vedk ommend e 	m ynd i g h e t e r s	
o p p l y s n i n g s p l i k t

Artikkel 144

Vedkommende	myndigheter	skal	opplyse	om	følgende:	

a)	 ordlyden	til	lover	og	forskrifter	og	generelle	retningslinjer	
vedtatt	i	de	respektive	medlemsstatene	for	tilsyn,	

b)	 hvordan	valgmuligheter	og	skjønn	i	Fellesskapets	regelverk	
kan	anvendes,	

c)	 de	 alminnelige	 kriteriene	 og	metodene	 de	 benytter	 ved	
gjennomgåelse	og	vurdering	som	omhandlet	i	artikkel	
124,	og	

d)	 uten	 at	 det	 berører	 bestemmelsene	 i	 kapittel	 1	 avsnitt	
2,	 samlede	 statistiske	 data	 om	 viktige	 sider	 av	
gjennomføringen	 av	 tilsynsbestemmelsene	 i	 hver	
enkelt	medlemsstat.

Opplysningene	nevnt	 i	 første	 ledd	 skal	være	 tilstrekkelige	 til	
at	 det	 kan	 foretas	 en	meningsfull	 sammenligning	mellom	de	
tilnærmingsmåter	som	er	vedtatt	av	vedkommende	myndigheter	
i	de	ulike	medlemsstatene.	Opplysningene	skal	offentliggjøres	i	
et	felles	format	og	ajourføres	regelmessig.	Opplysningene	skal	
være	tilgjengelige	på	ett	enkelt	nettsted.

KAPITTEL 5

Kredittinstitusjoners opplysningsplikt

Artikkel 145

1.	 For	 dette	 direktivs	 formål	 skal	 kredittinstitusjoner	
offentliggjøre	de	opplysninger	som	er	fastsatt	i	vedlegg	XII	del	
2,	med	forbehold	for	bestemmelsene	i	artikkel	146.

2.	 Vedkommende	myndigheters	anerkjennelse	i	henhold	til	
kapittel	2	avsnitt	3	underavsnitt	2	og	3	og	artikkel	105	av	de	
ordninger	og	metoder	som	er	omhandlet	 i	vedlegg	XII	del	3,	
skal	 være	 betinget	 av	 at	 kredittinstitusjoner	 offentliggjør	 de	
opplysninger	som	er	fastsatt	der.

3.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 vedta	 en	 formell	 politikk	 for	 å	
overholde	opplysningsplikten	i	nr.	1	og	2,	og	ha	retningslinjer	
for	 vurdering	 av	 om	 de	 offentliggjorte	 opplysningene	 er	
hensiktsmessige,	herunder	for	kontroll	og	hyppighet.

4.	 Kredittinstitusjoner	bør	på	anmodning	kunne	forklare	sine	
beslutninger	om	kredittvurdering	overfor	små	og	mellomstore	
bedrifter	og	andre	foretak	som	søker	om	lån,	samt	gi	en	skriftlig	
forklaring	dersom	det	anmodes	om	dette.	Dersom	en	frivillig	
forpliktelse	 innenfor	 denne	 sektoren	 skulle	 vise	 seg	 å	 være	
utilstrekkelig,	skal	det	treffes	nasjonale	tiltak.	De	administrative	
utgiftene	til	forklaringen	må	stå	i	et	hensiktsmessig	forhold	til	
størrelsen	på	lånet.

Artikkel 146

1.	 Uten	 hensyn	 til	 artikkel	 145	 kan	 kredittinstitusjoner	
utelate	 en	 eller	 flere	 av	 opplysningene	 på	 listen	 i	 vedlegg	
XII	 del	 2	 dersom	 opplysninger	 som	 omfattes	 av	 en	 slik	
opplysningsplikt,	i	lys	av	kriteriet	i	vedlegg	XII	del	1	nr.	1,	ikke	
anses	for	vesentlige.

2.	 Uten	 hensyn	 til	 artikkel	 145	 kan	 kredittinstitusjoner	
utelate	en	eller	flere	av	opplysningene	på	listen	i	vedlegg	XII	
del	2	og	3	som	omfattes	av	opplysningsplikten,	dersom	disse	i	
lys	av	kriteriene	i	vedlegg	XII	del	1	nr.	2	og	3,	må	anses	som	
følsomme	eller	fortrolige.

3.	 I	 unntakstilfellene	 nevnt	 i	 nr.	 2	 skal	 vedkommende	
kredittinstitusjon	 i	 sine	 offentliggjorte	 opplysninger	 angi	
at	 visse	 opplysninger	 ikke	 er	 gitt	 og	 grunnen	 til	 dette	 samt	
offentliggjøre	 mer	 generelle	 opplysninger	 om	 emnet	 som	
er	 omfattet	 av	 opplysningsplikten,	 bortsett	 fra	 når	 slike	
opplysninger	 blir	 klassifisert	 som	 følsomme	 eller	 fortrolige	 i	
henhold	til	kriteriene	i	vedlegg	XII	del	1	nr.	2	og	3.

Artikkel 147

1.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 minst	 én	 gang	 per	 år	
offentliggjøre	de	opplysninger	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	
145.	Disse	skal	offentliggjøres	så	snart	det	er	praktisk	mulig.

2.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 også	 avgjøre	 om	 hyppigere	
offentliggjøring	enn	den	som	er	fastsatt	i	nr.	1,	er	nødvendig	i	
lys	av	kriteriene	i	vedlegg	XII	del	1	nr.	4.

Artikkel 148

1.	 Kredittinstitusjoner	 kan	 bestemme	 egnet	 medium,	
plassering	og	kontrollmidler	for	å	overholde	opplysningsplikten	
i	artikkel	145	på	en	effektiv	måte.	I	den	grad	det	er	mulig,	skal	
alle	opplysninger	legges	fram	på	ett	medium	eller	på	ett	sted.
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2.	 Tilsvarende	opplysninger	som	gis	av	kredittinstitusjoner	
i	 henhold	 til	 regnskapskrav,	 krav	 til	 børsnotering	 eller	 andre	
krav,	 kan	 anses	 for	 å	 tilsvare	 overholdelse	 av	 artikkel	 145.	
Dersom	opplysninger	ikke	inkluderes	i	finansregnskapene,	skal	
kredittinstitusjoner	angi	hvor	disse	kan	finnes.

Artikkel 149

Uten	 hensyn	 til	 artikkel	 146-148	 skal	 medlemsstatene	
bemyndige	 vedkommende	 myndigheter	 til	 å	 kreve	 at	
kredittinstitusjoner	

a)	 offentliggjør	en	eller	flere	av	opplysningene	nevnt	i	vedlegg	
XII	del	2	og	3,	

b)	 offentliggjør	en	eller	flere	opplysninger	oftere	enn	én	gang	
per	år,	og	setter	frister	for	slik	offentliggjøring,	

c)	 benytter	 andre	 særlige	medier	og	 steder	 for	opplysninger	
enn	finansregnskapene,	og	

d)	 benytter	 særlige	 kontrollmidler	 for	 de	 opplysninger	 som	
ikke	omfattes	av	lovfestet	revisjon.

AVDELING	VI	

GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET

Artikkel 150

1.	 Med	hensyn	 til	 ansvarlig	 kapital	 og	 uten	 at	 det	 berører	
forslaget	 som	 Kommisjonen	 i	 henhold	 til	 artikkel	 62	 skal	
oversende,	skal	de	tekniske	tilpasningene	på	følgende	områder	
vedtas	etter	framgangsmåten	i	artikkel	151	nr.	2:	

a)	 klargjøring	av	definisjonene	for	å	ta	hensyn	til	utviklingen	
i	finansmarkedene	ved	anvendelsen	av	dette	direktiv,	

b)	 klargjøring	 av	 definisjonene	 for	 å	 sikre	 en	 ensartet	
anvendelse	av	dette	direktiv,	

c)	 tiltak	 for	 å	 bringe	 terminologien	 i	 og	 formuleringen	
av	 definisjonene	 i	 samsvar	 med	 senere	 rettsakter	 som	
omhandler	kredittinstitusjoner	og	tilknyttede	områder,	

d)	 tekniske	justeringer	av	listen	i	artikkel	2,	

e)	 endring	av	beløp	for	startkapital	som	fastsatt	i	artikkel	9	for	
å	ta	hensyn	til	utviklingen	på	det	økonomiske	og	monetære	
området,	

f)	 utvidelse	av	innholdet	i	listen	nevnt	i	artikkel	23	og	24	og	
oppført	i	vedlegg	I,	eller	en	tilpasning	av	listens	terminologi	
for	å	ta	hensyn	til	utviklingen	i	finansmarkedene,	

g)	 områdene	 der	 vedkommende	 myndigheter	 skal	 utveksle	
opplysninger,	som	nevnt	i	artikkel	42,

h)	 tekniske	 justeringer	 av	 bestemmelsene	 i	 artikkel	
56-67	 og	 i	 artikkel	 74	 som	 et	 resultat	 av	 utviklingen	
i	 regnskapsstandarder	 eller	 –krav	 som	 tar	 hensyn	 til	
Fellesskapets	regelverk,	eller	med	hensyn	til	en	tilnærming	
av	tilsynspraksis,	

i)	 endring	av	listen	over	engasjementskategorier	i	artikkel	79	
og	86	for	å	ta	hensyn	til	utviklingen	i	finansmarkedene,	

j)	 beløpet	som	er	angitt	i	artikkel	79	nr.	2	bokstav	c),	artikkel	
86	nr.	4	bokstav	a),	vedlegg	VII	del	1	nr.	5	og	vedlegg	VII	
del	2	nr.	15	for	å	ta	hensyn	til	virkningene	av	inflasjonen,	

k)	 listen	 over	 og	 klassifiseringen	 av	 de	 postene	 utenfor	
balansen	som	er	oppført	i	vedlegg	II	og	IV,	og	behandlingen	
av	 disse	 ved	 fastsettelse	 av	 engasjementsverdier	 for	 de	
formål	som	er	beskrevet	i	avdeling	V	kapittel	2	avsnitt	3,	
eller	

l)	 justering	av	bestemmelsene	i	vedlegg	V-XII	for	å	ta	hensyn	
til	 utviklingen	 i	 finansmarkedene	 (særlig	med	 hensyn	 til	
nye	finansielle	produkter)	eller	i	regnskapsstandarder	eller	
–	krav	som	tar	hensyn	til	Fellesskapets	regelverk,	eller	med	
hensyn	til	en	tilnærming	av	tilsynspraksis.

2.	 Kommisjonen	 kan	 vedta	 følgende	 gjennomføringstiltak	
etter	framgangsmåten	i	artikkel	151	nr.	2:	

a)	 en	 spesifisering	 av	 størrelsen	 på	 plutselige	 og	 uventede	
endringer	i	rentesatsene	nevnt	i	artikkel	124	nr.	5,	

b)	 en	 midlertidig	 reduksjon	 av	 minstekravet	 til	 ansvarlig	
kapital	fastsatt	 i	artikkel	75	og/eller	risikovektene	fastsatt	
i	avdeling	V	kapittel	2	avsnitt	3,	for	å	ta	hensyn	til	særlige	
omstendigheter,	

c)	 uten	 at	 det	 berører	 rapporten	 nevnt	 i	 artikkel	 119,	 en	
klargjøring	av	de	unntak	som	er	fastsatt	i	artikkel	111	nr.	4,	
artikkel	113,	115	og	116,	

d)	 en	spesifisering	av	de	viktigste	sidene	det	skal	offentliggjøres	
samlede	statistiske	data	om	i	henhold	til	artikkel	144	nr.	1	
bokstav	d),	eller	

e)	 en	spesifisering	av	format,	struktur,	 innholdsliste	og	årlig	
offentliggjøringsdato	for	de	opplysninger	som	er	fastsatt	i	
artikkel	144.

3.	 Ingen	av	de	vedtatte	gjennomføringstiltak	kan	endre	de	
grunnleggende	bestemmelsene	i	dette	direktiv.

4.	 To	år	etter	at	dette	direktiv	er	vedtatt,	og	i	alle	tilfeller	innen	
1.	 april	 2008,	 og	uten	 at	 det	 berører	 de	gjennomføringstiltak	
som	 allerede	 er	 vedtatt,	 skal	 anvendelsen	 av	 dette	 direktivs	
bestemmelser	 om	 vedtakelse	 av	 tekniske	 regler,	 endringer	
og	 beslutninger	 etter	 framgangsmåten	 i	 nr.	 2,	 opphøre.	 Etter	
forslag	fra	Kommisjonen	og	etter	framgangsmåten	i	traktatens	
artikkel	 251	 kan	 Europaparlamentet	 og	 Rådet	 fornye	 disse	
bestemmelsene,	 og	 skal	 for	 dette	 formål	 gjennomgå	 dem	 på	
nytt	innen	utløpet	av	nevnte	periode	eller	innen	den	frist	som	er	
nevnt	i	dette	nummer,	alt	etter	hvilket	tidspunkt	som	inntreffer	
først.



24.10.2013 Nr.	59/117EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Artikkel 151

1.	 Kommisjonen	skal	bistås	av	Den	europeiske	komité	for	
bankspørsmål	 nedsatt	 ved	 kommisjonsbeslutning	 2004/10/
EF(1).

2.	 Når	det	vises	til	dette	nummer,	kommer	framgangsmåten	
i	artikkel	5	i	beslutning	1999/468/EF	til	anvendelse,	samtidig	
som	det	tas	hensyn	til	bestemmelsene	i	beslutningens	artikkel	7	
nr.	3	og	artikkel	8.

Tidsrommet	fastsatt	i	artikkel	5	nr.	6	i	beslutning	1999/468/EF	
skal	være	tre	måneder.

3.	 Komiteen	fastsetter	sin	forretningsorden.

AVDELING	VII	

OVERGANGS-	OG	SLUTTBESTEMMELSER

KAPITTEL 1

Overgangsbestemmelser

Artikkel 152

1.	 Kredittinstitusjoner	 som	 beregner	 risikovektede	
engasjementsbeløp	i	samsvar	med	artikkel	84-89,	skal	i	 løpet	
av	 de	 første,	 andre	 og	 tredje	 tolvmånedersperiodene	 etter	
31.	desember	2006	ha	en	ansvarlig	kapital	som	til	enhver	tid	er	
større	enn	eller	lik	beløpene	nevnt	i	nr.	3,	4	og	5.

2.	 Kredittinstitusjoner	som	benytter	metodene	 for	avansert	
måling	i	henhold	til	artikkel	105	for	beregning	av	kapitalkrav	
for	 operasjonell	 risiko,	 skal	 i	 løpet	 av	 de	 andre	 og	 tredje	
tolvmånedersperiodene	etter	31.	desember	2006	ha	en	ansvarlig	
kapital	som	til	enhver	tid	er	større	enn	eller	lik	beløpene	nevnt	
i	nr.	4	og	5.

3.	 For	 den	 første	 tolvmånedersperioden	 nevnt	 i	 nr.	 1	
skal	 beløpet	 for	 ansvarlig	 kapital	 være	95	%	av	det	 samlede	
minstebeløpet	 for	 ansvarlig	 kapital	 som	 det	 kreves	 at	
kredittinstitusjoner	 har	 i	 løpet	 av	 vedkommende	 periode	 i	
henhold	 til	 artikkel	 4	 i	 rådsdirektiv	 93/6/EØF	 av	 15.	 mars	
1993	 om	 investeringsforetaks	 og	 kredittinstitusjoners	
kapitaldekningsgrad(2),	 med	 den	 ordlyd	 nevnte	 direktiv	 og	
direktiv	2000/12/EF	hadde	før	1.	januar	2007.

4.	 For	 den	 andre	 tolvmånedersperioden	 nevnt	 i	 nr.	 1	
skal	 beløpet	 for	 ansvarlig	 kapital	 være	90	%	av	det	 samlede	
minstebeløpet	 for	 ansvarlig	 kapital	 som	 det	 kreves	 at	
kredittinstitusjoner	 har	 i	 løpet	 av	 vedkommende	 periode	
i	 henhold	 til	 artikkel	 4	 i	 direktiv	 93/6/EØF,	 med	 den	
ordlyd	 nevnte	 direktiv	 og	 direktiv	 2000/12/EF	 hadde	 før		
1.	januar	2007.

(1)	 EUT	L	3	av	7.1.2004,	s.	36.
(2)	 EFT	L	141	av	11.6.1993,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2005/1/EF.

5.	 For	 den	 tredje	 tolvmånedersperioden	 nevnt	 i	 nr.	 1	
skal	 beløpet	 for	 ansvarlig	 kapital	 være	80	%	av	det	 samlede	
minstebeløpet	 for	 ansvarlig	 kapital	 som	 det	 kreves	 at	
kredittinstitusjoner	 har	 i	 løpet	 av	 vedkommende	 periode	 i	
henhold	til	artikkel	4	i	direktiv	93/6/EØF,	med	den	ordlyd	som	
nevnte	 direktiv	 og	 direktiv	 2000/12/EF	 hadde	 før	 1.	 januar	
2007.

6.	 Overholdelse	av	kravene	i	nr.	1-5	skal	være	på	grunnlag	
av	beløp	for	ansvarlig	kapital,	 fullt	ut	 justert	 for	å	gjenspeile	
differanser	 i	 beregningen	 av	 ansvarlig	 kapital	 i	 henhold	 til	
direktiv	 2000/12/EF	 og	 direktiv	 93/6/EØF,	 med	 den	 ordlyd	
disse	 direktivene	 hadde	 før	 1.	 januar	 2007,	 og	 beregning	 av	
ansvarlig	kapital	i	henhold	til	dette	direktiv,	som	følger	av	den	
separate	behandlingen	av	forventet	tap	og	ikke-forventet	tap	i	
henhold	til	artikkel	84-89	i	dette	direktiv.

7.	 I	 henhold	 til	 nr.	 1-6	 i	 denne	 artikkel	 kommer	 artikkel	
68-73	til	anvendelse.

8.	 Fram	til	1.	januar	2008	kan	kredittinstitusjoner	behandle	
de	 artikler	 som	 utgjør	 den	 standardiserte	metoden	 i	 henhold	
til	avdeling	V	kapittel	2	avsnitt	3	underavsnitt	1	som	erstattet	
av	artikkel	42-46	i	direktiv	2000/12/EF,	med	den	ordlyd	disse	
artiklene	hadde	før	1.	januar	2007.

9.	 Når	 det	 skjønn	 som	 er	 nevnt	 i	 nr.	 8,	 utøves,	 kommer	
følgende	 til	 anvendelse	 med	 hensyn	 til	 bestemmelsene	 i	
direktiv	2000/12/EF:	

a)	 bestemmelsene	 i	 direktivets	 artikkel	 42-46	 kommer	 til	
anvendelse	med	den	ordlyd	som	gjaldt	før	1.	januar	2007,	

b)	 med	 «risikojustert	 verdi»	 nevnt	 i	 artikkel	 42	 nr.	 1	 i	
direktivet,	menes	«risikovektet	engasjementsbeløp»,	

c)	 de	 tall	 som	 framkommer	 i	 henhold	 til	 artikkel	 42	 nr.	 2	 i	
direktivet,	skal	anses	som	risikovektede	engasjementsbeløp,	

d)	 «kredittderivater»	skal	inngå	i	listen	over	poster	med	«full	
risiko»	i	vedlegg	II	til	direktivet,	og	

e)	 behandlingen	 omhandlet	 i	 artikkel	 43	 nr.	 3	 i	 direktivet	
kommer	 til	 anvendelse	 på	 derivater	 oppført	 i	 vedlegg	
IV	 i	 nevnte	 direktiv,	 enten	 de	 er	 poster	 i	 eller	 utenfor	
balansen,	 og	 de	 tall	 som	 framkommer	 ved	 behandlingen	
omhandlet	 i	 vedlegg	 III,	 skal	 anses	 som	 risikovektede	
engasjementsbeløp.

10.	 Når	 det	 skjønn	 som	 er	 nevnt	 i	 nr.	 8,	 utøves,	 kommer	
følgende	 til	 anvendelse	 i	 tilknytning	 til	 behandling	 av	
engasjementer	som	den	standardiserte	metoden	benyttes	for:	

a)	 avdeling	V	kapittel	2	avsnitt	3	underavsnitt	3	med	hensyn	
til	anerkjennelse	av	kredittrisikoreduksjon	kommer	ikke	til	
anvendelse,	

b)	 vedkommende	 myndigheter	 kan	 bestemme	 at	 avdeling	
V	 kapittel	 2	 avsnitt	 3	 underavsnitt	 4	 om	 behandling	 av	
verdipapirisering	ikke	kommer	til	anvendelse.
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11.		 Når	det	skjønn	som	er	nevnt	i	nr.	8,	utøves,	skal	kapitalkravet	
for	 operasjonell	 risiko	 i	 henhold	 til	 artikkel	 75	 bokstav	 d)	
reduseres	med	den	prosentandelen	som	representerer	forholdet	
mellom	 verdien	 av	 kredittinstitusjonens	 engasjementer	 som	
det	er	beregnet	risikovektede	engasjementsbeløp	for	i	samsvar	
med	det	skjønn	som	er	nevnt	i	nr.	8,	og	den	samlede	verdien	av	
institusjonens	engasjementer.

12.		 Når	 en	 kredittinstitusjon	 beregner	 risikovektede	
engasjementsbeløp	for	alle	sine	engasjementer	i	samsvar	med	
det	skjønn	som	er	nevnt	 i	nr.	8,	kan	artikkel	48-50	 i	direktiv	
2000/12/EF	i	tilknytning	til	store	engasjementer	anvendes	med	
den	ordlyd	som	gjaldt	før	1.	januar	2007.

13.		 Når	 det	 skjønn	 som	 er	 nevnt	 i	 nr.	 8,	 utøves,	 skal	
henvisninger	 til	 artikkel	 78-83	 i	 dette	 direktiv	 forstås	 som	
henvisninger	til	artikkel	42-46	i	direktiv	2000/12/EF,	med	den	
ordlyd	disse	artiklene	hadde	før	1.	januar	2007.

14.		 Dersom	det	skjønn	som	er	nevnt	i	nr.	8,	utøves,	kommer	
artikkel	123,	124,	145	og	149	ikke	til	anvendelse	før	den	dato	
som	er	nevnt	i	de	respektive	artiklene.

Artikkel 153

Ved	 beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	
engasjementer	 som	 følge	 av	 eiendomsleasingtransaksjoner	
som	 gjelder	 kontorer	 eller	 andre	 næringslokaler	 på	 deres	
territorium,	 og	 som	 oppfyller	 kriteriene	 i	 vedlegg	 VI	 del	 1	
nr.	54,	kan	vedkommende	myndigheter	fram	til	31.	desember	
2012	tillate	at	en	risikovekt	på	50	%	blir	gitt	uten	at	vedlegg	VI	
del	1	nr.	55	og	56	kommer	til	anvendelse.

Fram	til	31.	desember	2010	kan	vedkommende	myndigheter,	
for	å	definere	den	sikrede	delen	av	et	forfalt	 lån	i	henhold	til	
vedlegg	 VI,	 anerkjenne	 andre	 sikkerheter	 enn	 godtakbare	
sikkerheter	som	fastsatt	i	henhold	til	artikkel	90-93.

Ved	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	 i	henhold	
til	 vedlegg	 VI	 del	 1	 nr.	 4	 fram	 til	 31.	 desember	 2012	 skal	
samme	 risikovekt	 gis	 i	 tilknytning	 til	 engasjementer	 med	
medlemsstatenes	 sentralmyndigheter	 eller	 sentralbanker	 som	
er	uttrykt	og	finansiert	i	medlemsstatens	innenlandske	valuta,	
som	ville	 ha	 vært	 anvendt	 på	 slike	 engasjementer	 uttrykt	 og	
finansiert	i	deres	egen	valuta.

Artikkel 154

1.	 Fram	 til	 31.	 desember	 2011	 kan	 vedkommende	
myndigheter	 i	 hver	 enkelt	medlemsstat	 i	 henhold	 til	 vedlegg	
VI	del	1	nr.	61	fastsette	antallet	dager	etter	forfall	til	opptil	180	
dager	for	engasjementer	som	nevnt	i	vedlegg	VI	del	1	nr.	12-17	
og	41-43,	med	motparter	på	deres	 territorium,	dersom	 lokale	
forhold	 tilsier	 dette.	 Antallet	 kan	 være	 forskjellig	 for	 ulike	
produktområder.

Vedkommende	myndigheter	som	ikke	utøver	det	skjønn	som	er	
nevnt	i	første	ledd	i	tilknytning	til	engasjementer	med	motparter	
på	 deres	 territorium,	 kan	 fastsette	 et	 høyere	 antall	 dager	

for	 engasjementer	 med	 motparter	 på	 andre	 medlemsstaters	
territorium,	hvis	vedkommende	myndigheter	har	utøvd	nevnte	
skjønn.	Det	nøyaktige	antallet	dager	skal	være	mellom	90	dager	
og	det	antall	dager	som	de	andre	vedkommende	myndigheter	
har	 fastsatt	 for	 engasjementer	 med	 slike	 motparter	 på	 sitt	
territorium.

2.	 For	 kredittinstitusjoner	 som	 søker	 om	 å	 benytte	
IRB-metoden	 før	 2010,	 med	 forbehold	 for	 vedkommende	
myndigheters	 godkjenning,	 kan	 kravet	 om	 tre	 års	 bruk	 som	
angitt	i	artikkel	84	nr.	3	bli	redusert	til	en	periode	på	minst	ett	
år	fram	til	31.	desember	2009.

3.	 For	 kredittinstitusjoner	 som	 søker	 om	 å	 benytte	
egne	 estimater	 for	 verdier	 for	 tap	 ved	 mislighold	 og/eller	
konverteringsfaktorer,	 kan	kravet	 om	 tre	 års	 bruk	 som	angitt	
i	artikkel	84	nr.	4,	bli	 redusert	 til	 to	år	 fram	til	31.	desember	
2008.

4.	 Fram	 til	 31.	 desember	 2012	 kan	 vedkommende	
myndigheter	 i	 hver	 enkelt	 medlemsstat	 tillate	 at	
kredittinstitusjoner	 på	 kapitalinteresser	 av	 den	 type	 som	 er	
nevnt	i	artikkel	57	bokstav	o),	og	som	er	ervervet	før	20.	juli	
2006,	fortsatt	anvender	den	behandling	som	er	fastsatt	i	artikkel	
38	i	direktiv	2000/12/EF,	med	den	ordlyd	denne	artikkel	hadde	
før	1.	januar	2007.

5.	 Fram	 til	 31.	 desember	 2010	 skal	 engasjementsvektede	
gjennomsnittlige	 tap	 ved	 mislighold	 for	 alle	
detaljkundeengasjementer	som	er	sikret	ved	boligeiendom,	og	
som	ikke	nyter	godt	av	garantier	fra	sentralmyndigheter,	ikke	
være	lavere	enn	10	%.

6.	 Fram	 til	 31.	 desember	 2017	 kan	 vedkommende	
myndigheter	i	medlemsstatene	unnta	fra	behandling	i	henhold	til	
IRB-metoden	visse	egenkapitalengasjementer	som	innehas	av	
kredittinstitusjoner	og	EU-datterforetak	av	kredittinstitusjoner	
i	vedkommende	medlemsstat	per	31.	desember	2007.

Den	 unntatte	 posisjonen	 skal	 måles	 som	 antallet	 aksjer	 per	
31.	 desember	 2007	 og	 eventuelle	 tilleggsaksjer	 som	 oppstår	
direkte	som	et	resultat	av	å	eie	disse,	så	lenger	de	ikke	øker	den	
forholdsmessige	eierandelen	i	et	porteføljeforetak.

Dersom	et	 erverv	 øker	 den	 forholdsmessige	 eierandelen	 i	 en	
bestemt	aksjeportefølje,	skal	den	overskytende	delen	av	denne	
ikke	være	underlagt	vedkommende	unntak.	Unntaket	kommer	
heller	 ikke	 til	 anvendelse	 på	 porteføljer	 som	opprinnelig	 var	
underlagt	 dette	 unntaket,	men	 som	 siden	 er	 solgt	 og	 deretter	
kjøpt	tilbake.

Egenkapitalengasjementer	 som	 omfattes	 av	 denne	
overgangsbestemmelsen,	 skal	 være	 underlagt	 de	 kapitalkrav	
som	beregnes	 i	 samsvar	med	 avdeling	V	kapittel	 2	 avsnitt	 3	
underavsnitt	1.

7.	 Fram	 til	 31.	 desember	 2011	 kan	 vedkommende	
myndigheter	 i	 hver	 enkelt	 medlemsstat	 for	
foretaksengasjementer	fastsette	antallet	dager	etter	forfall	som	
alle	 kredittinstitusjoner	 i	 medlemsstatens	 jurisdiksjon	 skal	
anvende	 i	henhold	 til	definisjonen	av	«mislighold»	 i	vedlegg	
VII	 del	 4	 nr.	 44	 for	 engasjementer	 med	 slike	 motparter	 i	
vedkommende	medlemsstat.	Det	nøyaktige	antallet	skal	være	
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mellom	90	og	180	dager	dersom	lokale	forhold	tilsier	dette.	For	
engasjementer	med	 slike	motparter	 på	 andre	medlemsstaters	
territorium	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 fastsette	 et	
antall	 dager	 etter	 forfall	 som	 ikke	 er	 høyere	 enn	 det	 antallet	
som	er	 fastsatt	av	vedkommende	myndighet	 i	den	 respektive	
medlemsstaten.

Artikkel 155

Fram	 til	 31.	 desember	 2012	 kan	 medlemsstatene	
for	 kredittinstitusjoner	 hvis	 relevante	 indikator	 for	
forretningsområdet	 handels-	 og	 salgsvirksomhet	 utgjør	minst	
50	%	av	summen	av	relevante	indikatorer	for	samtlige	av	deres	
forretningsområder	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 X	 del	 2	 nr.	 1-4,	
anvende	 en	 prosentandel	 på	 15	 %	 for	 forretningsområdet	
«handel	og	salg».

KAPITTEL 2

Sluttbestemmelser

Artikkel 156

Kommisjonen	 skal,	 i	 samarbeid	med	medlemsstatene	og	 idet	
det	 tas	 hensyn	 til	 bidraget	 fra	 Den	 europeiske	 sentralbank,	
på	 periodisk	 grunnlag	 overvåke	 om	 dette	 direktiv	 sett	 under	
ett	 og	 sammen	 med	 direktiv	 2006/49/EF	 har	 betydelige	
virkninger	på	den	økonomiske	konjunkturen,	og	skal	 i	 lys	av	
denne	 undersøkelsen	 vurdere	 om	 det	 er	 grunn	 til	 eventuelle	
korrigerende	tiltak.

Med	utgangspunkt	i	denne	analysen	og	idet	det	tas	hensyn	til	
bidraget	 fra	 Den	 europeiske	 sentralbank,	 skal	 Kommisjonen	
hvert	 annet	 år	 utarbeide	 en	 rapport	 og	 oversende	 denne	 til	
Europaparlamentet	og	Rådet	 sammen	med	eventuelle	egnede	
forslag.	Når	rapporten	utarbeides,	skal	det	tas	behørig	hensyn	
til	bidrag	fra	låntakere	og	långivere.

Senest	 1.	 januar	 2012	 skal	 Kommisjonen	 gjennomgå	 og	
utarbeide	 en	 rapport	 om	 anvendelsen	 av	 dette	 direktiv,	 der	
oppmerksomheten	 særlig	 skal	 rettes	 mot	 alle	 sider	 ved	
anvendelsen	 av	 artikkel	 68-73,	 artikkel	 80	 nr.	 7,	 artikkel	
80	 nr.	 8	 og	 artikkel	 129,	 og	 oversende	 denne	 rapporten	 til	
Europaparlamentet	og	Rådet	 sammen	med	eventuelle	egnede	
forslag.

Artikkel 157

1.	 Medlemsstatene	 skal	 innen	 31.	 desember	 2006	 vedta	
og	 kunngjøre	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	
for	 å	 etterkomme	artikkel	 4,	 22,	 57,	 61-64,	 66,	 68-106,	 108,	
110-115,	 117-119,	 123-127,	 129-133,	 136,	 144-149	 og	
152-155	 samt	 vedlegg	 II,	 III	 og	V-XII.	De	 skal	 umiddelbart	
oversende	Kommisjonen	teksten	til	disse	bestemmelsene	og	en	
sammenligningstabell	som	viser	sammenhengen	mellom	disse	
bestemmelsene	og	bestemmelsene	i	dette	direktiv.

Uten	 hensyn	 til	 nr.	 3	 skal	 medlemsstatene	 anvende	 disse	
bestemmelsene	fra	og	med	1.	januar	2007.

Disse	bestemmelsene	skal,	når	de	vedtas	av	medlemsstatene,	
inneholde	en	henvisning	 til	dette	direktiv,	eller	det	skal	vises	
til	 direktivet	 når	 de	 kunngjøres.	 De	 skal	 også	 inneholde	 en	
erklæring	om	at	henvisninger	i	gjeldende	lover	og	forskrifter	til	
de	direktiver	som	oppheves	ved	dette	direktiv,	skal	forstås	som	
henvisninger	til	dette	direktiv.	Nærmere	regler	for	henvisningen	
og	utformingen	av	erklæringen	fastsettes	av	medlemsstatene.

2.	 Medlemsstatene	skal	oversende	Kommisjonen	teksten	til	
de	viktigste	internrettslige	bestemmelser	som	de	vedtar	på	det	
området	dette	direktiv	omhandler.

3.	 Medlemsstatene	skal	fra	og	med	1.	januar	2008	og	ikke	
tidligere	anvende	de	lover	og	forskrifter	som	er	nødvendige	for	
å	etterkomme	artikkel	87	nr.	9	og	artikkel	105.

Artikkel 158

1.	 Direktiv	 2000/12/EF,	 som	 endret	 ved	 direktivene	 nevnt	
i	 vedlegg	 XIII	 del	 A,	 oppheves,	 men	 uten	 at	 dette	 berører	
medlemsstatenes	 forpliktelser	 med	 hensyn	 til	 fristene	 for	
innarbeiding	 i	 nasjonal	 lovgivning	 av	 direktivene	 oppført	 i	
vedlegg	XIII	del	B.

2.	 Henvisninger	 til	 de	 opphevede	 direktivene	 skal	 forstås	
som	 henvisninger	 til	 dette	 direktiv	 og	 leses	 som	 angitt	 i	
sammenligningstabellen	i	vedlegg	XIV.

Artikkel 159

Dette	direktiv	trer	i	kraft	den	20.	dag	etter	at	det	er	kunngjort	i	
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 160

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Strasbourg,	14.	juni	2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

	J.	BORRELL	FONTELLES	 H.	WINKLER

 President Formann
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VEDLEGG I

LISTE	OVER	VIRKSOMHET	SOM	ER	UNDERLAGT	GJENSIDIG	ANERKJENNELSE

1.	 Mottak	av	innskudd	og	andre	midler	som	skal	tilbakebetales

2.	 Utlånsvirksomhet	som	blant	annet	omfatter	forbrukerkreditt,	pantelån,	fordringsdiskontering	med	eller	uten	ansvar,	
finansiering	av	forretningstransaksjoner	(herunder	forfaitering)

3.	 Finansiell	leasing

4.	 Betalingsformidling

5.	 Utstedelse	og	forvaltning	av	betalingsmidler	(f.eks.	kredittkort,	reisesjekker,	bankremisser)

6.	 Garantier	og	sikkerhetsstillelse

7.	 Transaksjoner	for	institusjonens	egen	regning	eller	for	kundenes	regning	i	

a)	 pengemarkedsinstrumenter	(sjekker,	veksler,	innskuddsbevis	osv.),	

b)	 valuta,	

c)	 finansielle	terminkontrakter	og	opsjoner,	

d)	 valuta-	og	renteinstrumenter,	eller	

e)	 omsettelige	verdipapirer.

8.	 Medvirkning	ved	utstedelser	av	verdipapirer	og	tjenesteyting	i	forbindelse	med	slike	utstedelser

9.	 Rådgivning	til	foretak	om	kapitalstruktur,	foretaksstrategi	og	tilknyttede	spørsmål	samt	rådgivning	og	tjenester	i	
forbindelse	med	fusjoner	og	oppkjøp	av	foretak

10.	 Pengemekling

11.		Porteføljeforvaltning	og	-rådgivning

12.		Oppbevaring	og	forvaltning	av	verdipapirer

13.		Kredittopplysningstjenester

14.		Utleie	av	bankbokser

De	tjenester	og	den	virksomhet	som	er	omhandlet	i	avsnitt	A	og	B	i	vedlegg	I	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	
2004/39/EF	 av	 21.	 april	 2004	 om	markeder	 for	 finansielle	 instrumenter(1)	 skal,	 når	 de	 viser	 til	 de	 finansielle	
instrumentene	som	er	omhandlet	i	avsnitt	C	i	vedlegg	I	til	nevnte	direktiv,	omfattes	av	gjensidig	anerkjennelse	i	
henhold	til	dette	direktiv.

_______

(1)	 EUT	L	145	av	30.4.2004,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/31/EF	(EUT	L	114	av	27.4.2006,	s.	60).
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VEDLEGG II

KLASSIFISERING	AV	POSTER	UTENFOR	BALANSEN

Høyrisikoposter:	

–	 Garantier	som	har	karakter	av	kredittsubstitutter

–	 Kredittderivater

–	 Aksepter

–	 Endossementer	på	veksler	som	ikke	er	forpliktende	underskrevet	av	en	annen	kredittinstitusjon

–	 Transaksjoner	med	regress

–	 Ugjenkallelig	remburs	som	har	karakter	av	kredittsubstitutter

–	 Eiendeler	kjøpt	i	henhold	til	rene	terminkontrakter

–	 Avtale	om	framtidige	innskudd

–	 Ikke	innbetalte	andeler	av	delvis	innbetalte	aksjer	og	verdipapirer

–	 Avtaler	om	salg	og	gjenkjøp	av	eiendeler	som	definert	i	artikkel	12	nr.	3	og	5	i	direktiv	86/635/EØF	

–	 Andre	høyrisikoposter

Mellomrisikoposter:	

–	 Utstedte	og	bekreftede	remburser	(se	også	mellom-/lavrisikoposter)

–	 Garantier	og	sikkerheter	(herunder	anbuds-,	fullførings-,	toll-	og	avgiftsgarantier)	og	garantier	som	ikke	har	karakter	
av	kredittsubstitutter

–	 Ugjenkallelig	remburs	som	ikke	har	karakter	av	kredittsubstitutter

–	 Ikke-utnyttede	kredittfasiliteter	(avtaler	om	utlån,	kjøp	av	verdipapirer,	garantistillelse	eller	akseptkreditt)	med	en	
opprinnelig	løpetid	på	mer	enn	ett	år

–	 Sertifikatprogrammer	og	programmer	for	løpende	kreditt

–	 Andre	mellomrisikoposter,	som	meddelt	Kommisjonen

Mellom-/lavrisikoposter:	

–	 Remburser	der	den	underliggende	forsendelsen	tjener	som	ekstra	sikkerhet,	samt	andre	selvoppløsende	transaksjoner

–	 Ikke-utnyttede	kredittfasiliteter	(avtaler	om	utlån,	kjøp	av	verdipapirer,	garantistillelse	eller	akseptkreditt)	som	har	
en	opprinnelig	løpetid	på	høyst	ett	år	og	ikke	kan	sies	opp	uten	vilkår	når	som	helst	uten	varsel,	eller	som	ikke	på	en	
effektiv	måte	gir	adgang	til	automatisk	heving	på	grunn	av	svekkelse	av	en	låntakers	kredittverdighet

–	 Andre	mellom-/lavrisikoposter,	som	meddelt	Kommisjonen



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/122 24.10.2013

Lavrisikoposter:	

–	 Ikke-utnyttede	kredittfasiliteter	(avtaler	om	utlån,	kjøp	av	verdipapirer,	garantistillelse	eller	akseptkreditt)	som	kan	
sies	 opp	 uten	 vilkår	 når	 som	helst	 uten	 varsel,	 eller	 som	på	 en	 effektiv	måte	 gir	 adgang	 til	 automatisk	 heving	
på	grunn	av	svekkelse	av	en	 låntakers	kredittverdighet.	Detaljkundekreditt	kan	anses	 for	å	kunne	sies	opp	uten	
vilkår	dersom	avtalevilkårene	tillater	at	kredittinstitusjonen	sier	dem	opp	i	det	omfang	dette	er	tillatt	i	henhold	til	
forbrukervernlovgivningen	og	annen	tilknyttet	lovgivning

–	 Andre	lavrisikoposter,	som	meddelt	Kommisjonen

________
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VEDLEGG III

BEHANDLING	 AV	 MOTPARTSKREDITTRISIKO	 FOR	 DERIVATER,	 GJENKJØPSAVTALER,	 LÅNE-
TRANSAKSJONER	SOM	GJELDER	VERDIPAPIRER	ELLER	RÅVARER,	TRANSAKSJONER	MED	LANG	

OPPGJØRSTID	OG	UTLÅNSTRANSAKSJONER	MED	MARGIN

DEL	1	

Definisjoner

I	dette	vedlegg	menes	med:	

Generelle	termer

1.	 «Motpartskredittrisiko»	 risikoen	 for	at	motparten	 i	en	 transaksjon	vil	kunne	misligholde	 før	endelig	oppgjør	av	
transaksjonens	kontantstrømmer.

2.	 «Sentral	motpart»	 en	 enhet	 som	 juridisk	 trer	 inn	mellom	motparter	 i	 kontrakter	 som	omsettes	 på	 ett	 eller	flere	
finansmarkeder,	og	blir	kjøper	overfor	enhver	selger	og	selger	overfor	enhver	kjøper.

Transaksjonstyper

3.	 «Transaksjoner	med	 lang	 oppgjørstid»	 transaksjoner	 der	 en	motpart	 påtar	 seg	 å	 levere	 et	 verdipapir,	 en	 råvare	
eller	et	beløp	i	utenlandsk	valuta	mot	kontanter,	andre	finansielle	instrumenter	eller	råvarer,	eller	omvendt,	med	en	
avtalt	oppgjørs-	eller	leveringsfrist	som	er	lengre	enn	markedsstandarden	for	denne	bestemte	transaksjonen,	og	fem	
bankdager	etter	det	tidspunkt	da	kredittinstitusjonen	inngår	transaksjonen.

4.	 «Utlånstransaksjoner	med	margin»	transaksjoner	der	en	kredittinstitusjon	gir	kreditt	i	forbindelse	med	kjøp,	salg,	
innehav	av	eller	handel	med	verdipapirer.	Utlånstransaksjoner	med	margin	omfatter	ikke	andre	utlån	som	tilfeldigvis	
er	sikret	ved	verdipapirer	stilt	som	sikkerhet.

Motregningsgrupper,	sikringsgrupper	og	tilknyttede	begreper

5.	 «Motregningsgruppe»	en	gruppe	transaksjoner	med	en	enkelt	motpart	som	er	underlagt	en	tosidig	motregningsordning	
som	kan	tvangsfullbyrdes,	og	som	motregning	er	anerkjent	for	i	henhold	til	dette	vedleggs	del	7	og	artikkel	90-93.	
Hver	transaksjon	som	ikke	er	underlagt	en	tosidig	motregningsordning	som	kan	tvangsfullbyrdes,	og	er	anerkjent	i	
henhold	til	dette	vedleggs	del	7,	bør	anses	som	sin	egen	motregningsgruppe	for	dette	vedleggs	formål.

6.	 «Risikoposisjon»	et	risikotall	som	tildeles	en	transaksjon	i	henhold	til	den	standardiserte	metoden	i	del	5	etter	en	på	
forhånd	fastsatt	algoritme.

7.	 «Sikringsgruppe»	 en	 gruppe	 av	 risikoposisjoner	 blant	 transaksjonene	 i	 en	 enkelt	 motregningsgruppe	 der	 bare	
saldoen	er	relevant	for	å	fastsette	engasjementsverdien	i	henhold	til	den	standardiserte	metoden	i	del	5.

8.	 «Marginavtale»	en	kontraktsmessig	avtale	eller	bestemmelser	i	en	avtale	der	en	motpart	i	henhold	til	avtalen	skal	
stille	sikkerhet	til	en	annen	motpart	når	den	andre	motpartens	engasjement	med	den	første	motparten	overstiger	et	
nærmere	fastsatt	nivå.

9.	 «Marginterskel»	det	 største	beløpet	av	et	engasjement	 som	kan	 forbli	utestående	 før	en	part	har	 rett	 til	 å	kreve	
tilgang	til	sikkerheten.

10.	 «Marginrisikoperiode»	tiden	fra	siste	utveksling	av	sikkerheter	som	dekker	en	motregningsgruppe	av	transaksjoner	
med	en	misligholdende	motpart,	inntil	vedkommende	motpart	er	avviklet	og	den	markedsrisiko	som	har	oppstått,	
igjen	er	sikret.

11.	 «Effektiv	 løpetid	 i	 henhold	 til	 metoden	med	 intern	modell	 for	 en	motregningsgruppe	med	 en	 løpetid	 på	 over	
ett	 år»	 forholdet	 mellom	 summen	 av	 det	 forventede	 engasjement	 gjennom	 hele	 levetiden	 til	 transaksjonene	 i													
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motregningsgruppen,	diskontert	med	den	risikofrie	renten,	og	summen	av	det	forventede	engasjement	over	ett	år	i	
en	motregningsgruppe	diskontert	med	den	risikofrie	renten.	Denne	effektive	løpetiden	kan	justeres	for	å	gjenspeile	
rulleringsrisiko	ved	å	erstatte	forventet	engasjement	med	det	faktiske	forventede	engasjement	for	prognoseperioder	
på	under	ett	år.

12.	 «Motregning	på	tvers	av	produkter»	samling	av	transaksjoner	i	ulike	produktkategorier	i	samme	motregningsgruppe	
i	henhold	til	reglene	for	motregning	på	tvers	av	produkter	i	dette	vedlegg.

13.		«Gjeldende	 markedsverdi	 »	 (med	 hensyn	 til	 del	 5)	 netto	 markedsverdi	 av	 porteføljen	 av	 transaksjoner	 i	
motregningsgruppen	med	motparten.	Både	positive	og	negative	markedsverdier	benyttes	til	å	beregne	gjeldende	
markedsverdi.

Fordelinger

14	 «Fordeling	av	markedsverdier»	prognosen	for	sannsynlighetsfordeling	av	netto	markedsverdier	for	transaksjoner	i	
en	motregningsgruppe	på	et	framtidig	tidspunkt	(prognoseperiode),	beregnet	på	grunnlag	av	disse	transaksjonenes	
faktiske	markedsverdi	fram	til	nåværende	tidspunkt.

15.	 «Fordeling	av	engasjementer»	prognosen	for	sannsynlighetsfordeling	av	markedsverdier	som	blir	generert	ved	å	
sette	prognosen	for	negative	netto	markedsverdier	lik	null.

16	 «Risikonøytral	 fordeling»	 en	 fordeling	 av	 markedsverdier	 eller	 engasjementer	 i	 en	 framtidig	 tidsperiode	 der	
fordelingen	 blir	 beregnet	 på	 grunnlag	 av	 verdier	 som	 kan	 utledes	 av	 markedet,	 som	 for	 eksempel	 implisitte	
volatiliteter.

17	 «Faktisk	fordeling»	en	fordeling	av	markedsverdier	eller	engasjementer	i	en	framtidig	tidsperiode	der	fordelingen	
blir	beregnet	på	grunnlag	av	historiske	eller	faktiske	verdier	som	for	eksempel	tidligere	pris	eller	renteendringer.

Engasjementsmålinger	og	-justeringer

18.	 «Aktuelt	 engasjement»	 den	 største	 verdien	 av	 null	 og	 markedsverdien	 av	 en	 transaksjon	 eller	 portefølje	 av	
transaksjoner	 i	en	motregningsgruppe	med	en	motpart	 som	ville	gå	 tapt	ved	motpartens	mislighold,	 forutsatt	at	
verdien	av	disse	transaksjonene	ikke	vil	kunne	inndrives	ved	en	konkurs.

19.	 «Høyeste	engasjement»	en	høy	prosentil	av	 fordelingen	av	engasjementer	på	et	bestemt	 framtidig	 tidspunkt	 før	
forfallstidspunktet	til	den	lengste	transaksjonen	i	motregningsgruppen.

20.	 «Forventet	engasjement»	(EE)	gjennomsnittet	av	fordelingen	av	engasjementer	på	et	bestemt	framtidig	tidspunkt	
før	transaksjonen	med	den	lengste	løpetiden	i	motregningsgruppen	forfaller.

21.	 «Effektivt	 forventet	 engasjement»	 (effektiv	EE)	 på	 et	 bestemt	 tidspunkt»	 høyeste	 forventede	 engasjement	 som	
foreligger	på	det	 aktuelle	 tidspunkt	eller	på	et	 tidligere	 tidspunkt.	Alternativt	kan	dette	defineres	 for	et	bestemt	
tidspunkt	 som	 den	 største	 verdien	 av	 det	 forventede	 engasjement	 på	 det	 aktuelle	 tidspunkt	 eller	 det	 effektive	
engasjement	på	det	tidligere	tidspunktet.

22.	 «Forventet	positivt	engasjement»	(EPE)	det	vektede	gjennomsnittet	over	tid	av	forventede	engasjementer,	der	vektene	
er	den	andelen	som	et	individuelt	forventet	engasjement	utgjør	i	hele	tidsintervallet.	Ved	beregning	av	minstekravet	
til	kapital	benyttes	gjennomsnittet	over	det	første	året	eller,	dersom	alle	kontraktene	i	motregningsgruppen	forfaller	
innen	mindre	enn	ett	år,	over	perioden	til	kontrakten	med	den	lengste	løpetiden	i	motregningsgruppen.

23.	 «Effektivt	forventet	positivt	engasjement»	(effektiv	EPE)	det	vektede	gjennomsnittet	over	tid	for	effektivt	forventet	
engasjement	over	det	første	året,	eller,	dersom	alle	kontraktene	i	motregningsgruppen	forfaller	innen	mindre	enn	ett	
år,	over	perioden	til	kontrakten	med	den	lengste	løpetiden	i	motregningsgruppen,	der	vektene	er	den	andelen	som	et	
individuelt	forventet	engasjement	utgjør	i	hele	tidsintervallet.

24.	 «Kredittverdijustering»	en	justering	i	forhold	til	markedets	gjennomsnittskurs	av	porteføljen	av	transaksjoner	med	
en	motpart.	Denne	justeringen	gjenspeiler	markedsverdien	av	kredittrisiko	som	skyldes	manglende	oppfyllelse	av	
kontraktsmessige	avtaler	med	en	motpart.	Justeringen	kan	gjenspeile	markedsverdien	av	motpartens	kredittrisiko	
eller	markedsverdien	av	både	kredittinstitusjonens	og	motpartens	kredittrisiko.
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25.	 «Ensidig	kredittverdijustering»	en	kredittverdijustering	som	gjenspeiler	markedsverdien	av	motpartens	kredittrisiko	
overfor	kredittinstitusjonen,	men	som	ikke	gjenspeiler	markedsverdien	av	kredittinstitusjonens	kredittrisiko	overfor	
motparten.

Risiko	knyttet	til	motpartskredittrisiko

26.	 «Refinansieringsrisiko»	det	beløpet	som	det	forventede	positive	engasjement	blir	undervurdert	med	når	framtidige	
transaksjoner	med	en	motpart	forventes	å	foregå	på	løpende	grunnlag.	Det	tilleggsengasjementet	som	blir	generert	
av	disse	framtidige	transaksjonene,	inngår	ikke	i	beregningen	av	det	forventede	positive	engasjement.

27.	 «Generell	korrelasjonsrisiko»	den	 risiko	som	oppstår	når	sannsynlighet	 for	mislighold	hos	motparter	er	positivt	
korrelert	med	generelle	markedsrisikofaktorer.

28.	 «Særlig	 korrelasjonsrisiko»	 den	 risiko	 som	 oppstår	 når	 engasjementet	 med	 en	 bestemt	 motpart	 er	 positivt	
korrelert	med	motpartens	 sannsynlighet	 for	mislighold	på	grunn	av	arten	av	 transaksjonene	med	motparten.	En	
kredittinstitusjon	skal	anses	for	å	være	eksponert	for	særlig	korrelasjonsrisiko	dersom	det	framtidige	engasjementet	
med	en	bestemt	motpart	forventes	å	være	høyt	når	motpartens	sannsynlighet	for	mislighold	også	er	høy.

DEL	2	

Valg	av	metode

1.	 Med	forbehold	for	nr.	2-7	skal	kredittinstitusjoner	fastsette	engasjementsverdien	for	kontraktene	oppført	i	vedlegg	
IV	 etter	 en	 av	metodene	 i	 del	 3-6.	Kredittinstitusjoner	 som	 ikke	 kan	 anvende	 behandlingen	 i	 artikkel	 18	 nr.	 2	
i	 direktiv	 2006/49/EF,	 tillates	 ikke	 å	 anvende	metoden	 fastsatt	 i	 del	 4.	 For	 å	 fastsette	 engasjementsverdien	 for	
kontraktene	oppført	i	vedlegg	IV	nr.	3	tillates	kredittinstitusjoner	ikke	å	anvende	metoden	i	del	4.

Den	kombinerte	bruken	av	metodene	i	del	3-6	skal	tillates	på	permanent	grunnlag	innenfor	et	konsern,	men	ikke	innenfor	
det	enkelte	rettssubjekt.	Kombinert	anvendelse	av	metodene	i	del	3	og	5	innenfor	et	rettssubjekt	skal	tillates	dersom	en	
av	metodene	anvendes	i	tilfellene	nevnt	i	del	5	nr.	19.

2.	 Etter	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter	kan	kredittinstitusjoner	fastsette	engasjementsverdien	for	

i)	 kontraktene	oppført	i	vedlegg	IV,	

ii)	 gjenkjøpsavtaler,	

iii)	 lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	

iv)	 utlånstransaksjoner	med	margin,	og	

v)	 transaksjoner	med	lang	oppgjørstid	

ved	hjelp	av	metoden	med	intern	modell	i	del	6.

3.	 Når	en	kredittinstitusjon	kjøper	beskyttelse	i	form	av	kredittderivater	for	et	engasjement	utenfor	handelsporteføljen,	
eller	for	et	motpartskredittrisikoengasjement,	skal	den	beregne	sitt	kapitalkrav	for	den	sikrede	eiendelen	i	samsvar	
med	vedlegg	VIII	del	3	nr.	83-92,	eller,	med	forbehold	for	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter,	i	samsvar	
med	 vedlegg	VII	 del	 1	 nr.	 4	 eller	 vedlegg	VII	 del	 4	 nr.	 96-104.	 I	 slike	 tilfeller	 blir	 engasjementsverdien	 for	
motpartskredittrisiko	for	disse	kredittderivatene	satt	til	null.

4.	 Engasjementsverdien	for	motpartskredittrisiko	fra	solgte	kredittbytteavtaler	utenfor	handelsporteføljen,	der	disse	
behandles	som	kredittbeskyttelse	som	ytes	av	kredittinstitusjonen	og	er	underlagt	et	kapitalkrav	for	kredittrisiko	for	
fullt	nominelt	beløp,	blir	satt	til	null.

5.	 I	henhold	til	alle	metodene	i	del	3-6	er	engasjementsverdien	for	en	gitt	motpart	lik	summen	av	engasjementsverdiene	
beregnet	for	hver	motregningsgruppe	med	vedkommende	motpart.

6.	 En	 engasjementsverdi	 lik	 null	 for	motpartskredittrisiko	 kan	 knyttes	 til	 derivatkontrakter,	 eller	 gjenkjøpsavtaler,	
lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	transaksjoner	med	lang	oppgjørstid	og	utlånstransaksjoner	
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med	margin	 som	 er	 utestående	med	 en	 sentral	motpart,	 og	 som	 ikke	 er	 blitt	 avvist	 av	 den	 sentrale	motparten.	
Videre	kan	en	engasjementsverdi	lik	null	gis	til	kredittrisikoengasjementer	med	sentrale	motparter	som	er	resultat	
av	 derivatkontrakter,	 gjenkjøpsavtaler,	 utlånstransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer	 eller	 råvarer,	 transaksjoner	
med	lang	oppgjørstid	og	lånetransaksjoner	med	margin	eller	andre	engasjementer,	som	fastsatt	av	vedkommende	
myndigheter,	 som	 kredittinstitusjonen	 har	 utestående	 med	 den	 sentrale	 motparten.	 Den	 sentrale	 motpartens	
motpartskredittrisikoengasjementer	med	alle	deltakerne	i	denne	ordningen	skal	daglig	være	sikret	fullt	ut.

7.	 Engasjementer	som	skyldes	 transaksjoner	med	lang	oppgjørstid,	kan	fastsettes	ved	hjelp	av	metodene	i	del	3-6,	
uansett	 hvilke	 av	 metodene	 som	 er	 valgt	 for	 behandling	 av	 ikke-børsomsatte	 derivater	 og	 gjenkjøpsavtaler,	
utlånstransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer	 eller	 råvarer	 og	 lånetransaksjoner	med	margin.	Ved	 beregning	 av	
kapitalkrav	for	transaksjoner	med	lang	oppgjørstid	kan	kredittinstitusjoner	som	anvender	metodene	i	artikkel	84-89,	
anvende	risikovekter	i	henhold	til	metoden	i	artikkel	78-83	på	permanent	grunnlag	og	uansett	hvor	vesentlige	slike	
posisjoner	er.

8.	 For	metodene	i	del	3	og	4	skal	vedkommende	myndigheter	sikre	at	det	nominelle	beløp	som	skal	tas	i	betraktning,	
er	en	egnet	målestokk	for	den	risiko	som	er	forbundet	med	kontrakten.	Dersom	det	f.eks.	i	kontrakten	er	fastsatt	en	
multiplisering	av	kontantstrømmer,	skal	det	nominelle	beløp	justeres	for	å	ta	hensyn	til	multipliseringens	virkninger	
på	kontraktens	risikostruktur.

DEL	3	

Markedsverdimetoden

Trinn	a):		Ved	å	knytte	gjeldende	markedsverdier	til	kontrakter	framkommer	aktuelle	gjenanskaffelseskostnader	for	alle	
kontrakter	med	en	positiv	verdi.

Trinn	b):		For	å	komme	fram	til	et	tall	for	potensiell	framtidig	kreditteksponering,	bortsett	fra	i	tilfeller	der	det	gjelder	
«floating/floating»	 rentebytteavtaler	 i	 samme	 valuta,	 der	 bare	 den	 aktuelle	 gjenanskaffelseskostnaden	 skal	
beregnes,	multipliseres	de	nominelle	hovedstoler	eller	underliggende	verdier	med	prosentverdiene	i	tabell	1:

Tabell 1(1)(2)

Gjenværende	
løpetid(3) Rente-kontrakter Valuta-	og	gull-

kontrakter:
Kontrakter	som	
gjelder	aksjer

Kontrakter	som	
gjelder	andre	edel-
metaller	enn	gull

Kontrakter	som	
gjelder	andre	

råvarer	enn	edel-
metaller

Ett	år	eller	
mindre 0	% 1	% 6	% 7	% 10	%

Mer	enn	ett	
år,	men	under	
fem	år

0,5	% 5	% 8	% 7	% 12	%

Mer	enn	fem	år 1,5	% 7,5	% 10	% 8	% 15	%

(1)	 Kontrakter	som	ikke	omfattes	av	noen	av	de	fem	kategoriene	i	denne	tabellen,	skal	behandles	som	kontrakter	som	gjelder	andre	
råvarer	enn	edelmetaller.

(2)	 For	kontrakter	som	innebærer	flere	utvekslinger	av	hovedstolen,	må	prosentverdiene	multipliseres	med	antallet	gjenværende	innbe-
talinger	som	skal	foretas	i	henhold	til	kontrakten.

(3)	 For	kontrakter	som	er	strukturert	med	henblikk	på	oppgjør	av	utestående	eksponeringer	på	bestemte	betalingstidspunkter,	og	der	
vilkårene	justeres	slik	at	markedsverdien	av	kontrakten	er	lik	null	på	disse	tidspunktene,	vil	gjenværende	løpetid	være	lik	tiden	fram	
til	neste	justering.	Når	det	gjelder	rentekontrakter	som	oppfyller	disse	kriteriene,	og	som	har	en	gjenværende	løpetid	på	mer	enn	ett	
år,	skal	denne	prosenten	ikke	være	mindre	enn	0,5	%.
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Med	henblikk	på	beregning	av	den	potensielle	framtidige	kreditteksponeringen	i	samsvar	med	trinn	b)	kan	
vedkommende	myndigheter	tillate	at	kredittinstitusjoner	anvender	prosentverdiene	i	tabell	2	i	stedet	for	dem	
i	tabell	1,	forutsatt	at	institusjonene	benytter	valgmuligheten	i	nr.	21	i	vedlegg	IV	til	direktiv	2006/49/EF	for	
kontrakter	knyttet	til	andre	råvarer	enn	gull	i	henhold	til	nr.	3	i	vedlegg	IV	til	dette	direktiv.

Tabell 2

Gjenværende	løpetid Edelmetaller	(unntatt	
gull) Uedle	metaller Landbruksvarer Annet,	herunder	

energiprodukter

Ett	år	eller	mindre 2	% 2,5	% 3	% 4	%

Mer	enn	ett	år,	men	
under	fem	år

5	% 4	% 5	% 6	%

Mer	enn	fem	år 7,5	% 8	% 9	% 10	%

Trinn	a):		Summen	 av	 aktuell	 gjenanskaffelseskostnad	 og	 potensiell	 framtidig	 kreditteksponering	 er	 lik	
engasjementsverdien.

DEL	4	

Metode	for	opprinnelig	eksponering

Trinn	a):		Hvert	instruments	nominelle	hovedstol	multipliseres	med	prosentverdiene	i	tabell	3.

Tabell 3

Opprinnelig	løpetid(1) Rentekontrakter Valuta-	og	gullkontrakter

Ett	år	eller	mindre 0,5	% 2	%

Mer	enn	ett	år,	men	under	to	år 1	% 5	%

Tillegg	for	hvert	påfølgende	år 1	% 3	%

Trinn	b):		 Den	opprinnelige	eksponeringen	som	dermed	framkommer,	skal	være	engasjementsverdien.

DEL	5	

Standardisert	metode

1.	 Den	 standardiserte	 metoden	 kan	 bare	 anvendes	 for	 ikke-børsomsatte	 derivater	 og	 transaksjoner	 med	 lang	
oppgjørstid.	Engasjementsverdien	skal	beregnes	separat	for	hver	motregningsgruppe.	Den	skal	fastsettes	eksklusiv	
sikkerhet	på	følgende	måte:

engasjementsverdi	=	

____________
(1)	 Når	det	gjelder	rentekontrakter,	kan	kredittinstitusjoner	med	samtykke	fra	sine	vedkommende	myndigheter	velge	enten	opprinnelig	

løpetid	eller	gjenværende	løpetid.
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β*max	CMV-CMC;Σj | Σi	RPTij	-	Σl	RPClj	|	*CCRMj)

der	

CMV	=	gjeldende	markedsverdi	av	porteføljen	av	transaksjoner	i	motregningsgruppen	med	en	motpart,	uten	at	det	
tas	hensyn	til	sikkerhet,	det	vil	si	der	

CMV	=	Σi	CMVi

der	

CMVi	=	gjeldende	markedsverdi	av	transaksjon	i,

CMC	=	gjeldende	markedsverdi	av	den	sikkerhet	som	er	stilt	i	motregningsgruppen,	det	vil	si	der	

CMC	=	Σl	CMCl

der	

CMCl	=	gjeldende	markedsverdi	av	sikkerhet	l,

i	=	indeks	som	angir	transaksjon,	

l	=	indeks	som	angir	sikkerhet,	

j	=	indeks	som	angir	sikringsgruppekategori.	Disse	sikringsgruppene	svarer	til	risikofaktorer	som	risikoposisjoner	
med	motsatt	 fortegn	kan	avregnes	mot	 for	å	gi	en	netto	 risikoposisjon	som	målingen	av	engasjementet	deretter	
baseres	på,	

RPTij	=	risikoposisjon	fra	transaksjon	i	med	hensyn	til	sikringsgruppe	j,	

RPClj	=	risikoposisjon	fra	sikkerhet	l	med	hensyn	til	sikringsgruppe	j,	

CCRMj	=	multiplikator	for	motpartskredittrisiko	fastsatt	i	tabell	5	med	hensyn	til	sikringsgruppe	j,	

β	=	1,4.

Sikkerhet	fra	en	motpart	har	positivt	fortegn,	og	sikkerhet	til	en	motpart	har	negativt	fortegn.

Sikkerhet	som	anerkjennes	for	denne	metoden	er	begrenset	til	sikkerhet	som	kan	godtas	i	henhold	til	dette	direktivs	
vedlegg	VIII	del	1	nr.	11	og	vedlegg	II	nr.	9	i	direktiv	2006/49/EF.

2.	 Når	en	ikke-børsomsatt	derivattransaksjon	med	en	lineær	risikoprofil	fastsetter	at	et	finansielt	instrument	skal	byttes	
mot	 betaling,	 omtales	 denne	betalingsdelen	 som	«betalingselementet».	Transaksjoner	 som	 fastsetter	 et	 bytte	 av	
betaling	mot	betaling,	består	av	to	betalingselementer.	Betalingselementene	består	av	de	kontraktsmessig	avtalte	
bruttobetalingene,	herunder	det	nominelle	beløp	for	transaksjonen.	Kredittinstitusjoner	kan	se	bort	fra	renterisikoen	
ved	 betalingselementer	 med	 en	 gjenværende	 løpetid	 på	 under	 ett	 år	 med	 hensyn	 til	 følgende	 beregninger.	
Kredittinstitusjoner	kan	behandle	transaksjoner	som	består	av	to	betalingselementer	angitt	i	samme	valuta,	som	for	
eksempel	rentebytteavtaler,	som	en	enkelt	samlet	transaksjon.	Behandlingen	av	betalingselementer	anvendes	på	den	
samlede	transaksjonen.

3.	 Transaksjoner	 med	 en	 lineær	 risikoprofil	 der	 de	 underliggende	 finansielle	 instrumentene	 er	 aksjer	 (herunder	
aksjeindekser),	gull,	andre	edelmetaller	eller	andre	råvarer,	blir	innplassert	i	en	risikoposisjon	i	den	respektive	aksje	
(eller	aksjeindeks)	eller	råvare	(herunder	gull	og	andre	edelmetaller)	og	en	renterisikoposisjon	for	betalingselementet.	
Dersom	 betalingselementet	 er	 angitt	 i	 en	 utenlandsk	 valuta,	 blir	 det	 også	 innplassert	 i	 en	 risikoposisjon	 i	 den	
respektive	valutaen.

4.	 Transaksjoner	med	en	lineær	risikoprofil	med	et	gjeldsinstrument	som	det	underliggende	instrumentet,	blir	innplassert	
i	en	renterisikoposisjon	for	gjeldsinstrumentet	og	en	annen	renterisikoposisjon	for	betalingselementet.	Transaksjoner	
med	 en	 lineær	 risikoprofil	 som	 fastsetter	 bytte	 av	 betaling	mot	 betaling,	 herunder	 valutaterminkontrakter,	 blir	
innplassert	i	en	renterisikoposisjon	for	hvert	av	betalingselementene.	Dersom	det	underliggende	gjeldsinstrumentet	
er	angitt	i	en	utenlandsk	valuta,	blir	gjeldsinstrumentet	innplassert	i	en	risikoposisjon	i	denne	valutaen.	Dersom	et	
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betalingselement	er	angitt	i	en	utenlandsk	valuta,	blir	betalingselementet	også	innplassert	i	en	risikoposisjon	i	denne	
valutaen.	Den	engasjementsverdien	som	skal	gis	en	rentebasisbytteavtale	i	utenlandsk	valuta,	er	lik	null.

5.	 Størrelsen	 på	 en	 risikoposisjon	 som	 følge	 av	 en	 transaksjon	med	 lineær	 risikoprofil	 er	 den	 effektive	 nominelle	
verdien	(markedspris	multiplisert	med	mengde)	av	de	underliggende	finansielle	instrumentene	(herunder	råvarer)	
omregnet	til	kredittinstitusjonens	egen	valuta,	bortsett	fra	når	det	gjelder	gjeldsinstrumenter.

6.	 For	gjeldsinstrumenter	og	for	betalingselementer	er	størrelsen	på	risikoposisjonen	den	effektive	nominelle	verdien	
av	de	utestående	bruttobetalingene	(herunder	det	nominelle	beløp)	omregnet	til	kredittinstitusjonens	egen	valuta,	
multiplisert	med	den	endrede	durasjonen	til	gjeldsinstrumentet	eller	betalingselementet.

7.	 Størrelsen	 på	 en	 risikoposisjon	 som	 følge	 av	 en	 kredittbytteavtale	 er	 den	 nominelle	 verdien	 av	
referansegjeldsinstrumentet	multiplisert	med	den	gjenværende	løpetiden	til	kredittmisligholdsbytteavtalen.

8.	 Størrelsen	på	en	risikoposisjon	fra	et	ikke-børsomsatt	derivat	med	en	ikke-lineær	risikoprofil,	herunder	opsjoner	
og	opsjoner	på	bytteavtaler,	er	lik	deltaekvivalenten	av	effektiv	nominell	verdi	av	det	finansielle	instrumentet	som	
ligger	til	grunn	for	transaksjonen,	bortsett	fra	når	det	gjelder	et	underliggende	gjeldsinstrument.

9.	 Størrelsen	på	en	risikoposisjon	som	følge	av	et	ikke-børsomsatt	derivat	med	en	ikke-lineær	risikoprofil,	herunder	
opsjoner	 og	 opsjoner	 om	 å	 inngå	 bytteavtaler,	 der	 det	 underliggende	 instrumentet	 er	 et	 gjeldsinstrument	
eller	 et	 betalingselement,	 er	 lik	 deltaekvivalenten	 av	 effektiv	 nominell	 verdi	 av	 det	 finansielle	 instrumentet	
eller	 betalingselementet,	 multiplisert	 med	 den	 endrede	 durasjonen	 til	 henholdsvis	 gjeldsinstrumentet	 eller	
betalingselementet.

10.	 For	fastsettelse	av	risikoposisjoner	skal	sikkerhet	mottatt	fra	en	motpart	behandles	som	en	fordring	på	motparten	
i	 henhold	 til	 en	derivatkontrakt	 (lang	posisjon)	 som	 forfaller	 i	 dag,	mens	 stilt	 sikkerhet	 skal	behandles	 som	en	
forpliktelse	overfor	motparten	(kort	posisjon)	som	forfaller	i	dag.

11.		Kredittinstitusjoner	kan	anvende	følgende	formel	for	å	fastsette	størrelse	på	og	fortegn	for	en	risikoposisjon:

For	alle	andre	instrumenter	enn	gjeldsinstrumenter:	

effektiv	nominell	verdi,	eller	

deltaekvivalenten	av	nominell	verdi	=	pref

δV

δp

der	

Pref	=	prisen	på	det	underliggende	instrumentet,	uttrykt	i	referansevalutaen,	

V	=	verdien	av	det	finansielle	instrumentet	(for	en	opsjon	er	dette	opsjonsprisen,	og	for	en	transaksjon	med	en	lineær	
risikoprofil	er	dette	verdien	av	selve	det	underliggende	instrumentet),	

p	=	prisen	på	det	underliggende	instrumentet,	uttrykt	i	samme	valuta	som	V.	

For	gjeldsinstrumenter	og	betalingselementene	til	alle	transaksjoner:	

effektiv	nominell	verdi	multiplisert	med	den	endrede	durasjon,	eller	

deltaekvivalenten	i	nominell	verdi	multiplisert	med	den	endrede	durasjon	

δV

δr

der	

V	=	verdien	av	det	finansielle	instrumentet	(for	en	opsjon	er	dette	opsjonsprisen	og	for	en	transaksjon	med	en	lineær	
risikoprofil	er	dette	verdien	av	henholdsvis	selve	det	underliggende	instrumentet	eller	betalingselementet),	

r	=	rentenivå.

Dersom	V	 er	 angitt	 i	 en	 annen	 valuta	 enn	 referansevalutaen,	må	 derivatet	 omregnes	 til	 referansevalutaen	 ved	
multiplikasjon	med	relevant	valutakurs.
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12.		Risikoposisjonene	 skal	 ordnes	 i	 sikringsgrupper.	 For	 hver	 sikringsgruppe	 beregnes	 den	 absolutte	 verdien	 av	
summen	av	de	risikoposisjonene	som	framkommer.	Denne	nettorisikoposisjon	representeres	ved	

|	Σi	RPTij	-	Σl	RPClj |

i	formelen	i	nr.	1.

13.		For	 renterisikoposisjoner	 som	 følge	 av	 pengeinnskudd	mottatt	 fra	motparten	 som	 sikkerhet,	 betalingselementer	
og	underliggende	gjeldsinstrumenter,	som	det	i	samsvar	med	tabell	1	i	vedlegg	I	til	direktiv	2006/49/EF	anvendes	
et	kapitalkrav	på	1,60	%	eller	mindre	på,	er	det	seks	sikringsgrupper	for	hver	valuta,	slik	det	framgår	av	tabell	4	
nedenfor.	Sikringsgrupper	blir	definert	ved	en	kombinasjon	av	kriteriene	«løpetid»	og	«referanserenter».

Tabell 4

Offentlige	referanserenter Andre	referanserenter	enn	offentlige	
referanserenter

Løpetid

Løpetid

Løpetid

←	1	år	

>1	—	←	5	år

>	5	år	

←	1	år	

>1	—	←	5	år

>	5	år	

14.		For	 renterisikoposisjoner	 som	 følge	 av	 underliggende	 gjeldsinstrumenter	 eller	 betalingselementer	 der	 renten	 er	
koblet	 til	 en	 referanserente	 som	 representerer	 et	 generelt	markedsrentenivå,	 er	 gjenværende	 løpetid	 lengden	 av	
tidsintervallet	 fram	 til	 neste	 justering	 av	 renten.	 I	 alle	 andre	 tilfeller	 er	 gjenværende	 løpetid	 den	 gjenværende	
levetiden	 til	 det	 underliggende	 gjeldsinstrumentet,	 eller	 når	 det	 gjelder	 et	 betalingselement,	 den	 gjenværende	
levetiden	til	transaksjonen.

15.		Det	er	én	sikringsgruppe	for	hver	utsteder	av	et	referansegjeldsinstrument	som	ligger	under	en	kredittbytteavtale.

16.		For	renterisikoposisjoner	som	følge	av	pengeinnskudd	som	er	stilt	som	sikkerhet	hos	en	motpart	når	vedkommende	
motpart	 ikke	 har	 utestående	 gjeldsforpliktelser	 med	 lav	 spesifikk	 risiko,	 og	 som	 følge	 av	 underliggende	
gjeldsinstrumenter	som	det	i	samsvar	med	tabell	1	i	vedlegg	I	til	direktiv	2006/49/EF	anvendes	et	kapitalkrav	på	mer	
enn	1,60	%	på,	er	det	én	sikringsgruppe	for	hver	utsteder.	Når	et	betalingselement	etterligner	et	slikt	gjeldsinstrument,	
er	det	også	én	sikringsgruppe	for	hver	utsteder	av	referansegjeldsinstrumentet.	Kredittinstitusjoner	kan	velge	å	samle	
risikoposisjoner	som	er	knyttet	til	gjeldsinstrumenter	fra	en	bestemt	utsteder,	eller	til	referansegjeldsinstrumenter	
fra	 samme	 utsteder,	 som	 etterlignes	 av	 betalingselementer,	 eller	 som	 er	 underliggende	 instrument	 for	 en	
kredittbytteavtale,	i	samme	sikringsgruppe.

17.		Andre	 underliggende	 finansielle	 instrumenter	 enn	 gjeldsinstrumenter	 skal	 plasseres	 i	 de	 samme	 respektive	
sikringsgruppene	bare	dersom	de	er	identiske	eller	tilsvarende	instrumenter.	I	alle	andre	tilfeller	skal	de	plasseres	i	
separate	sikringsgrupper.	I	hvilken	grad	instrumenter	tilsvarer	hverandre,	fastsettes	slik:	

–	 For	aksjer	er	tilsvarende	instrumenter	de	som	har	samme	utsteder.	En	aksjeindeks	behandles	som	en	separat	
utsteder.	

–	 For	edelmetaller	er	tilsvarende	instrumenter	de	som	er	basert	på	samme	metall.	En	edelmetallindeks	behandles	
som	et	separat	edelmetall.	

–	 For	elektrisk	kraft	er	tilsvarende	instrumenter	de	leveringsrettigheter	og	-plikter	som	viser	til	samme	tidsintervall	
med	toppbelastning	eller	med	lav	belastning	i	et	hvilket	som	helst	24-timersintervall.	

–	 For	råvarer	er	tilsvarende	instrumenter	de	som	er	basert	på	samme	råvare.	En	råvareindeks	behandles	som	en	
separat	råvare.	
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18.		Multiplikatorene	for	motpartskredittrisiko	(CCRM)	for	de	ulike	kategoriene	av	sikringsgrupper	framgår	av	tabell	5	
nedenfor:

Tabell 5

Sikringsgruppekategorier

Multi-plikatorer	
for	motparts-
kreditt-risiko	
(CCRM)

1. Rente 0,2	%

2. Renter	 for	 risikoposisjoner	 som	 følge	 av	 et	 referansegjeldsinstrument	 som	 er	
underliggende	 instrument	 for	 en	 kredittbytteavtale,	 og	 som	 det	 anvendes	 et	
kapitalkrav	på	1,60	%	eller	mindre	på	i	henhold	til	tabell	1	i	vedlegg	I	til	direktiv	
2006/49/EF

0,3	%

3. Renter	 for	 risikoposisjoner	 som	 følge	 av	 et	 gjeldsinstrument	 eller	 et	
referansegjeldsinstrument	som	det	anvendes	et	kapitalkrav	på	mer	enn	1,60	%	på	i	
henhold	til	tabell	1	i	vedlegg	I	til	direktiv	2006/49/EF

0,6	%

4. Valutakurser 2,5	%

5. Elektrisk	kraft 4	%

6. Gull 5	%

7. Aksjer 7	%

8. Edelmetaller	(unntatt	gull) 8,5	%

9. Andre	råvarer	(unntatt	edelmetaller	og	elektrisk	kraft) 10	%

10. Underliggende	instrumenter	for	ikke-børsomsatte	derivater	som	ikke	er	omfattet	av	
noen	av	kategoriene	foran

10	%

Underliggende	instrumenter	for	ikke-børsomsatte	derivater,	som	nevnt	i	nr.	10	i	tabell	5,	skal	plasseres	i	separate	
individuelle	sikringsgrupper	for	hver	kategori	av	underliggende	instrumenter.

19.		For	 transaksjoner	 med	 en	 ikke-lineær	 risikoprofil	 eller	 for	 betalingselementer	 og	 transaksjoner	 med	
gjeldsinstrumenter	 som	 underliggende	 instrumenter,	 som	 kredittinstitusjonen	 ikke	 kan	 fastsette	 henholdsvis	
deltaverdien	eller	den	endrede	durasjon	for,	med	en	instrumentmodell	som	vedkommende	myndighet	har	godkjent	
med	 det	 formål	 å	 kunne	 fastsette	 minstekravene	 til	 kapital	 for	 markedsrisiko,	 skal	 vedkommende	 myndighet	
fastsette	 størrelsen	 på	 risikoposisjonene	 og	 de	 relevante	 multiplikatorene	 for	 motpartsrisiko	 med	 forsiktighet.	
Alternativt	kan	vedkommende	myndigheter	kreve	at	metoden	i	del	3	anvendes.	Motregning	skal	ikke	anerkjennes	
(det	vil	si	at	engasjementsverdien	skal	fastsettes	som	om	det	forelå	en	motregningsgruppe	som	bare	omfattet	den	
enkelte	transaksjonen).

20.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 ha	 interne	 framgangsmåter	 for	 å	 kontrollere	 at	 før	 en	 transaksjon	 omfattes	 av	 en	
sikringsgruppe,	 dekkes	 transaksjonen	 av	 en	 motregningskontrakt	 som	 kan	 tvangsfullbyrdes,	 og	 som	 oppfyller	
kravene	i	del	7.

21.		En	 kredittinstitusjon	 som	 gjør	 bruk	 av	 sikkerheter	 for	 å	 redusere	 sin	 motpartskredittrisiko,	 skal	 ha	 interne	
framgangsmåter	 for	 å	 kontrollere	 at	 før	 den	 innregner	 virkningen	 av	 sikkerhetene	 i	 sine	 beregninger,	 skal	
sikkerhetene	oppfylle	de	standardene	for	rettssikkerhet	som	framgår	av	vedlegg	VIII.

DEL	6	

Metoden	med	intern	modell

1.	 Med	forbehold	for	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter	kan	en	kredittinstitusjon	anvende	metoden	med	
intern	modell	til	å	beregne	engasjementsverdien	for	transaksjonene	i	del	2	nr.	2	i),	eller	for	transaksjonene	i	del	2	
nr.	2	ii),	iii)	og	iv),	eller	for	transaksjonene	i	del	2	nr.	2	i)-iv).	I	hvert	av	disse	tilfellene	kan	transaksjonene	i	del	2	
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nr.	2	v)	også	inkluderes.	Uten	hensyn	til	del	2	nr.	1	annet	ledd	kan	kredittinstitusjoner	velge	ikke	å	anvende	denne	
metoden	på	engasjementer	som	er	uvesentlige	med	hensyn	til	størrelse	og	risiko.	For	å	kunne	anvende	metoden	med	
intern	modell	skal	en	kredittinstitusjon	oppfylle	kravene	i	denne	del.

2.	 Med	 forbehold	 for	 godkjenning	 fra	 vedkommende	 myndigheter	 kan	 gjennomføringen	 av	 metoden	 med	 intern	
modell	 skje	 trinnvis	 på	 tvers	 av	 ulike	 transaksjonstyper,	 og	 i	 løpet	 av	 denne	perioden	kan	 en	 kredittinstitusjon	
anvende	metodene	i	del	3	eller	del	5.	Uten	hensyn	til	resten	av	denne	del	skal	det	ikke	kreves	at	kredittinstitusjoner	
anvender	en	bestemt	type	modell.

3.	 For	alle	ikke-børsomsatte	derivattransaksjoner	og	for	transaksjoner	med	lang	oppgjørstid	der	en	kredittinstitusjon	
ikke	har	fått	godkjenning	til	å	anvende	metoden	med	intern	modell,	skal	kredittinstitusjonen	anvende	metodene	i	
del	3	eller	del	5.	Kombinert	anvendelse	av	disse	to	metodene	er	tillatt	på	permanent	grunnlag	innenfor	et	konsern.	
Kombinert	anvendelse	av	disse	to	metodene	innenfor	et	rettssubjekt	er	tillatt	bare	dersom	en	av	metodene	anvendes	
i	tilfellene	nevnt	i	del	5	nr.	19.

4.	 Kredittinstitusjoner	som	har	fått	tillatelse	til	å	benytte	metoden	med	intern	modell,	skal	ikke	gå	tilbake	til	å	anvende	
metodene	i	del	3	eller	5,	bortsett	fra	i	de	tilfeller	der	det	kan	godtgjøres	at	det	er	gode	grunner	for	dette,	og	etter	
godkjenning	 fra	 vedkommende	 myndigheter.	 Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 ikke	 lenger	 opptrer	 i	 samsvar	 med	
kravene	i	denne	del,	skal	den	enten	legge	fram	for	vedkommende	myndighet	en	plan	for	hvordan	den	raskt	skal	
kunne	overholde	kravene,	eller	godtgjøre	at	virkningen	av	manglende	overholdelse	er	uvesentlig.

Engasjementsverdi

5.	 Engasjementsverdien	 skal	 måles	 på	 nivået	 for	 motregningsgruppen.	 Modellen	 skal	 spesifisere	 prognosen	 for	
fordelingen	av	endringer	i	motregningsgruppens	markedsverdi	som	kan	tilskrives	endringer	i	markedsvariabler,	som	
for	eksempel	renter	og	valutakurser.	Modellen	skal	deretter	beregne	engasjementsverdien	for	motregningsgruppen	
på	hvert	framtidig	tidspunkt	ut	fra	endringene	i	markedsvariablene.	For	motparter	som	det	er	inngått	marginavtaler	
med,	kan	modellen	også	fange	opp	framtidige	bevegelser	med	hensyn	til	sikkerheten.

6.	 Kredittinstitusjoner	 kan	 ta	 hensyn	 til	 godtakbare	 finansielle	 sikkerheter	 som	 definert	 i	 dette	 direktivs	 vedlegg	
VIII	 del	 1	 nr.	 11	 og	 i	 nr.	 9	 i	 vedlegg	 II	 til	 direktiv	 2006/49/EF	 i	 sine	 sannsynlige	 fordelinger	 av	 endringer	 i	
motregningsgruppens	markedsverdi,	 dersom	 de	 kvantitative	 og	 kvalitative	 kravene	 og	 informasjonskravene	 for	
metoden	med	intern	modell	er	oppfylt	for	sikkerheten.

7.	 Engasjementsverdien	skal	beregnes	som	produktet	av	alfa	og	effektivt	forventet	positivt	engasjement:	

Engasjementsverdi	=	α	×	«effektivt	forventet	positivt	engasjement»

der	

alfa	 (α)	 skal	 være	 1,4,	 men	 vedkommende	 myndigheter	 kan	 kreve	 en	 høyere	 verdi	 for	 alfa	 (α),	 og	 effektivt	
forventet	positivt	engasjement	skal	beregnes	ved	å	estimere	forventet	engasjement	(EEt)	som	det	gjennomsnittlige	
engasjement	på	det	framtidige	tidspunkt	t,	der	gjennomsnittet	fastsettes	på	grunnlag	av	mulige	framtidige	verdier	
for	 relevante	 markedsrisikofaktorer.	Modellen	 estimerer	 forventet	 engasjement	 (EE)	 på	 en	 serie	 av	 framtidige	
tidspunkter	som	t1,	t2,	t3	osv.

8.	 Effektivt	forventet	engasjement	skal	beregnes	rekursivt	som	

Effektivt	EEtk	=	max(effektiv	EEtk-1;	EEtk)

der	

den	aktuelle	dato	er	betegnet	som	t0	og	effektiv	EEt0	tilsvarer	det	aktuelle	engasjement.

9.	 I	denne	sammenheng	er	effektivt	forventet	positivt	engasjement	lik	gjennomsnittlig	effektivt	forventet	engasjement	
i	 løpet	av	det	første	året	av	et	 framtidig	engasjement.	Dersom	alle	kontraktene	i	motregningsgruppen	forfaller	 i	
løpet	av	mindre	enn	ett	år,	er	forventet	positivt	engasjement	lik	gjennomsnittet	av	det	forventede	engasjement	fram	
til	alle	kontrakter	i	motregningsgruppen	forfaller.	Effektivt	forventet	positivt	engasjement	beregnes	som	et	vektet	
gjennomsnitt	av	effektivt	forventet	engasjement:	
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Effektivt forventet positivt engasjement	=	
min	(1	år;løpetid)

Effektivt forventet engasjementtk
*ΔtkΣ

k=1

der	

vektene	Δtk	=	tk	—	tk-1	gjelder	tilfeller	der	det	framtidige	engasjement	blir	beregnet	på	tidspunkter	som	ikke	er	
jevnt	fordelt	over	tid.

10.	 Målene	for	det	forventede	engasjement	eller	høyeste	engasjement	skal	beregnes	på	grunnlag	av	en	fordeling	av	
engasjementer	som	tar	hensyn	til	at	engasjementene	ikke	nødvendigvis	er	normalt	fordelt.

11.		Kredittinstitusjoner	kan	benytte	et	mål	som	er	mer	forsiktig	enn	alfa	(α)	multiplisert	med	effektivt	forventet	positivt	
engasjement	slik	det	beregnes	i	samsvar	med	ligningen	foran	for	hver	enkelt	motpart.

12.		Uten	hensyn	til	nr.	7	kan	vedkommende	myndigheter	tillate	at	kredittinstitusjoner	anvender	sine	egne	estimater	av	
alfa	(α),	men	med	en	laveste	verdi	lik	1,2,	der	α	skal	tilsvare	forholdet	mellom	ansvarlig	kapital	fra	en	full	simulering	
av	motpartskredittrisikoengasjement	for	samtlige	motparter	(teller)	og	ansvarlig	kapital	basert	på	forventet	positivt	
engasjement	(nevner).	I	nevneren	skal	forventet	positivt	engasjement	benyttes	som	om	den	var	et	fast	utestående	
beløp.	Kredittinstitusjoner	skal	godtgjøre	at	deres	interne	estimater	av	α	i	telleren	gjenspeiler	vesentlige	kilder	til	
stokastisk	avhengighet	 i	 fordelingen	av	markedsverdiene	 for	 transaksjoner	 eller	porteføljer	 av	 transaksjoner	 for	
ulike	motparter.	Interne	estimater	av	α	skal	ta	hensyn	til	graden	av	diversifisering	i	porteføljene.

13.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 påse	 at	 teller	 og	 nevner	 for	 α	 blir	 beregnet	 på	 en	 konsekvent	 måte	 med	 hensyn	 til	
modellmetoder,	 parameterspesifikasjoner	 og	 porteføljesammensetning.	 Den	 tilnærmingsmåte	 som	 anvendes,	
skal	 være	 basert	 på	 kredittinstitusjonens	metode	 for	 beregning	 av	 ansvarlig	 kapital,	 være	 godt	 dokumentert	 og	
være	underlagt	en	uavhengig	godkjenning.	I	tillegg	skal	kredittinstitusjoner	gjennomgå	sine	estimater	minst	hvert	
kvartal,	 og	 oftere	 når	 sammensetningen	 av	 porteføljen	 varierer	 over	 tid.	Kredittinstitusjoner	 skal	 også	 vurdere	
modellrisikoen.

14.		Der	 det	 er	 hensiktsmessig	 bør	 volatiliteter	 og	 korrelasjoner	 av	markedsrisikofaktorer	 som	benyttes	 i	 den	 felles	
simuleringen	av	markeds-	og	kredittrisiko,	være	betinget	av	at	kredittrisikofaktoren	gjenspeiler	potensielle	økninger	
i	volatilitet	eller	korrelasjon	i	en	økonomisk	nedgangsperiode.

15.		Dersom	motregningsgruppen	er	underlagt	en	marginavtale,	skal	kredittinstitusjoner	anvende	et	av	følgende	mål	for	
forventet	positivt	engasjement:

a)	 Effektivt	forventet	positivt	engasjement	uten	å	ta	hensyn	til	marginavtalen.	

b)	 Terskelen,	dersom	denne	er	positiv,	i	henhold	til	marginavtalen	pluss	et	tillegg	som	gjenspeiler	den	forventede	
økningen	 i	 engasjementet	 i	 marginrisikoperioden.	 Tillegget	 beregnes	 som	 den	 forventede	 økning	 av	
motregningsgruppens	engasjement,	 regnet	 fra	et	aktuelt	engasjement	 lik	null	og	 i	marginrisikoperioden.	En	
minsteverdi	på	fem	virkedager	for	motregningsgrupper	som	bare	består	av	gjenkjøpsavtaler	underlagt	daglig	
marginberegning	og	daglig	markedsvurdering,	samt	ti	bankdager	for	alle	andre	motregningsgrupper,	pålegges	
den	marginrisikoperioden	som	anvendes	for	dette	formål.	

c)	 Dersom	modellen	 fanger	 opp	 virkningene	 av	marginene	 når	 det	 forventede	 engasjement	 blir	 estimert,	 kan	
modellens	mål	for	forventet	engasjement	anvendes	direkte	i	ligningen	i	nr.	8	etter	godkjenning	fra	vedkommende	
myndigheter.

Minstekrav	for	modeller	for	forventet	positivt	engasjement

16.		En	kredittinstitusjons	modell	for	forventet	positivt	engasjement	skal	oppfylle	driftskravene	i	nr.	17-41.

Kontroll	med	motpartskredittrisiko

17.		Kredittinstitusjonen	skal	ha	en	kontrollenhet	med	ansvar	for	utforming	og	gjennomføring	av	institusjonens	system	
for	håndtering	av	motpartskredittrisiko,	herunder	innledende	og	løpende	validering	av	modellen.	Denne	enheten	
skal	 kontrollere	 inndatas	 integritet	 og	 utarbeide	 og	 analysere	 rapporter	 om	 resultatet	 fra	 kredittinstitusjonens	
risikomålingsmodell,	 herunder	 en	vurdering	 av	 forholdet	mellom	målinger	 av	 risikoeksponering	og	grenser	 for	
kreditt	og	handel.	Denne	enheten	skal	være	uavhengig	av	enheter	med	ansvar	for	oppretting	eller	fornying	av	eller	
handel	med	engasjementer,	og	skal	ikke	være	gjenstand	for	unødig	påvirkning.	Den	skal	dessuten	ha	tilstrekkelig	
personale	og	rapportere	direkte	til	kredittinstitusjonens	øverste	administrative	ledelse.	Denne	enhetens	arbeid	skal	
være	godt	integrert	med	kredittinstitusjonens	daglige	håndtering	av	kredittrisiko.	Enhetens	resultater	skal	på	samme	
måte	 være	 en	 integrert	 del	 av	 framgangsmåten	 for	 planlegging,	 overvåking	og	kontroll	 av	 kredittinstitusjonens	
kredittrisikoprofil	og	generelle	risikoprofil.

18.		En	kredittinstitusjon	 skal	ha	 retningslinjer,	 framgangsmåter	og	 systemer	 for	håndtering	av	motpartskredittrisiko	
som	er	solide	og	gjennomført	med	integritet.	En	solid	ramme	for	håndtering	av	motpartskredittrisiko	skal	omfatte	
identifisering,	måling,	håndtering,	godkjenning	og	internrapportering	av	motpartskredittrisiko.
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19.		En	 kredittinstitusjons	 retningslinjer	 for	 risikohåndtering	 skal	 ta	 hensyn	 til	 markedsrisiko,	 likviditetsrisiko	 og	
operasjonell	risiko	samt	juridisk	risiko	som	kan	opptre	i	tilknytning	til	motpartskredittrisiko.	Kredittinstitusjonen	
skal	 ikke	 drive	 virksomhet	med	 en	motpart	 uten	 å	 vurdere	 dennes	 kredittverdighet,	 og	 skal	 ta	 behørig	 hensyn	
til	 kredittrisiko	 i	 forbindelse	 med	 og	 før	 avvikling.	 Denne	 risiko	 skal	 i	 den	 utstrekning	 det	 er	 praktisk	 mulig	
håndteres	på	motpartsnivå	(summen	av	motpartskredittrisikoengasjementer	og	andre	kredittengasjementer)	og	på	
foretaksnivå.

20.		En	 kredittinstitusjons	 styre	 og	 øverste	 administrative	 ledelse	 skal	 delta	 aktivt	 i	 kontrollprosessen	 for	
motpartskredittrisiko,	 og	 skal	 anse	 denne	 som	 en	 svært	 viktig	 side	 av	 forretningsvirksomheten	 som	 det	 må	
settes	av	betydelige	ressurser	til.	Den	øverste	administrative	ledelsen	skal	være	oppmerksom	på	begrensningene	
og	 forutsetningene	når	det	gjelder	den	modellen	 som	benyttes,	 samt	den	 innvirkning	disse	 faktorene	kan	ha	på	
resultatets	pålitelighet.	Den	øverste	administrative	ledelsen	skal	også	vurdere	usikkerhet	knyttet	til	markedsmiljø	
og	driftsspørsmål,	og	være	oppmerksom	på	hvordan	slike	faktorer	gjenspeiles	i	modellen.

21.		De	 daglige	 rapportene	 som	 utarbeides	 om	 en	 kredittinstitusjons	 motpartskredittrisikoengasjementer,	 skal	
gjennomgås	på	et	ledelsesnivå	med	tilstrekkelig	ansiennitet	og	autoritet	til	å	kunne	gjennomføre	både	reduksjoner	
i	posisjoner	som	tas	av	de	 individuelle	kredittforvalterne	eller	 -handlerne,	og	reduksjoner	 i	kredittinstitusjonens	
generelle	motpartskredittrisikoengasjement.

22.		En	 kredittinstitusjons	 system	 for	 håndtering	 av	motpartskredittrisiko	 skal	 anvendes	 i	 sammenheng	med	 interne	
kreditt-	og	handelsgrenser.	Kreditt-	og	handelsgrenser	skal	være	knyttet	til	kredittinstitusjonens	risikomålingsmodell	
på	 en	måte	 som	 er	 konsekvent	 over	 tid,	 og	 som	 er	 godt	 forstått	 av	 kredittforvaltere,	 handlere	 og	 den	 øverste	
administrative	ledelsen.

23.		En	kredittinstitusjons	måling	av	motpartskredittrisiko	skal	omfatte	måling	av	bruk	av	kreditt	daglig	og	innenfor	
samme	dag.	Kredittinstitusjonen	skal	måle	det	aktuelle	engasjement	både	med	og	uten	sikkerhet.	På	portefølje-	
og	 motpartsnivå	 skal	 kredittinstitusjonen	 beregne	 og	 overvåke	 høyeste	 engasjement	 eller	 potensielt	 framtidig	
engasjement	ved	det	 konfidensintervall	 som	er	valgt	 av	kredittinstitusjonen.	Kredittinstitusjonen	 skal	 ta	hensyn	
til	store	eller	konsentrerte	posisjoner,	herunder	med	hensyn	til	grupper	av	motparter	med	innbyrdes	 tilknytning,	
bransjer,	marked	osv.

24.		En	kredittinstitusjon	 skal	ha	 innført	 en	 rutine	og	et	omfattende	program	 for	 stresstesting	 som	et	 supplement	 til	
analysen	av	motpartskredittrisiko,	basert	på	de	daglige	resultatene	fra	kredittinstitusjonens	risikomålingsmodell.	
Resultatene	 av	 denne	 stresstestingen	 skal	 jevnlig	 gjennomgås	 av	 den	 øverste	 administrative	 ledelsen	 og	 skal	
gjenspeiles	 i	 de	 retningslinjer	 og	 begrensninger	 for	motpartskredittrisiko	 som	 ledelsen	 og	 styret	 har	 fastsatt.	 I	
tilfeller	der	stresstester	viser	en	særlig	sårbarhet	overfor	et	gitt	sett	av	omstendigheter,	skal	det	umiddelbart	treffes	
tiltak	for	å	håndtere	slik	risiko	på	en	hensiktsmessig	måte.

25.		En	kredittinstitusjon	skal	ha	innført	en	rutine	for	å	sikre	overholdelse	av	et	dokumentert	sett	av	interne	retningslinjer,	
kontroller	og	framgangsmåter	for	driften	av	systemet	for	håndtering	av	motpartskredittrisiko.	Kredittinstitusjonens	
system	for	håndtering	skal	være	godt	dokumentert,	og	det	skal	gis	en	forklaring	av	de	empiriske	teknikkene	som	
benyttes	for	å	måle	motpartskredittrisiko.

26.		En	kredittinstitusjon	skal	regelmessig	foreta	en	uavhengig	gjennomgåelse	av	institusjonens	system	for	håndtering	
av	 motpartskredittrisiko	 gjennom	 sin	 egen	 interne	 revisjonsprosess.	 Denne	 gjennomgåelsen	 skal	 omfatte	 både	
virksomheten	til	forretningsenhetene	nevnt	i	nr.	17	og	til	den	uavhengige	kontrollenheten	for	motpartskredittrisiko.	
En	gjennomgåelse	av	den	generelle	prosessen	for	håndtering	av	motpartskredittrisiko	skal	skje	regelmessig	og	skal	
minst	omfatte

a)	 hvorvidt	dokumentasjonen	av	systemet	og	prosessen	for	håndtering	av	motpartskredittrisiko	er	tilstrekkelig,	

b)	 organiseringen	av	kontrollenheten	for	motpartskredittrisiko,	

c)	 integrering	av	motpartskredittrisikotiltak	i	den	daglige	risikohåndteringen,	

d)	 framgangsmåten	 for	 godkjenning	 av	 de	 risikomålingsmodeller	 og	 verdsettingssystemer	 som	 benyttes	 av	
personalet	i	handels-	og	administrasjonsavdelinger,	

e)	 validering	av	eventuelle	betydelige	endringer	i	framgangsmåten	for	måling	av	motpartskredittrisiko,	

f)	 omfanget	av	motpartskredittrisiko	som	fanges	opp	av	risikomålingsmodellen,	

g)	 ledelsesinformasjonssystemets	integritet,	

h)	 nøyaktigheten	til	data	som	gjelder	motpartskredittrisiko,	og	om	dataene	er	fullstendige,	

i)	 kontroll	av	om	de	datakilder	som	benyttes	i	forbindelse	med	modellene,	er	konsekvente,	aktuelle	og	pålitelige,	
samt	om	disse	kildene	er	uavhengige,	

j)	 nøyaktighet	og	egnethet	når	det	gjelder	hypotesene	om	volatilitet	og	korrelasjon,	
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k)	 nøyaktigheten	av	verdsettings-	og	risikotransformeringsberegninger,	og	

l)	 verifisering	av	modellens	nøyaktighet	ved	hyppig	etterkontroll.

Anvendelseskrav

27.		Fordelingen	av	engasjementer	generert	ved	hjelp	av	modellen	som	benyttes	til	å	beregne	effektivt	forventet	positivt	
engasjement,	 skal	 integreres	 tett	 i	 kredittinstitusjonens	 daglige	 prosess	 for	 håndtering	 av	motpartskredittrisiko.	
Modellens	 resultater	 skal	 på	 tilsvarende	 måte	 spille	 en	 svært	 viktig	 rolle	 i	 kredittgodkjenning,	 håndtering	 av	
motpartskredittrisiko,	fordeling	av	ansvarlig	kapital	og	foretaksstyring	i	kredittinstitusjonen.

28.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 ha	 erfaring	 med	 anvendelse	 av	 modeller	 som	 genererer	 en	 fordeling	 av	
motpartskredittrisikoengasjementer.	 Kredittinstitusjonen	 skal	 derfor	 kunne	 godtgjøre	 at	 den	 i	 minst	 ett	 år	 før	
vedkommende	myndigheters	godkjenning	har	benyttet	en	modell	til	å	beregne	fordelingene	av	engasjementer	som	
ligger	til	grunn	for	beregningene	av	forventet	positivt	engasjement,	og	som	i	hovedsak	oppfyller	minstekravene	
fastsatt	i	denne	del.

29.		Modellen	som	benyttes	til	å	generere	en	fordeling	av	motpartskredittrisikoengasjementer,	skal	være	en	del	av	en	
ramme	 for	 håndtering	 av	motpartskredittrisiko	 som	omfatter	 identifisering,	måling,	 håndtering,	 godkjenning	og	
internrapportering	av	motpartskredittrisiko.	Denne	 rammen	skal	omfatte	måling	av	bruk	av	kreditt	 (summen	av	
motpartskredittrisikoengasjementer	og	andre	kredittengasjementer)	og	fordeling	av	ansvarlig	kapital.	I	 tillegg	til	
forventet	 positivt	 engasjement	 skal	 en	 kredittinstitusjon	måle	 og	 håndtere	 aktuelle	 engasjementer.	Der	 dette	 er	
hensiktsmessig	skal	kredittinstitusjonen	måle	aktuelle	engasjementer	med	eller	uten	sikkerheter.	Anvendelseskravene	
er	 oppfylt	 dersom	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 andre	mål	 for	motpartskredittrisiko,	 som	 for	 eksempel	 høyeste	
engasjement	 eller	 potensielt	 framtidig	 engasjement,	 basert	 på	 den	 fordeling	 av	 engasjementer	 som	 er	 generert	
gjennom	samme	modell	som	for	beregningen	av	forventet	positivt	engasjement.

30.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 om	 nødvendig	 kunne	 estimere	 det	 daglige	 forventede	 engasjement,	 med	 mindre	
den	 godtgjør	 overfor	 vedkommende	 myndigheter	 at	 dens	 motpartskredittrisikoengasjementer	 krever	 mindre	
hyppige	beregninger.	Kredittinstitusjonen	skal	beregne	det	 forventede	engasjement	 i	henhold	 til	en	 tidsprofil	av	
prognoseperioder	som	i	tilstrekkelig	grad	gjenspeiler	tidsstrukturen	til	framtidige	kontantstrømmer	og	kontraktenes	
løpetid,	på	en	måte	som	er	i	samsvar	med	engasjementenes	betydning	og	sammensetning.

31.		Engasjementet	 skal	måles,	 overvåkes	 og	 kontrolleres	 i	 hele	 løpetiden	 til	 alle	 kontrakter	 i	motregningsgruppen	
(ikke	bare	for	en	tidsperiode	på	ett	år).	Kredittinstitusjonen	skal	ha	innført	framgangsmåter	for	å	identifisere	og	
kontrollere	risiko	overfor	motparter	der	engasjementet	øker	ut	over	en	periode	på	ett	år.	Prognosen	for	økningen	av	
engasjementet	skal	benyttes	som	en	inngangsverdi	i	kredittinstitusjonens	modell	for	ansvarlig	kapital.

Stresstesting

32.		En	kredittinstitusjon	skal	ha	innført	hensiktsmessige	framgangsmåter	for	stresstesting	til	bruk	ved	vurderingen	av	
kapitaldekning	for	motpartskredittrisiko.	Denne	stresstestingen	skal	sammenlignes	med	tiltak	i	forbindelse	med	det	
forventede	positive	engasjement,	og	kredittinstitusjonen	skal	anse	dem	som	en	del	av	framgangsmåten	i	artikkel	
123.	Stresstesting	skal	også	innebære	identifisering	av	mulige	hendelser	eller	framtidige	endringer	i	økonomiske	
forhold	som	vil	kunne	ha	ugunstige	virkninger	på	en	kredittinstitusjons	kredittengasjementer,	samt	en	vurdering	av	
kredittinstitusjonens	evne	til	å	stå	imot	slike	endringer.

33.		Kredittinstitusjonen	skal	utføre	stresstesting	i	forbindelse	med	sine	motpartskredittrisikoengasjementer,	herunder	
markeds-	 og	 kredittrisikofaktorer	 som	 til	 sammen	 fører	 til	 belastning.	 Disse	 stresstestene	 skal	 innbefatte	
konsentrasjonsrisiko	(overfor	en	enkelt	motpart	eller	grupper	av	motparter),	korrelasjonsrisiko	i	hele	markedet	og	
kredittrisiko,	samt	risikoen	for	at	en	avvikling	av	motpartens	posisjoner	vil	kunne	skape	bevegelser	 i	markedet.	
Stresstestene	skal	også	analysere	virkningen	på	kredittinstitusjonens	egne	posisjoner	av	slike	markedsbevegelser	
og	ta	hensyn	til	denne	virkningen	i	sin	vurdering	av	motpartskredittrisiko.

Korrelasjonsrisiko

34.		Kredittinstitusjoner	 skal	 ta	 behørig	 hensyn	 til	 engasjementer	 som	 fører	 til	 en	 betydelig	 grad	 av	 generell	
korrelasjonsrisiko.

35.		Kredittinstitusjoner	skal	ha	innført	framgangsmåter	for	å	identifisere,	overvåke	og	kontrollere	tilfeller	av	spesifikk	
korrelasjonsrisiko	fra	inngåelsen	av	en	transaksjon	og	gjennom	hele	transaksjonens	levetid.

Modellprosessens	integritet

36.		Modellen	 skal	 gjenspeile	 transaksjonsvilkår	 og	 -spesifikasjoner	 på	 en	 aktuell,	 fullstendig	 og	 forsiktig	 måte.	
Slike	 vilkår	 skal	 minst	 omfatte	 kontraktens	 nominelle	 beløp,	 løpetid,	 referanseeiendeler,	 marginordninger	 og	
motregningsordninger.	Vilkårene	og	spesifikasjonene	skal	oppbevares	i	en	database	som	er	underlagt	formell	og	
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periodisk	revisjon.	Framgangsmåten	for	godkjenning	av	motregningsordninger	skal	kreve	en	særlig	uttalelse	fra	
institusjonens	jurister	for	å	kontrollere	at	motregningen	kan	tvangsfullbyrdes,	og	skal	innføres	i	databasen	av	en	
uavhengig	enhet.	Overføring	av	opplysninger	om	transaksjonsvilkår	og	–spesifikasjoner	til	modellen	skal	også	være	
underlagt	intern	revisjon,	og	det	skal	være	innført	formelle	framgangsmåter	for	avstemming	mellom	modellen	og	
kildedatasystemene	for	fortløpende	å	kunne	kontrollere	at	transaksjonsvilkår	og	–spesifikasjoner	gjenspeiles	i	det	
forventede	positive	engasjement	på	en	korrekt	eller	i	det	minste	forsiktig	måte.

37.		Modellen	skal	benytte	gjeldende	markedsopplysninger	for	å	beregne	aktuelle	engasjementer.	Ved	bruk	av	historiske	
opplysninger	for	å	estimere	volatilitet	og	korrelasjoner	skal	det	benyttes	historiske	opplysninger	for	et	tidsrom	på	
minst	tre	år,	som	skal	ajourføres	hvert	kvartal	eller	oftere	dersom	markedsforholdene	tilsier	det.	Opplysningene	skal	
omfatte	en	fullstendig	rekke	av	økonomiske	forhold,	som	for	eksempel	en	fullstendig	konjunktursyklus.	En	enhet	
som	er	uavhengig	av	forretningsenheten,	skal	validere	den	prisen	som	oppgis	av	forretningsenheten.	Opplysningene	
skal	 framskaffes	 uavhengig	 av	 forretningsområder,	 settes	 inn	 i	modellen	 på	 en	 korrekt	 og	 fullstendig	måte	 og	
oppbevares	i	en	database	som	er	underlagt	formell	og	periodisk	revisjon.	En	kredittinstitusjon	skal	også	ha	godt	
utviklede	 datasikringsmetoder	 for	 å	 rense	 opplysningene	 for	 feilaktige	 og/eller	 anormale	 observasjoner.	 I	 den	
utstrekning	modellen	støtter	seg	på	tilnærmingsverdier	for	markedsdata,	herunder	for	nye	produkter	der	historiske	
opplysninger	for	et	tidsrom	på	tre	år	ikke	er	tilgjengelige,	skal	det	fastsettes	interne	retningslinjer	for	å	identifisere	
egnede	tilnærmingsverdier,	og	kredittinstitusjonen	skal	på	empirisk	grunnlag	godtgjøre	at	tilnærmingsverdien	gir	
en	forsiktig	framstilling	av	den	underliggende	risiko	under	ugunstige	markedsforhold.	Dersom	modellen	omfatter	
virkningen	av	sikkerhet	som	følge	av	endringer	av	motregningsgruppens	markedsverdi,	skal	kredittinstitusjonen	ha	
tilstrekkelige	historiske	opplysninger	til	å	modellere	sikkerhetens	volatilitet.

38.		Modellen	skal	være	underlagt	en	framgangsmåte	for	validering.	Framgangsmåten	skal	komme	klart	 til	uttrykk	i	
kredittinstitusjonens	strategier	og	framgangsmåter.	Det	skal	angis	hvilken	type	undersøkelser	som	er	nødvendige	
for	å	sikre	modellens	integritet	og	for	å	identifisere	under	hvilke	forhold	disse	forutsetningene	ikke	er	riktige	og	kan	
føre	til	at	det	forventede	positive	engasjement	vurderes	for	lavt.	Framgangsmåten	for	validering	skal	omfatte	en	
gjennomgåelse	av	hvor	omfattende	modellen	er.

39.		En	kredittinstitusjon	skal	overvåke	relevant	risiko	og	ha	innført	framgangsmåter	for	å	 justere	sitt	estimat	av	det	
forventede	positive	engasjement	når	slik	risiko	blir	betydelig.	Dette	omfatter	følgende:

a)	 kredittinstitusjonen	skal	identifisere	og	håndtere	sine	engasjementer	for	spesifikk	korrelasjonsrisiko,	

b)	 når	det	gjelder	engasjementer	med	en	stigende	 risikoprofil	etter	ett	 år,	 skal	kredittinstitusjonen	 regelmessig	
sammenligne	 estimatet	 av	 det	 forventede	 positive	 engasjement	 for	 ett	 år	 med	 det	 forventede	 positive	
engasjement	for	hele	engasjementets	levetid,	og	

c)	 når	 det	 gjelder	 engasjementer	 med	 en	 gjenværende	 løpetid	 på	 mindre	 enn	 ett	 år,	 skal	 kredittinstitusjonen	
regelmessig	sammenligne	gjenanskaffelseskostnaden	(aktuelt	engasjement)	og	den	faktiske	engasjementsprofilen	
og/eller	lagre	opplysninger	som	tillater	en	slik	sammenligning.

40.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 ha	 interne	 framgangsmåter	 for	 å	 kontrollere	 at	 før	 en	 transaksjon	 inkluderes	 i	 en	
motregningsgruppe,	omfattes	transaksjonen	av	en	motregningskontrakt	som	kan	tvangsfullbyrdes,	og	som	oppfyller	
kravene	i	del	7.

41.		En	 kredittinstitusjon	 som	 gjør	 bruk	 av	 sikkerheter	 for	 å	 redusere	 sin	 motpartskredittrisiko,	 skal	 ha	 interne	
framgangsmåter	 for	 å	 kontrollere	 at	 før	 den	 innregner	 virkningen	 av	 sikkerhetene	 i	 sine	 beregninger,	 skal	
sikkerhetene	oppfylle	de	standarder	for	rettssikkerhet	som	framgår	av	vedlegg	VIII.

Valideringskrav	for	modeller	for	det	forventede	positive	engasjement

42.		En	kredittinstitusjons	modell	for	det	forventede	positive	engasjement	skal	oppfylle	følgende	valideringskrav:

a)	 De	kvalitative	valideringskravene	i	vedlegg	V	til	direktiv	2006/49/EF.	

b)	 Langsiktige	prognoser	for	renter,	valutakurser,	aksjekurser,	råvarer	og	andre	markedsrisikofaktorer	for	måling	
av	 motpartskredittrisikoengasjementer.	 Resultatene	 av	 prognosemodellen	 for	 markedsrisikofaktorer	 skal	
valideres	over	lang	tid.	

c)	 De	 prisfastsettelsesmodellene	 som	 benyttes	 til	 å	 beregne	 motpartskredittrisikoengasjementer	 for	 et	 gitt	
scenario	av	framtidige	sjokk	som	påvirker	markedsrisikofaktorer,	skal	prøves	som	del	av	modellvalideringen.	
Prisfastsettelsesmodeller	for	opsjoner	skal	ta	hensyn	til	opsjonsverdienes	ikke-lineære	karakter	med	hensyn	til	
markedsrisikofaktorer.	

d)	 Modellen	for	det	forventede	positive	engasjement	skal	omfatte	opplysninger	om	hver	transaksjon	for	å	kunne	
samle	 engasjementer	 på	 motregningsgruppens	 nivå.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 kontrollere	 at	 transaksjoner	
plasseres	i	en	hensiktsmessig	motregningsgruppe	i	modellen.	
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e)	 Modellen	for	det	forventede	positive	engasjement	skal	også	omfatte	opplysninger	om	hver	transaksjon	for	å	
kunne	innregne	virkningene	av	marginavtaler.	Den	skal	ta	hensyn	til	både	faktisk	marginbeløp	og	marginbeløp	
som	vil	bli	overført	mellom	motparter	i	framtiden.	En	slik	modell	skal	ta	hensyn	til	arten	av	marginavtaler	(en-	
eller	tosidige),	hyppigheten	av	marginsikkerhetskrav,	marginrisikoperioden,	laveste	terskel	for	det	engasjement	
uten	marginsikkerhet	som	kredittinstitusjonen	er	villig	til	å	akseptere,	samt	minste	overføringsbeløp.	En	slik	
modell	skal	enten	gjengi	endringer	i	markedsverdien	av	den	stilte	sikkerhet	eller	anvende	reglene	i	vedlegg	
VIII.	

f)	 Statisk,	historisk	etterkontroll	av	representative	motpartsporteføljer	skal	være	en	del	av	modellvalideringen.	
En	kredittinstitusjon	skal	regelmessig	utføre	slik	etterkontroller	for	et	antall	representative	motpartsporteføljer	
(faktiske	eller	hypotetiske).	Disse	representative	porteføljene	skal	velges	ut	på	grunnlag	av	sin	følsomhet	for	
vesentlige	risikofaktorer	og	-korrelasjoner	som	kredittinstitusjonen	er	eksponert	for.

Dersom	 etterkontroll	 viser	 at	 modellen	 ikke	 er	 tilstrekkelig	 nøyaktig,	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 trekke	
godkjenningen	 av	 modellen	 tilbake	 eller	 pålegge	 egnede	 tiltak	 for	 å	 sikre	 at	 modellen	 omgående	 forbedres.	
Vedkommende	myndigheter	kan	også	kreve	at	kredittinstitusjoner	skal	ha	tilleggskapital	i	henhold	til	artikkel	136.

DEL	7	

Avtaler	om	motregning	(novasjonskontrakter	og	andre	motregningsavtaler)

a)	 Motregningstyper	som	kan	godkjennes	av	vedkommende	myndigheter

I	 denne	del	menes	med	«motpart»	 enhver	 enhet	 (herunder	 fysiske	 personer)	 som	har	myndighet	 til	 å	 inngå	 en	
motregningsavtale,	og	med	«avtale	om	motregning	på	tvers	av	produkter»	menes	en	skriftlig	tosidig	avtale	mellom	
en	kredittinstitusjon	og	en	motpart	som	skaper	en	enkelt	juridisk	forpliktelse	som	omfatter	alle	inkluderte	tosidige	
rammeavtaler	og	transaksjoner	som	tilhører	ulike	produktkategorier.	Avtaler	om	motregning	på	tvers	av	produkter	
omfatter	ikke	annen	motregning	enn	på	tosidig	grunnlag.

Med	hensyn	til	motregning	på	tvers	av	produkter	anses	følgende	som	ulike	produktkategorier:	

i)	 gjenkjøpsavtaler,	omvendte	gjenkjøpsavtaler	og	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	

ii)	 utlånstransaksjoner	med	margin,	og	

iii)	 kontraktene	oppført	i	vedlegg	IV.	

Vedkommende	myndigheter	kan	godkjenne	følgende	typer	avtaler	om	motregning	som	risikoreduserende:	

i)	 tosidige	 novasjonskontrakter	 mellom	 en	 kredittinstitusjon	 og	 dens	 motpart,	 der	 gjensidige	 fordringer	 og	
forpliktelser	 automatisk	 slås	 sammen	 slik	 at	 det	 ved	 novasjonen	 fastsettes	 ett	 enkelt	 nettobeløp	 hver	 gang	
novasjon	 får	anvendelse	og	dermed	skapes	én	enkelt	ny	 juridisk	bindende	kontrakt	 som	opphever	 tidligere	
kontrakter,	

ii)	 andre	tosidige	avtaler	mellom	en	kredittinstitusjon	og	dens	motpart,	og	

iii)	 avtaler	om	motregning	på	tvers	av	produkter	for	kredittinstitusjoner	som	har	fått	tillatelse	av	vedkommende	
myndigheter	til	å	benytte	metoden	i	del	6	for	transaksjoner	som	omfattes	av	nevnte	metode.	Motregning	på	
tvers	av	transaksjoner	som	inngås	av	medlemmer	i	et	konsern,	anerkjennes	ikke	for	beregning	av	kapitalkrav.

b)	 Vilkår	for	godkjenning

Vedkommende	myndigheter	kan	godkjenne	avtaler	om	motregning	som	risikoreduserende	bare	på	følgende	vilkår:	

i)	 En	kredittinstitusjon	skal	ha	inngått	en	avtale	om	motregning	med	sin	motpart	som	skaper	én	enkelt	juridisk	
forpliktelse	 som	 omfatter	 samtlige	 berørte	 transaksjoner,	 slik	 at	 kredittinstitusjonen	 ved	 en	 motparts	
manglende	evne	til	å	oppfylle	sin	forpliktelse	på	grunn	av	mislighold,	konkurs,	avvikling	eller	andre	lignende	
omstendigheter,	har	rett	til	å	motta,	eller	en	forpliktelse	til	å	betale,	bare	nettosummen	av	de	enkelte	berørte	
transaksjonenes	positive	og	negative	markedsverdier.	
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ii)	 En	kredittinstitusjon	skal	ha	stilt	til	rådighet	for	vedkommende	myndigheter	skriftlige	og	juridisk	velbegrunnede	
uttalelser	 om	 at	 vedkommende	 rettsinstanser	 og	 forvaltningsmyndigheter	 i	 tilfelle	 av	 en	 tvist	 vil	 finne	 at	
kredittinstitusjonens	fordringer	og	forpliktelser	er	begrenset	til	nettosummen,	slik	det	er	beskrevet	under	i)	i	
henhold	til	

–	 gjeldende	lovgivning	i	den	jurisdiksjon	der	motparten	har	sitt	forretningskontor,	og	dersom	det	gjelder	en	
utenlandsk	filial	av	et	foretak,	også	lovgivningen	i	den	jurisdiksjon	der	filialen	ligger,	

–	 lovgivningen	som	de	enkelte	berørte	transaksjonene	er	underlagt,	og	

–	 lovgivningen	som	enhver	kontrakt	eller	avtale	som	er	nødvendig	for	å	gjennomføre	avtalen	om	motregning,	
er	underlagt.	

iii)	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 ha	 innført	 framgangsmåter	 som	 sikrer	 at	 det	 løpende	 kontrolleres	 at	 avtalen	 om	
motregning	er	rettslig	gyldig,	i	lys	av	eventuelle	endringer	i	relevant	lovgivning.	

iv)	 Kredittinstitusjonen	skal	oppbevare	all	nødvendig	dokumentasjon	i	sine	arkiver.	

v)	 Virkningene	 av	 motregningen	 skal	 tas	 hensyn	 til	 i	 kredittinstitusjonens	 måling	 av	 hver	 motparts	 samlede	
kredittrisikoengasjement,	og	kredittinstitusjonen	skal	håndtere	sin	motpartskredittrisiko	på	slikt	grunnlag.	

vi)	 Kredittrisiko	overfor	hver	enkelt	motpart	samles	for	å	komme	fram	til	ett	enkelt	rettslig	engasjement	på	tvers	
av	transaksjoner.	Denne	samlingen	av	kredittrisiko	skal	tas	hensyn	til	i	forbindelse	med	kredittbegrensning	og	
ansvarlig	kapital.

Vedkommende	myndigheter	skal,	om	nødvendig	etter	samråd	med	andre	berørte	vedkommende	myndigheter,	ha	
forvisset	 seg	 om	 at	 avtalen	 om	motregning	 er	 rettslig	 gyldig	 i	 henhold	 til	 lovgivningen	 i	 hver	 av	 de	 relevante	
jurisdiksjonene.	Dersom	noen	av	de	berørte	vedkommende	myndighetene	ikke	er	overbevist	om	dette,	vil	avtalen	
om	motregning	ikke	kunne	godkjennes	som	risikoreduserende	for	noen	av	motpartene.

Vedkommende	myndigheter	 kan	 godta	 begrunnede	 juridiske	 uttalelser	 utarbeidet	 for	 ulike	 typer	 av	 avtaler	 om	
motregning.

Kontrakter	som	inneholder	en	bestemmelse	som	tillater	en	motpart	som	ikke	misligholder,	å	foreta	bare	begrensede	
eller	 ingen	 utbetalinger	 til	 boet	 til	 en	 misligholdende	 part,	 selv	 om	 den	 misligholdende	 part	 er	 nettokreditor	
(«walkaway»-klausul),	kan	ikke	godkjennes	som	risikoreduserende.

I	tillegg	skal	følgende	kriterier	oppfylles	for	avtaler	om	motregning	på	tvers	av	produkter:	

a)	 Nettosummen	nevnt	i	denne	dels	bokstav	b)	i)	skal	være	nettosummen	av	positive	og	negative	sluttkursverdier	
av	 alle	 inkluderte	 individuelle,	 tosidige	 rammeavtaler	 og	 av	 positive	 og	 negative	 markedsverdier	 av	 de	
individuelle	transaksjonene	(nettobeløpet	på	tvers	av	produkter).	

b)	 De	skriftlige	og	begrunnede	juridiske	uttalelsene	nevnt	i	denne	dels	bokstav	b)	ii)	skal	dreie	seg	om	hvorvidt	
hele	avtalen	om	motregning	på	tvers	av	produkter	i	henhold	til	sine	vilkår	er	gyldig	og	kan	tvangsfullbyrdes,	
og	 virkningen	 av	 motregningsordningen	 på	 vesentlige	 bestemmelser	 i	 eventuelle	 inkluderte	 individuelle,	
tosidige	rammeavtaler.	En	juridisk	uttalelse	skal	generelt	anerkjennes	som	sådan	av	juridisk	sakkyndige	i	den	
medlemsstat	der	kredittinstitusjonen	har	tillatelse,	eller	i	kraft	av	en	juridisk	uttalelse	som	tar	opp	alle	relevante	
spørsmål	på	en	velbegrunnet	måte.	

c)	 Kredittinstitusjonen	skal	ha	innført	framgangsmåter	i	henhold	til	denne	dels	bokstav	b)	iii)	for	å	kontrollere	at	
enhver	transaksjon	som	skal	inkluderes	i	en	motregningsgruppe,	omfattes	av	en	juridisk	uttalelse.	

d)	 Idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 avtalen	 om	 motregning	 på	 tvers	 av	 produkter	 skal	 kredittinstitusjonen	 fortsatt	
overholde	kravene	til	anerkjennelse	av	tosidig	motregning	samt	kravene	i	artikkel	90-93	til	anerkjennelse	av	
kredittrisikoreduksjon	med	hensyn	til	alle	inkluderte	individuelle,	tosidige	generelle	avtaler	og	transaksjoner.

c)	 Virkninger	av	godkjenning

Med	hensyn	til	del	5	og	6	skal	motregning	godkjennes	på	følgende	måte.
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i)	 Novasjonskontrakter

De	enkelte	nettobeløp	fastsatt	ved	novasjonskontrakter	kan	vektes	i	stedet	for	bruttobeløpene.	Ved	anvendelsen	
av	del	3	kan	derfor	

–	 trinn	a):	faktiske	gjenanskaffelseskostnader,	og	

–	 trinn	b):	den	nominelle	hovedstolen	eller	underliggende	verdier

beregnes	ved	å	ta	hensyn	til	novasjonskontrakten.	Ved	anvendelsen	av	del	4	kan	det	nominelle	hovedstolbeløpet	
i	trinn	a)	beregnes	ved	å	ta	hensyn	til	novasjonskontrakten,	og	prosentverdiene	i	tabell	3	kommer	til	anvendelse.

ii)	 Andre	motregningsavtaler

Ved	anvendelse	av	del	3	

–	 kan	faktiske	gjenanskaffelseskostnader	i	trinn	a)	for	de	kontrakter	som	omfattes	av	en	motregningsavtale,	
framkomme	ved	å	ta	hensyn	til	faktisk	hypotetisk	netto	gjenanskaffelseskostnad	som	følger	av	avtalen,	
og	 i	det	 tilfelle	der	motregning	fører	 til	en	nettoforpliktelse	 for	kredittinstitusjonen	som	beregner	netto	
gjenanskaffelseskostnad,	blir	faktisk	gjenanskaffelseskostnad	beregnet	som	«0»,	og	

–	 i	 trinn	 b)	 kan	 tallet	 for	 potensiell	 framtidig	 kreditteksponering	 for	 alle	 kontrakter	 som	 omfattes	 av	 en	
motregningsavtale,	reduseres	i	samsvar	med	følgende	formel:

PCEred	=	0,4	*	PCEbrutto	+	0,6	*	NGR	*	PCEbrutto

der	

–	 PCEred	=	 det	reduserte	tallet	for	potensiell	framtidig	kreditteksponering	for	alle	kontrakter	med	en	
gitt	motpart	som	omfattes	av	en	tosidig	motregningsavtale	som	er	rettslig	gyldig,

–	 PCEbrutto	=	 summen	av	tallene	for	potensiell	framtidig	kreditteksponering	for	alle	kontrakter	inngått	
med	en	gitt	motpart	som	omfattes	av	en	tosidig	motregningsavtale	som	er	rettslig	gyldig,	
og	som	beregnes	ved	å	multiplisere	de	nominelle	hovedstolbeløpene	med	prosentverdiene	
i	tabell	1,

–	 NGR	=	 «netto-/bruttoforhold»,	som	etter	vedkommende	myndigheters	skjønn	enten	er	

i)	 en	 separat	 beregning,	 dvs.	 kvotienten	 for	 netto	 gjenanskaffelseskostnader	 for	 alle	
kontrakter	som	omfattes	av	en	rettslig	gyldig	tosidig	motregningsavtale	med	en	gitt	
motpart	(teller),	og	brutto	gjenanskaffelseskostnader	for	alle	kontrakter	som	omfattes	
av	en	rettslig	gyldig	tosidig	motregningsavtale	med	vedkommende	motpart	(nevner),	
eller	

ii)	 en	samlet	beregning,	dvs.	kvotienten	for	summen	av	netto	gjenanskaffelseskostnader	
beregnet	på	tosidig	grunnlag	for	alle	motparter,	idet	det	tas	hensyn	til	de	kontrakter	
som	 omfattes	 av	 motregningsavtaler	 som	 er	 rettslig	 gyldige	 (teller),	 og	 brutto	
gjenanskaffelseskostnader	 for	 alle	 kontrakter	 som	 omfattes	 av	 motregningsavtaler	
som	er	rettslig	gyldige	(nevner).

Dersom	 medlemsstatene	 tillater	 at	 kredittinstitusjoner	 selv	 velger	 metode,	 skal	 den	 valgte	 metode	 anvendes	
konsekvent.

Ved	 beregning	 av	 potensiell	 framtidig	 kreditteksponering	 i	 samsvar	 med	 ovennevnte	 formel	 kan	 fullstendig	
sammenfallende	kontrakter	som	omfattes	av	motregningsavtalen,	anses	som	en	enkelt	kontrakt	med	en	nominell	
hovedstol	 tilsvarende	nettoinntektene.	Som	 fullstendig	 sammenfallende	kontrakter	 anses	 valutaterminkontrakter	
eller	lignende	kontrakter	der	en	nominell	hovedstol	tilsvarer	kontantstrømmer,	dersom	disse	forfaller	til	betaling	
samme	valuteringsdato	og	er	helt	eller	delvis	i	samme	valuta.
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Ved	anvendelse	av	del	4	i	trinn	a)	kan	

–	 fullstendig	sammenfallende	kontrakter	som	omfattes	av	motregningsavtalen,	anses	som	en	enkelt	kontrakt	med	
en	nominell	hovedstol	tilsvarende	nettoinntektene,	og	beløpene	for	de	nominelle	hovedstolene	multipliseres	
med	prosentverdiene	i	tabell	3,	og	

–	 for	 alle	 andre	 kontrakter	 som	 omfattes	 av	 en	 motregningsavtale,	 kan	 de	 prosentverdiene	 som	 anvendes,	
reduseres	i	samsvar	med	tabell	6.

Tabell 6

Opprinnelig	løpetid(1) Rentekontrakter Valutakontrakter

Ett	år	eller	mindre 0,35	% 1,50	%

Mer	enn	ett	år,	men	under	to	år 0,75	% 3,75	%

Tillegg	for	hvert	påfølgende	år 0,75	% 2,25	%

__________________
(1)	 Når	 det	 gjelder	 rentekontrakter,	 kan	 kredittinstitusjoner,	med	 forbehold	 for	 vedkommende	myndigheters	 samtykke,	 velge	 enten	

opprinnelig	eller	gjenværende	løpetid.
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VEDLEGG IV

TYPER	AV	DERIVATER

1.	 Rentekontrakter:	

a)	 Rentebytteavtaler	i	samme	valuta	

b)	 Ordinære	rentebytteavtaler	

c)	 Framtidige	renteavtaler	

d)	 Børsomsatte	renteterminkontrakter	

e)	 Kjøpte	renteopsjoner	

f)	 Andre	kontrakter	av	tilsvarende	art

2.	 Valuta-	og	gullkontrakter:

a)	 Rentebytteavtaler	(i	mer	enn	en	valuta)	

b)	 Valutasikringsavtaler	

c)	 Børsomsatte	valutaterminkontrakter	

d)	 Kjøpte	valutaopsjoner	

e)	 Andre	kontrakter	av	tilsvarende	art	

f)	 Gullkontrakter	av	tilsvarende	art	som	bokstav	a)-e)

3.	 Kontrakter	av	tilsvarende	art	som	dem	som	er	nevnt	i	nr.	1	bokstav	a)-e)	og	i	nr.	2	bokstav	a)-d),	som	gjelder	andre	
referanseelementer	eller	indekser.	Dette	omfatter	minst	alle	instrumenter	som	er	angitt	i	nr.	4-7,	nr.	9	og	10	i	avsnitt	
C	i	vedlegg	I	til	direktiv	2004/39/EF,	og	som	ellers	ikke	er	omfattet	av	nr.	1	eller	2.

________
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VEDLEGG V

TEKNISKE	KRITERER	FOR	ORGANISERING	OG	BEHANDLING	AV	RISIKO

1.	FORETAKSSTYRING

1.	 Det	ledelsesorgan	som	er	beskrevet	i	artikkel	11,	skal	fastsette	bestemmelser	om	fordeling	av	plikter	i	organisasjonen	
og	forebygging	av	interessekonflikter.

2.	BEHANDLING	AV	RISIKO

2.	 Det	 ledelsesorgan	 som	 er	 beskrevet	 i	 artikkel	 11,	 skal	 godkjenne	 og	 regelmessig	 gjennomgå	 strategier	 og	
retningslinjer	for	å	ta	opp,	håndtere,	overvåke	og	redusere	den	risiko	kredittinstitusjonen	er	eller	kan	bli	eksponert	
for,	 herunder	 slik	 risiko	 som	 skyldes	 det	makroøkonomiske	miljøet	 og	 konjunktursituasjonen	 der	 institusjonen	
driver	sin	virksomhet.

3.	KREDITTRISIKO	OG	MOTPARTSRISIKO

3.	 Ytelse	av	kreditt	skal	baseres	på	solide	og	veldefinerte	kriterier.	Framgangsmåten	for	godkjenning,	endring,	fornying	
og	refinansiering	av	kreditt	skal	være	klart	og	tydelig	fastsatt.

4.	 Løpende	administrasjon	og	overvåking	av	ulike	kredittrisikobærende	porteføljer	og	engasjementer,	herunder	for	å	
identifisere	og	håndtere	problemkreditter	og	foreta	passende	verdijusteringer	og	avsetninger,	skal	skje	ved	hjelp	av	
effektive	systemer.

5.	 Diversifiseringen	av	kredittporteføljer	skal	være	tilstrekkelig	sett	i	forhold	til	kredittinstitusjonens	målmarkeder	og	
overordnede	kredittstrategi.

4.	RESTRISIKO

6.	 Risikoen	for	at	godkjente	teknikker	for	kredittrisikoreduksjon	som	benyttes	av	kredittinstitusjonen,	viser	seg	å	være	
mindre	effektive	enn	forventet,	skal	tas	opp	til	behandling	og	kontrolleres	ved	hjelp	av	skriftlige	retningslinjer	og	
framgangsmåter.

5.	KONSENTRASJONSRISIKO

7.	 Den	 konsentrasjonsrisiko	 som	 oppstår	 som	 følge	 av	 engasjementer	 med	motparter,	 grupper	 av	motparter	 med	
innbyrdes	 forbindelser	og	motparter	 i	 samme	økonomiske	sektor	eller	geografiske	område,	eller	motparter	med	
samme	virksomhet	 eller	 råvare,	og	ved	anvendelsen	av	 teknikker	 for	kredittrisikoreduksjon,	og	 spesifikk	 risiko	
forbundet	med	store	indirekte	kredittengasjementer	(f.eks.	med	en	enkelt	utsteder	av	sikkerhet),	skal	behandles	og	
kontrolleres	ved	hjelp	av	skriftlige	retningslinjer	og	framgangsmåter.

6.	VERDIPAPIRISERINGSRISIKO

8.	 Den	risiko	som	oppstår	som	følge	av	verdipapiriseringstransaksjoner	som	kredittinstitusjonen	tar	initiativ	til	eller	
organiserer,	 skal	 vurderes	 og	 behandles	 ved	 hjelp	 av	 hensiktsmessige	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter,	 særlig	
for	 å	 sikre	at	det	økonomiske	 innholdet	 i	 transaksjonen	gjenspeiles	 fullt	ut	 i	 avgjørelser	om	 risikovurdering	og	
-håndtering.

9.	 Likviditetsplaner	for	å	håndtere	følgene	av	både	planlagt	og	tidlig	amortisering	skal	foreligge	hos	kredittinstitusjoner	
som	tar	initiativ	til	løpende	verdipapiriseringstransaksjoner	med	bestemmelser	om	tidlig	amortisering.

7.	MARKEDSRISIKO

10.	 Retningslinjer	 og	 framgangsmåter	 for	 måling	 og	 håndtering	 av	 alle	 vesentlige	 kilder	 for	 og	 virkninger	 av	
markedsrisiko	skal	innføres.
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8.	RENTERISIKO	SOM	FØLGE	AV	VIRKSOMHET	UTENFOR	HANDELSPORTEFØLJEN

11.		Det	skal	innføres	systemer	for	å	vurdere	og	håndtere	risiko	som	følge	av	mulige	endringer	av	rentesatser	som	vil	
kunne	påvirke	en	kredittinstitusjons	virksomhet	utenfor	handelsporteføljen.

9.	OPERASJONELL	RISIKO

12.		Det	 skal	 innføres	 strategier	 og	 framgangsmåter	 for	 å	 vurdere	 og	 håndtere	 eksponering	 for	 operasjonell	 risiko,	
herunder	for	hendelser	som	opptrer	sjelden,	men	som	er	svært	alvorlige.	Uten	at	det	berører	definisjonen	i	artikkel	4	
nr.	22	skal	kredittinstitusjoner	angi	hva	som	utgjør	operasjonell	risiko	med	hensyn	til	de	ovennevnte	retningslinjer	
og	framgangsmåter.

13.		Det	 skal	 foreligge	 beredskapsplaner	 og	 planer	 for	 virksomhetens	 kontinuitet	 for	 å	 sikre	 en	 kredittinstitusjons	
mulighet	til	å	videreføre	driften	og	begrense	tap	i	tilfelle	av	alvorlige	forstyrrelser	av	virksomheten.

10.	LIKVIDITETSRISIKO

14.		Det	skal	foreligge	retningslinjer	og	framgangsmåter	for	måling	og	håndtering	av	kredittinstitusjoners	løpende	og	
framtidige	nettofinansieringsposisjoner	og	–krav.	Alternative	scenarier	skal	vurderes,	og	forutsetninger	som	ligger	
til	grunn	for	avgjørelser	om	nettofinansieringsposisjonen,	skal	gjennomgås	regelmessig.

15.		Det	skal	foreligge	beredskapsplaner	for	håndtering	av	likviditetskriser.

_________
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VEDLEGG VI

STANDARDMETODEN

DEL	1	

RISIKOVEKTER

1.	 ENGASJEMENTER	MED	SENTRALMYNDIGHETER	ELLER	SENTRALBANKER

1.1.		 Behandling

1.	 Uten	at	det	berører	nr.	2-7	skal	engasjementer	med	sentralmyndigheter	og	sentralbanker	gis	en	risikovekt	på	
100	%.

2.	 I	 henhold	 til	 nr.	 3	 skal	 engasjementer	 med	 sentralmyndigheter	 og	 sentralbanker	 der	 en	 kredittvurdering	
foretatt	av	en	utpekt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	er	tilgjengelig,	gis	en	risikovekt	i	henhold	til	tabell	
1	 i	 samsvar	 med	 vedkommende	 myndigheters	 plassering	 av	 kredittvurderingene	 fra	 valgbare	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner	på	ett	av	seks	trinn	på	en	vurderingsskala	for	kredittkvalitet.

Tabell 1

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6

Risikovekt 0	% 20	% 50	% 100	% 100	% 150	%

3.	 Engasjementer	med	Den	europeiske	sentralbank	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%.

1.2.		 Engasjementer	i	låntakers	nasjonale	valuta

4.	 Engasjementer	 med	 medlemsstatenes	 sentralmyndigheter	 og	 sentralbanker	 som	 er	 uttrykt	 og	 finansiert	 i	
vedkommende	sentralmyndigheters	og	sentralbankers	nasjonale	valuta,	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%.

5.	 Når	vedkommende	myndigheter	 i	 en	 tredjestat	 som	anvender	 tilsyns-	og	 reguleringsordninger	 som	minst	
tilsvarer	 dem	 som	 anvendes	 i	 Fellesskapet,	 gir	 en	 risikovekt	 som	 er	 lavere	 enn	 den	 som	 angis	 i	 nr.	 1-2,	
for	 engasjementer	med	 sin	 sentralmyndighet	 og	 sentralbank	 som	 er	 uttrykt	 og	finansiert	 i	 vedkommende	
stats	nasjonale	valuta,	kan	medlemsstatene	tillate	sine	kredittinstitusjoner	å	gi	slike	engasjementer	samme	
risikovekt.

1.3.		 Bruk	av	kredittvurderinger	foretatt	av	eksportkredittbyråer

6.	 Eksportkredittbyråers	kredittvurderinger	 skal	godkjennes	av	vedkommende	myndigheter	dersom	ett	 av	 to	
følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 Dette	 er	 en	 konsensusbasert	 risikovurdering	 fra	 eksportkredittbyråer	 som	 er	 tilsluttet	 OECDs	
overenskomst	om	retningslinjer	for	statsstøttede	eksportkreditter.	

b)	 Vedkommende	eksportkredittbyrå	offentliggjør	sine	kredittvurderinger,	og	eksportkredittbyrået	anvender	
de	metoder	som	er	fastsatt	av	OECD,	og	kredittvurderingen	er	tilknyttet	én	av	de	åtte	minstepremier	for	
eksportforsikring	som	er	fastsatt	i	henhold	til	OECDs	metoder.

7.	 Engasjementer	der	en	kredittvurdering	foretatt	av	et	eksportkredittbyrå	er	blitt	godkjent	for	risikovektformål,	
skal	gis	en	risikovekt	i	henhold	til	tabell	2.

Tabell 2

Minste-premier	for	
eksport-forsikring	

0 1 2 3 4 5 6 7

Risikovekt 0	% 0	% 20	% 50	% 100	% 100	% 100	% 150	%
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2.	 ENGASJEMENTER	MED	REGIONALE	ELLER	LOKALE	MYNDIGHETER

8.	 Uten	 at	 det	 berører	 nr.	 9-11	 skal	 engasjementer	 med	 regionale	 og	 lokale	 myndigheter	 risikovektes	 som	
engasjementer	med	institusjoner.	Denne	behandlingen	er	uavhengig	av	utøvelsen	av	det	skjønn	som	er	nevnt	
i	artikkel	80	nr.	3.	Fortrinnsbehandlingen	av	kortsiktige	engasjementer	som	angitt	i	nr.	31,	32	og	37,	kommer	
ikke	til	anvendelse.

9.	 Engasjementer	med	regionale	og	lokale	myndigheter	skal	behandles	på	samme	måte	som	engasjementer	med	
sentralmyndighetene	i	hvis	jurisdiksjon	de	er	etablert,	dersom	det	ikke	er	noen	forskjell	i	risiko	mellom	slike	
engasjementer	på	grunn	av	nevnte	regionale	og	lokale	myndigheters	særlige	myndighet	til	skattlegging,	og	
dersom	det	finnes	særlige	institusjonelle	ordninger	som	reduserer	risikoen	for	mislighold.

Vedkommende	myndigheter	skal	utarbeide	og	offentliggjøre	en	liste	over	de	regionale	og	lokale	myndigheter	
som	skal	risikovektes	på	linje	med	sentralmyndigheter.

10.	 Engasjementer	med	kirker	og	trossamfunn	som	er	opprettet	som	juridiske	personer	i	henhold	til	offentlig	rett,	
skal	i	den	utstrekning	de	inndriver	skatter	i	samsvar	med	den	lovgivning	som	gir	dem	rett	til	dette,	behandles	
som	engasjementer	med	regionale	og	lokale	myndigheter,	bortsett	fra	at	nr.	9	ikke	kommer	til	anvendelse.	I	
dette	tilfellet,	og	med	hensyn	til	artikkel	89	nr.	1	bokstav	a),	skal	tillatelse	til	å	anvende	avdeling	V	kapittel	2	
avsnitt	3	underavsnitt	1	ikke	utelukkes.

11.		Når	vedkommende	myndigheter	 i	 en	 tredjestat	 som	anvender	 tilsyns-	og	 reguleringsordninger	 som	minst	
tilsvarer	dem	som	anvendes	i	Fellesskapet,	behandler	engasjementer	med	regionale	og	lokale	myndigheter	
på	 samme	 måte	 som	 engasjementer	 med	 sine	 sentralmyndigheter,	 kan	 medlemsstatene	 tillate	 at	 deres	
kredittinstitusjoner	risikovekter	engasjementer	med	slike	regionale	og	lokale	myndigheter	på	samme	måte.

3.	 ENGASJEMENTER	MED	ADMINISTRATIVE	ORGANER	OG	IKKE-KOMMERSIELLE	FORETAK

3.1.		 Behandling

12.		Uten	at	det	berører	nr.	13-17	skal	engasjementer	med	administrative	organer	og	ikke-kommersielle	foretak	gis	
en	risikovekt	på	100	%.

3.2.		 Offentlige	foretak

13.		Uten	at	det	berører	nr.	14-17	skal	engasjementer	med	offentlige	foretak	gis	en	risikovekt	på	100	%.

14.		Etter	 vedkommende	myndigheters	 eget	 skjønn	 kan	 engasjementer	med	 offentlige	 foretak	 behandles	 som	
engasjementer	med	 institusjoner.	Vedkommende	myndigheters	 utøvelse	 av	 dette	 skjønn	 er	 uavhengig	 av	
utøvelsen	av	det	skjønn	som	er	nevnt	i	artikkel	80	nr.	3.	Fortrinnsbehandlingen	for	kortsiktige	engasjementer	
som	angitt	i	nr.	31,	32	og	37	kommer	ikke	til	anvendelse.

15.		I	unntakstilfeller	kan	engasjementer	med	offentlige	foretak	behandles	på	samme	måte	som	engasjementer	
med	sentralmyndighetene	 i	hvis	 jurisdiksjon	de	er	 etablert,	dersom	det	 etter	vedkommende	myndigheters	
oppfatning	ikke	er	noen	forskjell	i	risiko	mellom	slike	engasjementer	fordi	det	foreligger	en	egnet	garanti	fra	
sentralmyndighetenes	side.

16.		Når	den	skjønnsmessige	avgjørelsen	om	å	behandle	engasjementer	med	offentlige	foretak	som	engasjementer	
med	 institusjoner,	 eller	 som	 engasjementer	 med	 sentralmyndighetene	 i	 hvis	 jurisdiksjon	 de	 er	 etablert,	
blir	 utøvd	 av	 vedkommende	myndigheter	 i	 en	medlemsstat,	 skal	 vedkommende	myndigheter	 i	 en	 annen	
medlemsstat	 tillate	at	deres	kredittinstitusjoner	 risikovekter	engasjementer	med	slike	offentlige	foretak	på	
samme	måte.

17.		Når	vedkommende	myndigheter	 i	 en	 tredjestat	 som	anvender	 tilsyns-	og	 reguleringsordninger	 som	minst	
tilsvarer	dem	som	anvendes	i	Fellesskapet,	behandler	engasjementer	med	offentlige	foretak	på	samme	måte	
som	engasjementer	med	 institusjoner,	 kan	medlemsstatene	 tillate	 at	 deres	 kredittinstitusjoner	 risikovekter	
engasjementer	med	slike	offentlige	foretak	på	samme	måte.
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4.	 ENGASJEMENTER	MED	MULTILATERALE	UTVIKLINGSBANKER

4.1.		 Virkeområde

18.		Med	hensyn	til	artikkel	78-83	skal	Inter-American	Investment	Corporation,	Black	Sea	Trade	and	Development	
Bank	og	Central	American	Bank	for	Economic	Integration	anses	som	multilaterale	utviklingsbanker.

4.2.		 Behandling

19.		Uten	at	det	berører	nr.	20	og	21	skal	engasjementer	med	multilaterale	utviklingsbanker	behandles	på	samme	
måte	som	engasjementer	med	institusjoner	 i	samsvar	med	nr.	29-32.	Fortrinnsbehandlingen	av	kortsiktige	
engasjementer	som	angitt	i	nr.	31,	32	og	37	kommer	ikke	til	anvendelse.

20.		Engasjementer	med	følgende	multilaterale	utviklingsbanker	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%:	

a)	 Den	internasjonale	bank	for	gjenoppbygging	og	utvikling	

b)	 Det	internasjonale	finansieringsinstitutt	

c)	 Den	interamerikanske	utviklingsbank	

d)	 Den	asiatiske	utviklingsbank	

e)	 Den	afrikanske	utviklingsbank	

f)	 Europarådets	utviklingsbank

g)	 Den	nordiske	investeringsbank	

h)	 Den	karibiske	utviklingsbank	

i)	 Den	europeiske	bank	for	gjenoppbygging	og	utvikling	

j)	 Den	europeiske	investeringsbank	

k)	 Det	europeiske	investeringsfond	

l)	 Organisasjonen	for	multilaterale	investeringsgarantier

21.		En	risikovekt	på	20	%	skal	gis	tegnet,	ikke	innbetalt	kapital	i	Det	europeiske	investeringsfond.

5.	 ENGASJEMENTER	MED	INTERNASJONALE	ORGANISASJONER

22.		Engasjementer	med	følgende	internasjonale	organisasjoner	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%:	

a)	 Det	europeiske	fellesskap	

b)	 Det	internasjonale	valutafond	

c)	 Den	internasjonale	oppgjørsbank
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6.	 ENGASJEMENTER	MED	INSTITUSJONER

6.1.		 Behandling

23.		En	av	de	to	metodene	som	er	beskrevet	i	nr.	26-27	og	i	nr.	29-32,	kommer	til	anvendelse	ved	fastsettelse	av	
risikovekter	for	engasjementer	med	institusjoner.

24.		Uten	 at	 det	 berører	 de	 andre	 bestemmelsene	 i	 nr.	 23-39	 skal	 engasjementer	med	 finansielle	 institusjoner	
som	har	tillatelse	fra	og	er	under	tilsyn	av	vedkommende	myndigheter	med	ansvar	for	å	gi	tillatelse	til	og	
føre	 tilsyn	med	 kredittinstitusjoner,	 og	 som	 er	 underlagt	 tilsynskrav	 som	 tilsvarer	 dem	 som	 anvendes	 på	
kredittinstitusjoner,	risikovektes	som	engasjementer	med	institusjoner.

6.2.		 Laveste	risikovekt	for	engasjementer	med	ikke-kredittvurderte	institusjoner

25.		Engasjementer	med	en	ikke-kredittvurdert	institusjon	skal	ikke	gis	en	risikovekt	som	er	lavere	enn	den	som	
anvendes	for	engasjementer	med	institusjonens	sentralmyndigheter.

6.3.		 Metode	basert	på	risikovekten	som	anvendes	på	sentralmyndigheter

26.		Engasjementer	med	institusjoner	skal	gis	en	risikovekt	i	samsvar	med	den	risikoklasse	som	engasjementer	
med	sentralmyndigheter	i	den	stat	der	institusjonen	er	registrert,	gis	i	samsvar	med	tabell	3.

Tabell 3

Risikoklasse	som	
sentralmyndigheter	gis	 1 2 3 4 5 6

Engasjementets	risikovekt	 20	% 50	% 100	% 100	% 100	% 150	%

27.		For	engasjementer	med	institusjoner	som	er	registrert	i	stater	der	sentralmyndighetene	ikke	er	kredittvurdert,	
skal	risikovekten	ikke	være	mer	enn	100	%.

28.		For	engasjementer	med	institusjoner	med	en	opprinnelig	effektiv	løpetid	på	tre	måneder	eller	mindre,	skal	
risikovekten	være	20	%.

6.4.		 Metode	basert	på	kredittvurdering	

29.		Engasjementer	 med	 institusjoner	 med	 en	 opprinnelig	 effektiv	 løpetid	 på	 mer	 enn	 tre	 måneder	 der	 en	
kredittvurdering	foretatt	av	en	utpekt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	er	tilgjengelig,	skal	gis	en	risikovekt	
i	 henhold	 til	 tabell	 4	 i	 samsvar	 med	 vedkommende	 myndigheters	 plassering	 av	 kredittvurderingene	 fra	
valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	på	ett	av	seks	trinn	på	en	vurderingsskala	for	kredittkvalitet.

Tabell 4

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6

Risikovekt 20	% 50	% 50	% 100	% 100	% 150	%

30.		Engasjementer	med	ikke-kredittvurderte	institusjoner	skal	gis	en	risikovekt	på	50	%.

31.		Engasjementer	med	en	institusjon	med	en	opprinnelig	effektiv	 løpetid	på	 tre	måneder	eller	mindre	der	en	
kredittvurdering	foretatt	av	en	utpekt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	er	tilgjengelig,	skal	gis	en	risikovekt	
i	 henhold	 til	 tabell	 5	 i	 samsvar	 med	 vedkommende	 myndigheters	 plassering	 av	 kredittvurderingene	 fra	
valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	på	ett	av	seks	trinn	på	en	vurderingsskala	for	kredittkvalitet.

Tabell 5

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6

Risikovekt 20	% 20	% 20	% 50	% 50	% 150	%
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32.		Engasjementer	med	 ikke-kredittvurderte	 institusjoner	med	 en	opprinnelig	 effektiv	 løpetid	 på	 tre	måneder	
eller	mindre	skal	gis	en	risikovekt	på	20	%.

6.5.		 Forholdet	til	kortsiktige	kredittvurderinger

33.		Dersom	metoden	i	nr.	29-32	anvendes	på	engasjementer	med	institusjoner,	skal	forholdet	til	særlige	kortsiktige	
vurderinger	være	som	angitt	nedenfor.

34.		Dersom	 det	 ikke	 foreligger	 noen	 kortsiktig	 engasjementsvurdering,	 kommer	 den	 generelle	
fortrinnsbehandlingen	for	kortsiktige	engasjementer	som	angitt	i	nr.	31	til	anvendelse	på	alle	engasjementer	
med	institusjoner	med	en	gjenværende	løpetid	på	opptil	tre	måneder.

35.		Dersom	det	foreligger	en	kortsiktig	vurdering	som	fastsetter	at	det	skal	anvendes	en	mer	fordelaktig	eller	
identisk	 risikovekt	 enn	 den	 generelle	 fortrinnsbehandlingen	 for	 kortsiktige	 engasjementer	 som	 angitt	 i	
nr.	 31,	 skal	 den	 kortsiktige	 vurderingen	 benyttes	 bare	 for	 dette	 særlige	 engasjementet.	Andre	 kortsiktige	
engasjementer	 skal	 følge	 den	 generelle	 fortrinnsbehandlingen	 for	 kortsiktige	 engasjementer	 som	 angitt	 i	
nr.	31.

36.		Dersom	 det	 foreligger	 en	 kortsiktig	 vurdering	 som	 fastsetter	 at	 det	 skal	 anvendes	 en	mindre	 fordelaktig	
risikovekt	enn	den	generelle	fortrinnsbehandlingen	for	kortsiktige	engasjementer	som	er	angitt	i	nr.	31,	skal	
den	generelle	fortrinnsbehandlingen	for	kortsiktige	engasjementer	ikke	benyttes,	og	alle	ikke-kredittvurderte	
kortsiktige	fordringer	skal	gis	samme	risikovekt	som	den	som	ble	gitt	ved	den	særlige	kortsiktige	vurderingen.

6.6.		 Kortsiktige	engasjementer	i	låntakers	nasjonale	valuta

37.		Engasjementer	med	institusjoner	med	en	gjenværende	løpetid	på	tre	måneder	eller	mindre,	uttrykt	og	finansiert	
i	 låntakers	 nasjonale	 valuta,	 kan	 etter	 vedkommende	 myndighets	 skjønn,	 i	 henhold	 til	 begge	 metodene	
beskrevet	i	nr.	26-27	og	i	nr.	29-32,	gis	en	risikovekt	som	er	én	kategori	lavere	enn	den	fordelaktige	risikovekten	
i	henhold	til	nr.	4	og	5	som	gis	til	engasjementer	med	vedkommende	institusjons	sentralmyndigheter.

38.		Ingen	engasjementer	med	en	gjenværende	løpetid	på	tre	måneder	eller	mindre,	som	er	uttrykt	og	finansiert	i	
låntakers	nasjonale	valuta,	skal	gis	en	risikovekt	på	mindre	enn	20	%.

6.7		 Investeringer	i	instrumenter	som	inngår	i	ansvarlig	kapital

39.		Investeringer	 i	 egenkapitalinstrumenter	 eller	 instrumenter	 som	 inngår	 i	 ansvarlig	 kapital	 utstedt	 av	
institusjoner,	skal	risikovektes	til	100	%,	med	mindre	de	trekkes	fra	i	ansvarlig	kapital.

6.8		 Den	europeiske	sentralbanks	krav	til	minstefond

40.		Dersom	 et	 engasjement	med	 en	 institusjon	 er	 i	 form	 av	 de	minstefond	 som	Den	 europeiske	 sentralbank	
eller	sentralbanken	i	en	medlemsstat	krever	at	kredittinstitusjonen	skal	 inneha,	kan	medlemsstatene	 tillate	
anvendelse	av	den	risikovekt	som	ville	ha	blitt	anvendt	på	engasjementer	med	sentralbanken	i	vedkommende	
medlemsstat,	under	forutsetning	av	

a)	 at	fondene	innehas	i	samsvar	med	Den	europeiske	sentralbanks	forordning	(EF)	nr.	1745/2003	av	12.	
september	2003	om	anvendelse	av	minstefond(1)	eller	en	senere	forordning	som	erstatter	denne,	eller	i	
samsvar	med	nasjonale	krav	som	i	det	vesentlige	tilsvarer	nevnte	forordning,	og	

b)	 at	 fondene,	 i	 tilfelle	 av	 konkurs	 eller	 insolvens	 hos	 den	 institusjon	 der	 fondene	 holdes,	 er	 fullt	
ut	 tilbakebetalt	 til	 kredittinstitusjonen	 i	 rett	 tid	 og	 ikke	 er	 gjort	 tilgjengelige	 for	 å	 oppfylle	 andre	 av	
institusjonens	forpliktelser.

(1)	 EUT	L	250	av	2.10.2003,	s.	10.
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7.	 ENGASJEMENTER	MED	FORETAK

7.1.		 Behandling

41.		Engasjementer	 der	 en	 kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	 utpekt	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 er	
tilgjengelig,	 skal	 gis	 en	 risikovekt	 i	 henhold	 til	 tabell	 6	 i	 samsvar	 med	 vedkommende	 myndigheters	
plassering	av	kredittvurderingene	fra	valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	på	ett	av	seks	trinn	på	
en	vurderingsskala	for	kredittkvalitet.

Tabell 6

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6

Risikovekt 20	% 50	% 100	% 100	% 150	% 150	%

42.		Engasjementer	 som	en	 slik	 kredittvurdering	 ikke	 er	 tilgjengelig	 for,	 skal	 gis	 den	høyeste	 risikovekten	 av	
100	%	og	den	risikovekten	som	gjelder	for	vedkommende	sentralmyndigheter.

8.	 DETALJKUNDEENGASJEMENTER

43.		Engasjementer	som	er	i	samsvar	med	kriteriene	oppført	i	artikkel	79	nr.	2,	skal	gis	en	risikovekt	på	75	%.

9.	 ENGASJEMENTER	MED	SIKKERHET	I	FAST	EIENDOM

44.		Uten	at	det	berører	nr.	45-60	skal	engasjementer	med	full	sikkerhet	i	fast	eiendom	gis	en	risikovekt	på	100	%.

9.1.		 Engasjementer	sikret	ved	pantelån	i	boligeiendom

45.		Engasjementer	eller	en	del	av	et	engasjement	som	etter	vedkommende	myndigheters	overbevisning	er	fullt	
ut	sikret	ved	pantelån	på	boligeiendom	som	er	eller	vil	bli	benyttet	eller	leid	ut	av	eieren,	eller	av	den	reelle	
eieren	i	tilfelle	av	personlige	investeringsselskaper,	skal	gis	en	risikovekt	på	35	%.

46.		Engasjementer	 som	 etter	 vedkommende	myndigheters	 overbevisning	 er	 fullt	 ut	 sikret	 ved	 aksjer	 i	 finske	
boligselskaper	som	utøver	virksomhet	i	henhold	til	den	finske	loven	av	1991	om	boligselskaper	eller	senere	
tilsvarende	lovgivning,	og	som	gjelder	boligeiendom	som	er	eller	vil	bli	benyttet	eller	leid	ut	av	eieren,	skal	
gis	en	risikovekt	på	35	%.

47.		Engasjementer	 med	 en	 leietaker	 i	 henhold	 til	 en	 leasingtransaksjon	 som	 gjelder	 boligeiendom	 der	
kredittinstitusjonen	er	utleier	og	leietakeren	har	en	opsjon	på	å	kjøpe,	skal	gis	en	risikovekt	på	35	%,	forutsatt	
at	vedkommende	myndigheter	er	overbevist	om	at	kredittinstitusjonens	engasjement	er	fullt	ut	sikret	ved	at	
kredittinstitusjonen	eier	eiendommen.

48.		Når	de	utøver	sitt	skjønn	i	henhold	til	nr.	45-47,	skal	vedkommende	myndigheter	anse	kravene	som	oppfylt	
bare	dersom	følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 Verdien	 av	 eiendommen	 er	 ikke	 i	 vesentlig	 grad	 avhengig	 av	 debitors	 kredittkvalitet.	 Dette	 kravet	
utelukker	ikke	situasjoner	der	rent	makroøkonomiske	faktorer	påvirker	både	verdien	av	eiendommen	og	
låntakers	oppfyllelse	av	sine	forpliktelser.	

b)	 Låntakers	risiko	er	ikke	i	vesentlig	grad	avhengig	av	verdien	til	den	underliggende	eiendommen	eller	
prosjektet,	men	heller	av	låntakers	underliggende	evne	til	å	tilbakebetale	gjelden	fra	andre	kilder.	Derfor	
er	 tilbakebetaling	 av	 kreditten	 ikke	 i	 vesentlig	 grad	 avhengig	 av	 kontantstrømmer	 generert	 av	 den	
underliggende	eiendommen	som	tjener	som	sikkerhet.	

c)	 Minstekravene	i	vedlegg	VIII	del	2	nr.	8	og	verdsettingsreglene	i	vedlegg	VIII	del	3	nr.	62-65	er	oppfylt.	

d)	 Verdien	av	eiendommen	overstiger	engasjementene	med	vesentlig	margin.
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49.		Vedkommende	myndigheter	kan	gi	fritak	fra	vilkåret	i	nr.	48	bokstav	b)	for	engasjementer	som	fullt	ut	er	
sikret	ved	pantelån	i	boligeiendom	på	deres	territorium,	dersom	det	kan	dokumenteres	at	det	på	vedkommende	
myndigheters	territorium	finnes	et	velutviklet	og	veletablert	marked	for	boligeiendom	med	tapsprosenter	som	
er	tilstrekkelig	lave	til	å	begrunne	en	slik	behandling.

50.		Når	vedkommende	myndigheter	i	en	medlemsstat	utøver	sitt	skjønn	i	henhold	til	nr.	49,	kan	vedkommende	
myndigheter	 i	en	annen	medlemsstat	 tillate	at	deres	kredittinstitusjoner	gir	en	risikovekt	på	35	%	til	slike	
engasjementer	som	er	fullt	ut	sikret	ved	pantelån	i	boligeiendom.

9.2.		 Engasjementer	sikret	ved	pantelån	i	næringseiendom

51.		Etter	 vedkommende	 myndigheters	 skjønn	 kan	 engasjementer	 eller	 en	 del	 av	 et	 engasjement	 som	 etter	
vedkommende	 myndigheters	 overbevisning	 er	 fullt	 ut	 sikret	 ved	 pantelån	 i	 kontorlokaler	 eller	 andre	
næringseiendommer	på	deres	territorium,	gis	en	risikovekt	på	50	%.

52.		Etter	 vedkommende	 myndigheters	 skjønn	 kan	 engasjementer	 som	 etter	 vedkommende	 myndigheters	
overbevisning	er	fullt	ut	sikret	ved	aksjer	 i	finske	boligselskaper	som	utøver	virksomhet	 i	henhold	til	den	
finske	loven	av	1991	om	boligselskaper	eller	senere	 tilsvarende	lovgivning,	og	som	gjelder	kontorer	eller	
annen	næringseiendom,	gis	en	risikovekt	på	50	%.

53.		Etter	vedkommende	myndigheters	skjønn	kan	engasjementer	knyttet	til	eiendomsleasingtransaksjoner	som	
gjelder	 kontorer	 eller	 annen	 næringseiendom	 på	 deres	 territorium,	 der	 kredittinstitusjonen	 er	 utleier	 og	
leietaker	har	en	opsjon	på	å	kjøpe,	gis	en	risikovekt	på	50	%,	forutsatt	at	kredittinstitusjonens	engasjement	
etter	vedkommende	myndigheters	overbevisning	er	fullt	ut	sikret	ved	at	den	eier	eiendommen.

54.		Anvendelsen	av	nr.	51-53	er	underlagt	følgende	vilkår:	

a)	 Verdien	av	eiendommen	må	ikke	i	vesentlig	grad	være	avhengig	av	debitors	kredittkvalitet.	Dette	kravet	
utelukker	ikke	situasjoner	der	rent	makroøkonomiske	faktorer	påvirker	både	verdien	av	eiendommen	og	
låntakers	oppfyllelse	av	sine	forpliktelser.	

b)	 Låntakers	risiko	må	ikke	i	vesentlig	grad	være	avhengig	av	verdien	til	den	underliggende	eiendommen	
eller	prosjektet,	men	heller	av	låntakers	underliggende	evne	til	å	tilbakebetale	gjelden	fra	andre	kilder.	
Derfor	må	tilbakebetaling	av	kreditten	ikke	i	vesentlig	grad	være	avhengig	av	kontantstrømmer	generert	
av	den	underliggende	eiendommen	som	tjener	som	sikkerhet.	

c)	 Minstekravene	i	vedlegg	VIII	del	2	nr.	8	og	verdsettingsreglene	i	vedlegg	VIII	del	3	nr.	62-65	må	være	
oppfylt.	

55.		Risikovekten	på	50	%	skal	gis	den	del	av	lånet	som	ikke	overstiger	en	grense	som	beregnes	i	samsvar	med	ett	
av	de	to	følgende	vilkår:	

a)	 50	%	av	den	aktuelle	eiendommens	markedsverdi.

b)	 Den	 laveste	 verdien	 av	 50	 %	 av	 eiendommens	 markedsverdi	 og	 60	 %	 av	 pantelånsverdien	 i	 de	
medlemsstater	som	i	lov	eller	forskrift	har	fastsatt	strenge	vurderingskriterier	for	pantelånsverdien.

56.		En	risikovekt	på	100	%	skal	gis	den	del	av	lånet	som	overstiger	grensene	fastsatt	i	nr.	55.

57.		Når	 vedkommende	 myndigheter	 i	 en	 medlemsstat	 utøver	 det	 skjønn	 som	 er	 nevnt	 i	 nr.	 51-53,	 kan	
vedkommende	myndigheter	i	en	annen	medlemsstat	tillate	at	deres	kredittinstitusjoner	gir	en	risikovekt	på	
50	%	til	slike	engasjementer	som	er	fullt	ut	sikret	ved	pantelån	i	næringseiendom.
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58.		Vedkommende	myndigheter	kan	gi	fritak	fra	vilkåret	i	nr.	54	bokstav	b)	for	engasjementer	som	fullt	ut	er	sikret	
ved	pantelån	i	næringseiendom	på	vedkommende	myndigheters	territorium,	dersom	det	kan	dokumenteres	at	
det	på	deres	territorium	finnes	et	velutviklet	og	veletablert	marked	for	næringseiendom	med	tapstall	som	ikke	
overstiger	følgende	grenser:	

a)	 Tap	som	stammer	fra	utlån	som	er	sikret	 i	næringseiendom	for	opptil	50	%	av	markedsverdien	(eller	
eventuelt,	og	dersom	den	er	lavere,	for	60	%	av	pantelånsverdien),	skal	ikke	overstige	0,3	%	av	utestående	
lån	sikret	i	næringseiendom	i	et	gitt	år.	

b)	 Samlede	tap	som	stammer	fra	utlån	som	er	sikret	ved	at	næringseiendom	er	stilt	som	sikkerhet,	må	ikke	
overstige	0,5	%	av	utestående	lån	sikret	med	næringseiendom	i	et	gitt	år.

59.		Dersom	grensene	nevnt	i	nr.	58	ikke	overholdes	i	et	gitt	år,	skal	retten	til	å	anvende	nr.	58	opphøre,	og	vilkåret	
i	nr.	54	bokstav	b)	får	anvendelse	fram	til	vilkårene	i	nr.	58	er	oppfylt	i	et	påfølgende	år.

60.		Når	vedkommende	myndigheter	i	en	medlemsstat	utøver	det	skjønn	som	er	nevnt	i	nr.	58,	kan	vedkommende	
myndigheter	 i	en	annen	medlemsstat	 tillate	at	deres	kredittinstitusjoner	gir	en	risikovekt	på	50	%	til	slike	
engasjementer	som	er	fullt	ut	sikret	ved	pantelån	i	næringseiendom.

10.	 FORFALTE	POSTER

61.		Uten	at	det	berører	bestemmelsene	i	nr.	62-65	skal	den	ikke-sikrede	delen	av	en	post	som	har	vært	forfalt	i	mer	
enn	90	dager,	og	som	ligger	over	en	terskel	som	er	definert	av	vedkommende	myndigheter,	og	som	gjenspeiler	
et	rimelig	risikonivå,	gis	en	risikovekt	på	

a)	 150	%	dersom	verdijusteringene	er	mindre	enn	20	%	av	den	usikrede	delen	av	engasjementet	før	fradrag	
for	verdijusteringer,	og	

b)	 100	%	dersom	verdijusteringene	er	minst	20	%	av	den	usikrede	delen	av	engasjementet	før	fradrag	for	
verdijusteringer.	

62.		Når	den	sikrede	delen	av	den	forfalte	posten	skal	defineres,	skal	samme	sikkerheter	og	garantier	godtas	som	
for	kredittrisikoreduksjon.

63.		Dersom	 en	 forfalt	 post	 er	 sikret	 fullt	 ut	 ved	 andre	 former	 for	 sikkerheter	 enn	 dem	 som	 godtas	 for	
kredittrisikoreduksjon,	kan	det	imidlertid	etter	vedkommende	myndigheters	skjønn	gis	en	risikovekt	på	100	%,	
som	baseres	på	strenge	driftskriterier,	for	å	sikre	god	kvalitet	på	sikkerhetene	i	tilfeller	der	verdijusteringer	
kommer	opp	i	15	%	av	engasjementet	før	fradrag	for	verdijusteringer.

64.		Engasjementer	som	nevnt	i	nr.	45-50	skal	gis	en	risikovekt	på	100	%	etter	fradrag	for	verdijusteringer	dersom	
de	har	vært	forfalt	i	mer	enn	90	dager.	Dersom	verdijusteringer	er	minst	20	%	av	engasjementet	før	fradrag	for	
verdijusteringer,	kan	risikovekten	som	skal	gis	til	resten	av	engasjementet	etter	vedkommende	myndigheters	
skjønn,	reduseres	til	50	%.

65.		Engasjementer	som	nevnt	i	nr.	51-60	skal	gis	en	risikovekt	på	100	%	dersom	de	har	vært	forfalt	i	mer	enn	90	
dager.

11.		 POSTER	SOM	ER	DEFINERT	SOM	HØYRISIKOPOSTER

66.		Etter	 vedkommende	 myndigheters	 skjønn	 skal	 engasjementer	 med	 særlig	 høy	 tilknyttet	 risiko,	 som	 for	
eksempel	investeringer	i	risikokapitalforetak	og	risikokapitalinvesteringer,	gis	en	risikovekt	på	150	%.

67.		Vedkommende	myndigheter	kan	tillate	at	ikke-forfalte	poster	som	skal	gis	en	risikovekt	på	150	%	i	samsvar	
med	bestemmelsene	i	denne	del,	og	som	det	er	fastsatt	verdijusteringer	for,	skal	gis	en	risikovekt	på

a)	 100	%	dersom	verdijusteringene	er	minst	20	%	av	engasjementsverdien	før	fradrag	for	verdijusteringer,	
og	

b)	 50	%	dersom	verdijusteringene	er	minst	50	%	av	engasjementsverdien	før	fradrag	for	verdijusteringer.	
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12.		 ENGASJEMENTER	I	FORM	AV	OBLIGASJONER	MED	FORTRINNSRETT

68.	 Med	«	obligasjoner	med	fortrinnsrett»	menes	obligasjoner	som	definert	i	artikkel	22	nr.	4	i	direktiv	85/611/
EØF	der	det	er	stilt	sikkerhet	i	form	av	følgende	godtakbare	eiendeler:	

a)	 Engasjementer	inngått	med	eller	garantert	av	sentralmyndigheter,	sentralbanker,	offentlige	foretak	samt	
regionale	og	lokale	myndigheter	i	EU.	

b)	 Engasjementer	inngått	med	eller	garantert	av	sentralmyndigheter	utenfor	EU,	sentralbanker	utenfor	EU,	
multilaterale	utviklingsbanker,	internasjonale	organisasjoner	som	oppfyller	kravene	til	risikoklasse	1	i	
henhold	til	dette	vedlegg,	og	engasjementer	inngått	med	eller	garantert	av	offentlige	foretak	utenfor	EU,	
regionale	og	lokale	myndigheter	utenfor	EU	som	er	risikovektet	som	engasjementer	med	institusjoner	
eller	sentralmyndigheter	og	sentralbanker	i	samsvar	med	henholdsvis	nr.	8,	9,	14	eller	15,	og	som	oppfyller	
kravene	til	risikoklasse	1	i	henhold	til	dette	vedlegg,	samt	engasjementer	i	henhold	til	dette	punkt	som	
minst	oppfyller	kravene	til	risikoklasse	2	i	henhold	til	dette	vedlegg,	forutsatt	at	de	ikke	overstiger	20	%	
av	det	nominelle	beløp	for	utestående	obligasjoner	med	fortrinnsrett	i	utstedende	institusjoner.	

c)	 Engasjementer	med	 institusjoner	 som	oppfyller	kravene	 til	 risikoklasse	1	 i	henhold	 til	dette	vedlegg.	
Det	samlede	engasjement	av	denne	type	skal	ikke	overstige	15	%	av	det	nominelle	beløp	for	utestående	
obligasjoner	med	fortrinnsrett	hos	utstedende	kredittinstitusjon.	Engasjementer	som	skyldes	overføring	
og	 forvaltning	 av	 betalinger	 fra	 debitorer	 eller	 avviklingsproveny	 for	 lån	 sikret	 i	 fast	 eiendom	 til	
innehavere	av	obligasjoner	med	fortrinnsrett,	skal	ikke	omfattes	av	grensen	på	15	%.	Engasjementer	med	
institusjoner	i	EU	med	en	løpetid	som	ikke	overstiger	100	dager,	skal	ikke	omfattes	av	kravet	i	trinn	1,	
men	slike	institusjoner	må	minst	oppfylle	kravene	til	risikoklasse	2	i	henhold	til	dette	vedlegg.	

d)	 Lån	som	er	sikret	i	boligeiendom	eller	aksjer	i	finske	boligselskaper	som	nevnt	i	nr.	46,	opptil	det	laveste	
nominelle	beløpet	av	panterettene	sammenstilt	med	eventuelle	panteretter	med	bedre	prioritet	og	80	%	av	
verdien	av	de	pantsatte	eiendommene,	eller	i	andeler	med	best	prioritet	utstedt	av	franske	«fonds	communs	
de	créances»	eller	tilsvarende	enheter	for	verdipapirisering	underlagt	lovgivningen	i	en	medlemsstat	om	
verdipapirisering	av	engasjementer	i	boligeiendom,	forutsatt	at	minst	90	%	av	eiendelene	i	slike	«fonds	
communs	de	créances»	eller	tilsvarende	enheter	for	verdipapirisering	som	er	underlagt	lovgivningen	i	
en	medlemsstat,	består	av	panteretter	som	er	sammenstilt	med	eventuelle	panteretter	med	bedre	prioritet	
for	opptil	det	laveste	nominelle	beløpet	i	henhold	til	andelene	av	det	nominelle	beløp	av	panterettene	og	
80	%	av	verdien	av	de	pantsatte	eiendommene,	at	andelene	er	kvalifisert	til	risikoklasse	1	i	henhold	til	
dette	vedlegg,	og	at	slike	andeler	ikke	overstiger	20	%	av	den	nominelle	verdi	av	det	utestående	beløpet.	
Engasjementer	som	skyldes	overføring	og	forvaltning	av	debitors	betalinger	for,	eller	avviklingsproveny	
for,	lån	med	pantesikkerhet	i	eiendom,	skal	ikke	inngå	i	beregningen	av	grensen	på	90	%	for	andelene	
eller	obligasjonene	med	best	prioritet.	

e)	 Lån	som	er	sikret	 i	næringseiendom	eller	aksjer	 i	finske	boligselskaper	som	nevnt	 i	nr.	52,	opptil	det	
laveste	nominelle	beløpet	av	panterettene	sammenstilt	med	eventuelle	panteretter	med	bedre	prioritet	og	
60	%	av	verdien	av	de	pantsatte	eiendommene,	eller	med	andeler	med	best	prioritet	utstedt	av	franske	
«fonds	communs	de	créances»	eller	i	tilsvarende	enheter	for	verdipapirisering	underlagt	lovgivningen	
i	en	medlemsstat	om	verdipapirisering	av	engasjementer	i	næringseiendom,	forutsatt	at	minst	90	%	av	
eiendelene	 i	 slike	 «fonds	 communs	 de	 créances»	 eller	 tilsvarende	 enheter	 for	 verdipapirisering	 som	
er	underlagt	 lovgivningen	 i	en	medlemsstat,	består	av	panteretter	som	er	sammenstilt	med	eventuelle	
panteretter	med	bedre	prioritet	 for	 opptil	 det	 laveste	 nominelle	 beløpet	 i	 henhold	 til	 andelene	 av	det	
nominelle	 beløp	 av	 panterettene	 og	 60	 %	 verdien	 av	 de	 pantsatte	 eiendommene,	 at	 andelene	 er	
kvalifisert	til	risikoklasse	1	i	henhold	til	dette	vedlegg,	og	at	slike	andeler	ikke	overstiger	20	%	av	den	
nominelle	 verdien	 av	 det	 utestående	 beløpet.	Vedkommende	myndigheter	 kan	 godkjenne	 lån	 sikret	 i	
næringseiendom	der	forholdet	lån/verdi	på	60	%	overstiges	opptil	et	høyeste	nivå	på	70	%,	dersom	verdien	
av	de	samlede	eiendelene	som	er	stilt	som	sikkerhet	for	obligasjonene	med	fortrinnsrett,	overstiger	det	
nominelle	utestående	beløpet	av	obligasjonene	med	fortrinnsrett	med	minst	10	%,	og	obligasjonseiernes	
fordringer	oppfyller	de	juridiske	kravene	til	rettssikkerhet	 i	vedlegg	VIII.	Obligasjonseiernes	fordring	
skal	ha	fortrinnsrett	framfor	alle	andre	fordringer	på	den	stilte	sikkerheten.	Engasjementer	som	skyldes	
overføring	og	forvaltning	av	debitorers	betalinger	for,	eller	avviklingsproveny	for,	lån	med	pantesikkerhet	
i	eiendom,	skal	ikke	inngå	i	beregningen	av	grensen	på	90	%	for	andelene	eller	obligasjonene	med	best	
prioritet.	

f)	 Lån	sikret	i	fartøyer	der	panterettene	sammenstilt	med	eventuelle	panteretter	med	bedre	prioritet	utgjør	
høyst	60	%	av	det	pantsatte	fartøyets	verdi.
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For	dette	formål	omfatter	«sikret»	situasjoner	der	de	eiendeler	som	beskrives	i	bokstav	a)-f),	i	henhold	til	
lovgivningen	utelukkende	anvendes	til	å	verne	av	obligasjonseierne	mot	tap.

Fram	 til	 31.	 desember	 2010	 kommer	 grensen	 på	 20	%	 for	 andeler	med	 best	 prioritet	 utstedt	 av	 franske	
«fonds	 communs	 de	 créances»	 eller	 tilsvarende	 enheter	 for	 verdipapirisering	 som	 angitt	 i	 bokstav	 d)	 og	
e),	 ikke	 til	 anvendelse,	 forutsatt	 at	 slike	 andeler	med	 best	 prioritet	 har	 en	 kredittvurdering	 fra	 en	 utpekt	
ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 som	 er	 den	 mest	 fordelaktige	 kategori	 av	 kredittvurderinger	 som	
kredittvurderingsinstitusjonen	 har	 med	 hensyn	 til	 obligasjoner	 med	 fortrinnsrett.	 Før	 utgangen	 av	 denne	
perioden	 skal	 dette	 unntaket	 vurderes	 på	 nytt,	 og	 deretter	 kan	 Kommisjonen	 eventuelt	 forlenge	 denne	
perioden	etter	framgangsmåten	i	artikkel	151	nr.	2,	med	eller	uten	en	ytterligere	revisjonsklausul.

Fram	til	31.	desember	2010	kan	de	60	%	som	er	angitt	i	bokstav	f),	erstattes	med	70	%.	Før	utgangen	av	
denne	perioden	skal	dette	unntaket	vurderes	på	nytt,	og	deretter	kan	Kommisjonen	eventuelt	forlenge	denne	
perioden	etter	framgangsmåten	i	artikkel	151	nr.	2,	med	eller	uten	en	ytterligere	revisjonsklausul.

69.		Kredittinstitusjoner	 skal	 med	 hensyn	 til	 fast	 eiendom	 som	 er	 stilt	 som	 sikkerhet	 for	 obligasjoner	 med	
fortrinnsrett,	oppfylle	minstekravene	i	vedlegg	VIII	del	2	nr.	8	og	verdsettingsreglene	i	vedlegg	VIII	del	3	
nr.	62-65.	

70.		Uten	hensyn	til	nr.	68	og	69	er	obligasjoner	med	fortrinnsrett	som	faller	inn	under	definisjonen	i	artikkel	22	
nr.	4	i	direktiv	85/611/EØF,	og	som	er	utstedt	før	31.	desember	2007,	også	berettiget	til	fortrinnsbehandling	
fram	til	de	forfaller.

71.		Obligasjoner	med	fortrinnsrett	skal	gis	en	risikovekt	på	grunnlag	av	den	risikovekt	som	er	gitt	til	usikrede	
engasjementer	med	best	prioritet,	med	kredittinstitusjonen	som	utsteder	dem.	Det	skal	være	følgende	forhold	
mellom	risikovektene:	

a)	 Dersom	 engasjementene	 med	 institusjonen	 er	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 20	 %,	 skal	 obligasjonen	 med	
fortrinnsrett	gis	en	risikovekt	på	10	%.	

b)	 Dersom	 engasjementene	 med	 institusjonen	 er	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 50	 %,	 skal	 obligasjonen	 med	
fortrinnsrett	gis	en	risikovekt	på	20	%.	

c)	 Dersom	 engasjementene	 med	 institusjonen	 er	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 100	 %,	 skal	 obligasjonen	 med	
fortrinnsrett	gis	en	risikovekt	på	50	%.	

d)	 Dersom	 engasjementene	 med	 institusjonen	 er	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 150	 %,	 skal	 obligasjonen	 med	
fortrinnsrett	gis	en	risikovekt	på	100	%.	

13.		 POSTER	SOM	UTGJØR	VERDIPAPIRISERINGSPOSISJONER

72.		Risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	 verdipapiriseringsposisjoner	 skal	 fastsettes	 i	 samsvar	 med	 artikkel	
94-101.

14.		 KORTSIKTIGE	ENGASJEMENTER	MED	INSTITUSJONER	OG	FORETAK

73.		Kortsiktige	 engasjementer	 med	 en	 institusjon	 eller	 et	 foretak	 der	 en	 kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	
utpekt	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 er	 tilgjengelig,	 skal	 gis	 en	 risikovekt	 i	 henhold	 til	 tabell	 7	
i	 samsvar	 med	 vedkommende	 myndigheters	 plassering	 av	 kredittvurderingene	 fra	 valgbare	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner	på	ett	av	seks	trinn	på	en	vurderingsskala	for	kredittkvalitet.

Tabell 7

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6

Risikovekt 20	% 50	% 100	% 150	% 150	% 150	%
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15.		 ENGASJEMENTER	MED	FORETAK	FOR	KOLLEKTIV	INVESTERING	

74.		Uten	at	det	berører	nr.	75-81	skal	engasjementer	med	foretak	for	kollektiv	investering	gis	en	risikovekt	på	
100	%.

75.		Engasjementer	 med	 foretak	 for	 kollektiv	 investering	 der	 en	 kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	 utpekt	
ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 er	 tilgjengelig,	 skal	 gis	 en	 risikovekt	 i	 henhold	 til	 tabell	 8	 i	
samsvar	 med	 vedkommende	 myndigheters	 plassering	 av	 kredittvurderingene	 fra	 valgbare	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner	på	ett	av	seks	trinn	på	en	vurderingsskala	for	kredittkvalitet.

Tabell 8

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6

Risikovekt
20	% 50	% 100	% 100	% 150	% 150	%

76.		Dersom	vedkommende	myndigheter	anser	at	en	posisjon	i	et	foretak	for	kollektiv	investering	er	forbundet	
med	en	særlig	høy	risiko,	skal	de	kreve	at	vedkommende	posisjon	blir	gitt	en	risikovekt	på	150	%.

77.		Kredittinstitusjoner	 kan	 fastsette	 risikovekt	 for	 et	 foretak	 for	 kollektiv	 investering	 i	 henhold	 til	 nr.	 79-81	
dersom	følgende	kriterier	er	oppfylt:	

a)	 Foretaket	for	kollektiv	investering	ledes	av	et	foretak	som	er	underlagt	tilsyn	i	en	medlemsstat	eller,	etter	
godkjenning	fra	kredittinstitusjonens	vedkommende	myndigheter,	dersom	

i)	 foretaket	for	kollektiv	investering	ledes	av	et	foretak	som	er	underlagt	tilsyn	som	anses	som	likeverdig	
med	det	tilsyn	som	er	fastsatt	i	Fellesskapets	regelverk,	og	

ii)	 samarbeidet	mellom	vedkommende	myndigheter	er	sikret	i	tilstrekkelig	grad.	

b)	 Prospektet	eller	et	tilsvarende	dokument	for	foretaket	for	kollektiv	investering	inneholder	

i)	 de	kategorier	av	eiendeler	som	foretaket	for	kollektiv	investering	har	tillatelse	til	å	investere	i,	og	

ii)	 dersom	 det	 anvendes	 investeringsbegrensninger,	 begrensningene	 og	 de	metodene	 som	 benyttes	 til	 å	
beregne	dem.	

c)	 Virksomheten	til	foretaket	for	kollektiv	investering	skal	minst	rapporteres	på	årsbasis	for	å	gjøre	det	mulig	
å	foreta	en	vurdering	av	foretakets	eiendeler	og	forpliktelser,	resultat	og	drift	i	rapporteringsperioden.	

78.		Dersom	vedkommende	myndighet	godkjenner	et	foretak	for	kollektiv	investering	i	en	tredjestat	som	angitt	i	
nr.	77	bokstav	a),	kan	vedkommende	myndighet	i	en	annen	medlemsstat	benytte	denne	godkjenningen	uten	å	
foreta	en	egen	vurdering.

79.		Dersom	kredittinstitusjonen	har	kunnskap	om	de	underliggende	engasjementene	til	et	foretak	for	kollektiv	
investering,	kan	institusjonen	gjennomgå	disse	underliggende	engasjementene	for	å	beregne	gjennomsnittlig	
risikovekt	for	foretaket	for	kollektiv	investering	i	samsvar	med	metodene	i	artikkel	78-83.

80.		Dersom	kredittinstitusjonen	ikke	har	kunnskap	om	de	underliggende	engasjementene	til	et	foretak	for	kollektiv	
investering,	kan	institusjonen	beregne	en	gjennomsnittlig	risikovekt	for	foretaket	for	kollektiv	investering	i	
samsvar	med	metodene	i	artikkel	78-83	og	i	henhold	til	følgende	regler:	Det	antas	at	foretaket	for	kollektiv	
investering	 først	 investerer	 så	mye	 som	 det	 har	 tillatelse	 til,	 i	 engasjementskategoriene	med	 det	 høyeste	
kapitalkravet,	og	deretter	fortsetter	å	investere	i	synkende	rekkefølge	til	høyeste	samlede	investeringsgrense	
er	nådd.

81.		Kredittinstitusjoner	kan,	 i	 samsvar	med	metodene	 i	 nr.	 79	og	80	overlate	 til	 en	 tredjemann	å	beregne	og	
rapportere	en	risikovekt	for	foretaket	for	kollektiv	investering,	forutsatt	at	det	i	tilstrekkelig	grad	sikres	at	
beregningen	og	rapporten	er	korrekte.

16.		 ANDRE	POSTER

16.1.		Behandling

82.		Materielle	eiendeler	i	henhold	til	artikkel	4	nr.	10	i	direktiv	86/635/EØF	skal	gis	en	risikovekt	på	100	%.

83.		Forskuddsbetalinger	og	påløpt	inntekt	som	en	institusjon	ikke	er	i	stand	til	å	identifisere	noen	motpart	for	i	
samsvar	med	direktiv	86/635/EØF,	skal	gis	en	risikovekt	på	100	%.
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84.		Kontantposter	 som	 er	 i	 ferd	med	 å	 inndrives,	 skal	 gis	 en	 risikovekt	 på	 20	%.	 Kontanter	 og	 tilsvarende	
kontantposter	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%.

85.		Medlemsstatene	 kan	 tillate	 en	 risikovekt	 på	 10	%	 for	 engasjementer	med	 institusjoner	 som	 spesialiserer	
seg	på	interbankmarkeder	og	markeder	for	offentlig	gjeld	i	hjemstaten,	og	som	er	underlagt	strengt	 tilsyn	
av	vedkommende	myndigheter,	dersom	de	nevnte	eiendelene	 til	hjemstatens	vedkommende	myndigheters	
tilfredshet	fullt	ut	er	sikret	i	form	av	poster	som	er	gitt	en	risikovekt	på	0	%	eller	20	%,	og	som	av	vedkommende	
myndigheter	i	hjemstaten	er	godkjent	som	tilstrekkelig	sikkerhet.

86.		Beholdninger	av	egenkapital	og	andre	kapitalinteresser,	bortsett	fra	når	dette	er	trukket	fra	ansvarlig	kapital,	
skal	gis	en	risikovekt	på	minst	100	%.

87.		Umyntet	gull	som	oppbevares	i	egne	hvelv	eller	hos	tredjemann,	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%	i	den	grad	det	
dekkes	av	tilsvarende	forpliktelser.

88.		Ved	avtaler	om	salg	og	gjenkjøp	av	eiendeler	samt	rene	terminkjøp	skal	risikovekten	være	den	vekten	som	er	
gitt	til	de	aktuelle	eiendelene,	og	ikke	den	som	gjelder	for	transaksjonenes	motparter.

89.		Når	 en	 kredittinstitusjon	 yter	 kredittbeskyttelse	 for	 et	 antall	 engasjementer	 på	 det	 vilkår	 at	 det	 n-te	
misligholdet	 blant	 engasjementene	 skal	 utløse	 betaling,	 og	 at	 denne	 kreditthendelsen	 skal	 bringe	
kontrakten	til	opphør,	skal	de	risikovektene	som	er	fastsatt	i	artikkel	94-101	gis,	forutsatt	at	produktet	har	
en	 kredittvurdering	 fra	 en	 valgbar	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon.	Dersom	produktet	 ikke	 er	 vurdert	
av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon,	skal	risikovektene	til	engasjementene	i	gruppen	samles,	
eksklusive	 n-1-engasjementer,	 opptil	 en	 høyeste	 vekt	 på	 1	 250	 %	 og	 multipliseres	 med	 den	 nominelle	
verdien	av	den	beskyttelsen	som	ytes	av	kredittderivatet,	for	å	komme	fram	til	det	risikovektede	beløpet	for	
eiendelene.	De	n-1-engasjementene	som	skal	unntas	fra	summeringen,	skal	fastsettes	slik	at	de	skal	omfatte	
de	engasjementene	som	gir	opphav	til	et	lavere	risikovektet	engasjementsbeløp	enn	det	som	gjelder	for	noen	
av	de	engasjementene	som	omfattes	av	denne	summeringen.

DEL	2	

Anerkjennelse	av	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	og	innplassering	av	deres	kredittvurderinger

1.	 METODER

1.1.		 Objektivitet

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kontrollere	 at	 metoden	 som	 danner	 grunnlag	 for	 kredittvurderinger,	 er	
streng,	systematisk,	konsekvent	og	valideres	på	grunnlag	av	historisk	erfaring.

1.2.		 Uavhengighet

2.	 Vedkommende	myndigheter	 skal	kontrollere	 at	metoden	 som	benyttes,	 ikke	 er	gjenstand	 for	ytre	politisk	
innflytelse	eller	begrensning,	eller	for	økonomisk	påtrykk	som	vil	kunne	påvirke	kredittvurderingen.

3.	 I	 hvilken	 grad	 den	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjons	 metoder	 er	 uavhengige,	 skal	 vurderes	 av	
vedkommende	myndigheter	i	samsvar	med	blant	annet	følgende	faktorer:	

a)	 den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjons	eierskaps-	og	organisasjonsstruktur,	

b)	 den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjons	økonomiske	midler,	

c)	 den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjons	personale	og	sakkunnskap,	og	

d)	 den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjons	foretaksstyring.	

1.3.		 Løpende	revisjon

4.	 Vedkommende	myndigheter	skal	kontrollere	at	en	ekstern	kredittvurderingsinstitusjons	kredittvurderinger	er	
underlagt	løpende	revisjon	og	skal	tilpasse	dem	til	endringer	i	den	finansielle	stilling.	En	slik	revisjon	skal	
skje	etter	alle	betydelige	hendelser,	og	minst	én	gang	per	år.
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5.	 Før	 godkjenning	 skjer	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 kontrollere	 at	 vurderingsmetoden	 for	 hvert	
markedssegment	er	fastsatt	i	henhold	til	blant	annet	følgende	standarder:	

a)	 Etterkontroll	må	ha	vært	foretatt	i	minst	ett	år.	

b)	 Vedkommende	myndigheter	må	overvåke	at	kredittvurderingsinstitusjonen	foretar	revisjon	regelmessig.	

c)	 Vedkommende	myndigheter	må	kunne	kreve	opplysninger	fra	den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjonen	
om	omfanget	av	dens	kontakt	med	den	øverste	administrative	ledelsen	i	de	foretak	som	blir	kredittvurdert.

6.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 treffe	 nødvendige	 tiltak	 for	 omgående	 å	 bli	 informert	 av	 de	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjonene	 om	 alle	 vesentlige	 endringer	 i	 de	 metodene	 som	 danner	 grunnlag	 for	
kredittvurderingene.

1.4.		 Åpenhet	og	opplysninger

7.	 Vedkommende	myndigheter	skal	treffe	de	tiltak	som	er	nødvendige	for	å	sikre	at	prinsippene	for	de	metodene	
som	benyttes	 av	en	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	når	den	utarbeider	kredittvurderinger,	 er	offentlig	
tilgjengelige,	slik	at	alle	potensielle	brukere	skal	kunne	avgjøre	om	de	er	framkommet	på	en	rimelig	måte.

2.	 INDIVIDUELLE	KREDITTVURDERINGER

2.1.		 Troverdighet	og	markedsaksept

8.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kontrollere	 at	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoners	 individuelle	
kredittvurderinger	anerkjennes	i	markedet	som	troverdige	og	pålitelige	av	brukere	av	slike	kredittvurderinger.

9.	 Vedkommende	myndigheter	skal	vurdere	troverdighet	i	henhold	til	blant	annet	følgende	faktorer:	

a)	 den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjons	markedsandel,	

b)	 den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjons	inntekter	og	dens	økonomiske	midler	i	videre	betydning,	

c)	 om	det	forekommer	noen	form	for	prisfastsettelse	på	grunnlag	av	kredittvurderingen,	og	

d)	 at	 minst	 to	 kredittinstitusjoner	 benytter	 den	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjons	 individuelle	
kredittvurderinger	ved	utstedelse	av	obligasjoner	og/eller	vurdering	av	kredittrisiko.

2.2.		 Åpenhet	og	opplysninger

10.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kontrollere	 at	 individuelle	 kredittvurderinger	 er	 tilgjengelige	 på	
likeverdige	vilkår	og	minst	for	alle	kredittinstitusjoner	som	har	en	rettmessig	interesse	i	disse	individuelle	
kredittvurderingene.

11.		Vedkommende	myndigheter	 skal	 særlig	 kontrollere	 at	 individuelle	 kredittvurderinger	 er	 tilgjengelige	 for	
utenlandske	 parter	 på	 likeverdige	 vilkår	 som	 for	 innenlandske	 kredittinstitusjoner	 som	 har	 en	 rettmessig	
interesse	i	disse	individuelle	kredittvurderingene.

3.	 INNPLASSERING

12.		For	å	skille	mellom	den	relative	graden	av	risiko	uttrykt	ved	hver	enkelt	kredittvurdering	skal	vedkommende	
myndigheter	 vurdere	 kvantitative	 faktorer	 som	 langsiktig	 misligholdsrate	 for	 alle	 poster	 med	 samme	
kredittvurdering.	For	 eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	 som	nylig	 er	 opprettet,	 og	 for	dem	som	bare	
har	 samlet	 inn	 få	 opplysninger	 om	 mislighold,	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 anmode	 den	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjon	om	å	opplyse	hva	den	mener	den	langsiktige	misligholdsraten	vil	være	for	alle	
poster	med	samme	kredittvurdering.

13.		For	 å	 skille	 mellom	 den	 relative	 graden	 av	 risiko	 uttrykt	 ved	 hver	 enkelt	 kredittvurdering	 skal	
vedkommende	myndigheter	vurdere	kvantitative	faktorer	som	den	gruppen	av	utstedere	som	institusjonen	
dekker,	 hvilke	 kredittvurderinger	 institusjonen	 foretar,	 betydningen	 av	 hver	 enkelt	 kredittvurdering	 og	
kredittvurderingsinstitusjonens	definisjon	av	mislighold.
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14.		Vedkommende	myndigheter	 skal	 sammenligne	misligholdsraten	 for	 hver	 kredittvurdering	 fra	 en	 bestemt	
ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	med	en	standardverdi	for	referansemåling	som	bygger	på	misligholdsrater	
registrert	 av	 andre	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoner	 for	 en	 gruppe	 av	 utstedere	 som	 vedkommende	
myndigheter	mener	ligger	på	et	tilsvarende	kredittrisikonivå.

15.		Når	 vedkommende	myndigheter	 mener	 at	 misligholdsraten	 for	 kredittvurderingen	 til	 en	 bestemt	 ekstern	
kredittvurderingsinstitusjon	 er	 vesentlig	 og	 systematisk	 høyere	 enn	 standardverdien,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	plassere	kredittvurderingsinstitusjonens	kredittvurdering	på	et	høyere	trinn	på	vurderingsskalaen	
for	kredittkvalitet.

16.		Når	vedkommende	myndigheter	har	økt	den	tildelte	risikovekten	for	en	bestemt	kredittvurdering	foretatt	av	en	
bestemt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon,	og	kredittvurderingsinstitusjonen	godtgjør	at	misligholdsraten	
for	 dens	 kredittvurderinger	 ikke	 lenger	 er	 vesentlig	 og	 systematisk	 høyere	 enn	 standardverdien,	 kan	
vedkommende	myndigheter	beslutte	å	flytte	kredittvurderingsinstitusjonens	kredittvurdering	 tilbake	 til	det	
opprinnelige	trinnet	på	vurderingsskalaen	for	kredittkvalitet.

DEL	3	

Bruk	av	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoners	kredittvurderinger	for	fastsettelse	av	risikovekter

1.	 BEHANDLING

1.	 En	kredittinstitusjon	kan	utpeke	en	eller	flere	valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	til	å	fastsette	
risikovekter	for	eiendeler	og	poster	utenfor	balansen.

2.	 En	kredittinstitusjon	som	bestemmer	seg	for	å	benytte	de	kredittvurderingene	som	er	utarbeidet	av	en	valgbar	
ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	for	en	bestemt	kategori	av	poster,	må	benytte	disse	kredittvurderingene	
konsekvent	for	alle	engasjementer	som	hører	til	vedkommende	kategori.

3.	 En	kredittinstitusjon	som	bestemmer	seg	for	å	benytte	de	kredittvurderingene	som	er	utarbeidet	av	en	valgbar	
ekstern	kredittvurderingsinstitusjon,	må	benytte	disse	løpende	og	konsekvent	over	tid.

4.	 En	kredittinstitusjon	kan	bare	benytte	kredittvurderinger	foretatt	av	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	
som	tar	hensyn	til	alle	beløp,	dvs.	både	hovedstol	og	renter,	som	den	har	fordringer	på.

5.	 Dersom	bare	én	kredittvurdering	er	tilgjengelig	fra	en	utpekt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	for	en	post,	
skal	denne	kredittvurderingen	benyttes	til	å	fastsette	risikovekten	for	denne	posten.

6.	 Dersom	 to	 kredittvurderinger	 er	 tilgjengelige	 fra	 utpekte	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoner,	 og	 de	 to	
viser	til	ulike	risikovekter	for	en	post,	skal	den	høyeste	risikovekten	gis.

7.	 Dersom	flere	 enn	 to	 kredittvurderinger	 er	 tilgjengelige	 fra	 utpekte	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoner	
for	en	post,	skal	det	vises	til	de	to	vurderingene	som	gir	de	to	laveste	risikovektene.	Dersom	de	to	laveste	
risikovektene	skiller	seg	fra	hverandre,	skal	den	høyeste	av	disse	gis.	Dersom	de	to	laveste	risikovektene	er	
like,	skal	denne	risikovekten	gis.

2.	 KREDITTVURDERING	AV	UTSTEDERE	OG	EMISJONER

8.	 Dersom	det	foreligger	en	kredittvurdering	for	et	bestemt	emisjonsprogram	eller	en	bestemt	emisjonsfasilitet	
som	posten	som	utgjør	engasjementet	tilhører,	skal	denne	kredittvurderingen	benyttes	til	å	fastsette	hvilken	
risikovekt	posten	skal	gis.

9.	 Dersom	det	 ikke	foreligger	noen	kredittvurdering	som	kan	anvendes	direkte	for	en	bestemt	post,	men	det	
foreligger	en	kredittvurdering	for	et	bestemt	emisjonsprogram	eller	en	bestemt	emisjonsfasilitet	som	posten	
som	utgjør	 engasjementet	 ikke	 tilhører,	 eller	 det	 foreligger	 en	 generell	 kredittvurdering	 for	 utsteder,	 skal	
denne	kredittvurderingen	benyttes	dersom	den	gir	en	høyere	risikovekt	enn	det	som	ellers	ville	vært	tilfellet,	
eller	dersom	den	gir	en	lavere	risikovekt	og	vedkommende	engasjement	på	alle	måter	er	likestilt	med	eller	
rangert	høyere	enn	emisjonsprogrammet	eller	–fasiliteten,	eller	eventuelt	vedkommende	utsteders	usikrede	
prioriterte	engasjementer.

10.	 Nr.	8	og	9	er	ikke	til	hinder	for	anvendelsen	av	nr.	68-71	i	del	1.
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11.		Kredittvurderinger	for	utstedere	 i	et	konsern	kan	ikke	benyttes	som	kredittvurdering	av	en	annen	utsteder	
innenfor	samme	konsern.

3.	 LANGSIKTIGE	OG	KORTSIKTIGE	KREDITTVURDERINGER

12.		Kortsiktige	kredittvurderinger	kan	bare	anvendes	på	kortsiktige	eiendelsposter	og	poster	utenfor	balansen	
som	utgjør	engasjementer	med	institusjoner	og	foretak.

13.		Kortsiktige	kredittvurderinger	skal	bare	anvendes	på	den	posten	som	den	kortsiktige	kredittvurderingen	viser	
til,	og	skal	ikke	benyttes	til	å	utlede	risikovekter	for	andre	poster.

14.		Uten	hensyn	til	nr.	13	og	dersom	en	fasilitet	med	kortsiktig	kredittvurdering	er	gitt	en	risikovekt	på	150	%,	
skal	alle	usikrede	engasjementer	uten	kredittvurdering	med	vedkommende	debitor,	enten	de	er	kort-	eller	
langsiktige,	også	gis	en	risikovekt	på	150	%.

15.		Uten	hensyn	til	nr.	13	og	dersom	en	fasilitet	med	kortsiktig	kredittvurdering	er	gitt	en	risikovekt	på	50	%,	
skal	ingen	kortsiktige	usikrede	engasjementer	som	ikke	er	kredittvurdert,	gis	en	risikovekt	som	er	lavere	enn	
100	%.

4.	 POSTER	I	NASJONAL	OG	UTENLANDSK	VALUTA

16.		En	kredittvurdering	som	viser	til	en	post	angitt	i	debitors	nasjonale	valuta,	kan	ikke	benyttes	til	å	utlede	en	
risikovekt	for	et	annet	engasjement	med	samme	debitor	som	er	angitt	i	en	utenlandsk	valuta.

17.		Uten	hensyn	til	nr.	16	og	dersom	et	engasjement	oppstår	gjennom	en	kredittinstitusjons	deltaking	i	et	 lån	
som	er	gitt	av	en	multilateral	utviklingsbank	hvis	status	som	prioritert	kreditor	er	anerkjent	i	markedet,	kan	
vedkommende	myndigheter	tillate	at	kredittvurderingen	av	debitors	post	i	nasjonal	valuta	kan	benyttes	for	å	
fastsette	risikovekt.

_______
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VEDLEGG VII

INTERN	KREDITTVURDERINGSMETODE

DEL	1	

Risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp

1.	 BEREGNING	AV	RISIKOVEKTEDE	ENGASJEMENTSBELØP	FOR	KREDITTRISIKO

1.	 Med	mindre	annet	er	 fastsatt,	skal	parametrene	for	sannsynlighet	for	mislighold	(PD),	 tap	ved	mislighold	
(LGD)	og	løpetid	(M)	fastsettes	i	henhold	til	del	2,	og	verdien	av	engasjementet	skal	fastsettes	i	henhold	til	
del	3.

2.	 Risikovektede	engasjementsbeløp	for	hvert	engasjement	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formler.

1.1.	 Risikovektede	engasjementsbeløp	for	engasjementer	med	foretak,	institusjoner	og	sentralmyndigheter	og	
sentralbanker.

3.	 I	henhold	til	nr.	5-9	skal	risikovektede	engasjementsbeløp	for	engasjementer	med	foretak,	institusjoner	og	
sentralmyndigheter	og	sentralbanker	beregnes	i	henhold	til	følgende	formel:	

Korrelasjon	(R)	=	0,12	×(1	-	EXP(-	50	*PD))	/	(1	-	EXP(-	50))	+	0.24	*[1	-	(1	-	EXP(-	50	*	PD))	/	(1	-	
EXP(-	50))]

Løpetidsfaktor	(b)	=	(0,11852	–	0,05478	*	ln(PD))2

(LGD*	N[(l	-	R)-0.5*G(PD)	+	(R	/	(l	-	R))0.5	*G(0,999)]	-	PD*LGD)*(1	–	1,5	*	b-1*(1	+	(M	–	2,5)*b)*12,5*1,06

N(x)	 angir	 den	 kumulative	 fordelingsfunksjonen	 for	 en	 standard	 normalfordelt	 tilfeldig	 variabel	 (dvs.	
sannsynligheten	for	at	en	normalfordelt	tilfeldig	variabel	med	middelverdi	lik	null	og	varians	lik	1	er	mindre	
enn	 eller	 lik	 x).	G	 (Z)	 angir	 den	 inverse	 kumulative	 fordelingsfunksjonen	 for	 en	 standard	 normalfordelt	
tilfeldig	variabel	(dvs.	verdien	x	som	gir	N(x)	=	z).

Når	PD	=	0,	skal	risikovekten	være	0.

Når	PD	=	1,	

–	 for	 misligholdte	 engasjementer	 der	 kredittinstitusjoner	 anvender	 LGD-verdiene	 i	 del	 2	 nr.	 8,	 skal	
risikovekten	være	0,	og	

–	 for	misligholdte	 engasjementer	 der	 kredittinstitusjoner	 benytter	 egne	 estimater	 av	 LGD-verdier,	 skal	
risikovekten	være	Max{0,	12,5	*(LGD-ELBE)}

der	ELBE	skal	være	kredittinstitusjonens	beste	estimat	for	forventet	tap	for	det	misligholdte	engasjementet	i	
samsvar	med	del	4	nr.	80.

Risikovektet	engasjementsbeløp	=	risikovekt	*	engasjementsverdi.

4.	 Det	 risikovektede	engasjementsbeløpet	 for	hvert	engasjement	som	oppfyller	kravene	 i	vedlegg	VIII	del	1	
nr.	29	og	i	vedlegg	VIII	del	2	nr.	22,	kan	justeres	i	samsvar	med	følgende	formel:	

Risikovektet	engasjementsbeløp	=	risikovekt	*	engasjementsverdi	*	(0,15	+	160*PDpp)	

der	

PDpp	=	PD-verdien	til	yteren	av	beskyttelse.

Risikovekten	skal	beregnes	ved	hjelp	av	formelen	for	risikovekt	i	nr.	3	for	engasjementet,	PD-verdi	for	debitor	
og	LGD-verdi	for	et	sammenlignbart	direkte	engasjement	med	yteren	av	beskyttelse.	Faktoren	for	løpetid	(b)	
skal	beregnes	ved	hjelp	av	den	laveste	verdien	av	PD-verdien	for	yteren	av	beskyttelse	og	PD-verdien	for	
debitor.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/160 24.10.2013

5.	 For	engasjementer	med	foretak	der	samlet	årsomsetning	for	konsernet	som	foretaket	er	en	del	av,	er	mindre	enn	
50	millioner	euro,	kan	kredittinstitusjoner	benytte	følgende	korrelasjonsformel	for	beregning	av	risikovekter	
for	 engasjementer	med	 foretak.	 I	 denne	 formelen	 er	 S	 uttrykt	 som	 samlet	 årsomsetning	 i	millioner	 euro	
med	5	millioner	euro	<=	S	<=	50	millioner	euro.	Rapportert	omsetning	på	mindre	enn	5	millioner	euro	skal	
behandles	som	om	den	tilsvarer	5	millioner	euro.	For	kjøpte	fordringer	skal	samlet	årsomsetning	være	det	
vektede	gjennomsnittet	av	de	enkelte	engasjementene	i	gruppen.

Korrelasjon	(R)	=	(0,12	×	(1	-	EXP(-50*PD))	/	(1	-	EXP(-50))	+	0,24*[1	-	(1	-	EXP(-50*PD))	/	(1	-	EXP(-
50))]	–	0,04*(1	-	(S	-	5)	/	45)

Samlet	 årsomsetning	 skal	 erstattes	med	konsernets	 samlede	eiendeler	når	 samlet	 årsomsetning	 ikke	er	 en	
relevant	 indikator	 på	 foretakets	 størrelse,	 og	 samlede	 eiendeler	 er	 en	 mer	 relevant	 indikator	 enn	 samlet	
årsomsetning.

6.	 For	 spesialiserte	utlånseksengasjementer	der	 en	kredittinstitusjon	 ikke	kan	godtgjøre	at	dens	estimater	 av	
PD-verdi	oppfyller	minstekravene	i	del	4,	skal	den	gi	risikovekter	til	disse	engasjementene	i	samsvar	med	
tabell	1.

Tabell 1

Gjenværende	løpetid Kategori	1 Kategori	2 Kategori	3 Kategori	4 Kategori	5

Mindre	enn	2,5	år 50	% 70	% 115	% 250	% 0	%

Lik	eller	mer	enn	2,5	år 70	% 90	% 115	% 250	% 0	%

Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tillate	 at	 en	 kredittinstitusjon	 generelt	 gir	 fordelaktige	 risikovekter	 på	
50	%	 til	 engasjementer	 i	kategori	1,	og	en	 risikovekt	på	70	%	 til	 engasjementer	 i	kategori	2,	 forutsatt	 at	
kredittinstitusjonens	kjennetegn	med	hensyn	til	kredittrisiko	og	annen	risiko	berettiger	en	plassering	i	den	
relevante	kategori.

Ved	fastsettelse	av	 risikovekter	 for	 spesialiserte	utlånsengasjementer	skal	kredittinstitusjoner	 ta	hensyn	 til	
følgende	faktorer:	økonomisk	styrke,	politisk	og	rettslig	miljø,	særtrekk	ved	transaksjoner	og/eller	eiendeler,	
organiserende	kredittinstitusjoners	og	utviklende	parters	styrke,	herunder	eventuelle	inntekter	fra	offentlige/
private	partnerskap	samt	sikkerhetsordninger.

7.	 For	sine	kjøpte	foretaksfordringer	skal	kredittinstitusjoner	oppfylle	minstekravene	i	nr.	105-109	i	del	4.	For	
kjøpte	 foretaksfordringer	som	i	 tillegg	oppfyller	vilkårene	 fastsatt	 i	nr.	14,	og	der	det	ville	være	urimelig	
belastende	for	en	kredittinstitusjon	å	benytte	risikokvantifiseringsstandardene	for	foretaksengasjementer	i	del	
4	for	disse	fordringene,	kan	risikokvantifiseringsstandardene	for	detaljkundeengasjementer	i	del	4	benyttes.

8.	 For	 kjøpte	 foretaksfordringer	 kan	 kjøpsrabatter	 som	 kan	 tilbakebetales,	 eller	 full	 eller	 delvis	 sikkerhet	
som	 gir	 «førstetapsbeskyttelse»	 for	 tap	 ved	 mislighold,	 utvanningstap	 eller	 begge	 deler,	 behandles	 som	
«førstetapsposisjoner»	ved	anvendelse	av	IRB-metoden	på	verdipapirisering.

9.	 Dersom	en	institusjon	yter	kredittbeskyttelse	for	et	antall	engasjementer	på	det	vilkår	at	det	n-te	misligholdet	
blant	engasjementene	skal	utløse	betaling,	og	at	denne	kreditthendelsen	skal	bringe	kontrakten	til	opphør,	
skal	 de	 risikovektene	 som	 er	 fastsatt	 i	 artikkel	 94-101	 gis,	 forutsatt	 at	 produktet	 har	 en	 kredittvurdering	
fra	 en	 valgbar	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon.	 Dersom	 produktet	 ikke	 er	 vurdert	 av	 en	 valgbar	
ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon,	 skal	 risikovektene	 til	 engasjementene	 i	 gruppen	 samles,	 eksklusive	
n-1-engasjementer,	der	 summen	av	beløpet	 for	 forventede	 tap	multiplisert	med	12,5	og	det	 risikovektede	
engasjementsbeløpet	ikke	skal	overstige	den	nominelle	verdien	av	den	beskyttelsen	som	ytes	av	kredittderivatet,	
multiplisert	med	12,5.	De	n-1-engasjementene	som	skal	unntas	fra	summeringen,	skal	fastsettes	slik	at	de	skal	
omfatte	de	engasjementene	som	gir	opphav	til	et	lavere	risikovektet	engasjementsbeløp	enn	det	som	gjelder	
for	noen	av	de	engasjementene	som	omfattes	av	denne	summeringen.
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1.2.		 Risikovektede	engasjementsbeløp	for	detaljkundeengasjementer

10.	 Med	forbehold	for	nr.	12	og	13	skal	risikovektede	engasjementsbeløp	for	detaljkundeengasjementer	beregnes	
i	henhold	til	følgende	formel:	

Korrelasjon	(R)	=	0,03	×	(1	-	EXP(-35*PD))	/	(1	-	EXP(-35))	+	0,16*[1	-	(1	-	EXP-35*PD)	/	(1	-	EXP(-35))]

Risikovekt	(RW)

(LGD*	N{(1-R)-0,5*G(PD)+(R/(1-R))0,5*G(0,999)}-PD*12,5*1,06)

N(x)	 angir	 den	 kumulative	 fordelingsfunksjonen	 for	 en	 standard	 normalfordelt	 tilfeldig	 variabel	 (dvs.	
sannsynligheten	for	at	en	normalfordelt	tilfeldig	variabel	med	middelverdi	lik	null	og	varians	lik	1	er	mindre	
enn	 eller	 lik	 x).	G	 (Z)	 angir	 den	 inverse	 kumulative	 fordelingsfunksjonen	 for	 en	 standard	 normalfordelt	
tilfeldig	variabel	(dvs.	verdien	x,	som	for	eksempel	at	N(x)	=	z).

For	PD-verdi	=	1	(misligholdt	engasjement)	skal	risikovekten	være	Max{0,	12,5	*(LGD-ELBE)}

der	ELBE	 skal	 være	kredittinstitusjonens	beste	 estimat	 for	 forventet	 tap	 for	 engasjementet	 i	 samsvar	med	
nr.	80	i	del	4.

Risikovektet	engasjementsbeløp	=	risikovekt	*	engasjementsverdi.

11.		Det	risikovektede	engasjementsbeløpet	for	hvert	engasjement	med	små	og	mellomstore	bedrifter,	slik	dette	
er	definert	i	artikkel	86	nr.	4,	som	oppfyller	kravene	i	vedlegg	VIII	del	1	nr.	29	og	i	vedlegg	VIII	del	2	nr.	22,	
kan	beregnes	i	henhold	til	nr.	4.

12.		For	detaljkundeengasjementer	med	sikkerhet	i	fast	eiendom	skal	en	korrelasjon	(R)	på	0,15	erstatte	det	tall	
som	beregnes	med	korrelasjonsformelen	i	nr.	10.

13.		For	kvalifiserte	løpende	detaljkundeengasjementer	som	definert	i	bokstav	a)-e)	skal	en	korrelasjon	(R)	på	0,04	
erstatte	det	tall	som	beregnes	med	korrelasjonsformelen	i	nr.	10.

	 Engasjementer	skal	anses	som	kvalifiserte	løpende	detaljkundeengasjementer	dersom	de	oppfyller	følgende	
vilkår:	

a)	 Engasjementene	er	inngått	med	enkeltpersoner.	

b)	 Engasjementene	er	løpende,	usikret,	og	i	den	utstrekning	de	ikke	utnyttes	umiddelbart	og	uten	vilkår,	
kan	de	sies	opp	av	kredittinstitusjonen.	(I	denne	sammenheng	er	 løpende	engasjementer	definert	som	
engasjementer	der	kunders	utestående	beløp	kan	variere	etter	hvor	mye	disse	kundene	velger	å	låne	og	
betale	tilbake,	opptil	en	grense	som	er	fastsatt	av	kredittinstitusjonen.)	Uutnyttede	forpliktelser	kan	anses	
for	å	kunne	sies	opp	uten	vilkår	dersom	vilkårene	tillater	at	kredittinstitusjonen	sier	dem	opp	i	det	omfang	
dette	er	tillatt	i	henhold	til	forbrukervernlovgivning	og	annen	tilknyttet	lovgivning.	

c)	 Høyeste	engasjement	med	en	enkeltperson	i	underporteføljen	er	100	000	euro	eller	mindre.	

d)	 Kredittinstitusjonen	kan	godtgjøre	at	bruken	av	korrelasjonen	i	dette	punkt	er	begrenset	til	porteføljer	
der	tapsprosentene	har	vist	lav	volatilitet	sett	i	forhold	til	de	gjennomsnittlige	tapsprosentene,	særlig	ved	
lave	PD-verdier.	Vedkommende	myndigheter	skal	vurdere	den	relative	volatiliteten	til	tapstall	på	tvers	
av	de	kvalifiserte	løpende	detaljkundeunderporteføljene,	så	vel	som	for	den	samlede	kvalifiserte	løpende	
detaljkundeporteføljen,	og	ha	til	hensikt	å	utveksle	opplysninger	om	typiske	kjennetegn	for	kvalifiserte	
løpende	tapsprosenter	for	detaljkunder	på	tvers	av	jurisdiksjoner.	

e)	 Vedkommende	myndigheter	aksepterer	at	behandling	som	kvalifisert	løpende	detaljkundeengasjement	er	
i	samsvar	med	de	underliggende	risikokjennetegnene	til	underporteføljen.

Som	unntak	fra	bokstav	b)	kan	vedkommende	myndigheter	frafalle	kravet	om	at	engasjementet	skal	være	
usikret	med	hensyn	til	sikkerhet	for	kredittfasiliteter	knyttet	til	en	lønnskonto.	I	dette	tilfellet	skal	beløp	som	
gjenvinnes	fra	sikkerheten,	ikke	tas	med	i	LGD-estimatet.
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14.		For	å	være	berettiget	til	detaljkundebehandling	skal	kjøpte	fordringer	oppfylle	minstekravene	fastsatt	i	del	4	
nr.	105-109	og	følgende	vilkår:	

a)	 Kredittinstitusjonen	har	kjøpt	fordringene	fra	utenforstående	tredjemenn,	og	institusjonens	engasjement	
med	 debitor	 for	 fordringen	 inkluderer	 ingen	 engasjementer	 som	 direkte	 eller	 indirekte	 utgår	 fra	
kredittinstitusjonen	selv.	

b)	 De	 kjøpte	 fordringene	 har	 oppstått	 på	 vanlige	 konkurransevilkår	 mellom	 selgeren	 og	 debitor.	
Foretaksinterne	fordringer	og	fordringer	som	balanseres	mot	motkontoen	mellom	foretak	som	kjøper	fra	
og	selger	til	hverandre,	kan	ikke	godtas.	

c)	 Den	 kjøpende	 kredittinstitusjonen	 har	 et	 krav	 på	 all	 avkastning	 fra	 de	 kjøpte	 fordringene	 eller	 en	
forholdsmessig	andel	av	avkastningen.	

d)	 Porteføljen	av	kjøpte	fordringer	er	tilstrekkelig	diversifisert.

15.		For	 kjøpte	 fordringer	 kan	 kjøpsrabatter	 som	 kan	 tilbakebetales,	 eller	 full	 eller	 delvis	 sikkerhet	 som	
gir	 «førstetapsbeskyttelse»	 for	 tap	 ved	 mislighold,	 utvanningstap	 eller	 begge	 deler,	 behandles	 som	
«førstetapsposisjoner»	ved	anvendelse	av	IRB-metoden	på	verdipapirisering.

16.		For	 hybridgrupper	 av	 kjøpte	 detaljkundefordringer	 der	 kjøpende	 kredittinstitusjoner	 ikke	 kan	 skille	
engasjementer	 med	 sikkerhet	 i	 fast	 eiendom	 og	 kvalifiserte	 løpende	 detaljkundeengasjementer	 fra	 andre	
detaljkundeengasjementer,	anvendes	den	funksjonen	til	beregning	av	risikovekter	for	detaljkunder,	som	gir	
de	høyeste	kapitalkravene	for	disse	engasjementene.

1.3.		 Risikovektede	engasjementsbeløp	for	egenkapitalengasjementer

17.		En	 kredittinstitusjon	 kan	 anvende	 ulike	 metoder	 for	 ulike	 porteføljer	 dersom	 kredittinstitusjonen	 selv	
benytter	 ulike	 metoder	 internt.	 Når	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 ulike	 metoder,	 skal	 kredittinstitusjonen	
godtgjøre	 overfor	 vedkommende	 myndigheter	 at	 dette	 valget	 gjøres	 konsekvent	 og	 ikke	 er	 motivert	 av	
regelverksarbitrasje.

18.		Uten	hensyn	til	nr.	17	kan	vedkommende	myndigheter	tillate	at	det	fastsettes	risikovektede	engasjementsbeløp	
for	egenkapitalengasjementer	med	foretak	som	yter	tilleggstjenester	i	samsvar	med	behandlingen	av	andre	
eiendeler	som	ikke	er	kredittforpliktelser.

1.3.1.	Enkel	risikovektmetode

19.		Risikovektet	engasjementsbeløp	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formel:	

Risikovekt	=	190	%	for	private	egenkapitalengasjementer	i	tilstrekkelig	diversifiserte	porteføljer.

Risikovekt	=	290	%	for	børsomsatte	egenkapitalengasjementer.

Risikovekt	=	370	%	for	alle	andre	egenkapitalengasjementer.

Risikovektet	engasjementsbeløp	=	risikovekt	*	engasjementsverdi.

20.		Korte	 kontantposisjoner	 og	 derivater	 som	 innehas	 utenfor	 handelsporteføljen,	 kan	 motregnes	 mot	
lange	 posisjoner	 i	 samme	 enkeltaksjer,	 forutsatt	 at	 disse	 instrumentene	 er	 stilt	 som	 sikring	 for	 særlige	
egenkapitalengasjementer,	 og	 at	 de	 utgjør	 en	 slik	 sikring	 i	 minst	 ett	 år	 til.	Andre	 korte	 posisjoner	 skal	
behandles	som	om	de	er	lange	posisjoner,	og	den	relevante	risikovekt	tillegges	den	absolutte	verdien	av	hver	
posisjon.	I	sammenheng	med	posisjoner	med	manglende	motsvarende	løpetid	er	metoden	den	som	benyttes	
for	foretaksengasjementer	i	henhold	til	vedlegg	VII	del	2	nr.	16.

21.		Kredittinstitusjoner	kan	godkjenne	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	for	et	egenkapitalengasjement	i	samsvar	
med	metodene	i	artikkel	90-93.
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1.3.2.	PD/LGD-metode

22.		Risikovektede	engasjementsbeløp	skal	beregnes	i	samsvar	med	formlene	i	nr.	3.	Dersom	kredittinstitusjoner	
ikke	har	tilstrekkelig	informasjon	til	å	kunne	benytte	definisjonen	av	mislighold	i	henhold	til	nr.	44-48	i	del	4,	
skal	risikovektene	justeres	med	en	faktor	på	1,5.

23.		For	 hvert	 enkelt	 engasjement	 skal	 summen	 av	 det	 forventede	 tapsbeløp	 multiplisert	 med	 12,5	 og	 det	
risikovektede	engasjementsbeløpet	ikke	overstige	engasjementsverdien	multiplisert	med	12,5.

24.		Kredittinstitusjoner	kan	godkjenne	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	for	et	egenkapitalengasjement	i	samsvar	
med	metodene	 i	artikkel	90-93.	Dette	skal	være	underlagt	en	LGD-verdi	på	90	%	for	engasjementet	med	
den	som	yter	sikringen.	For	private	egenkapitalengasjementer	i	tilstrekkelig	diversifiserte	porteføljer	kan	en	
LGD-verdi	på	65	%	benyttes.	For	dette	formål	skal	løpetiden	være	5	år.

1.3.3.	Metoden	med	interne	modeller

25.		 Det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 skal	 være	 det	 potensielle	 tapet	 på	 kredittinstitusjonens	
egenkapitalengasjementer	som	framkommer	ved	hjelp	av	interne	metoder	for	risikoutsatt	verdi	(«value	at	risk	-	
VaR»)	i	henhold	til	et	99	prosentil	ensidig	konfidensintervall	som	viser	differansen	mellom	kvartalsvis	avkastning	
og	 en	 egnet	 risikofri	 sats	 beregnet	 over	 en	 lang	 utvalgsperiode,	 multiplisert	 med	 12,5.	 Det	 risikovektede	
engasjementsbeløpet	på	det	enkelte	eksponeringsnivå	skal	ikke	være	mindre	enn	summen	av	minste	risikovektede	
engasjementsbeløp	 som	 kreves	 i	 henhold	 til	 PD-/LGD-metoden,	 og	 det	 tilsvarende	 beløpet	 for	 forventede	
tap	multiplisert	med	12,5	og	beregnet	på	grunnlag	av	PD-verdiene	 i	del	2	nr.	24	bokstav	a)	og	de	 tilsvarende	
LGD-verdiene	i	del	2	nr.	25	og	26.

26.		 Kredittinstitusjoner	kan	godkjenne	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	for	en	egenkapitalposisjon.

1.4.	 Risikovektede	engasjementsbeløp	for	andre	eiendeler	som	ikke	er	kredittforpliktelser

27.		Risikovektet	engasjementsbeløp	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formel:	

Risikovekteet	engasjementsbeløp	=	100	%	*	engasjementsverdi,	

unntatt	når	engasjementet	er	en	restverdi,	noe	som	innebærer	at	den	skal	fastsettes	for	hvert	år	for	seg	og	
beregnes	slik:

1/t	*	100	%	*	engasjementsverdi,	

der	t	er	antall	år	leiekontrakten	løper.

2.	 BEREGNING	AV	RISIKOVEKTEDE	ENGASJEMENTSBELØP	FOR	UTVANNINGSRISIKO	FOR	KJØPTE	
FORDRINGER

28.		Risikovekter	for	utvanningsrisiko	for	kjøpte	foretaks-	og	detaljkundefordringer

Risikovektene	skal	beregnes	i	samsvar	med	formelen	i	nr.	3.	Innparametrer	for	PD-verdi	og	LGD-verdi	skal	
fastsettes	i	henhold	til	del	2,	engasjementsverdien	skal	fastsettes	i	henhold	til	del	3,	og	løpetid	skal	være	ett	
år.	Dersom	kredittinstitusjoner	overfor	vedkommende	myndigheter	kan	godtgjøre	at	utvanningsrisikoen	er	
uvesentlig,	trenger	den	ikke	å	bli	tatt	hensyn	til.

3.	 BEREGNING	AV	FORVENTEDE	TAPSBELØP

29.		Med	mindre	annet	er	fastsatt,	skal	innparametrer	for	PD-verdi	og	LGD-verdi	fastsettes	i	henhold	til	del	2,	og	
engasjementsverdien	skal	fastsettes	i	henhold	til	del	3.

30.		Beløpene	for	forventede	tap	for	engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker	
samt	detaljkundeengasjementer	skal	beregnes	i	henhold	til	følgende	formel:	

Forventet	tap	(EL)	=	PD	×	LGD.

Forventet	tapsbeløp	=	EL	×	engasjementsverdi.
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For	misligholdte	engasjementer	(PD	=	1),	der	kredittinstitusjoner	benytter	egne	estimater	av	LGD-verdier,	
skal	forventet	tap	(EL)	være	lik	ELBE,	kredittinstitusjonens	beste	estimat	av	forventet	tap	for	det	misligholdte	
engasjementet,	i	samsvar	med	del	4	nr.	80.

For	engasjementer	som	er	underlagt	behandlingen	i	del	1	nr.	4,	skal	EL	være	lik	0.

31.		EL-verdiene	 for	 spesialiserte	 utlånsengasjementer	 der	 kredittinstitusjoner	 benytter	metodene	 i	 nr.	 6	 for	 å	
bestemme	risikovekt,	skal	fastsettes	i	samsvar	med	tabell	2.

Tabell 2

Gjenværende	løpetid Kategori	1 Kategori	2 Kategori	3 Kategori	4 Kategori	5

Mindre	enn	2,5	år 0	% 0,4	% 2,8	% 8	% 50	%

Lik	eller	mer	enn	2,5	år 0,4	% 0,8	% 2,8	% 8	% 50	%

Dersom	 vedkommende	 myndigheter	 har	 tillatt	 at	 en	 kredittinstitusjon	 generelt	 anvender	 fordelaktige	
risikovekter	på	50	%	for	engasjementer	i	kategori	1,	og	70	%	for	engasjementer	i	kategori	2,	skal	EL-verdien	
for	engasjementer	i	kategori	1	være	lik	0	%,	og	for	engasjementer	i	kategori	2	0,4	%.

32.		Forventede	tapsbeløp	for	egenkapitalengasjementer	der	de	risikovektede	engasjementsbeløpene	blir	beregnet	
i	samsvar	med	metodene	i	nr.	19-21,	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formel:	

Forventet	tapsbeløp	=	EL	×	engasjementsverdi

EL-verdiene	skal	være:	

Forventet	tap	(EL)	=	0,8	%	for	private	egenkapitalengasjementer	i	tilstrekkelig	diversifiserte	porteføljer

Forventet	tap	(EL)	=	0,8	%	for	børsomsatte	egenkapitalengasjementer

Forventet	tap	(EL)	=	2,4	%	for	alle	andre	egenkapitalengasjementer

33.		Forventede	tapsbeløp	for	egenkapitalengasjementer	der	de	risikovektede	engasjementsbeløpene	blir	beregnet	
i	samsvar	med	metodene	i	nr.	22-24,	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formel:	

Forventet	tap	(EL)	=	PD	×	LGD	og	

Forventet	tapsbeløp	=	EL	×	engasjementsverdi

34.		Forventede	tapsbeløp	for	egenkapitalengasjementer	der	de	risikovektede	engasjementsbeløpene	blir	beregnet	
i	samsvar	med	metodene	i	nr.	25-26,	skal	være	0	%.

35.		Forventede	tapsbeløp	for	utvanningsrisiko	for	kjøpte	fordringer	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formel:	

Forventet	tap	(EL)	=	PD	×	LGD	og	

Forventet	tapsbeløp	=	EL	×	engasjementsverdi

4.	 BEHANDLING	AV	FORVENTEDE	TAPSBELØP

36.		Forventede	tapsbeløp	beregnet	i	samsvar	med	nr.	30,	31	og	35	skal	trekkes	fra	summen	av	verdijusteringer	
og	 avsetninger	 knyttet	 til	 disse	 engasjementene.	 Underkurs	 i	 forbindelse	 med	 engasjementer	 i	 balansen	
som	er	ervervet	i	tilknytning	til	mislighold	i	samsvar	med	del	3	nr.	1,	skal	behandles	på	samme	måte	som	
verdijusteringer.	Forventede	tapsbeløp	for	verdipapiriserte	engasjementer	og	verdijusteringer	og	avsetninger	
i	tilknytning	til	disse	engasjementene	skal	ikke	inkluderes	i	denne	beregningen.
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DEL	2	

Sannsynlighet	for	mislighold,	tap	ved	mislighold	og	løpetid

1.	 Parametrene	 PD-verdi,	 LGD-verdi	 og	 M-verdi	 som	 anvendes	 ved	 beregning	 av	 risikovektede	
engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	som	angitt	i	del	1,	skal	baseres	på	kredittinstitusjonens	estimater	
i	samsvar	med	del	4,	forutsatt	at	følgende	bestemmelser	er	overholdt.

1.	 ENGASJEMENTER	 MED	 FORETAK,	 INSTITUSJONER,	 SENTRALMYNDIGHETER	 OG	
SENTRALBANKER

1.1.		 Sannsynlighet	for	mislighold	(PD-verdi)

2.	 PD-verdien	for	et	engasjement	med	et	foretak	eller	en	institusjon	skal	være	minst	0,03	%.

3.	 For	 kjøpte	 foretaksfordringer	 der	 en	 kredittinstitusjon	 ikke	 kan	 godtgjøre	 at	 dens	 estimater	 av	 PD-verdi	
oppfyller	 minstekravene	 i	 del	 4,	 skal	 PD-verdiene	 for	 disse	 engasjementene	 fastsettes	 i	 samsvar	 med	
følgende	 metoder:	 For	 fordringer	 med	 best	 prioritet	 for	 kjøpte	 foretaksfordringer	 skal	 PD-verdien	 være	
kredittinstitusjonens	 estimat	 av	 forventet	 tap	 (EL)	 dividert	 med	 LGD-verdien	 for	 disse	 fordringene.	 For	
etterstilte	 fordringer	 på	 kjøpte	 foretaksfordringer	 skal	 PD-verdien	 være	 kredittinstitusjonens	 estimat	
av	 forventet	 tap.	Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 tillates	 å	 benytte	 egne	 estimater	 av	 tap	 ved	mislighold	 for	
foretaksengasjementer,	og	den	kan	bryte	ned	sine	estimater	av	EL-verdi	for	kjøpte	foretaksfordringer	i	PD-	og	
LGD-verdier	på	en	pålitelig	måte,	kan	estimatet	av	PD-verdi	benyttes.

4.	 PD-verdien	for	misligholdende	debitorer	skal	være	100	%.

5.	 Kredittinstitusjoner	 kan	 godkjenne	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 i	 PD-verdien	 i	 samsvar	 med	
bestemmelsene	i	artikkel	90-93.	Når	det	gjelder	utvanningsrisiko,	kan	imidlertid	vedkommende	myndigheter	
anerkjenne	andre	ytere	av	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	enn	dem	som	er	nevnt	i	vedlegg	VIII	del	1.

6.	 Kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 egne	 estimater	 av	 tap	 ved	 mislighold,	 kan	 med	 forbehold	 for	 nr.	 10	
godkjenne	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	ved	å	justere	PD-verdiene.

7.	 Når	det	gjelder	utvanningsrisiko	for	kjøpte	foretaksfordringer,	skal	PD-verdien	være	fastsatt	til	EL-verdien	
for	estimatet	av	utvanningsrisikoen.	Dersom	en	kredittinstitusjon	tillates	å	benytte	egne	estimater	av	tap	ved	
mislighold	for	foretaksengasjementer,	og	den	kan	bryte	ned	sine	estimater	av	EL-verdi	for	utvanningsrisiko	
for	kjøpte	 foretaksfordringer	 i	PD-	og	LGD-verdier	på	en	pålitelig	måte,	kan	estimert	PD-verdi	benyttes.	
Kredittinstitusjoner	 kan	 godkjenne	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 i	 PD-verdien	 i	 samsvar	 med	
bestemmelsene	i	artikkel	90-93.	Vedkommende	myndigheter	kan	anerkjenne	andre	ytere	av	ikke-finansiert	
kredittbeskyttelse	enn	dem	som	er	nevnt	i	vedlegg	VIII	del	1.	Dersom	en	kredittinstitusjon	tillates	å	benytte	
egne	estimater	av	LGD-verdi	for	utvanningsrisiko	for	kjøpte	foretaksfordringer,	kan	den	med	forbehold	for	
nr.	10	anvende	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	ved	å	justere	PD-verdiene.

1.2.		 Tap	ved	mislighold	(LGD-verdi)

8.	 Kredittinstitusjoner	skal	benytte	følgende	LGD-verdier:

a)	 Engasjementer	med	best	prioritet,	uten	godtakbar	sikkerhetstillelse:	45	%.	

b)	 Engasjementer	etterstilt	alminnelig	gjeld,	uten	godtakbar	sikkerhet:	75	%.	

c)	 Kredittinstitusjoner	 kan	 godkjenne	 finansiert	 og	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 ved	 beregning	 av	
LGD-verdien	i	samsvar	med	artikkel	90-93.

d)	 Obligasjoner	med	fortrinnsrett	som	definert	i	vedlegg	VI	del	1	nr.	68-70	kan	gis	en	LGD-verdi	på	12,5	%.	

e)	 For	 kjøpte	 foretaksfordringer	med	 best	 prioritet	 der	 en	 kredittinstitusjon	 ikke	 kan	 godtgjøre	 at	 dens	
estimater	av	PD-verdier	oppfyller	minstekravene	i	del	4:	45	%.	

f)	 For	kjøpte	etterstilte	foretaksfordringer	der	en	kredittinstitusjon	ikke	kan	godtgjøre	at	dens	estimater	av	
PD-verdier	oppfyller	minstekravene	i	del	4:	100	%.	

g)	 For	utvanningsrisiko	for	kjøpte	foretaksfordringer:	75%.	
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Fram	til	31.	desember	2010	kan	obligasjoner	med	fortrinnsrett	som	definert	i	vedlegg	VI	del	1	nr.	68-70	gis	
en	LGD-verdi	på	11,25	%	dersom	

–	 eiendeler	i	henhold	til	vedlegg	VI	del	1	nr.	68	bokstav	a)-c)	som	stilles	som	sikkerhet	for	obligasjoner,	
alle	oppfyller	kravene	til	risikoklasse	1	i	henhold	til	nevnte	vedlegg,	

–	 i	 tilfeller	der	eiendeler	 i	henhold	til	vedlegg	VI	del	1	nr.	68	bokstav	d)	og	e)	benyttes	som	sikkerhet,	
er	de	respektive	øvre	grensene	fastsatt	i	hvert	enkelt	tilfelle	10	%	av	det	den	nominelle	verdien	av	det	
utestående	beløpet,	

–	 eiendeler	som	fastsatt	i	vedlegg	VI	del	1	nr.	68	bokstav	f)	ikke	er	benyttet	som	sikkerhet,	eller	

–	 obligasjonene	 med	 fortrinnsrett	 er	 gjenstand	 for	 en	 kredittvurdering	 av	 en	 utpekt	 ekstern	
kredittvurderingsinstitusjon,	 og	 kredittvurderingsinstitusjonen	 plasserer	 dem	 i	 den	 mest	 fordelaktige	
kategorien	av	kredittvurderinger	som	vedkommende	eksterne	kredittvurderingsinstitusjon	kan	benytte	
med	hensyn	til	obligasjoner	med	fortrinnsrett.

Innen	31.	desember	2010	skal	dette	unntaket	vurderes	på	nytt,	og	Kommisjonen	kan	deretter	legge	fram	
forslag	etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	151	nr.	2.

9.	 Uten	hensyn	til	nr.	8	kan	en	kredittinstitusjon	med	hensyn	til	utvannings-	og	misligholdsrisiko,	dersom	den	
har	tillatelse	til	å	benytte	egne	estimater	av	LGD-verdi	for	foretaksengasjementer,	og	den	er	i	stand	til	å	bryte	
ned	 sine	 estimater	 av	EL-verdi	 for	 kjøpte	 foretaksfordringer	 i	 PD-	og	LGD-verdier	 på	 en	pålitelig	måte,	
benytte	estimatet	av	LGD-verdi	for	kjøpte	foretaksfordringer.

10.	 Uten	hensyn	til	nr.	8	kan	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	godkjennes	ved	å	justere	PD-	og/eller	LGD-verdier,	
forutsatt	at	minstekravene	i	del	4	er	oppfylt	og	det	er	oppnådd	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter,	
dersom	en	kredittinstitusjon	har	tillatelse	til	å	benytte	egne	estimater	av	LGD-verdi	for	engasjementer	med	
foretak,	 institusjoner,	 sentralmyndigheter	 og	 sentralbanker.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 ikke	 gi	 garanterte	
engasjementer	en	justert	PD-	eller	LGD-verdi	slik	at	den	justerte	risikovekten	blir	lavere	enn	den	som	gjelder	
for	et	sammenlignbart	direkte	engasjement	med	garantisten.

11.	 Uten	hensyn	 til	 nr.	 8	 og	 10	 skal,	med	hensyn	 til	 del	 1	 nr.	 4,	LGD-verdien	 av	 et	 sammenlignbart	 direkte	
engasjement	med	yteren	av	beskyttelse	fastsettes	enten	på	grunnlag	av	den	LGD-verdien	som	er	tilknyttet	
en	 ikke-sikret	 fasilitet	 for	 garantisten,	 eller	 debitors	 ikke-sikrede	 fasilitet,	 avhengig	 av	 om	 tilgjengelig	
dokumentasjon	 og	 garantiens	 struktur	 tyder	 på	 at	 det	 beløpet	 som	 kan	 gjenvinnes,	 vil	 avhenge	 av	 den	
finansielle	stillingen	til	henholdsvis	garantist	eller	debitor	dersom	både	garantist	og	debitor	misligholder.

1.3.		 Løpetid	(M)

12.		Med	forbehold	for	nr.	13	skal	kredittinstitusjoner	fastsette	en	løpetid	(M)	på	0,5	år	for	engasjementer	som	
følge	av	gjenkjøpsavtaler	eller	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	og	2,5	år	for	alle	andre	
engasjementer.	Vedkommende	myndigheter	kan	kreve	at	alle	kredittinstitusjoner	underlagt	deres	jurisdiksjon	
skal	benytte	den	M-verdien	som	er	fastsatt	i	nr.	13	for	alle	engasjementer.

13.		Kredittinstitusjoner	med	 tillatelse	 til	 å	 benytte	 egne	 LGD-verdier	 og/eller	 egne	 konverteringsfaktorer	 for	
engasjementer	med	foretak,	institusjoner	eller	sentralmyndigheter	og	sentralbanker,	skal	beregne	M-verdien	
for	hvert	av	disse	engasjementene	i	henhold	til	bokstav	a)-e)	og	med	forbehold	for	nr.	14-16.	I	alle	tilfeller	
skal	M	ikke	være	mer	enn	5	år:	

a)	 For	et	instrument	underlagt	en	kontantstrømplan	skal	M	beregnes	i	samsvar	med	formelen	

M	=	MAX{ 1;	MIN { Σt* CFt	/	ΣCFt	,	5 }}
t t

der	CFt	angir	kontantstrømmene	(hovedstol,	rentebetalinger	og	honorarer)	som	kontraktsmessig	skal	betales	
av	debitor	i	perioden	t.

b)	 For	 derivater	 underlagt	 en	 rammeavtale	 om	 motregning	 skal	 M	 være	 engasjementets	 vektede	
gjennomsnittlige	 gjenværende	 løpetid,	 der	 M	 skal	 være	 minst	 ett	 år.	 Det	 nominelle	 beløp	 for	 hver	
engasjement	skal	benyttes	for	vekting	av	løpetiden.
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c)	 For	engasjementer	som	følge	av	transaksjoner	i	fullt	eller	nesten	fullt	sikrede	derivater	(oppført	i	vedlegg	
IV)	og	fullt	eller	nesten	fullt	sikrede	utlånstransaksjoner	med	margin	som	er	underlagt	en	rammeavtale	
om	motregning,	skal	M	være	transaksjonenes	vektede	gjennomsnittlige	gjenværende	løpetid,	der	M	skal	
være	minst	ti	dager.	Det	nominelle	beløp	for	hver	transaksjon	skal	benyttes	for	vekting	av	løpetiden.

d)	 Dersom	en	kredittinstitusjon	tillates	å	benytte	egne	PD-estimater	for	kjøpte	foretaksfordringer,	skal	M	
for	trukne	beløp	være	lik	de	kjøpte	fordringenes	vektede	gjennomsnittlige	løpetid,	der	M	skal	være	minst	
90	dager.	Denne	samme	verdien	av	M	skal	også	benyttes	for	ikke-trukne	beløp	i	henhold	til	en	garantert	
kjøpsfasilitet,	forutsatt	at	fasiliteten	inneholder	effektive	vilkår,	ordninger	som	utløser	tidlig	amortisering	
eller	 andre	elementer	 som	beskytter	den	kjøpende	kredittinstitusjonen	mot	 en	betydelig	 svekkelse	 av	
kvaliteten	på	de	 framtidige	 fordringene	 institusjonen	må	kjøpe	 i	 fasilitetens	 løpetid.	 I	mangel	av	slik	
effektiv	beskyttelse	skal	M	for	ikke-trukne	beløp	beregnes	som	summen	av	den	lengste	løpetiden	for	en	
potensiell	fordring	i	henhold	til	kjøpsavtalen,	og	den	gjenværende	løpetiden	til	kjøpsfasiliteten,	der	M	
skal	være	minst	90	dager.

e)	 For	andre	instrumenter	enn	dem	som	er	nevnt	i	dette	nummer,	eller	når	en	kredittinstitusjon	ikke	er	i	en	
slik	stilling	at	den	kan	beregne	M	i	henhold	til	bokstav	a),	skal	M	være	den	lengste	gjenværende	tiden	(i	
år)	som	debitor	tillates	å	benytte	til	å	oppfylle	sine	kontraktsmessige	forpliktelser	fullt	ut,	der	M	skal	være	
minst	ett	år.

f)	 For	 kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 metoden	 med	 intern	 modell	 i	 vedlegg	 III	 del	 6	 til	 å	 beregne	
engasjementsverdiene,	skal	M	beregnes	for	engasjementer	som	de	anvender	denne	metoden	på,	og	der	
løpetiden	 til	den	 lengste	kontrakten	 i	motregningsgruppen	er	mer	enn	ett	år,	 i	 samsvar	med	 følgende	
formel:	

M	=	MIN ( tk	≤	1år -løpetid

;5 )Σ EffektivEEk
*	Δtk*	dfk	+	 Σ EEk*	Δtk*	dfk

k	=	1 tk	>	1	år

tk≤1år

Σ EffektivEEk*	Δtk*	dfk
k=1

der	

df	=	den	risikofrie	diskonteringsfaktoren	for	den	framtidige	tidsperioden	tk	og	de	andre	symbolene	er	
definert	i	vedlegg	III	del	6.

Uten	hensyn	til	nr.	13	bokstav	f)	første	ledd	kan	en	kredittinstitusjon	som	benytter	en	intern	modell	til	
å	 beregne	 en	 ensidig	 kredittverdijustering,	 etter	 godkjenning	 fra	 vedkommende	myndigheter	 benytte	
effektiv	kredittdurasjon	estimert	ved	hjelp	av	den	interne	modellen	som	verdien	M.

Med	forbehold	for	nr.	14	får	formelen	i	bokstav	a)	anvendelse	på	motregningsgrupper	der	alle	kontrakter	
har	en	opprinnelig	løpetid	på	mindre	enn	ett	år.	

g)	 Med	hensyn	til	del	1	nr.	4	skal	verdien	M	være	den	effektive	løpetiden	til	kredittbeskyttelsen,	men	minst	
ett	år.

14.		Uten	hensyn	til	nr.	13	bokstav	a),	b),	d)	og	e)	skal	verdien	M	være	minst	én	dag	for	

–	 fullt	eller	nesten	fullt	sikrede	derivater	oppført	i	vedlegg	IV,	

–	 fullt	eller	nesten	fullt	sikrede	utlånstransaksjoner	med	margin,	og	

–	 gjenkjøpsavtaler	samt	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	

forutsatt	 at	 dokumentasjonen	 krever	 daglige	 marginberegninger	 og	 daglig	 verdiregulering	 og	 omfatter	
bestemmelser	som	tillater	rask	avvikling	eller	motregning	av	sikkerhet	i	tilfelle	av	mislighold	eller	manglende	
marginberegning.

I	tillegg,	for	andre	kortsiktige	engasjementer	som	er	nærmere	angitt	av	vedkommende	myndigheter,	og	som	
ikke	er	del	av	kredittinstitusjonens	løpende	finansiering	av	debitor,	skal	verdien	M	være	minst	én	dag.	En	
grundig	gjennomgåelse	av	aktuelle	omstendigheter	skal	foretas	i	hvert	enkelt	tilfelle.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/168 24.10.2013

15.		Vedkommende	 myndigheter	 kan	 for	 engasjementer	 med	 foretak	 i	 Fellesskapet	 som	 har	 en	 konsolidert	
omsetning	og	konsoliderte	eiendeler	for	mindre	enn	500	millioner	euro,	tillate	at	den	verdien	M	som	benyttes,	
er	den	som	er	fastsatt	i	nr.	12.	Vedkommende	myndigheter	kan	erstatte	samlede	eiendeler	til	en	verdi	av	500	
millioner	euro	med	samlede	eiendeler	for	1	000	millioner	euro	for	foretak	som	i	hovedsak	investerer	i	fast	
eiendom.

16.		Manglende	motsvarende	løpetid	skal	behandles	slik	det	er	angitt	i	artikkel	90-93.

2.	 DETALJKUNDEENGASJEMENTER

2.1.		 PD-verdi

17.		PD-verdien	for	et	engasjement	skal	være	minst	0,03	%.

18.		PD-verdien	for	misligholdende	debitorer	eller	for	misligholdte	engasjementer	skal	være	100	%.

19.		Når	det	gjelder	utvanningsrisiko	for	kjøpte	fordringer,	skal	PD-verdien	være	fastsatt	lik	EL-estimatene	for	
utvanningsrisiko.	 Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 kan	 bryte	 ned	 sine	 EL-estimater	 for	 utvanningsrisiko	 for	
kjøpte	fordringer	i	PD-	og	LGD-verdier	på	en	pålitelig	måte,	kan	estimatet	av	PD-verdi	benyttes.

20.		Ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	kan	anerkjennes	som	godtakbar	ved	å	justere	PD-verdiene,	med	forbehold	for	
nr.	22.	Når	det	gjelder	utvanningsrisiko	der	kredittinstitusjoner	ikke	benytter	egne	estimater	av	LGD-verdier,	
skal	denne	være	i	samsvar	med	artikkel	90-93;	for	dette	formål	kan	vedkommende	myndigheter	anerkjenne	
andre	ytere	av	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	enn	dem	som	er	nevnt	i	vedlegg	VIII	del	1.

2.2.		 LGD-verdi

21.		Kredittinstitusjoner	skal	anvende	egne	estimater	av	LGD-verdier	i	henhold	til	minstekravene	i	del	4,	og	etter	
vedkommende	myndigheters	godkjenning.	For	utvanningsrisiko	for	kjøpte	 fordringer	skal	det	benyttes	en	
LGD-verdi	på	75	%.	Dersom	en	kredittinstitusjon	kan	bryte	ned	sine	EL-estimater	for	utvanningsrisiko	for	
kjøpte	fordringer	i	PD-	og	LGD-verdier	på	en	pålitelig	måte,	kan	estimatet	av	LGD-verdi	benyttes.

22.		Ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 kan	 anerkjennes	 som	 godtakbar	 ved	 å	 justere	 PD-	 eller	 LGD-estimater	
i	 henhold	 til	minstekravene	 i	 del	 4	 nr.	 99-104,	 og	 etter	 vedkommende	myndigheters	 godkjenning,	 enten	
for	 et	 enkelt	 engasjement	 eller	 en	 gruppe	 av	 engasjementer.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 ikke	 gi	 garanterte	
engasjementer	en	justert	PD-	eller	LGD-verdi	slik	at	den	justerte	risikovekten	blir	lavere	enn	den	som	gjelder	
for	et	sammenlignbart	direkte	engasjement	med	garantisten.

23.		Uten	 hensyn	 til	 nr.	 22,	 og	med	 hensyn	 til	 del	 1	 nr.	 11,	 skal	 LGD-verdien	 av	 et	 sammenlignbart	 direkte	
engasjement	med	yteren	av	beskyttelse	fastsettes	enten	på	grunnlag	av	den	LGD-verdien	som	er	tilknyttet	
en	 ikke-sikret	 fasilitet	 for	 garantisten,	 eller	 debitors	 ikke-sikrede	 fasilitet,	 avhengig	 av	 om	 tilgjengelig	
dokumentasjon	 og	 garantiens	 struktur	 tyder	 på	 at	 det	 beløpet	 som	 kan	 gjenvinnes,	 vil	 avhenge	 av	 den	
finansielle	stillingen	til	henholdsvis	garantist	eller	debitor	dersom	både	garantist	og	debitor	misligholder.

3.	 EGENKAPITALENGASJEMENTER	I	HENHOLD	TIL	PD-/LGD-METODEN

3.1.		 PD-verdi

24.		PD-verdier	skal	fastsettes	i	samsvar	med	metodene	for	foretaksengasjementer.

Følgende	minsteverdier	for	PD	skal	anvendes:

a)	 0,09	 %	 for	 børsomsatte	 egenkapitalengasjementer	 der	 investeringen	 er	 en	 del	 av	 et	 langsiktig	
kundeforhold,	

b)	 0,09	%	for	ikke-børsomsatte	egenkapitalengasjementer	der	avkastningen	av	investeringen	er	basert	på	
regelmessige	og	periodiske	kontantstrømmer	som	ikke	er	resultatet	av	kapitalgevinster,	



24.10.2013 Nr.	59/169EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

c)	 0,40	%	for	børsomsatte	egenkapitalengasjementer,	herunder	andre	korte	posisjoner	i	henhold	til	del	1	
nr.	20,	og	

d)	 1,25	%	for	alle	andre	egenkapitalengasjementer,	herunder	andre	korte	posisjoner	i	henhold	til	del	1	nr.	20.

3.2.		 LGD-verdi

25.		Private	egenkapitalengasjementer	i	tilstrekkelig	diversifiserte	porteføljer	kan	gis	en	LGD-verdi	på	65	%.

26.		Alle	andre	engasjementer	skal	gis	en	LGD-verdi	på	90	%.

3.3.		 Løpetid

27.		Alle	engasjementer	skal	gis	en	løpetid	på	5	år.

DEL	3	

Engasjementsverdi

1.	 ENGASJEMENTER	 MED	 FORETAK,	 INSTITUSJONER,	 SENTRALMYNDIGHETER	 OG	
SENTRALBANKER	SAMT	DETALJKUNDEENGASJEMENTER

1.	 Med	mindre	 annet	 er	 angitt	 skal	 engasjementsverdien	 av	 engasjementer	 i	 balansen	måles	 før	 fradrag	 for	
verdijusteringer.	Denne	regelen	gjelder	også	for	eiendeler	som	er	kjøpt	 til	en	annen	pris	enn	det	skyldige	
beløpet.	For	eiendeler	som	er	kjøpt,	behandles	differansen	mellom	det	skyldige	beløpet	og	nettoverdien	som	
er	registret	i	balansen	hos	kredittinstitusjonen,	som	en	underkurs	dersom	det	skyldige	beløpet	er	større,	og	
som	en	overkurs	dersom	det	er	mindre.

2.	 Når	 kredittinstitusjoner	 benytter	 rammeavtaler	 om	 motregning	 i	 tilknytning	 til	 gjenkjøpsavtaler	 eller	
lånetransaksjoner	 når	 det	 gjelder	 verdipapirer	 eller	 råvarer,	 skal	 engasjementsverdien	 beregnes	 i	 samsvar	
med	artikkel	90-93.

3.	 For	motregning	av	lån	og	innskudd	i	balansen	skal	kredittinstitusjoner	anvende	metodene	i	artikkel	90-93	for	
beregning	av	engasjementsverdi.

4.	 Engasjementsverdien	for	leieavtaler	skal	være	de	diskonterte	minsteleiebetalingene.

«Minsteleiebetalinger»	 er	 de	 betalingene	 som	 leietaker	 er	 eller	 kan	 bli	 pliktig	 til	 å	 betale	 i	 løpet	 av	
leieperioden,	samt	enhver	fordelaktig	opsjon	(dvs.	en	opsjon	som	det	er	rimelig	sikkert	at	vil	bli	benyttet).	
Alle	garanterte	restverdier	som	oppfyller	vilkårene	i	vedlegg	VIII	del	1	nr.	26-28	med	hensyn	til	godkjenning	
av	ytere	av	beskyttelse,	samt	minstekravene	for	å	godkjenne	andre	typer	garantier	i	henhold	til	vedlegg	VIII	
del	2	nr.	14-19,	bør	også	omfattes	av	minsteleiebetalingene.

5.	 For	poster	oppført	i	vedlegg	IV	skal	engasjementsverdien	fastsettes	ved	hjelp	av	metodene	i	vedlegg	III.

6.	 Engasjementsverdien	for	en	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	for	kjøpte	fordringer	skal	være	
det	utestående	beløpet	minus	kapitalkravet	for	utvanningsrisiko	før	kredittrisikoreduksjon.

7.	 Dersom	et	engasjement	har	form	av	verdipapirer	eller	råvarer	som	selges,	stilles	som	sikkerhet	eller	lånes	ut	
i	forbindelse	med	gjenkjøpsavtaler	eller	i	forbindelse	med	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	
råvarer,	 transaksjoner	med	lang	oppgjørstid	og	utlånstransaksjoner	med	margin,	skal	engasjementsverdien	
være	 verdien	 av	 verdipapirene	 eller	 råvarene	 fastsatt	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 74.	 Dersom	 den	 avanserte	
metoden	for	finansielle	sikkerheter	i	henhold	til	vedlegg	VIII	del	3	blir	benyttet,	skal	engasjementsverdien	
økes	med	den	volatilitetsjusteringen	som	er	hensiktsmessig	 for	slike	verdipapirer	eller	 råvarer,	 slik	det	er	
fastsatt	 der.	 Engasjementsverdien	 for	 gjenkjøpsavtaler,	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer	 eller	
råvarer,	transaksjoner	med	lang	oppgjørstid	og	utlåntransaksjoner	med	margin	kan	fastsettes	enten	i	samsvar	
med	vedlegg	III	eller	vedlegg	VIII	del	3	nr.	12-21.
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8.	 Uten	 hensyn	 til	 nr.	 7	 skal	 engasjementsverdien	 av	 kredittrisikoen	 ved	 utestående	 engasjementer	med	 en	
sentral	motpart,	som	fastsatt	av	vedkommende	myndigheter,	fastsettes	i	samsvar	med	vedlegg	III	del	2	nr.	6,	
forutsatt	at	den	sentrale	motpartens	motpartskredittrisikoengasjementer	med	alle	deltakere	i	dens	ordninger	
daglig	er	sikret	fullt	ut.

9.	 Engasjementsverdien	 for	 følgende	 poster	 skal	 beregnes	 som	 det	 forpliktede,	men	 ikke-utnyttede	 beløpet,	
multiplisert	med	en	konverteringsfaktor.

Kredittinstitusjoner	skal	benytte	følgende	konverteringsfaktorer:	

a)	 For	kreditt	 som	 ikke	er	 forpliktet,	 som	kan	sies	opp	når	 som	helst	uten	vilkår	av	kredittinstitusjonen	
uten	 forhåndsvarsel,	 eller	 som	 på	 en	 effektiv	 måte	 gir	 adgang	 til	 automatisk	 heving	 på	 grunn	 av	
svekkelse	av	en	låntakers	kredittverdighet,	skal	det	anvendes	en	konverteringsfaktor	på	0	%.	For	å	kunne	
anvende	 en	 konverteringsfaktor	 på	 0	 %	 skal	 kredittinstitusjoner	 aktivt	 overvåke	 debitors	 finansielle	
stilling,	og	deres	internkontrollsystemer	skal	gjøre	dem	i	stand	til	umiddelbart	å	oppdage	en	svekkelse	
i	 debitors	 kredittkvalitet.	 Ikke-trukket	 detaljkundekreditt	 kan	 anses	 for	 å	 kunne	 sies	 opp	 uten	 vilkår	
dersom	vilkårene	tillater	at	kredittinstitusjonen	sier	dem	opp	i	det	omfang	dette	er	 tillatt	 i	henhold	til	
forbrukervernlovgivning	og	annen	tilknyttet	lovgivning.	

b)	 For	kortsiktige	kredittrammer	som	gjelder	varebevegelser,	skal	det	anvendes	en	konverteringsfaktor	på	
20	%	for	både	utstedende	og	bekreftende	institusjoner.	

c)	 For	ikke-trukne	kjøpsforpliktelser	for	løpende	kjøpte	fordringer	som	kan	sies	opp	når	som	helst	uten	vilkår,	
eller	som	når	som	helst	og	på	en	effektiv	måte	gir	kredittinstitusjonen	adgang	til	automatisk	heving	uten	
varsel,	skal	det	anvendes	en	konverteringsfaktor	på	0	%.	For	å	kunne	anvende	en	konverteringsfaktor	på	
0	%	skal	kredittinstitusjoner	aktivt	overvåke	debitors	finansielle	stilling,	og	deres	internkontrollsystemer	
skal	gjøre	dem	i	stand	til	umiddelbart	å	oppdage	en	svekkelse	i	debitors	kredittkvalitet.	

d)	 For	 annen	 kreditt,	 sertifikatprogrammer	 og	 programmer	 for	 løpende	 kreditt	 skal	 det	 anvendes	 en	
konverteringsfaktor	på	75	%.	

e)	 Kredittinstitusjoner	 som	oppfyller	minstekravene	 til	 bruk	 av	 egne	 estimater	 av	 konverteringsfaktorer	
som	angitt	i	del	4,	kan	benytte	egne	estimater	av	konverteringsfaktorer	på	tvers	av	ulike	produkttyper	
som	nevnt	i	bokstav	a)-d),	med	forbehold	for	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter.

10.	 Dersom	 en	 forpliktelse	 er	 knyttet	 til	 utvidelse	 av	 en	 annen	 forpliktelse,	 skal	 den	 laveste	 av	 de	 to	
konverteringsfaktorene	som	gjelder	for	den	enkelte	forpliktelsen,	benyttes.

11.		For	alle	andre	poster	utenfor	balansen	enn	dem	som	er	nevnt	i	nr.	1-9,	skal	engasjementsverdien	være	følgende	
prosentdel	av	verdien:	

–	 100	%	dersom	den	er	en	fullrisikopost,	

–	 50	%	dersom	den	er	en	mellomrisikopost,	

–	 20	%	dersom	den	er	en	mellom-/lavrisikopost,	og	

–	 0	%	dersom	den	er	en	lavrisikopost.	

Med	hensyn	til	dette	nummer	skal	poster	utenfor	balansen	plasseres	i	risikokategorier	i	henhold	til	vedlegg	II.

2.	 EGENKAPITALENGASJEMENTER

12.		Engasjementsverdien	 skal	 være	 den	 verdien	 som	 presenteres	 i	 finansregnskapet.	 Følgende	 mål	 for	
egenkapitalengasjement	kan	tillates:

a)	 For	investeringer	som	innehas	til	virkelig	verdi,	og	der	verdiendringene	går	via	resultatet	og	påvirker	
ansvarlig	kapital,	er	engasjementsverdien	den	virkelige	verdien	som	er	presentert	i	balansen.	
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b)	 For	 investeringer	 som	 innehas	 til	 virkelig	 verdi,	 og	 der	 verdiendringene	 ikke	 går	 via	 resultatet,	men	
påvirker	en	skattejustert	separat	del	av	egenkapitalen,	er	engasjementsverdien	den	virkelige	verdien	som	
er	presentert	i	balansen.	

c)	 For	 investeringer	 som	 innehas	 til	kostpris	eller	 til	den	 laveste	verdien	av	kostpris	og	markedspris,	er	
engasjementsverdien	lik	kostpris	eller	markedspris	slik	den	er	presentert	i	balansen.

3.	 ANDRE	EIENDELER	SOM	IKKE	ER	KREDITTFORPLIKTELSER

13.		Engasjementsverdien	 for	 andre	 eiendeler	 som	 ikke	 er	 kredittforpliktelser,	 skal	 være	 den	 verdien	 som	
presenteres	i	finansregnskapet.

DEL	4	

Minstekrav	for	IRB-metoden

1.	 KREDITTVURDERINGSSYSTEMER

1.	 Et	 «kredittvurderingssystem»	 skal	 omfatte	 alle	 de	metoder,	 prosesser	 og	 kontroller	 samt	 de	 systemer	 for	
datainnsamling	og	IT	som	ligger	til	grunn	for	vurderingen	av	kredittrisiko,	inndelingen	av	engasjementer	i	
klasser	eller	grupper	(kredittvurdering)	samt	kvantifisering	av	estimater	av	mislighold	og	tap	for	en	bestemt	
type	engasjement.

2.	 Dersom	en	kredittinstitusjon	benytter	flere	kredittvurderingssystemer,	skal	grunnene	for	valget	av	et	system	
for	en	viss	debitor	eller	en	viss	transaksjon	dokumenteres	og	anvendes	slik	at	det	på	en	hensiktsmessig	måte	
gjenspeiler	risikonivået.

3.	 Kriterier	og	prosesser	for	slik	kredittvurdering	skal	gjennomgås	med	jevne	mellomrom	for	å	slå	fast	om	de	
fortsatt	er	hensiktsmessige	for	gjeldende	portefølje	og	eksterne	vilkår.

1.1.		 Kredittvurderingssystemenes	struktur

4.	 Dersom	en	kredittinstitusjon	benytter	direkte	estimater	av	risikoparametrer,	kan	disse	ses	på	som	verdier	på	
en	kontinuerlig	kredittvurderingsskala.

1.1.1.	Engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker

5.	 Et	kredittvurderingssystem	skal	ta	hensyn	til	debitorers	og	transaksjoners	risikoegenskaper.

6.	 Et	 kredittvurderingssystem	 skal	 ha	 en	 kredittvurderingsskala	 for	 debitorer	 som	 utelukkende	 viser	
kvantifisering	 av	 risikoen	 for	 debitors	mislighold.	Kredittvurderingsskalaen	 for	 debitor	 skal	minst	 ha	 sju	
klasser	for	ikke-misligholdende	debitorer	og	én	for	misligholdende	debitorer.

7.	 Med	 «debitorklasse»	 menes	 en	 risikokategori	 på	 et	 kredittvurderingssystems	 kredittvurderingsskala	 for	
debitorer,	 der	 debitorer	 blir	 fordelt	 på	 grupper	 på	 grunnlag	 av	 nærmere	 angitte	 kredittvurderingskriterier,	
som	 estimater	 av	 PD-verdi	 blir	 utledet	 fra.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 dokumentere	 forholdet	 mellom	
debitorklassene	ved	å	angi	nivået	av	den	misligholdsrisiko	som	hver	klasse	innebærer,	og	de	kriteriene	som	
er	benyttet	til	å	skille	ut	dette	nivået.

8.	 Kredittinstitusjoner	 med	 porteføljer	 som	 er	 konsentrert	 i	 et	 bestemt	 markedssegment	 og	 område	 for	
misligholdsrisiko,	 skal	ha	et	 tilstrekkelig	antall	debitorklasser	 innenfor	dette	området	 til	 å	unngå	unødige	
konsentrasjoner	av	debitorer	i	en	bestemt	klasse.	Dersom	det	foreligger	betydelige	konsentrasjoner	innenfor	
en	enkelt	gruppe,	skal	det	framlegges	overbevisende	empirisk	dokumentasjon	for	at	debitorklassen	dekker	et	
rimelig	kort	PD-intervall,	og	at	risikoen	for	mislighold	forbundet	med	alle	debitorer	innenfor	denne	klassen,	
faller	innenfor	dette	intervallet.

9.	 For	 å	 kvalifisere	 for	 tillatelse	 fra	 vedkommende	 myndigheter	 til	 å	 bruke	 egne	 LGD-estimater	 i	
kapitalkravsberegningen,	skal	kredittvurderingssystemet	omfatte	en	egen	skala	som	utelukkende	gjenspeiler	
LGD-tilknyttede	transaksjonskjennetegn.
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10.	 Med	 «fasilitetsklasse»	 menes	 en	 risikokategori	 innenfor	 et	 kredittvurderingssystems	 fasilitetsskala	 som	
engasjementer	 tildeles	 på	 grunnlag	 av	 et	 spesifisert	 og	 avgrenset	 sett	 av	 kredittvurderingskriterier,	 som	
egne	estimater	av	LGD-verdi	blir	utledet	fra.	Definisjonen	av	hver	klasse	skal	omfatte	både	en	beskrivelse	
av	hvordan	engasjementer	blir	knyttet	 til	 en	klasse,	og	av	de	kriteriene	 som	benyttes	 til	 å	 skille	de	ulike	
risikonivåene	på	tvers	av	klasser.

11.		Dersom	 det	 foreligger	 betydelige	 konsentrasjoner	 innenfor	 en	 enkelt	 fasilitetsklasse,	 skal	 det	 framlegges	
overbevisende	empirisk	dokumentasjon	for	at	fasilitetsklassen	omfatter	et	rimelig	kort	LGD-intervall,	og	at	
risikoen	forbundet	med	alle	engasjementene	innenfor	denne	klassen	faller	innenfor	dette	intervallet.

12.		Kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 metodene	 i	 del	 1	 nr.	 6	 for	 å	 tildele	 risikovekter	 til	 spesialiserte	
utlånsengasjementer,	er	unntatt	fra	kravet	om	å	ha	en	kredittvurderingsskala	for	debitorer	som	utelukkende	
gjenspeiler	kvantifiseringen	av	risikoen	for	at	debitorene	misligholder	sine	forpliktelser	 i	 forbindelse	med	
disse	engasjementene.	Uten	hensyn	til	nr.	6	skal	disse	institusjonene	for	slike	engasjementer	ha	minst	fire	
klasser	for	ikke-misligholdende	debitorer	og	minst	én	for	misligholdende	debitorer.

1.1.2.	Detaljkundeengasjementer

13.		Kredittvurderingssystemer	 skal	 gjenspeile	 både	 debitor-	 og	 transaksjonsrisiko,	 og	 skal	 fange	 opp	 alle	
relevante	kjennetegn	ved	vedkommende	debitor	og	transaksjon.

14.		Nivået	for	risikodifferensiering	skal	sikre	at	antallet	engasjementer	i	en	gitt	klasse	eller	gruppe	er	tilstrekkelig	
til	å	gi	en	meningsfull	kvantifisering	og	validering	av	kjennetegnene	for	tap	for	vedkommende	klasse	eller	
gruppe.	Fordelingen	av	engasjementer	og	debitorer	på	klasser	eller	grupper	skal	være	slik	at	det	unngås	for	
store	konsentrasjoner.

15.		Kredittinstitusjoner	skal	vise	at	metoden	for	å	inndele	engasjementer	i	klasser	eller	grupper	gir	en	meningsfylt	
differensiering	 av	 risiko,	 grupperer	 tilstrekkelig	 homogene	 engasjementer	 og	 muliggjør	 en	 nøyaktig	 og	
konsekvent	 estimering	 av	 kjennetegnene	 for	 tap	 for	 hver	 klasse	 eller	 gruppe.	 For	 kjøpte	 fordringer	 skal	
grupperingen	gjenspeile	selgerens	praksis	med	hensyn	til	kredittrisiko	og	kundegruppens	uensartethet.

16.		Kredittinstitusjoner	skal	vurdere	følgende	risikofaktorer	når	de	inndeler	engasjementer	i	klasser	eller	grupper:	

a)	 debitors	risikokjennetegn,	

b)	 transaksjonenes	 risikokjennetegn,	 herunder	 produkt-	 eller	 sikkerhetstyper,	 eller	 begge	 deler.	
Kredittinstitusjoner	skal	særlig	vurdere	tilfeller	der	flere	engasjementer	har	samme	sikkerhet,	og	

c)	 manglende	 betaling,	 med	 mindre	 kredittinstitusjonen	 overfor	 vedkommende	 myndighet	 godtgjør	 at	
manglende	betaling	ikke	er	noen	vesentlig	risikofaktor	for	engasjementet.

1.2.		 Inndeling	i	klasser	eller	grupper

17.	 En	kredittinstitusjon	skal	ha	særlige	definisjoner,	framgangsmåter	og	kriterier	for	å	inndele	engasjementer	i	
klasser	eller	grupper	i	et	kredittvurderingssystem.

a)	 Definisjonene	og	kriteriene	for	klasser	eller	grupper	skal	være	tilstrekkelig	detaljerte	til	at	de	som	har	
ansvar	for	kredittvurderingen,	på	en	konsekvent	måte	kan	knytte	debitorer	eller	fasiliteter	med	tilsvarende	
risiko	 til	 samme	 klasse	 eller	 gruppe.	 Slik	 konsekvens	 skal	 sikres	 på	 tvers	 av	 forretningsområder,	
avdelinger	og	geografiske	områder.

b)	 Dokumentasjonen	av	kredittvurderingsprosessen	skal	gjøre	det	mulig	for	tredjemann	å	forstå	hvordan	
engasjementer	 inndeles	 i	klasser	eller	grupper,	å	 reprodusere	 inndelingen	og	å	vurdere	egnetheten	av	
inndelingen	i	klasse	eller	gruppe.

c)	 Kriteriene	 skal	 også	 være	 i	 samsvar	 med	 kredittinstitusjonens	 interne	 utlånsstandarder	 og	 dens	
retningslinjer	for	håndtering	av	problemkunder	og	-engasjementer.
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18.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 ta	 hensyn	 til	 all	 relevant	 informasjon	 ved	 fordeling	 av	 debitorer	 og	 fasiliteter	
på	 klasser	 eller	 grupper.	 Slik	 informasjon	 skal	 være	 à	 jour	 og	 gjøre	 det	mulig	 for	 kredittinstitusjonen	 å	
forutsi	hvordan	engasjementet	vil	utvikle	seg	i	framtiden.	Jo	mindre	informasjon	en	kredittinstitusjon	har,	
desto	mer	 forsiktig	 skal	 den	være	når	 den	 inndeler	 engasjementer	 i	 klasser	 eller	 grupper	 av	debitorer	 og	
fasiliteter.	Dersom	en	kredittinstitusjon	primært	benytter	en	ekstern	kredittvurdering	for	å	fastsette	en	intern	
kredittvurderingsplassering,	skal	kredittinstitusjonen	sikre	at	den	tar	hensyn	til	annen	relevant	informasjon.

1.3.		 Inndeling	av	engasjementer

1.3.1.	Engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker

19.		Hver	debitor	skal	knyttes	til	en	debitorklasse	som	del	av	kredittgodkjenningsprosessen.

20.		For	 de	 kredittinstitusjoner	 som	 har	 tillatelse	 til	 å	 benytte	 egne	 estimater	 av	 LGD-verdier	 og/eller	
konverteringsfaktorer,	 skal	 hvert	 engasjement	 også	 knyttes	 til	 en	 fasilitetsklasse	 som	 en	 del	 av	
kredittgodkjenningsprosessen.

21.		Kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 metodene	 i	 del	 1	 nr.	 6	 for	 å	 fastsette	 risikovekter	 for	 spesialiserte	
utlånsengasjementer,	skal	knytte	hvert	av	disse	engasjementene	til	en	risikoklasse	i	samsvar	med	nr.	12.

22.		Hvert	 enkelt	 rettssubjekt	 som	 kredittinstitusjonen	 er	 eksponert	 overfor,	 skal	 kredittvurderes	 separat.	 En	
kredittinstitusjon	skal	overfor	vedkommende	myndighet	kunne	vise	at	den	har	akseptable	retningslinjer	for	
behandling	av	individuelle	debitorkunder	og	grupper	av	kunder	med	innbyrdes	forbindelser.

23.		Ulike	 engasjementer	 med	 samme	 debitor	 skal	 knyttestil	 samme	 debitorklasse,	 uansett	 forskjeller	 i	 hvert	
enkelt	engasjements	art.	 I	følgende	unntakstilfeller	kan	forekomsten	av	særskilte	engasjementer	føre	til	at	
samme	debitor	knyttes	til	flere	klasser:	

a)	 overføringsrisiko,	der	dette	avhenger	av	om	engasjementene	er	angitt	i	nasjonal	eller	utenlandsk	valuta,	

b)	 tilfeller	der	garantier	som	er	stilt	for	et	engasjement,	kan	tas	hensyn	til	ved	at	engasjementet	knyttes	til	en	
annen	debitorklasse,	og	

c)	 tilfeller	 der	 forbrukervern,	 bankers	 taushetsplikt	 eller	 annen	 lovgivning	 forbyr	 utveksling	 av	
kundeopplysninger.

1.3.2.	Detaljkundeengasjementer

24.		Hvert	engasjement	skal	knyttes	til	en	klasse	eller	en	gruppe	som	en	del	av	kredittgodkjenningsprosessen.

1.3.3.	Overstyring

25.		Kredittinstitusjoner	skal	i	forbindelse	med	fordelingen	på	klasser	og	grupper	dokumentere	de	situasjoner	der	
medarbeideres	skjønn	kan	overstyre	inn-	og	utdata	i	klassifiseringsprosessen,	samt	hvilke	medarbeidere	som	
har	ansvar	for	godkjenning	av	slike	unntak.	Kredittinstitusjoner	skal	dokumentere	disse	unntakene	og	hvem	
som	har	ansvar	for	dem.	Kredittinstitusjoner	skal	analysere	utviklingen	av	de	engasjementene	som	er	blitt	
knyttet	til	en	annen	klasse	som	følge	av	slike	avvik.	Denne	analysen	skal	omfatte	vurdering	av	utviklingen	
av	engasjementer	hvis	kredittvurderinger	er	blitt	tilsidesatt	av	en	bestemt	person,	som	har	ansvar	for	dette	på	
vegne	av	alt	ansvarlig	personale.

1.4.		 Integritet	i	klassifiseringsprosessen

1.4.1.	Engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker

26.		Tilknytning	til	risikoklasser	og	regelmessige	revisjoner	av	tilknytninger	skal	fullføres	eller	godkjennes	av	en	
uavhengig	part	som	ikke	direkte	nyter	godt	av	avgjørelser	om	å	yte	kreditt.
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27.		Kredittinstitusjoner	skal	ajourføre	inndelingene	i	risikoklasser	minst	en	gang	per	år.	Debitorer	med	høy	risiko	
og	 problemengasjementer	 skal	 være	 underlagt	 hyppigere	 revisjon.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 foreta	 en	 ny	
inndeling	dersom	vesentlige	opplysninger	om	debitoren	eller	engasjementet	blir	tilgjengelig.

28.		En	kredittinstitusjon	skal	ha	en	effektiv	framgangsmåte	for	å	framskaffe	og	ajourføre	relevante	opplysninger	
om	kjennetegn	ved	debitorer	som	påvirker	PD-verdiene,	og	om	kjennetegn	ved	transaksjoner	som	påvirker	
LGD-verdier	og/eller	konverteringsfaktorer.

1.4.2.	Detaljkundeengasjementer

29.		En	kredittinstitusjon	skal	minst	én	gang	per	år	ajourføre	inndelingene	for	debitorer	og	fasiliteter	eller	eventuelt	
gjennomgå	status	for	tap	og	manglende	betaling	for	hver	identifisert	risikogruppe.	En	kredittinstitusjon	skal	
også	minst	én	gang	per	år	gjennomgå	status	for	et	representativt	utvalg	av	engasjementer	i	hver	gruppe	for	å	
sikre	at	de	fortsatt	befinner	seg	i	korrekt	gruppe.

1.5.		 Bruk	av	modeller

30.		Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 statistiske	 modeller	 og	 andre	 mekaniske	 metoder	 for	 å	 knytte	
engasjementer	til	klasser	eller	grupper	av	debitorer	eller	fasiliteter,	

a)	 skal	kredittinstitusjonen	godtgjøre	overfor	vedkommende	myndighet	at	modellen	gir	gode	prognoser,	og	
at	kapitalkravene	ikke	blir	misvisende	som	et	resultat	av	modellen.	Variablene	som	legges	inn	i	modellen,	
skal	utgjøre	et	rimelig	og	effektivt	grunnlag	for	prognosene.	Modellen	skal	ikke	ha	vesentlige	feil,	

b)	 skal	kredittinstitusjonen	ha	innført	en	framgangsmåte	for	å	kontrollere	de	opplysningene	som	legges	inn	i	
modellen,	som	omfatter	en	vurdering	av	om	opplysningene	er	nøyaktige,	fullstendige	og	hensiktsmessige,	

c)	 skal	kredittinstitusjonen	vise	at	de	opplysningene	som	benyttes	til	å	utvikle	modellen,	er	representative	
for	kredittinstitusjonens	faktiske	debitorer	eller	engasjementer,	

d)	 skal	 kredittinstitusjonen	 ha	 en	 regelmessig	 syklus	 for	 modellvalidering	 som	 omfatter	 kontroll	 av	
modellens	 funksjon	 og	 stabilitet,	 gjennomgåelse	 av	 modellens	 spesifikasjoner	 samt	 prøving	 av	 om	
modellens	resultater	er	i	samsvar	med	de	faktiske	forhold,	og	

e)	 kredittinstitusjonen	skal	 i	 tillegg	til	den	statistiske	modellen	benytte	menneskelig	skjønn	og	tilsyn	for	
å	gjennomgå	modellbaserte	 tilknytninger	og	 for	å	 sikre	at	modellene	blir	brukt	på	en	hensiktsmessig	
måte.	Framgangsmåtene	for	revisjon	skal	ha	som	mål	å	finne	og	begrense	feil	som	følge	av	svakheter	
i	modellen.	Menneskelig	 skjønn	 skal	 ta	 i	betraktning	all	 relevant	 informasjon	 som	modellen	 ikke	 tar	
hensyn	til.	Kredittinstitusjonen	skal	dokumentere	hvordan	menneskelig	skjønn	og	modellens	resultater	
skal	kombineres.

1.6.		 Dokumentasjon	av	kredittvurderingssystemer

31.		Kredittinstitusjonene	 skal	 dokumentere	 sine	 kredittvurderingssystemers	 utforming	 og	 hvordan	 de	
fungerer	 i	 praksis.	 Dokumentasjonen	 skal	 vise	 samsvar	 med	 minstekravene	 i	 denne	 del,	 og	 omfatte	
emner	 som	 porteføljedifferensiering,	 kredittvurderingskriterier,	 ansvar	 hos	 de	 parter	 som	 kredittvurderer	
debitorer	 og	 engasjementer,	 hyppighet	 av	 gjennomgåelse	 av	 tilknytninger	 og	 ledelsens	 kontroll	 med	
kredittvurderingsprosessen.

32.		Kredittinstitusjonene	 skal	 dokumentere	 grunnlaget	 for	 og	 analysen	 som	 støtter	 dens	 valg	
av	 kredittvurderingskriterier.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 dokumentere	 alle	 større	 endringer	 i	
risikovurderingsprosessen,	 og	 dokumentasjonen	 skal	 muliggjøre	 identifisering	 av	 de	 endringene	 som	
er	 foretatt	 i	 risikovurderingsprosessen	 etter	 vedkommende	 myndigheters	 seneste	 gjennomgåelse.	
Organiseringen	av	kredittvurderingsplassering,	herunder	framgangsmåten	for	kredittvurderingsplassering	og	
internkontrollstrukturen	skal	også	dokumenteres.

33.		Kredittinstitusjonene	skal	dokumentere	de	særlige	definisjonene	av	mislighold	og	tap	som	benyttes	internt,	
samt	kunne	vise	at	disse	er	i	samsvar	med	definisjonene	i	dette	direktiv.
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34.		Dersom	 kredittinstitusjonen	 anvender	 statistiske	 modeller	 i	 kredittvurderingsprosessen,	 skal	
kredittinstitusjonen	dokumentere	sine	metoder.	Dette	materialet	skal	

a)	 gi	en	detaljert	beskrivelse	av	teorien	bak,	forutsetninger	for	og/eller	matematisk	og	empirisk	grunnlag	
for	tilknytningen	av	estimater	til	risikoklasser,	individuelle	debitorer,	engasjementer	eller	grupper,	samt	
hvilke(n)	datakilde(r)	som	er	benyttet	til	å	estimere	modellen,	

b)	 innføre	en	streng	statistisk	prosess	(herunder	prøving	av	typen	«out-of-time»	og	«out-of-sample»)	for	
validering	av	modellen,	og	

c)	 angi	under	hvilke	omstendigheter	modellen	ikke	virker	effektivt.

35.		Dersom	det	benyttes	en	modell	som	er	kjøpt	av	en	tredjemann	som	hevder	å	ha	enerett	til	teknologien,	er	dette	
ingen	grunn	til	unntak	fra	dokumentasjonskravet	eller	de	andre	kravene	som	stilles	til	kredittvurderingssystemer.	
Det	er	opp	til	kredittinstitusjonen	å	godtgjøre	dette	overfor	vedkommende	myndigheter.

1.7.		 Oppbevaring	av	opplysninger

36.	 Kredittinstitusjoner	skal	samle	inn	og	lagre	opplysninger	om	sine	interne	kredittvurderinger,	slik	det	kreves	i	
henhold	til	artikkel	145-149.

1.7.1.	Engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker

37.		Kredittinstitusjoner	skal	samle	inn	og	lagre	

a)	 fullstendige	historiske	opplysninger	om	kredittvurderinger	av	debitorer	og	godtatte	garantister,	

b)	 tidspunktene	for	når	risikoklassifiseringen	ble	foretatt,	

c)	 viktige	opplysninger	og	metoder	som	har	dannet	grunnlag	for	kredittvurderingen,	

d)	 personen	med	ansvar	for	kredittvurderingsplasseringen,	

e)	 identiteten	til	misligholdende	debitorer	og	misligholdte	engasjementer,	

f)	 tidspunkt	og	omstendigheter	for	slikt	mislighold,	og	

g)	 opplysninger	 om	 PD-verdiene	 og	 faktisk	 mislighold	 tilknyttet	 risikoklasser	 og	 bevegelse	 mellom	
risikoklasser.

Kredittinstitusjoner	 som	 ikke	benytter	 egne	estimater	av	LGD-verdier	og/eller	konverteringsfaktorer,	 skal	
samle	inn	og	lagre	opplysninger	om	sammenligninger	av	faktiske	LGD-verdier	med	verdiene	nevnt	i	del	2	
nr.	8	og	av	faktiske	konverteringsfaktorer	med	verdiene	nevnt	i	del	3	nr.	9.

38.		Kredittinstitusjoner	som	benytter	egne	estimater	av	LGD-verdier	og/eller	konverteringsfaktorer,	skal	samle	
inn	og	lagre	

a)	 fullstendig	 historiske	 opplysninger	 om	 fasilitetsvurderinger	 samt	 estimater	 av	 LGD-verdi	 og	
konverteringsfaktor	tilknyttet	hver	enkelt	kredittvurderingsskala,	

b)	 tidspunktene	for	når	risikoklassifiseringen	ble	foretatt	og	estimatene	ble	gjort,	

c)	 viktige	opplysninger	og	metoder	for	å	beregne	fasilitetsvurderingene,	samt	estimater	av	LGD-verdi	og	
konverteringsfaktor,	

d)	 den	person	som	utførte	fasilitetsvurderingen	og	den	person	som	framskaffet	estimater	av	LGD-verdi	og	
konverteringsfaktor,	

e)	 opplysninger	 om	 estimerte	 og	 faktiske	 LGD-verdier	 og	 konverteringsfaktorer	 tilknyttet	 hvert	 enkelt	
misligholdt	engasjement,	
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f)	 opplysninger	om	LGD-verdien	av	engasjementet	før	og	etter	en	vurdering	av	virkningene	av	en	garanti	
eller	 et	 kredittderivat,	 for	 de	 kredittinstitusjoner	 som	 viser	 virkningene	 av	 kredittrisikoreduksjon	 for	
garantier	eller	kredittderivater	ved	LGD-verdier,	og	

g)	 opplysninger	om	tapskomponenter	for	hvert	misligholdt	engasjement.

1.7.2.	Detaljkundeengasjementer

39.		Kredittinstitusjoner	skal	samle	inn	og	lagre	

a)	 opplysninger	som	benyttes	i	prosessen	med	å	inndele	engasjementer	i	klasser	eller	grupper,	

b)	 opplysninger	 om	 estimerte	 PD-verdier,	 LGD-verdier	 og	 konverteringsfaktorer	 tilknyttet	 klasser	 eller	
grupper	av	engasjementer,	

c)	 identiteten	til	misligholdende	debitorer	og	misligholdte	engasjementer,	

d)	 for	misligholdte	engasjementer,	opplysninger	om	klasser	eller	grupper	som	engasjementet	ble	knyttet	til	
i	året	før	de	ble	misligholdt	og	det	faktiske	resultatet	av	LGD-verdi	og	konverteringsfaktor,	og	

e)	 opplysninger	om	tapsprosenter	for	kvalifiserte	løpende	detaljkundeengasjementer.

1.8.		 Stresstester	i	forbindelse	med	vurdering	av	kapitaldekning

40.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 ha	 innført	 hensiktsmessige	metoder	 for	 stresstesting	 til	 bruk	 ved	 vurdering	 av	
kapitaldekning.	Stresstesting	skal	 innebære	 identifisering	av	mulige	hendelser	eller	 framtidige	endringer	 i	
økonomiske	forhold	som	vil	kunne	ha	ugunstige	virkninger	på	en	kredittinstitusjons	kredittengasjementer,	
samt	en	vurdering	av	kredittinstitusjonens	mulighet	til	å	stå	imot	slike	endringer.

41.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 regelmessig	 utføre	 stresstesting	 med	 hensyn	 til	 kredittrisiko	 for	 å	 vurdere	
virkningen	 av	 visse	 særlige	 forhold	 på	 institusjonens	 samlede	 kapitalkrav	 for	 kredittrisiko.	 Simuleringen	
skal	være	valgt	av	kredittinstitusjonen	selv,	men	underlagt	kontroll	av	vedkommende	myndigheter.	Den	skal	
være	meningsfylt	og	rimelig	forsiktig,	og	minst	ta	i	betraktning	virkningen	av	milde	konjunkturnedganger.	
En	kredittinstitusjon	skal	vurdere	bevegelse	mellom	risikoklasser	i	stresstestingsscenariene.	Porteføljer	som	
utsettes	for	stresstesting,	skal	inneholde	den	overveiende	delen	av	en	kredittinstitusjons	samlede	engasjement.

42.		Kredittinstitusjoner	 som	 anvender	 behandlingen	 i	 del	 1	 nr.	 4,	 skal	 som	 en	 del	 av	 stresstestingen	 vurdere	
virkningen	av	en	svekkelse	i	kredittkvaliteten	hos	ytere	av	beskyttelse,	særlig	virkningen	i	de	tilfellene	der	
ytere	av	beskyttelse	ikke	lenger	oppfyller	godkjenningskriteriene.

2.	 KVANTIFISERING	AV	RISIKO

43.		Når	de	risikoparametrene	som	skal	tilknyttes	risikoklasser	eller	-grupper	skal	fastsettes,	skal	kredittinstitusjoner	
oppfylle	følgende	krav.

2.1.		 Definisjon	av	mislighold

44.		Et	«mislighold»	skal	anses	for	å	ha	inntruffet	med	hensyn	til	en	bestemt	debitor	når	en	av	eller	begge	følgende	
hendelser	har	funnet	sted:

a)	 Kredittinstitusjonen	anser	at	debitor	med	sannsynlighet	ikke	vil	kunne	betale	sine	kredittforpliktelser	til	
kredittinstitusjonen,	morforetaket	eller	noen	av	dens	datterforetak	 fullt	ut,	uten	at	kredittinstitusjonen	
treffer	tiltak	som	å	realisere	sikkerhet	(dersom	den	har	slik	sikkerhet).

b)	 En	 av	 debitors	 vesentlige	 kredittforpliktelser	 overfor	 kredittinstitusjonen,	morforetaket	 eller	 noen	 av	
dens	datterforetak	har	forfalt	til	betaling	for	mer	enn	90	dager	siden.
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Når	det	gjelder	kassakreditt,	begynner	antallet	dager	etter	forfall	å	løpe	så	snart	en	debitor	har	overskredet	en	
meddelt	grense,	har	fått	meddelt	en	grense	som	er	lavere	enn	gjeldende	utestående	beløp,	eller	har	trukket	et	
beløp	uten	godkjenning	og	det	underliggende	beløpet	er	vesentlig.

Med	«meddelt	grense»	menes	en	grense	som	debitor	har	fått	kunnskap	om.

Antall	dager	etter	forfall	for	kredittkort	regnes	fra	den	dato	minstebetalingen	forfaller.

Når	 det	 gjelder	 detaljkundeengasjementer	 og	 engasjementer	 med	 offentlige	 foretak,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	fastsette	et	antall	dager	etter	forfall	som	angitt	i	nr.	48.

Når	det	gjelder	foretaksengasjementer,	kan	vedkommende	myndigheter	fastsette	et	antall	dager	etter	forfall	
som	angitt	i	artikkel	154	nr.	7.

Når	det	gjelder	detaljkundeengasjementer,	kan	kredittinstitusjoner	anvende	definisjonen	av	mislighold	på	et	
fasilitetsnivå.

I	 alle	 tilfeller	 skal	 det	 forfalte	 engasjementet	 ha	overskredet	 en	grense	 som	er	 definert	 av	vedkommende	
myndigheter,	og	som	gjenspeiler	et	rimelig	risikonivå.

45.		Følgende	elementer	skal	oppfattes	som	tegn	på	at	det	ikke	er	sannsynlig	at	betaling	vil	skje:	

a)	 kredittinstitusjonen	slutter	å	regnskapsføre	påløpt	rente	for	kredittforpliktelsen,	

b)	 kredittinstitusjonen	foretar	en	verdijustering	som	resultat	av	en	betydelig	nedgang	i	kredittkvalitet	etter	
at	kredittinstitusjonen	påtok	seg	engasjementet,	

c)	 kredittinstitusjonen	selger	kredittforpliktelsen	med	et	vesentlig	kredittilknyttet	økonomisk	tap,	

d)	 kredittinstitusjonen	samtykker	i	en	omstrukturering	i	en	krisesituasjon	av	kredittforpliktelsen	der	dette	
med	sannsynlighet	vil	føre	til	en	redusert	finansiell	forpliktelse	som	følge	av	en	vesentlig	ettergivelse	
eller	utsettelse	 av	betaling	av	hovedstol,	 renter	 eller	 (der	dette	 er	 relevant)	gebyrer.	Dette	omfatter,	 i	
forbindelse	med	egenkapitalengasjementer	vurdert	i	henhold	til	en	PD-/LGD-metode,	omstrukturering	
av	selve	egenkapitalinteressen,	

e)	 kredittinstitusjonen	har	inngitt	konkursbegjæring	mot	debitor	eller	anmodet	om	et	tilsvarende	tiltak	med	
hensyn	 til	 en	debitors	kredittforpliktelse	overfor	kredittinstitusjonen,	morforetaket	 eller	noen	av	dens	
datterforetak,	og	

f)	 debitor	 har	 begjært	 seg	 konkurs	 eller	 er	 erklært	 konkurs	 eller	 har	 oppnådd	 tilsvarende	 beskyttelse,	
dersom	dette	vil	forhindre	eller	forsinke	tilbakebetaling	av	en	kredittforpliktelse	til	kredittinstitusjonen,	
morforetaket	eller	noen	av	dens	datterforetak.	

46.		Kredittinstitusjoner	som	benytter	eksterne	opplysninger	som	ikke	er	i	samsvar	med	definisjonen	av	mislighold,	
skal	overfor	sine	vedkommende	myndigheter	godtgjøre	at	det	er	foretatt	hensiktsmessige	justeringer	for	å	
oppnå	en	stor	grad	av	samsvar	med	definisjonen	av	mislighold.

47.		Dersom	kredittinstitusjonen	anser	at	et	tidligere	misligholdt	engasjement	ikke	lenger	er	forbundet	med	økt	
risiko	for	mislighold,	skal	kredittinstitusjonen	kredittvurdere	debitor	eller	fasiliteten	slik	de	ville	gjort	for	et	
ikke-misligholdt	engasjement.	Dersom	definisjonen	av	mislighold	deretter	på	nytt	skulle	bli	oppfylt,	må	det	
anses	å	ha	skjedd	et	nytt	tilfelle	av	mislighold.

48.		For	 engasjementer	med	 detaljkunder	 og	 offentlige	 foretak	 kan	 vedkommende	myndigheter	 i	 hver	 enkelt	
medlemsstat	fastsette	det	nøyaktige	antallet	dager	etter	forfall	som	alle	kredittinstitusjoner	i	medlemsstatens	
jurisdiksjon	 skal	 benytte	 i	 henhold	 til	 definisjonen	 av	 mislighold	 i	 nr.	 44	 for	 engasjementer	 med	 slike	
motparter	i	vedkommende	medlemsstat.	Antallet	skal	være	mellom	90	og	180	dager	og	kan	være	forskjellig	
for	ulike	produktområder.	For	engasjementer	med	slike	motparter	som	er	etablert	på	andre	medlemsstaters	
territorium,	skal	vedkommende	myndigheter	fastsette	et	antall	dager	etter	forfall	som	ikke	er	høyere	enn	det	
antallet	som	er	fastsatt	av	vedkommende	myndighet	i	de	respektive	medlemsstatene.
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2.2.		 Alminnelige	krav	til	estimering

49.		En	kredittinstitusjons	egne	estimater	av	risikoparametrene	PD,	LGD,	konverteringsfaktor	og	EL	skal	baseres	
på	alle	relevante	data,	opplysninger	og	metoder.	Estimatene	skal	utledes	ved	hjelp	av	både	historisk	erfaring	
og	empirisk	dokumentasjon	og	 ikke	utelukkende	baseres	på	 skjønnsmessige	vurderinger.	Estimatene	 skal	
være	 troverdige	og	forstås	 intuitivt	og	skal	være	basert	på	de	vesentlige	 risikofaktorene	for	de	 respektive	
risikoparametrene.	Jo	færre	opplysninger	en	kredittinstitusjon	har,	desto	mer	forsiktig	skal	den	være	i	sine	
estimater.

50.		Kredittinstitusjonen	skal	kunne	legge	fram	en	spesifikasjon	av	tap	med	hensyn	til	hyppighet	av	mislighold,	
LGD-verdi,	konverteringsfaktor	eller	tap,	dersom	det	benyttes	EL-estimater,	etter	de	faktorer	den	anser	som	
risikofaktorene	for	de	respektive	risikoparametrene.	Kredittinstitusjonen	skal	godtgjøre	at	dens	estimater	er	
representative	med	hensyn	til	erfaring	over	lang	tid.

51.		Det	skal	tas	hensyn	til	eventuelle	endringer	i	utlånspraksis	eller	i	inndrivelsesmetoden	i	observasjonsperiodene	
nevnt	i	nr.	66,	71,	82,	86,	93	og	95.	En	kredittinstitusjons	estimater	skal	gjenspeile	virkningene	av	tekniske	
framskritt	samt	nye	data	og	andre	opplysninger	etter	hvert	som	de	blir	tilgjengelige.	Kredittinstitusjoner	skal	
vurdere	sine	estimater	på	nytt	når	nye	opplysninger	blir	tilgjengelige,	og	minst	én	gang	per	år.

52.		Den	 gruppen	 av	 engasjementer	 som	 er	 representert	 i	 datagrunnlaget	 som	 benyttes	 til	 estimeringen,	 de	
utlånsstandarder	som	gjaldt	da	dataene	ble	generert,	og	andre	relevante	kriterier	skal	være	sammenlignbare	
med	kriteriene	 for	kredittinstitusjonens	engasjementer	og	standarder.	Kredittinstitusjonen	skal	også	kunne	
vise	at	de	økonomiske	vilkårene	eller	markedsvilkårene	som	ligger	til	grunn	for	opplysningene,	er	relevante	
for	aktuelle	og	framtidige	forhold.	Antallet	engasjementer	i	utvalget	og	den	dataperioden	som	benyttes	for	
kvantifisering,	skal	være	 tilstrekkelig	 til	å	gi	kredittinstitusjonen	 tillit	 til	at	dets	estimater	er	nøyaktige	og	
robuste.

53.		For	kjøpte	fordringer	skal	estimatene	gjenspeile	all	relevant	informasjon	som	er	tilgjengelig	for	den	kjøpende	
kredittinstitusjonen	om	kvaliteten	på	de	underliggende	fordringene,	herunder	opplysninger	om	tilsvarende	
grupper	 som	gis	 av	 selgeren,	 av	den	kjøpende	kredittinstitusjonen	eller	 av	 eksterne	kilder.	Den	kjøpende	
kredittinstitusjonen	skal	vurdere	alle	opplysninger	fra	selgeren	som	det	er	tatt	hensyn	til.

54.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 legge	 en	 sikkerhetsmargin	 til	 sine	 estimater	 som	 er	 knyttet	 til	 påregnelige	
estimeringsfeil.	 I	 tilfeller	 der	metoder	 og	 opplysninger	 er	mindre	 tilfredsstillende	 og	 det	må	 forventes	 et	
større	antall	feil,	skal	sikkerhetsmarginen	være	større.

55.		Dersom	kredittinstitusjoner	benytter	ulike	estimater	for	beregning	av	risikovekter	og	for	interne	formål,	skal	
dette	dokumenteres,	og	det	skal	godtgjøres	overfor	vedkommende	myndighet	at	de	er	rimelige.

56.		Dersom	 kredittinstitusjoner	 overfor	 vedkommende	 myndigheter	 kan	 godtgjøre	 at	 det	 med	 hensyn	
til	 opplysninger	 som	 er	 innsamlet	 før	 tidspunktet	 for	 gjennomføringen	 av	 dette	 direktiv,	 er	 foretatt	
hensiktsmessige	 justeringer	 for	 å	 oppnå	 et	 bredt	 samsvar	med	 definisjonene	 av	mislighold	 eller	 tap,	 kan	
vedkommende	myndigheter	 tillate	 kredittinstitusjonene	 en	 viss	 fleksibilitet	 i	 anvendelsen	 av	 de	 fastsatte	
standardene	for	opplysninger.

57.		Dersom	en	kredittinstitusjon	benytter	opplysninger	som	er	samlet	fra	flere	kredittinstitusjoner,	skal	den	vise	
at	

a)	 kredittvurderingssystemene	 og	 -kriteriene	 til	 andre	 kredittinstitusjoner	 i	 gruppen	 tilsvarer	
kredittinstitusjonens	egne,	

b)	 gruppen	er	representativ	for	porteføljen	som	de	felles	opplysningene	benyttes	for,	og	

c)	 de	felles	opplysningene	er	benyttet	konsekvent	over	tid	av	kredittinstitusjonen	for	dens	estimater.

58.		Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 opplysninger	 som	 er	 samlet	 inn	 fra	 flere	 kredittinstitusjoner,	 skal	
den	fortsatt	være	ansvarlig	for	sine	kredittvurderingssystemers	 integritet.	Kredittinstitusjonen	skal	overfor	
vedkommende	myndighet	vise	 at	 den	har	 tilstrekkelig	kunnskap	om	sine	 egne	kredittvurderingssystemer,	
herunder	en	effektiv	mulighet	for	å	overvåke	og	revidere	kredittvurderingsprosessen.
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2.2.1.	Særlige	krav	for	estimering	av	PD-verdi

Engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker

59.		Kredittinstitusjoner	 skal	 estimere	 PD-verdier	 for	 hver	 debitorklasse	 på	 grunnlag	 av	 den	 langsiktige	
gjennomsnittlige	misligholdsrate	i	løpet	av	ett	år.

60.		For	kjøpte	foretaksfordringer	kan	kredittinstitusjoner	estimere	EL-verdier	per	debitorklasse	på	grunnlag	av	
den	langsiktige	gjennomsnittlige	faktiske	misligholdsrate	i	løpet	av	ett	år.

61.		Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 beregner	 langsiktige	 gjennomsnittlige	 estimater	 av	PD-	 og	LGD-verdier	 for	
kjøpte	foretaksfordringer	ut	fra	et	estimat	av	EL,	og	et	egnet	estimat	av	PD-	eller	LGD-verdi,	skal	prosessen	
for	estimering	av	samlede	tap	oppfylle	de	generelle	standardene	for	estimering	av	PD-	og	LGD-verdi	i	denne	
del,	og	resultatet	skal	være	i	samsvar	med	begrepet	for	LGD-verdi	i	nr.	73.

62.		Kredittinstitusjoner	skal	bare	benytte	teknikker	for	PD-estimering	sammen	med	en	analyse	som	støtter	dette.	
Kredittinstitusjoner	skal	erkjenne	betydningen	av	skjønnsmessige	vurderinger	når	de	sammenstiller	resultater	
av	ulike	teknikker	og	foretar	justeringer	for	begrensninger	i	teknikker	og	opplysninger.

63.		I	 den	 utstrekning	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 egne	 misligholdsdata	 for	 estimering	 av	 PD-verdier,	 skal	
den	i	sin	analyse	vise	at	estimatene	gjenspeiler	kredittrisikostandarder	og	eventuelle	ulikheter	mellom	det	
kredittvurderingssystemet	 som	 genererte	 opplysningene,	 og	 gjeldende	 kredittvurderingssystem.	 Dersom	
kredittrisikostandarder	eller	kredittvurderingssystemer	er	blitt	 endret,	 skal	kredittinstitusjonen	 legge	 til	 en	
større	sikkerhetsmargin	i	sitt	estimat	av	PD-verdi.

64.		I	den	utstrekning	en	kredittinstitusjon	tilknytter	eller	innplasserer	sine	interne	risikoklasser	i	henhold	til	en	skala	
som	benyttes	av	en	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	eller	lignende	organisasjoner,	og	deretter	overfører	
den	 observerte	misligholdsraten	 for	 den	 eksterne	 organisasjonens	 klasser	 til	 kredittinstitusjonens	 klasser,	
skal	 slike	 innplasseringer	 være	 basert	 på	 en	 sammenligning	 av	 interne	 kredittvurderingskriterier	med	 de	
kriteriene	som	ble	benyttet	av	den	eksterne	organisasjonen,	og	på	en	sammenligning	av	de	interne	og	eksterne	
kredittvurderingene	 for	eventuelle	 felles	debitorer.	Skjevheter	eller	 inkonsekvens	 i	 innplasseringsmetoden	
eller	 de	 underliggende	 opplysningene	 skal	 unngås.	 Den	 eksterne	 organisasjonens	 kriterier	 som	 ligger	 til	
grunn	for	de	opplysningene	som	benyttes	til	kvantifisering,	skal	bare	være	orientert	mot	misligholdsrisiko	
og	ikke	gjenspeile	transaksjonskjennetegn.	Kredittinstitusjonens	analyse	skal	inneholde	en	sammenligning	
av	de	misligholdsdefinisjonene	som	ble	benyttet,	i	henhold	til	kravene	i	nr.	44-48.	Kredittinstitusjonen	skal	
dokumentere	grunnlaget	for	innplasseringen.

65.		I	 den	utstrekning	 en	kredittinstitusjon	benytter	 statistiske	modeller	 for	 å	 forutsi	mislighold,	 tillates	 den	 å	
estimere	PD-verdier	som	et	aritmetisk	gjennomsnitt	av	estimater	for	sannsynlig	mislighold	for	enkeltstående	
debitorer	i	en	gitt	klasse.	Kredittinstitusjonens	bruk	av	modeller	for	beregning	av	sannsynlighet	for	mislighold	
for	dette	formål	skal	oppfylle	standardene	i	nr.	30.

66.		Uansett	 om	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 eksterne,	 interne	 eller	 felles	 datakilder,	 eller	 en	 sammenstilling	
av	 disse	 tre,	 til	 sin	 PD-estimering,	 skal	 lengden	 av	 den	 underliggende	 historiske	 observasjonsperioden	
som	 benyttes,	 være	 minst	 fem	 år	 for	 minst	 én	 kilde.	 Dersom	 den	 tilgjengelige	 observasjonsperioden	
strekker	seg	over	en	lengre	periode	for	en	av	kildene,	og	disse	opplysningene	er	relevante,	skal	den	lengre	
perioden	 benyttes.	 Dette	 gjelder	 også	 PD-/LGD-metoden	 for	 egenkapitalengasjementer.	 Medlemsstatene	
kan	 tillate	 at	 kredittinstitusjoner	 som	 ikke	har	 tillatelse	 til	 å	 benytte	 egne	 estimater	 av	LGD-verdier	 eller	
konverteringsfaktorer,	når	de	gjennomfører	IRB-metoden,	kan	benytte	relevante	opplysninger	som	omfatter	
en	periode	på	to	år.	Perioden	som	skal	dekkes,	skal	forlenges	med	ett	år	for	hvert	år	fram	til	de	relevante	
opplysningene	dekker	en	periode	på	fem	år.

Detaljkundeengasjementer

67.		Kredittinstitusjoner	 skal	 estimere	 PD-verdier	 for	 hver	 debitorklasse	 eller	 -gruppe	 ut	 fra	 langsiktige	
gjennomsnittlige	misligholdsrater	i	løpet	av	ett	år.

68.		Uten	hensyn	til	nr.	67	kan	PD-estimater	også	utledes	av	realiserte	tap	og	egnede	estimater	av	LGD-verdier.
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69.		Kredittinstitusjoner	 skal	 anse	 interne	 opplysninger	 for	 inndeling	 av	 engasjementer	 i	 risikoklasser	 eller	
-grupper	som	sin	primære	opplysningskilde	for	estimering	av	tapskjennetegn.	Kredittinstitusjoner	kan	benytte	
eksterne	opplysninger	(herunder	felles	opplysninger)	eller	statistiske	modeller	for	kvantifisering,	forutsatt	at	
det	kan	påvises	en	tett	forbindelse	mellom	

a)	 kredittinstitusjonens	metode	for	inndeling	av	engasjementer	i	risikoklasser	eller	-grupper	og	den	metoden	
som	ble	benyttet	av	den	eksterne	datakilden,	og	

b)	 kredittinstitusjonens	interne	risikoprofil	og	sammensetningen	av	de	eksterne	opplysningene.

For	kjøpte	detaljkundefordringer	kan	kredittinstitusjoner	benytte	eksterne	og	interne	referanseopplysninger.	
Kredittinstitusjoner	skal	benytte	alle	relevante	datakilder	som	sammenligningspunkter.

70.		Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 beregner	 langsiktige	 gjennomsnittlige	 estimater	 av	PD-	 og	LGD-verdier	 for	
detaljkunder	ut	fra	et	estimat	av	samlede	tap	og	et	egnet	estimat	av	PD	eller	LGD,	skal	metoden	for	estimering	
av	 samlede	 tap	 oppfylle	 de	 generelle	 standardene	 for	 estimering	 av	 PD-	 og	 LGD-verdi	 i	 denne	 del,	 og	
resultatet	skal	være	i	samsvar	med	LGD-begrepet	omhandlet	i	nr.	73.

71.		Uansett	om	en	kredittinstitusjon	benytter	eksterne,	interne	eller	felles	datakilder,	eller	en	sammenstilling	av	disse	
tre,	til	sin	estimering	av	tapskjennetegn,	skal	lengden	av	den	underliggende	historiske	observasjonsperioden	
som	benyttes,	være	minst	fem	år	for	minst	én	kilde.	Dersom	den	tilgjengelige	observasjonsperioden	strekker	
seg	over	en	lengre	periode	for	en	av	kildene,	og	disse	opplysningene	er	relevante,	skal	den	lengre	perioden	
benyttes.	En	kredittinstitusjon	trenger	ikke	å	legge	like	stor	vekt	på	historiske	opplysninger	dersom	den	kan	
godtgjøre	overfor	sin	vedkommende	myndighet	at	nyere	opplysninger	gir	en	bedre	prognose	med	hensyn	
til	 tap.	Medlemsstatene	 kan	 tillate	 at	 kredittinstitusjoner,	 når	 de	 gjennomfører	 IRB-metoden,	 kan	 benytte	
relevante	opplysninger	som	omfatter	en	periode	på	to	år.	Perioden	som	skal	dekkes,	skal	forlenges	med	ett	år	
for	hvert	år	fram	til	de	relevante	opplysningene	dekker	en	periode	på	fem	år.

72.		Kredittinstitusjoner	 skal	 identifisere	 og	 analysere	 forventede	 endringer	 i	 risikoparametrer	 i	
kredittengasjementenes	levetid	(sesongvirkninger).

2.2.2.	Særlige	krav	for	egne	estimater	av	LGD-verdier

73.		Kredittinstitusjoner	 skal	 estimere	 LGD-verdier	 for	 hver	 fasilitetsklasse	 eller	 -gruppe	 på	 grunnlag	 av	
gjennomsnittlige	 faktiske	 LGD-verdier	 for	 hver	 fasilitetsklasse	 eller	 -gruppe	 og	 benytte	 alle	 observerte	
mislighold	i	datakildene	(antallsvektet	gjennomsnitt).

74.		Kredittinstitusjoner	skal	benytte	LGD-estimater	som	er	påregnelige	i	en	økonomisk	nedgangsperiode	dersom	
disse	 er	 mer	 forsiktige	 enn	 det	 langsiktige	 gjennomsnittet.	 I	 den	 utstrekning	 et	 kredittvurderingssystem	
forventes	å	gi	faktiske	LGD-verdier	på	et	konstant	nivå	per	klasse	eller	gruppe	over	tid,	skal	kredittinstitusjoner	
foreta	justeringer	av	sine	estimater	av	risikoparametrer	per	klasse	eller	gruppe	for	å	begrense	den	virkningen	
en	økonomisk	nedgangsperiode	har	på	kapitalen.

75.		En	kredittinstitusjon	skal	vurdere	omfanget	av	et	eventuelt	avhengighetsforhold	mellom	risiko	for	debitor	
og	risikoen	for	sikkerhetheten	eller	yteren	av	sikkerheten.	Tilfeller	der	det	foreligger	en	betydelig	grad	av	
avhengighet	skal	vurderes	forsiktig.

76.		Manglende	 motsvarende	 valuta	 i	 forholdet	 mellom	 den	 underliggende	 forpliktelsen	 og	 sikkerheten	 skal	
behandles	forsiktig	i	kredittinstitusjonens	vurdering	av	LGD-verdi.

77.		I	 den	 utstrekning	 LGD-estimater	 tar	 hensyn	 til	 at	 det	 foreligger	 sikkerhet,	 skal	 disse	 estimatene	 ikke	
bare	være	basert	på	sikkerhetens	estimerte	markedsverdi.	LGD-estimater	 skal	 ta	hensyn	 til	virkningen	av	
kredittinstitusjoners	eventuelle	manglende	evne	til	raskt	å	få	kontroll	over	sin	sikkerheten	og	realisere	den.

78.		I	den	utstrekning	LGD-estimater	 tar	hensyn	til	at	det	foreligger	sikkerhet,	skal	kredittinstitusjoner	innføre	
interne	krav	 til	håndtering	av	sikkerhet,	 rettssikkerhet	og	risikohåndtering	som	generelt	er	 i	 samsvar	med	
kravene	i	vedlegg	VIII	del	2.

79.		I	 den	 utstrekning	 en	 kredittinstitusjon	 anerkjenner	 sikkerhet	 i	 forbindelse	 med	 fastsettelse	 av	
engasjementsverdien	for	motpartskredittrisiko	 i	 samsvar	med	vedlegg	III	del	5	eller	6,	skal	de	beløp	som	
sikkerheten	forventes	å	innbringe,	ikke	tas	hensyn	til	i	LGD-estimatene.
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80.		I	 det	 særlige	 tilfellet	 der	 engasjementer	 allerede	 er	 misligholdt,	 skal	 kredittinstitusjonen	 benytte	
summen	 av	 sitt	 beste	 estimat	 av	 forventet	 tap	 for	 hvert	 engasjement,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 gjeldende	
økonomiske	omstendigheter	og	engasjementets	status	og	muligheten	for	ytterligere	uventede	tap	i	løpet	av	
gjenvinningsperioden.

81.		I	den	utstrekning	ubetalte	forsinkelsesgebyrer	er	blitt	kapitalisert	i	kredittinstitusjonens	resultatregnskap,	skal	
de	legges	til	kredittinstitusjonens	måling	av	engasjementer	og	tap.

Engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker

82.		Estimater	av	LGD-verdier	skal	være	basert	på	opplysninger	for	en	periode	på	minst	 fem	år,	som	hvert	år	
forlenges	med	ett	år	etter	gjennomføringen	og	inntil	en	minsteperiode	på	sju	år	er	nådd	for	minst	én	datakilde.	
Dersom	den	 tilgjengelige	observasjonsperioden	strekker	 seg	over	en	 lengre	periode	 for	en	av	kildene,	og	
opplysningene	er	relevante,	skal	den	lengre	perioden	benyttes.

Detaljkundeengasjementer

83.		Uten	hensyn	til	nr.	73	kan	LGD-estimater	også	beregnes	ut	fra	faktiske	tap	og	egnede	estimater	av	PD-verdier.

84.		Uten	hensyn	til	nr.	89	kan	kredittinstitusjoner	ta	hensyn	til	framtidige	trekk	enten	i	sine	konverteringsfaktorer	
eller	i	sine	LGD-estimater.

85.		For	kjøpte	detaljkundefordringer	kan	kredittinstitusjoner	benytte	eksterne	og	interne	referanseopplysninger	
for	å	estimere	LGD-verdier.

86.		Estimater	av	LGD-verdier	skal	være	basert	på	opplysninger	 for	en	periode	på	minst	 fem	år.	Uten	hensyn	
til	nr.	73	trenger	en	kredittinstitusjon	ikke	å	legge	like	stor	vekt	på	historiske	opplysninger	dersom	den	kan	
godtgjøre	overfor	sin	vedkommende	myndighet	at	nyere	opplysninger	gir	en	bedre	prognose	med	hensyn	
til	tapsprosenter.	Medlemsstatene	kan	tillate	at	kredittinstitusjoner,	når	de	gjennomfører	IRB-metoden,	kan	
benytte	relevante	opplysninger	som	omfatter	en	periode	på	to	år.	Perioden	som	skal	dekkes,	skal	forlenges	
med	ett	år	for	hvert	år	fram	til	de	relevante	opplysningene	dekker	en	periode	på	fem	år.

2.2.3.	Særlige	krav	for	egne	estimater	av	konverteringsfaktorer

87.		Kredittinstitusjoner	 skal	 estimere	konverteringsfaktorer	 for	 hver	 fasilitetsklasse	 eller	 -gruppe	på	grunnlag	
av	de	gjennomsnittlige	faktiske	konverteringsfaktorene	for	hver	fasilitetsklasse	eller	-gruppe	og	benytte	alle	
observerte	mislighold	i	datakildene	(vektet	gjennomsnittlig	mislighold).

88.		Kredittinstitusjoner	skal	benytte	estimater	av	konverteringsfaktorer	som	er	hensiktsmessige	for	en	økonomisk	
nedgangsperiode,	 dersom	disse	 er	mer	 forsiktige	 enn	 det	 langsiktige	 gjennomsnittet.	 I	 den	 utstrekning	 et	
kredittvurderingssystem	 forventes	 å	 gi	 faktiske	 konverteringsfaktorer	 på	 et	 konstant	 nivå	 for	 hver	 klasse	
eller	gruppe	over	tid,	skal	kredittinstitusjoner	foreta	justeringer	av	sine	estimater	av	risikoparametrer	for	hver	
klasse	eller	gruppe	for	å	begrense	den	virkningen	en	økonomisk	nedgangsperiode	har	på	kapitalen.

89.		Kredittinstitusjoners	estimater	av	konverteringsfaktorer	skal	gjenspeile	muligheten	for	ytterligere	trekk	som	
debitor	foretar	fram	til	og	etter	det	tidspunkt	en	misligholdshendelse	inntreffer.

Estimatet	 av	 konverteringsfaktoren	 skal	 omfatte	 en	 større	 sikkerhetsmargin	 dersom	 en	 sterkere	 positiv	
korrelasjon	med	rimelighet	kan	forventes	mellom	misligholdshyppighet	og	størrelsen	på	konverteringsfaktoren.

90.		Når	 de	 estimerer	 konverteringsfaktorer,	 skal	 kredittinstitusjonene	 vurdere	 de	 særlige	 retningslinjer	 og	
strategier	som	er	vedtatt	for	kontoovervåking	og	betalingsbehandling.	Kredittinstitusjonene	skal	også	vurdere	
sin	evne	og	vilje	til	å	forhindre	ytterligere	trekk	under	omstendigheter	som	ikke	er	betalingsmislighold,	som	
for	eksempel	tilsidesettelse	av	avtalevilkår	eller	andre	tekniske	misligholdshendelser.

91.		Kredittinstitusjoner	skal	ha	innført	tilstrekkelige	systemer	og	framgangsmåter	for	å	overvåke	fasilitetsbeløp,	
aktuelle	utestående	beløp	i	forhold	til	inngåtte	kredittlinjer	og	endringer	i	utestående	beløp	per	debitor	og	per	
klasse.	Kredittinstitusjonen	skal	daglig	kunne	overvåke	utestående	balanser.
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92.		Dersom	kredittinstitusjoner	benytter	ulike	estimater	av	konverteringsfaktorer	for	beregning	av	risikovektede	
engasjementsbeløp	 og	 for	 interne	 formål,	 skal	 dette	 dokumenteres,	 og	 det	 skal	 godtgjøres	 overfor	
vedkommende	myndighet	at	de	er	rimelige.

Engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker

93.		Estimater	av	konverteringsfaktorer	skal	være	basert	på	opplysninger	 for	en	periode	på	minst	 fem	år,	 som	
hvert	år	forlenges	med	ett	år	etter	gjennomføringen	og	inntil	en	minsteperiode	på	sju	år	er	nådd	for	minst	
én	datakilde.	Dersom	den	tilgjengelige	observasjonsperioden	strekker	seg	over	en	lengre	periode	for	en	av	
kildene,	og	opplysningene	er	relevante,	skal	den	lengre	perioden	benyttes.

Detaljkundeengasjementer

94.		Uten	hensyn	til	nr.	89	kan	kredittinstitusjoner	ta	hensyn	til	framtidige	trekk	enten	i	sine	konverteringsfaktorer	
eller	i	sine	LGD-estimater.

95.		Estimater	av	konverteringsfaktorer	skal	være	basert	på	opplysninger	for	en	periode	på	minst	fem	år.	Uten	
hensyn	til	nr.	87	trenger	en	kredittinstitusjon	ikke	å	legge	like	stor	vekt	på	historiske	opplysninger	dersom	den	
kan	godtgjøre	overfor	sin	vedkommende	myndighet	at	nyere	opplysninger	gir	en	bedre	prognose	med	hensyn	
til	trekk.	Medlemsstatene	kan	tillate	at	kredittinstitusjoner,	når	de	gjennomfører	IRB-metoden,	kan	benytte	
relevante	opplysninger	som	dekker	en	periode	på	to	år.	Perioden	som	skal	dekkes,	skal	forlenges	med	ett	år	
for	hvert	år	fram	til	de	relevante	opplysningene	dekker	en	periode	på	fem	år.

2.2.4.	Minstekrav	for	vurdering	av	virkningen	av	garantier	og	kredittderivater

Engasjementer	med	 foretak,	 institusjoner,	 sentralmyndigheter	 og	 sentralbanker	 der	 det	 blir	 benyttet	 egne	
estimater	av	LGD-verdier,	samt	detaljkundeengasjementer

96.		Kravene	i	nr.	97-104	kommer	ikke	til	anvendelse	på	garantier	som	gis	av	institusjoner	og	sentralmyndigheter	
og	sentralbanker	dersom	kredittinstitusjonen	har	fått	godkjenning	til	å	anvende	reglene	i	artikkel	78-83	for	
engasjementer	med	slike	foretak.	I	så	fall	kommer	kravene	i	artikkel	90-93	til	anvendelse.

97.		For	detaljkundegarantier	kommer	disse	kravene	også	til	anvendelse	på	inndelingen	av	engasjementer	i	klasser	
eller	grupper,	og	på	estimering	av	PD-verdi.

Godtatte	garantister	og	garantier

98.		 Kredittinstitusjoner	 skal	ha	klart	 spesifiserte	kriterier	 for	de	 typer	 av	garantister	de	 tar	 i	 betraktning	ved	
beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp.

99.		 Godtatte	garantister	omfattes	av	samme	regler	som	debitorer	i	henhold	til	nr.	17-29.

100.		Garantien	 skal	være	 skriftlig	dokumentert,	 ikke	kunne	 sies	opp	av	garantisten,	gjelde	 til	 forpliktelsen	er	
oppfylt	fullt	ut	(med	hensyn	til	garantert	beløp	og	garantiens	innhold)	og	kunne	tvangsfullbyrdes	overfor	
garantisten	 i	 en	 jurisdiksjon	der	garantisten	har	 eiendeler	 som	det	kan	 tas	beslag	 i	gjennom	fullbyrdelse	
av	en	dom.	Garantier	som	er	underlagt	vilkår	om	at	garantisten	kan	fritas	for	sine	forpliktelser	(betingede	
garantier),	kan	godtas	etter	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter.	Kredittinstitusjonen	skal	godtgjøre	
at	tilknytningskriteriene	på	en	adekvat	måte	omfatter	en	mulig	reduksjon	i	den	risikoreduserende	virkningen.

Justeringskriterier

101.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 ha	 klart	 spesifiserte	 kriterier	 for	 justering	 av	 risikoklasser,	 grupper	 eller	
LGD-estimater	 og,	 når	 det	 gjelder	 detaljkundefordringer	 og	 anerkjente	 kjøpte	 fordringer,	 for	 inndeling	
av	 engasjementer	 i	 risikoklasser	 eller	 grupper,	 for	 å	 gjenspeile	 virkningen	 av	 garantiene	 på	 beregning	
av	 risikovektede	 engasjementsbeløp.	 Disse	 kriteriene	 skal	 være	 i	 samsvar	med	minstekravene	 fastsatt	 i	
nr.	17-29.

102.		Kriteriene	skal	være	rimelige	og	intuitive.	De	skal	gjelde	garantistens	evne	og	vilje	til	å	oppfylle	i	henhold	
til	garantien,	den	sannsynlige	tidsplanen	for	eventuelle	betalinger	fra	garantisten,	i	hvilken	grad	garantistens	
evne	til	å	oppfylle	i	henhold	til	garantien	henger	sammen	med	debitors	evne	til	å	tilbakebetale	og	i	hvilket	
omfang	det	gjenstår	restrisiko	for	debitor.
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Kredittderivater

103.		Minstekravene	 for	 garantier	 i	 denne	 del	 kommer	 også	 til	 anvendelse	 på	 kredittderivater	 knyttet	 til	 én	
forpliktelse.	Dersom	det	er	et	misforhold	mellom	den	underliggende	forpliktelsen	og	referanseforpliktelsen	
til	kredittderivatet	eller	den	forpliktelsen	som	benyttes	for	å	avgjøre	om	en	kreditthendelse	har	inntruffet,	
kommer	kravene	 i	vedlegg	VIII	del	2	nr.	21	 til	 anvendelse.	For	detaljkundeengasjementer	og	anerkjente	
kjøpte	 fordringer	 kommer	 dette	 nummer	 til	 anvendelse	 på	 prosessen	 for	 inndeling	 av	 engasjementer	 i	
risikoklasser	eller	grupper.

104.		Kriteriene	 skal	 omfatte	 utbetalingsstrukturen	 til	 kredittderivatet	 og	 på	 en	 forsiktig	måte	 vurdere	 hvilken	
virkning	den	har	på	nivået	og	tidsplanen	for	gjenvinning.	Kredittinstitusjonen	skal	vurdere	i	hvilket	omfang	
andre	former	for	restrisiko	gjenstår.

2.2.5.	Minstekrav	for	kjøpte	fordringer

Rettssikkerhet

105.		Fasilitetens	struktur	skal	sikre	at	kredittinstitusjonen	under	alle	tenkelige	omstendigheter	har	faktisk	eierskap	
til	 og	kontroll	 over	 alle	kontantoverføringer	 fra	 fordringene.	Når	debitor	 foretar	betalinger	direkte	 til	 en	
selger	eller	en	forvalter,	skal	kredittinstitusjonen	regelmessig	kontrollere	at	betalingene	blir	oversendt	i	sin	
helhet	og	 i	henhold	 til	kontraktsvilkårene.	Med	«forvalter»	menes	en	enhet	som	fra	dag	 til	dag	forvalter	
en	gruppe	av	kjøpte	fordringer	eller	de	underliggende	kredittengasjementene.	Kredittinstitusjoner	skal	ha	
innført	 framgangsmåter	 for	 å	 sikre	 at	 eiendomsretten	 til	 fordringer	 og	 kontantmottak	 blir	 beskyttet	mot	
konkurs	eller	rettslige	krav	som	på	vesentlig	måte	vil	kunne	hindre	långivers	mulighet	til	å	realisere	eller	
overdra	fordringene	eller	beholde	kontroll	over	kontantmottak.

Overvåkingssystemenes	effektivitet

106.		Kredittinstitusjonen	skal	overvåke	både	kvaliteten	på	de	kjøpte	fordringene	og	den	finansielle	stillingen	til	
selger	og	forvalter.	Dette	gjelder	særlig	følgende:

a)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 vurdere	 korrelasjonen	 mellom	 kvaliteten	 på	 de	 kjøpte	 fordringene	 og	 den	
finansielle	stillingen	til	både	selger	og	forvalter,	og	ha	innført	interne	retningslinjer	og	framgangsmåter	
som	gir	tilstrekkelig	beskyttelse	mot	alle	eventualiteter,	herunder	fastsette	en	intern	risikovurdering	for	
hver	enkelt	selger	og	forvalter.	

b)	 Kredittinstitusjonen	skal	ha	klare	og	effektive	retningslinjer	og	framgangsmåter	for	å	avgjøre	om	selger	
og	 forvalter	kan	godkjennes.	Kredittinstitusjonen	eller	dennes	 representant	 skal	 føre	periodisk	 tilsyn	
med	selgere	og	forvaltere	for	å	kontrollere	nøyaktigheten	av	rapporter	fra	selger	eller	forvalter,	oppdage	
bedrageri	eller	driftsmessige	svakheter	og	kontrollere	kvaliteten	på	selgers	kredittstrategi	og	forvalters	
retningslinjer	og	framgangsmåter	for	utvelging.	Funnene	fra	dette	tilsynet	skal	dokumenteres.	

c)	 Kredittinstitusjonen	skal	vurdere	kjennetegnene	til	gruppene	av	kjøpte	fordringer,	herunder	overtrekk,	
selgers	 ubetalte	 gjeldsbeløp,	 usikre	 fordringer	 og	 fond	 for	 usikre	 fordringer,	 betalingsvilkår	 og	
potensielle	motkontoer.	

d)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 ha	 effektive	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter	 for	 overvåking	 på	 samlet	
grunnlag	av	 risikokonsentrasjon	på	enkeltstående	debitorer	både	 innenfor	og	på	 tvers	av	grupper	av	
kjøpte	fordringer.

e)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 sikre	 at	 den	 i	 tide	mottar	 fra	 forvalter	 tilstrekkelig	 detaljerte	 rapporter	 om	
alder	på	og	utvanning	av	fordringer	for	å	sikre	samsvar	med	kredittinstitusjonens	utvalgskriterier	og	
retningslinjer	for	forskudd	for	kjøpte	fordringer,	og	sørge	for	en	effektiv	måte	for	å	overvåke	og	bekrefte	
selgers	vilkår	for	salg	og	utvanning.

Problemløsingssystemenes	effektivitet

107.		Kredittinstitusjonen	skal	ha	innført	systemer	og	framgangsmåter	for	å	oppdage	svekkelser	i	selgers	finansielle	
stilling	og	i	kvaliteten	på	kjøpte	fordringer	på	et	tidlig	tidspunkt,	og	for	å	kunne	håndtere	problemer	som	
måtte	 oppstå.	 Kredittinstitusjonen	 skal	 særlig	 ha	 klare	 og	 effektive	 retningslinjer,	 framgangsmåter	 og	
informasjonssystemer	 for	 å	 overvåke	 tilsidesettelse	 av	 vilkår,	 samt	 klare	 og	 effektive	 retningslinjer	 og	
framgangsmåter	for	rettslige	skritt	og	håndtering	av	kjøpte	fordringer	som	skaper	problemer.
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Effektiviteten	til	systemer	for	kontroll	av	sikkerheter,	kredittilgjengelighet	og	kontanter

108.		Kredittinstitusjonen	 skal	 ha	 klare	 og	 effektive	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter	 for	 kontroll	 av	 kjøpte	
fordringer,	kreditt	og	kontanter.	Særlig	skal	det	utarbeides	skriftlige	interne	retningslinjer	med	alle	vesentlige	
elementer	i	programmet	for	kjøp	av	fordringer,	herunder	forskuddsrater,	godtakbare	sikkerheter,	nødvendig	
dokumentasjon,	 konsentrasjonsgrenser	 og	 håndtering	 av	 innbetalinger.	 Disse	 elementene	 skal	 på	 en	
hensiktsmessig	måte	 ta	 i	betraktning	alle	 relevante	og	vesentlige	 faktorer,	herunder	 selgers	og	 forvalters	
finansielle	 stilling,	 risikokonsentrasjoner	 og	 utviklingen	 i	 kvaliteten	 på	 kjøpte	 fordringer	 og	 selgers	
kundegrunnlag,	 og	 interne	 systemer	 skal	 sikre	 at	 forskuddsbetaling	 skjer	 bare	mot	 nærmere	 spesifiserte	
sikkerheter	og	dokumentasjon.

Overholdelse	av	kredittinstitusjonens	interne	retningslinjer	og	framgangsmåter

109.		Kredittinstitusjonen	skal	ha	en	effektiv	intern	framgangsmåte	for	vurdering	av	om	alle	interne	retningslinjer	
og	 framgangsmåter	 overholdes.	 Prosessen	 skal	 omfatte	 regelmessig	 revisjon	 av	 alle	 kritiske	 faser	 i	
kredittinstitusjonens	innkjøpsprogram	for	fordringer,	kontroll	av	fordelingen	av	plikter,	for	det	første	mellom	
vurderingen	av	selger	og	forvalter	og	vurderingen	av	debitor,	og	for	det	andre	mellom	vurderingen	av	selger	
og	forvalter	og	revisjon	av	selger	og	forvalter	samt	vurderinger	av	«back	office»-transaksjoner,	med	særlig	
fokus	på	kvalifikasjoner,	erfaring,	personalnivå	og	automatiserte	støttesystemer.

3.	 VALIDERING	AV	INTERNE	ESTIMATER

110.		Kredittinstitusjoner	 skal	 ha	 innført	 robuste	 systemer	 for	 å	 validere	 nøyaktighet	 og	 konsekvens	 med	
hensyn	til	kredittvurderingssystemer,	framgangsmåter	og	estimering	av	alle	relevante	risikoparametrer.	En	
kredittinstitusjon	skal	godtgjøre	overfor	sin	vedkommende	myndighet	at	den	interne	valideringen	setter	den	
i	stand	til	å	vurdere	ytelsen	til	interne	systemer	for	kredittvurdering	og	risikoestimering	på	en	konsekvent	og	
meningsfull	måte.

111.		Kredittinstitusjoner	skal	regelmessig	sammenligne	faktiske	misligholdsrater	med	estimerte	PD-verdier	for	
hver	risikoklasse,	og	dersom	faktiske	misligholdsrater	er	utenfor	det	forventede	området	for	vedkommende	
klasse,	skal	kredittinstitusjoner	særlig	analysere	grunnene	til	dette	avviket.	Kredittinstitusjoner	som	benytter	
egne	estimater	av	LGD-verdier	og/eller	konverteringsfaktorer,	skal	også	utføre	en	tilsvarende	analyse	for	
disse	estimatene.	Slike	sammenligninger	skal	benytte	historiske	opplysninger	som	omfatter	så	lange	perioder	
som	 mulig.	 Kredittinstitusjonen	 skal	 dokumentere	 de	 metoder	 og	 opplysninger	 som	 benyttes	 ved	 slike	
sammenligninger.	Denne	analysen	og	dokumentasjonen	skal	ajourføres	minst	hvert	år.

112.		Kredittinstitusjoner	 skal	 også	 benytte	 annet	 verktøy	 for	 kvantitativ	 validering	 og	 sammenligninger	med	
relevante	 eksterne	 datakilder.	Analysen	 skal	 være	 basert	 på	 opplysninger	 som	 er	 egnet	 for	 porteføljen,	
som	ajourføres	regelmessig	og	som	omfatter	en	relevant	observasjonsperiode.	Kredittinstitusjoners	interne	
vurderinger	av	ytelsen	til	deres	kredittvurderingssystemer	skal	være	basert	på	en	så	lang	periode	som	mulig.

113.		De	metoder	og	opplysninger	som	benyttes	for	den	kvantitative	valideringen,	skal	være	konsekvente	over	tid.	
Endringer	i	estimerings-	og	valideringsmetoder	og	opplysninger	(både	datakilder	og	perioder	som	omfattes)	
skal	dokumenteres.

114.		Kredittinstitusjoner	 skal	 ha	 hensiktsmessige	 interne	 standarder	 for	 situasjoner	 der	 faktiske	 PD-verdier,	
LGD-verdier,	 konverteringsfaktorer	 og	 samlede	 tap,	 dersom	 EL-verdi	 benyttes,	 avviker	 så	 mye	 fra	
forventede	 verdier	 at	 det	 kan	 stilles	 spørsmål	 ved	 gyldigheten	 av	 estimatene.	Disse	 standardene	 skal	 ta	
hensyn	til	konjunktursykluser	og	lignende	systematiske	variasjoner	i	misligholdsratene.	Dersom	de	faktiske	
verdiene	fortsatt	er	høyere	enn	forventede	verdier,	skal	kredittinstitusjoner	oppjustere	estimatene	slik	at	de	
gjenspeiler	deres	erfaring	med	mislighold	og	tap.

4.	 BEREGNING	AV	RISIKOVEKTEDE	ENGASJEMENTSBELØP	FOR	EGENKAPITALENGASJEMENTER	I	
HENHOLD	TIL	METODEN	MED	INTERNE	MODELLER

4.1.		 Kapitalkrav	og	risikokvantifisering

115.		For	beregning	av	kapitalkrav	skal	kredittinstitusjoner	oppfylle	følgende	standarder:

a)	 Estimatet	av	potensielle	tap	skal	være	robust	overfor	negative	markedsbevegelser	som	er	relevante	for	
den	langsiktige	risikoprofilen	til	kredittinstitusjonens	særlige	beholdninger.	De	data	som	benyttes	for	å	
vise	fordelingen	av	avkastning,	skal	dekke	den	lengste	utvalgsperioden	som	egnede	data	er	tilgjengelige	
for,	for	å	avspeile	risikoprofilen	til	kredittinstitusjonens	særlige	egenkapitalengasjementer.	Dataene	som	
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benyttes,	skal	være	tilstrekkelige	til	å	kunne	gi	forsiktige,	statistisk	pålitelige	og	robuste	tapsestimater	
som	 ikke	 bare	 er	 basert	 på	 subjektive	 eller	 skjønnsmessige	 vurderinger.	 Kredittinstitusjoner	 skal	
godtgjøre	 overfor	 vedkommende	myndigheter	 at	 det	 sjokk	 som	 benyttes,	 gir	 et	 forsiktig	 estimat	 av	
potensielle	 tap	over	en	 relevant	 langsiktig	markeds-	eller	konjunktursyklus.	Kredittinstitusjonen	skal	
kombinere	empirisk	analyse	av	tilgjengelige	opplysninger	med	justeringer	basert	på	en	rekke	faktorer	
for	 å	 oppnå	modellresultater	 som	 er	 tilstrekkelig	 realistiske	 og	 forsiktige.	 Når	 det	 skal	 konstrueres	
modeller	 for	 risikoutsatt	 verdi	 (VaR-modeller)	 som	 estimerer	 potensielle	 kvartalsvise	 tap,	 kan	
kredittinstitusjoner	 benytte	 kvartalsvise	 opplysninger	 eller	 konvertere	 data	 for	 perioder	med	 kortere	
horisont	til	en	kvartalsvis	ekvivalent	ved	hjelp	av	en	analytisk	hensiktsmessig	metode	som	bygger	på	
empirisk	 dokumentasjon,	 og	 gjennom	 en	 godt	 utviklet	 og	 dokumentert	 prosess	 og	 analyse.	 En	 slik	
tilnærmingsmåte	 skal	 anvendes	 forsiktig	og	konsekvent	over	 tid.	Dersom	bare	begrensede	 relevante	
data	er	tilgjengelige,	skal	kredittinstitusjonen	legge	til	egnede	sikkerhetsmarginer.	

b)	 De	modeller	som	benyttes,	skal	være	tilstrekkelige	til	å	kunne	fange	opp	all	vesentlig	risiko	som	ligger	
i	egenkapitalavkastning,	herunder	både	generell	markedsrisiko	og	spesifikt	risikoengasjement	knyttet	til	
kredittinstitusjonens	egenkapitalportefølje.	De	interne	modellene	skal	på	en	tilstrekkelig	måte	forklare	
historiske	prisvariasjoner,	fange	opp	både	omfanget	av	og	endringer	i	sammensetningen	av	potensielle	
konsentrasjoner,	og	være	tilstrekkelig	robuste	overfor	negative	markedsforhold.	De	risikoengasjementer	
som	er	representert	i	de	opplysningene	som	benyttes	til	estimeringen,	skal	svare	til,	eller	i	det	minste	være	
sammenlignbare	med,	de	opplysningene	som	gjelder	kredittinstitusjonens	egenkapitalengasjementer.

c)	 Den	 interne	 modellen	 skal	 være	 hensiktsmessig	 for	 risikoprofilen	 og	 kompleksiteten	 til	 en	
kredittinstitusjons	egenkapitalportefølje.	Dersom	en	kredittinstitusjon	innehar	vesentlige	beholdninger	
med	verdier	som	er	svært	 ikke-lineære	av	natur,	skal	de	interne	modellene	utformes	slik	at	de	på	en	
hensiktsmessig	måte	fanger	opp	den	risiko	som	er	forbundet	med	slike	instrumenter.

d)	 Innplassering	av	individuelle	posisjoner	 i	 tilnærmingsverdier,	markedsindekser	og	risikofaktorer	skal	
være	rimelig,	intuitiv	og	solid	fundert.

e)	 Kredittinstitusjoner	skal	ved	empirisk	analyse	godtgjøre	risikofaktorenes	egnethet,	herunder	deres	evne	
til	å	dekke	både	generell	og	spesifikk	risiko.	

f)	 Estimatene	av	avkastningsvolatilitet	for	egenkapitalengasjementer	skal	omfatte	relevante	og	tilgjengelige	
data,	informasjon	og	metoder.	Interne	data	eller	data	fra	eksterne	kilder	(herunder	fellesopplysninger)	
som	er	kontrollert	uavhengig	av	hverandre,	skal	benyttes.

g)	 Det	skal	være	innført	et	strengt	og	omfattende	stresstestingsprogram.

4.2.	 Framgangsmåte	for	risikohåndtering	og	kontroller

116.		Med	hensyn	til	utvikling	og	bruk	av	interne	modeller	for	kapitalkravformål	skal	kredittinstitusjoner	innføre	
retningslinjer,	framgangsmåter	og	kontroller	for	å	sikre	integriteten	til	modellen	og	modellprosessen.	Disse	
retningslinjene,	framgangsmåtene	og	kontrollene	skal	omfatte	følgende:	

a)	 Full	 integrering	 av	 den	 interne	 modellen	 i	 kredittinstitusjonens	 generelle	 informasjonssystemer	 for	
risikohåndtering	 og	 i	 forvaltningen	 av	 egenkapital	 utenfor	 handelsporteføljen.	 Interne	 modeller	
skal	 være	 fullt	 integrert	 i	 kredittinstitusjonens	 infrastruktur	 for	 risikohåndtering	 dersom	 de	 særlig	
benyttes	 til	 å	måle	 og	 vurdere	 egenkapitalporteføljens	 resultat	 (herunder	 risikojustert	 resultat),	 til	 å	
fordele	 økonomisk	 kapital	 til	 egenkapitalengasjementer	 og	 til	 å	 vurdere	 generell	 kapitaldekning	 og	
framgangsmåten	for	investeringshåndtering.

b)	 Fastsatte	 forvaltningssystemer,	 framgangsmåter	 og	 kontrollfunksjoner	 for	 å	 sikre	 periodisk	 og	
uavhengig	 gjennomgåelse	 av	 alle	 elementer	 i	 den	 interne	 modellprosessen,	 herunder	 godkjenning	
av	 modellrevisjoner,	 kontroll	 av	 data	 som	 benyttes	 i	 modellen	 og	 gjennomgåelse	 av	 modellens	
resultater,	som	for	eksempel	direkte	kontroll	av	risikoberegninger.	Disse	gjennomgåelsene	skal	vurdere	
nøyaktighet,	fullstendighet	og	egnethet	for	data	som	benyttes	i	modellen,	samt	resultater,	og	fokusere	
på	både	å	finne	og	begrense	potensielle	feil	i	tilknytning	til	kjente	svakheter	og	å	identifisere	ukjente	
modellsvakheter.	Slike	gjennomgåelser	kan	utføres	av	en	intern	uavhengig	enhet,	eller	av	en	uavhengig	
ekstern	tredjemann.

c)	 Adekvate	 systemer	 og	 framgangsmåter	 for	 overvåking	 av	 investeringsbegrensninger	 og	
risikoengasjementer	for	egenkapitalengasjementer.

d)	 De	enhetene	som	har	ansvar	for	utforming	og	anvendelse	av	modellen,	skal	være	funksjonelt	uavhengige	
av	enhetene	med	ansvar	for	forvaltningen	av	de	enkelte	investeringene.
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e)	 De	parter	som	har	ansvar	for	enhver	side	av	modellprosessen,	skal	være	tilstrekkelig	kvalifisert.	Ledelsen	
skal	tildele	tilstrekkelig	kvalifisert	og	kompetent	personale	til	modellfunksjonen.

4.3.		 Validering	og	dokumentasjon

117.		Kredittinstitusjoner	 skal	 ha	 innført	 et	 robust	 system	 for	 å	 validere	 nøyaktighet	 og	 konsekvens	 med	
hensyn	 til	sine	 interne	modeller	og	modellprosesser.	Alle	vesentlige	elementer	 i	de	 interne	modellene	og	
modellprosessen	og	valideringen	skal	dokumenteres.

118.		Kredittinstitusjoner	skal	benytte	den	interne	framgangsmåten	for	validering	til	å	vurdere	resultatet	av	sine	
interne	modeller	og	framgangsmåter	på	en	konsekvent	og	meningsfylt	måte.

119.		De	metoder	og	opplysninger	som	benyttes	for	den	kvantitative	valideringen,	skal	være	konsekvente	over	tid.	
Endringer	i	estimerings-	og	valideringsmetoder	og	opplysninger	(både	datakilder	og	perioder	som	omfattes)	
skal	dokumenteres.

120.		Kredittinstitusjoner	 skal	 regelmessig	 sammenligne	 faktisk	 egenkapitalavkastning	 (beregnet	 ved	 hjelp	 av	
realiserte	 og	urealiserte	 gevinster	 og	 tap)	med	modellerte	 estimater.	 Slike	 sammenligninger	 skal	 benytte	
historiske	opplysninger	som	omfatter	så	lange	perioder	som	mulig.	Kredittinstitusjonen	skal	dokumentere	
de	metoder	og	opplysninger	som	benyttes	ved	slike	sammenligninger.	Denne	analysen	og	dokumentasjonen	
skal	ajourføres	minst	hvert	år.

121.		Kredittinstitusjoner	skal	benytte	andre	kvantitative	valideringsverktøy	og	sammenligninger	med	eksterne	
datakilder.	 Analysen	 skal	 være	 basert	 på	 opplysninger	 som	 er	 egnet	 for	 porteføljen,	 som	 ajourføres	
regelmessig	og	som	omfatter	en	relevant	observasjonsperiode.	Kredittinstitusjoners	interne	vurderinger	av	
ytelsen	til	deres	modeller	skal	være	basert	på	en	så	lang	periode	som	mulig.

122.		Kredittinstitusjoner	skal	ha	innført	solide	interne	standarder	for	situasjoner	der	sammenligning	av	faktiske	
egenkapitalavkastninger	 med	 modellens	 estimater	 stiller	 spørsmål	 ved	 validiteten	 av	 estimatene	 eller	
ved	 selve	modellene.	Disse	 standardene	 skal	 ta	 hensyn	 til	 konjunktursykluser	 og	 lignende	 systematiske	
variasjoner	i	egenkapitalavkastning.	Alle	justeringer	av	interne	modeller	som	reaksjon	på	modellrevisjoner	
skal	dokumenteres	og	være	i	samsvar	med	kredittinstitusjonens	standarder	for	modellrevisjon.

123.		Den	interne	modellen	og	modellprosessen	skal	dokumenteres,	herunder	ansvarsområdene	til	parter	som	er	
involvert	i	modellarbeidet,	i	modellgodkjenningen	og	modellrevisjonen.

5.	 FORETAKSSTYRING	OG	KONTROLL

5.1.		 Foretaksstyring

124.		 Alle	 vesentlige	 sider	 ved	 kredittvurderings-	 og	 estimeringsprosessene	 skal	 godkjennes	 av	
kredittinstitusjonens	ledelsesorgan	som	beskrevet	 i	artikkel	11,	eller	av	en	komité	nedsatt	av	dette,	samt	
av	den	øverste	administrative	ledelsen.	Disse	partene	skal	ha	en	generell	forståelse	av	kredittinstitusjonens	
kredittvurderingssystemer	og	detaljerte	kunnskaper	om	de	tilknyttede	årsberetningene.

125.		 Den	 øverste	 administrative	 ledelsen	 skal	 underrette	 ledelsesorganet	 nevnt	 i	 artikkel	 11,	 eller	 en	 komité	
nedsatt	av	dette,	om	vesentlige	endringer	i	eller	unntak	fra	fastsatte	retningslinjer	som	på	en	vesentlig	måte	
vil	påvirke	kredittinstitusjonens	kredittvurderingssystemers	funksjon.

126.		 Den	øverste	administrative	ledelsen	skal	ha	en	god	forståelse	av	kredittvurderingssystemenes	utforming	og	
funksjon.	Den	øverste	administrative	ledelsen	skal	løpende	sikre	at	kredittvurderingssystemene	fungerer	på	
en	ordentlig	måte.	Den	øverste	administrative	ledelsen	skal	holdes	regelmessig	informert	av	enhetene	for	
kredittrisikokontroll	om	resultatene	av	kredittvurderingsprosessen,	områder	der	det	er	behov	for	forbedring,	
og	status	for	arbeidet	med	å	forbedre	tidligere	identifiserte	svakheter.

127.		 Intern	 kredittvurderingsbasert	 analyse	 av	 kredittinstitusjonens	 kredittrisikoprofil	 skal	 være	 en	 viktig	
del	 av	 årsberetningene	 til	 disse	partene.	Beretningene	 skal	minst	 omfatte	 risikoprofil	 fordelt	 på	klasser,	
bevegelse	mellom	klasser,	estimering	av	relevante	parametrer	for	hver	klasse	og	sammenligning	av	faktiske	
misligholdsrater,	 og	 i	 den	utstrekning	egne	 estimater	blir	 benyttet	 for	 faktiske	LGD-verdier	og	 faktiske	
konverteringsfaktorer,	 forventede	 verdier	 og	 resultater	 av	 stresstestene.	 Beretningenes	 hyppighet	 skal	
avhenge	av	betydningen	og	typen	av	opplysninger	og	av	mottakerens	nivå.
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5.2.		 Kredittrisikokontroll

128.		Kontrollenheten	for	kredittrisiko	skal	være	uavhengig	av	de	personal-	og	ledelsesfunksjoner	som	har	ansvar	
for	å	ta	initiativ	til	eller	fornye	engasjementer,	og	rapportere	direkte	til	den	øverste	administrative	ledelsen.	
Enheten	skal	ha	ansvar	for	utformingen	eller	utvelgingen,	gjennomføringen,	kontrollen	og	resultatene	av	
kredittvurderingssystemene.	 Den	 skal	 regelmessig	 utarbeide	 og	 analysere	 rapporter	 om	 resultatene	 av	
kredittvurderingssystemene.

129.		Ansvarsområdene	for	kontrollenheten(e)	for	kredittrisiko	skal	omfatte	

a)	 undersøkelse	og	overvåking	av	risikoklasser	og	grupper,	

b)	 utarbeiding	og	analyse	av	sammendragsrapporter	fra	kredittinstitusjonens	kredittvurderingssystemer,	

c)	 gjennomføring	av	 framgangsmåter	 for	å	kontrollere	at	definisjonene	av	 risikoklasser	og	grupper	blir	
konsekvent	anvendt	i	alle	avdelinger	og	geografiske	områder,	

d)	 gjennomgåelse	 og	 dokumentasjon	 av	 eventuelle	 endringer	 i	 kredittvurderingsprosessen,	 herunder	
grunnene	for	slike	endringer,	

e)	 gjennomgåelse	av	kredittvurderingskriteriene	for	å	vurdere	om	de	fremdeles	kan	forutsi	risiko.	Endringer	
i	kredittvurderingsprosessen,	kriterier	eller	individuelle	kredittvurderingsparametrer	skal	dokumenteres	
og	oppbevares,	

f)	 aktiv	deltaking	 i	utforming	eller	utvelging,	gjennomføring	og	validering	av	modeller	 som	benyttes	 i	
kredittvurderingsprosessen,

g)	 kontroll	av	og	tilsyn	med	modeller	som	benyttes	i	kredittvurderingsprosessen,	og	

h)	 løpende	gjennomgåelse	av	og	endringer	i	modeller	som	benyttes	i	kredittvurderingsprosessen.

130.		Uten	hensyn	til	nr.	129	kan	kredittinstitusjoner	som	benytter	felles	opplysninger	i	samsvar	med	nr.	57	og	58,	
sette	ut	følgende	oppgaver:

a)	 utarbeiding	 av	 opplysninger	 som	 er	 relevante	 for	 undersøkelse	 og	 overvåking	 av	 risikoklasser	 og	
grupper,	

b)	 utarbeiding	av	sammendragsrapporter	fra	kredittinstitusjonens	kredittvurderingssystemer,	

c)	 utarbeiding	 av	 opplysninger	 som	 er	 relevante	 for	 gjennomgåelse	 av	 kredittvurderingskriterier	 for	 å	
vurdere	om	de	fremdeles	kan	forutsi	risiko,	

d)	 dokumentasjon	 av	 endringer	 i	 kredittvurderingsprosessen,	 kriterier	 eller	 individuelle	
kredittvurderingsparametrer,	og	

e)	 utarbeiding	av	opplysninger	som	er	relevante	for	 løpende	gjennomgåelse	av	og	endringer	 i	modeller	
som	benyttes	i	kredittvurderingsprosessen.

Kredittinstitusjoner	som	anvender	disse	mulighetene,	skal	sikre	at	vedkommende	myndigheter	har	tilgang	til	
alle	relevante	opplysninger	fra	tredjemann	som	er	nødvendige	for	å	undersøke	om	minstekravene	overholdes,	
og	 at	 vedkommende	myndigheter	 kan	 utføre	 undersøkelser	 på	 stedet	 i	 samme	 utstrekning	 som	 innenfor	
kredittinstitusjonen.

5.3.		 Internrevisjon

131.		Enheten	for	internrevisjon	eller	en	annen	sammenlignbar	uavhengig	revisjonsenhet	skal	minst	en	gang	i	året	
gjennomgå	kredittinstitusjonens	kredittvurderingssystemer	og	deres	funksjon,	herunder	kredittfunksjonens	
virksomhet	og	estimering	av	PD-verdier,	LGD-verdier,	EL-verdier	og	konverteringsfaktorer.	Områder	som	
skal	gjennomgås,	skal	omfatte	kontroll	av	om	alle	relevante	minstekrav	blir	overholdt.

______
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VEDLEGG VIII

KREDITTRISIKOREDUKSJON

DEL	1	

Godtakbare	former	for	kredittrisikoreduksjon

1.	 Denne	del	inneholder	former	for	kredittrisikoreduksjon	som	kan	godtas	i	henhold	til	artikkel	92.

2.	 I	dette	vedlegg	menes	med:	

«sikret	utlånstransaksjon»	enhver	transaksjon	som	fører	til	et	engasjement	som	det	stilles	sikkerhet	for,	og	
som	ikke	inneholder	en	bestemmelse	som	gir	kredittinstitusjonen	rett	til	å	motta	hyppige	marginbetalinger,	
og

«kapitalmarkedstransaksjon»	enhver	transaksjon	som	fører	til	et	engasjement	som	det	stilles	sikkerhet	for,	
og	som	inneholder	en	bestemmelse	som	gir	kredittinstitusjonen	rett	til	å	motta	hyppige	marginbetalinger.

1.	 FINANSIERT	KREDITTBESKYTTELSE

1.1.		 Motregning	i	balansen

3.	 Motregning	i	balansen	av	gjensidige	krav	mellom	kredittinstitusjonen	og	dens	motpart	kan	anerkjennes	som	
godtakbart.

4.	 Uten	at	det	berører	nr.	5	er	godtakbarheten	begrenset	til	gjensidige	kontantbalanser	mellom	kredittinstitusjonen	
og	motparten.	Bare	den	långivende	kredittinstitusjons	utlån	og	innskudd	kan	være	gjenstand	for	en	endring	
av	 risikovektede	engasjementsbeløp	og,	der	dette	er	 relevant,	 forventede	 tapsbeløp	som	et	 resultat	av	en	
avtale	om	motregning	i	balansen.

1.2.		 Rammeavtaler	 om	 motregning	 som	 omfatter	 gjenkjøpsavtaler	 og/eller	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	
verdipapirer	eller	råvarer	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner

5.	 For	kredittinstitusjoner	som	har	vedtatt	den	avanserte	metoden	for	finansielle	sikkerheter	i	henhold	til	del	3,	
kan	virkningene	av	tosidige	motregningskontrakter	som	omfatter	gjenkjøpsavtaler,	lånetransaksjoner	som	
gjelder	verdipapirer	eller	råvarer	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner	med	en	motpart,	godkjennes.	
Uten	at	det	berører	vedlegg	II	til	direktiv	2006/49/EF	skal	den	sikkerhet	som	stilles,	og	de	verdipapirer	eller	
råvarer	som	lånes	i	henhold	til	slike	avtaler,	være	i	samsvar	med	godkjenningskravene	for	sikkerheter	fastsatt	
i	nr.	7-11	for	å	bli	godkjent.

1.3.		 Sikkerheter

6.	 Dersom	den	teknikken	for	kredittrisikoreduksjon	som	benyttes,	baserer	seg	på	kredittinstitusjonens	rett	til	å	
realisere	eller	tilbakeholde	eiendeler,	er	godtakbarheten	avhengig	av	om	risikovektede	engasjementsbeløp,	
og	dersom	dette	er	relevant,	forventede	tapsbeløp,	blir	beregnet	 i	henhold	til	artikkel	78-83	eller	artikkel	
84-89.	 Godtakbarheten	 er	 videre	 avhengig	 av	 om	 det	 er	 den	 enkle	 metoden	 for	 finansielle	 sikkerheter	
eller	 den	 avanserte	metoden	 for	finansielle	 sikkerheter	 i	 henhold	 til	 del	 3	 som	benyttes.	 I	 tilknytning	 til	
gjenkjøpsavtaler	 og	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer	 eller	 råvarer,	 er	 godtakbarheten	 også	
avhengig	av	om	transaksjonen	registreres	utenfor	eller	i	handelsporteføljen.

1.3.1.	 Godtakbarhet	i	henhold	til	alle	metoder

7.	 Følgende	finansielle	poster	kan	anerkjennes	som	godtakbar	sikkerhet	i	henhold	til	alle	metoder:	

a)	 kontantinnskudd	 hos	 den	 långivende	 kredittinstitusjon	 eller	 kontantlignende	 finansielle	 instrumenter	
som	innehas	av	denne,	
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b)	 obligasjoner	 utstedt	 av	 sentralmyndigheter	 eller	 sentralbanker,	 dersom	 disse	 obligasjonene	 har	 en	
kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 eller	 et	 eksportkredittbyrå	 som	
er	 anerkjent	 som	valgbare	 i	 henhold	 til	 artikkel	 78-83,	 og	 som	 av	 vedkommende	myndighet	 er	 gitt	
risikoklasse	4	eller	høyere	 i	henhold	 til	 reglene	 for	 fastsettelse	av	 risikovekt	 for	engasjementer	med	
sentralmyndigheter	og	sentralbanker	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

c)	 obligasjoner	utstedt	av	institusjoner,	dersom	disse	obligasjonene	har	en	kredittvurdering	foretatt	av	en	
valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	som	av	vedkommende	myndighet	er	gitt	risikoklasse	3	eller	
høyere	i	henhold	til	reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	med	kredittinstitusjoner	i	
henhold	til	artikkel	78-83,	

d)	 obligasjoner	utstedt	av	andre	foretak,	dersom	disse	obligasjonene	har	en	kredittvurdering	foretatt	av	en	
valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	som	av	vedkommende	myndighet	er	gitt	risikoklasse	3	eller	
høyere	i	henhold	til	reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	med	foretak	i	henhold	til	
artikkel	78-83,	

e)	 obligasjoner	med	en	kortsiktig	kredittvurdering	foretatt	av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	
som	av	vedkommende	myndighet	er	gitt	risikoklasse	3	eller	høyere	i	henhold	til	reglene	for	fastsettelse	
av	risikovekt	for	kortsiktige	engasjementer	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

f)	 aksjer	eller	konvertible	obligasjoner	som	omfattes	av	en	hovedindeks,	og	

g)	 gull.

Med	hensyn	til	bokstav	b)	skal	«obligasjoner	utstedt	av	sentralmyndigheter	eller	sentralbanker»	omfatte	

i)	 obligasjoner	utstedt	av	regionale	eller	lokale	myndigheter,	der	engasjementer	med	disse	skal	behandles	
som	 engasjementer	 med	 de	 sentralmyndigheter	 under	 hvis	 jurisdiksjon	 de	 er	 etablert	 i	 henhold	 til	
artikkel	78-83,	

ii)	 obligasjoner	utstedt	av	offentlige	foretak,	som	behandles	som	engasjementer	med	sentralmyndigheter	i	
samsvar	med	nr.	15	i	del	1	i	vedlegg	VI,	

iii)	 obligasjoner	utstedt	 av	multilaterale	utviklingsbanker	 som	er	gitt	 en	 risikovekt	på	0	%	 i	 henhold	 til	
artikkel	78-83,	og	

iv)	 obligasjoner	 utstedt	 av	 internasjonale	 organisasjoner	 som	 er	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 0	%	 i	 henhold	 til	
artikkel	78-83.

Med	hensyn	til	bokstav	c)	skal	«obligasjoner	utstedt	av	institusjoner»	omfatte	

i)	 andre	obligasjoner	utstedt	av	regionale	eller	lokale	myndigheter	enn	dem	der	engasjementer	med	disse	
skal	behandles	som	engasjementer	med	de	sentralmyndigheter	under	hvis	jurisdiksjon	de	er	etablert	i	
henhold	til	artikkel	78-83,	

ii)	 obligasjoner	utstedt	av	offentlige	foretak	der	engasjementer	med	disse	skal	behandles	som	engasjementer	
med	kredittinstitusjoner	i	henhold	til	artikkel	78-83,	og	

iii)	 andre	obligasjoner	utstedt	av	multilaterale	utviklingsbanker	enn	dem	som	er	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	
henhold	til	artikkel	78-83.	

8.	 Obligasjoner	utstedt	av	institusjoner	hvis	verdipapirer	ikke	har	noen	kredittvurdering	foretatt	av	en	valgbar	
ekstern	kredittvurderingsinstitusjon,	kan	anerkjennes	som	godtakbar	sikkerhet	dersom	de	oppfyller	følgende	
kriterier:

a)	 de	er	notert	på	en	godkjent	børs,	

b)	 de	oppfyller	vilkårene	for	obligasjoner	med	fortrinnsrett,	
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c)	 alle	 andre	 kredittvurderte	 verdipapirer	med	 samme	 fortrinnsrett	 fra	 den	 utstedende	 institusjonen	har	
en	kredittvurdering	 foretatt	av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	som	av	vedkommende	
myndighet	 er	 gitt	 risikoklasse	 3	 eller	 høyere	 i	 henhold	 til	 reglene	 for	 fastsettelse	 av	 risikovekt	 for	
engasjementer	med	institusjoner	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

d)	 den	 långivende	kredittinstitusjon	har	 ingen	opplysninger	 som	 tyder	 på	 at	 emisjonen	vil	 berettige	 en	
kredittvurdering	under	den	som	er	angitt	i	bokstav	c),	og	

e)	 kredittinstitusjonen	 kan	 godtgjøre	 overfor	 vedkommende	 myndigheter	 at	 markedslikviditeten	 til	
instrumentet	er	tilstrekkelig	for	disse	formål.

9.	 Enheter	i	foretak	for	kollektiv	investering	kan	anerkjennes	som	godtakbar	sikkerhet	dersom	følgende	
vilkår	er	oppfylt:

a)	 de	har	en	daglig	kursnotering	på	en	offentlig	børs,	og	

b)	 foretaket	 for	kollektiv	 investering	begrenser	seg	 til	å	 investere	 i	 instrumenter	som	kan	anerkjennes	 i	
henhold	til	nr.	7	og	8.

Et	foretak	for	kollektiv	investerings	bruk	(eller	potensiell	bruk)	av	derivater	for	å	sikre	tillatte	investeringer	
skal	ikke	forhindre	at	enheter	i	vedkommende	foretak	kan	være	godtakbare.

10.	 Med	hensyn	til	nr.	7	bokstav	b)-e),	dersom	et	verdipapir	har	to	kredittvurderinger	foretatt	av	valgbare	eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner,	skal	den	minst	gunstige	vurderingen	komme	til	anvendelse.	I	tilfeller	der	et	
verdipapir	har	flere	 enn	 to	kredittvurderinger	 foretatt	 av	valgbare	 eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner,	
skal	de	to	gunstigste	vurderingene	komme	til	anvendelse.	Dersom	de	to	gunstigste	kredittvurderingene	er	
forskjellige,	skal	den	minst	gunstige	av	de	to	komme	til	anvendelse.

1.3.2.	 Andre	godtakbare	sikkerheter	i	henhold	til	den	avanserte	metoden	for	finansielle	sikkerheter

11.		I	 tillegg	 til	 sikkerheter	 i	 henhold	 til	 nr.	 7-10,	 der	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 den	 avanserte	 metoden	
for	finansielle	 sikkerheter	 i	henhold	 til	del	3,	kan	 følgende	finansielle	poster	anerkjennes	som	godtakbar	
sikkerhet:	

a)	 aksjer	eller	konvertible	obligasjoner	som	ikke	omfattes	av	en	hovedindeks,	men	som	omsettes	på	en	
anerkjent	børs,	og	

b)	 enheter	i	foretak	for	kollektiv	investering	dersom	følgende	vilkår	er	oppfylt:	

i)	 de	har	en	daglig	kursnotering	på	en	offentlig	børs,	og	

ii)	 foretaket	for	kollektiv	investering	begrenser	seg	til	å	investere	i	instrumenter	som	kan	anerkjennes	
i	henhold	til	nr.	7	og	8,	og	i	postene	nevnt	i	bokstav	a)	i	dette	nummer.

Et	 foretak	 for	 kollektiv	 investerings	 bruk	 (eller	 potensiell	 bruk)	 av	 derivater	 for	 å	 sikre	 tillatte	
investeringer	skal	ikke	forhindre	at	enheter	i	vedkommende	foretak	kan	anerkjennes.

1.3.3.	 Andre	godtakbare	sikkerheter	med	hensyn	til	beregninger	i	henhold	til	artikkel	84-89

12.		I	 tillegg	 til	 sikkerheter	 som	 nevnt	 ovenfor	 kommer	 bestemmelsene	 i	 nr.	 13-22	 til	 anvendelse	 dersom	
en	 kredittinstitusjon	 beregner	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 og	 forventede	 tapsbeløp	 i	 henhold	 til	
tilnærmingsmåten	i	artikkel	84-89:	
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a)	 Sikkerhet	i	fast	eiendom

13.		Boligeiendom	som	er	eller	vil	bli	benyttet	eller	leid	ut	av	eieren,	eller	den	reelle	eieren	i	tilfelle	av	personlige	
investeringsselskaper,	samt	næringseiendom,	dvs.	kontorlokaler	og	andre	næringslokaler,	kan	anerkjennes	
som	godtakbar	sikkerhet	dersom	følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 verdien	 av	 eiendommen	 er	 ikke	 i	 vesentlig	 grad	 avhengig	 av	 debitors	 kredittkvalitet.	 Dette	 kravet	
utelukker	ikke	situasjoner	der	rent	makroøkonomiske	faktorer	påvirker	både	verdien	av	eiendommen	og	
låntakers	oppfyllelse	av	sine	forpliktelser,	og	

b)	 låntakers	 risiko	 er	 ikke	 i	 vesentlig	 grad	 avhengig	 av	 den	 underliggende	 eiendommen	 eller	 det	
underliggende	 prosjektet,	men	 heller	 av	 låntakers	 underliggende	 evne	 til	 å	 tilbakebetale	 gjelden	 fra	
andre	kilder.	Derfor	er	tilbakebetaling	av	kreditten	ikke	i	vesentlig	grad	avhengig	av	kontantstrømmer	
generert	av	den	underliggende	eiendommen	som	tjener	som	sikkerhet.

14.		Kredittinstitusjoner	kan	også	anerkjenne	aksjer	i	finske	boligselskaper	som	utøver	virksomhet	i	henhold	til	
den	finske	loven	av	1991	om	boligselskaper	eller	senere	tilsvarende	lovgivning,	og	som	gjelder	boligeiendom	
som	er	eller	vil	bli	benyttet	eller	leid	ut	av	eieren,	som	godtakbar	sikkerhet	i	boligeiendom,	forutsatt	at	disse	
vilkårene	er	oppfylt.

15.		Vedkommende	myndigheter	kan	også	tillate	kredittinstitusjoner	å	anerkjenne	aksjer	i	finske	boligselskaper	
som	utøver	virksomhet	 i	henhold	til	den	finske	loven	av	1991	om	boligselskaper	eller	senere	 tilsvarende	
lovgivning,	som	godtakbar	sikkerhet	i	næringseiendom,	forutsatt	at	disse	vilkårene	er	oppfylt.

16.		Vedkommende	myndigheter	kan	sette	til	side	kravet	om	at	kredittinstitusjoner	skal	opptre	i	samsvar	med	
vilkåret	i	nr.	13	bokstav	b)	for	engasjementer	som	er	sikret	i	boligeiendom	på	territoriet	til	vedkommende	
medlemsstat,	 dersom	 vedkommende	 myndigheter	 har	 dokumentasjon	 på	 at	 det	 relevante	 markedet	
er	velutviklet	og	har	vært	 etablert	 lenge,	og	at	 tapsprosentene	er	 tilstrekkelig	 lave	 til	 å	begrunne	en	 slik	
behandling.	Dette	skal	ikke	være	til	hinder	for	at	vedkommende	myndigheter	i	en	medlemsstat	som	ikke	
benytter	dette	unntaket,	 anerkjenner	 som	godtakbar	 sikkerhet	boligeiendom	som	er	godkjent	 som	dette	 i	
en	annen	medlemsstat	som	resultat	av	dette	unntaket.	Medlemsstatene	skal	offentliggjøre	i	hvilken	grad	de	
benytter	dette	unntaket.

17.		Vedkommende	myndigheter	i	medlemsstatene	kan	sette	til	side	kravet	om	at	kredittinstitusjoner	skal	opptre	
i	samsvar	med	vilkåret	i	nr.	13	bokstav	b)	for	næringseiendom	på	territoriet	til	vedkommende	medlemsstat,	
dersom	vedkommende	myndigheter	har	dokumentasjon	på	at	det	relevante	markedet	er	velutviklet	og	har	
vært	 etablert	 lenge,	 og	 at	 tapsprosenter	 som	 er	 resultat	 av	 utlån	 sikret	 med	 næringseiendom,	 oppfyller	
følgende	vilkår:	

a)	 tap	som	stammer	fra	utlån	med	næringseiendom	som	sikkerhet	opptil	50	%	av	markedsverdien	(eller	
eventuelt	60	%	av	pantelånsverdien,	dersom	denne	verdien	er	lavere)	overstiger	ikke	0,3	%	av	utestående	
lån	med	næringseiendom	som	sikkerhet	i	et	gitt	år,	og	

b)	 samlede	 tap	 som	 stammer	 fra	 utlån	med	 næringseiendom	 som	 sikkerhet,	 overstiger	 ikke	 0,5	%	 av	
utestående	lån	med	næringseiendom	som	sikkerhet	i	et	gitt	år.

18.		Dersom	 ingen	 av	 disse	 vilkårene	 er	 oppfylt	 i	 et	 gitt	 år,	 vil	 denne	 behandlingen	 ikke	 kunne	 benyttes	 før	
vilkårene	er	oppfylt	i	et	påfølgende	år.

19.		Vedkommende	myndigheter	i	en	medlemsstat	kan	anerkjenne	som	godtakbar	sikkerhet	i	næringseiendom,	
sikkerhet	som	er	godkjent	i	en	annen	medlemsstat	som	resultat	av	unntaket	i	nr.	17.

b)	 Fordringer

20.		Vedkommende	myndigheter	kan	anerkjenne	som	godtakbar	sikkerhet	fordringer	som	er	knyttet	til	en	eller	
flere	kommersielle	transaksjoner	med	en	opprinnelig	løpetid	på	ett	år	eller	mindre.	Godtakbare	fordringer	
omfatter	ikke	fordringer	tilknyttet	verdipapiriseringer,	underdeltaking	eller	kredittderivater,	eller	beløp	som	
tilknyttede	tredjemenn	skylder.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/192 24.10.2013

c)	 Andre	fysiske	sikkerheter

21.		Vedkommende	myndigheter	kan	anerkjenne	som	godtakbar	sikkerhet	fysiske	gjenstander	av	en	annen	type	
enn	dem	som	er	nevnt	i	nr.	13-19	dersom	følgende	er	godtgjort:

a)	 Det	finnes	likvide	markeder	for	avhending	av	sikkerheten	på	en	rask	og	økonomisk	effektiv	måte.	

b)	 Det	finnes	veletablerte	offentlig	tilgjengelige	markedspriser	for	sikkerheten.	Kredittinstitusjonen	skal	
kunne	godtgjøre	at	det	ikke	foreligger	bevis	for	at	de	nettoprisene	den	mottar	når	sikkerheten	realiseres,	
i	betydelig	grad	avviker	fra	disse	markedsprisene.

d)	 Leieavtaler

22.		I	henhold	til	bestemmelser	i	del	3	nr.	72,	når	kravene	i	del	2	nr.	11	er	oppfylt,	vil	engasjementer	som	følge	av	
transaksjoner	der	en	kredittinstitusjon	leier	ut	eiendom	til	en	tredjemann,	bli	behandlet	på	samme	måte	som	
lån	med	sikkerhet	i	den	typen	eiendom	som	leies	ut.

1.4.		 Annen	finansiert	kredittbeskyttelse

1.4.1.	 Kontantinnskudd	hos,	eller	kontantlignende	finansielle	instrumenter	som	innehas	av,	en	tredjemannsinstitusjon.

23.		Kontantinnskudd	hos,	eller	kontantlignende	finansielle	instrumenter	som	innehas	av,	en	tredjemannsinstitusjon	
uten	at	det	foreligger	en	depotavtale,	og	som	er	stilt	som	sikkerhet	til	den	långivende	kredittinstitusjon,	kan	
anerkjennes	som	godtakbar	kredittbeskyttelse.

1.4.2.	 Livsforsikringspoliser	som	er	stilt	som	sikkerhet	til	den	långivende	kredittinstitusjon

24.		Livsforsikringspoliser	som	er	stilt	som	sikkerhet	til	den	långivende	kredittinstitusjon,	kan	anerkjennes	som	
godtakbar	kredittbeskyttelse.

1.4.3.	 Institusjoners	instrumenter	som	gjenkjøpes	på	anmodning

25.		Instrumenter	 utstedt	 av	 tredjemannsinstitusjoner	 som	 på	 anmodning	 vil	 bli	 gjenkjøpt	 av	 vedkommende	
institusjon,	kan	anerkjennes	som	godtakbar	kredittbeskyttelse.

2.	 IKKE-FINANSIERT	KREDITTBESKYTTELSE

2.1.		 Godtakbare	ytere	av	beskyttelse	i	henhold	til	alle	metoder

26.		Følgende	parter	kan	anerkjennes	som	godtakbare	ytere	av	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse:

a)	 sentralmyndigheter	og	sentralbanker,	

b)	 regionale	eller	lokale	myndigheter,	

c)	 multilaterale	utviklingsbanker,	

d)	 internasjonale	organisasjoner	dersom	engasjementer	med	disse	er	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	
artikkel	78-83,	

e)	 offentlige	 foretak	 dersom	 fordringer	 på	 disse	 blir	 behandlet	 av	 vedkommende	 myndigheter	 som	
fordringer	på	institusjoner	eller	sentralmyndigheter	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

f)	 institusjoner,	og	
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g)	 andre	foretak,	herunder	kredittinstitusjonens	morforetak,	datterforetak	og	tilknyttede	foretak,	som	

i)	 har	 en	 kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	 valgbar	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 som	 av	
vedkommende	myndighet	er	gitt	risikoklasse	2	eller	høyere	i	henhold	til	reglene	for	fastsettelse	av	
risikovekt	for	engasjementer	med	foretak	i	henhold	til	artikkel	78-83,	og	

ii)	 når	det	gjelder	kredittinstitusjoner	som	beregner	 risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	
tapsbeløp	 i	 henhold	 til	 artikkel	 84-89,	 ikke	 har	 noen	 kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	 valgbar	
ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 og	 internt	 er	 vurdert	 til	 å	 ha	 en	 PD-verdi	 tilsvarende	 den	
som	 er	 tilknyttet	 kredittvurderinger	 foretatt	 av	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoner	 som	 av	
vedkommende	myndigheter	anses	for	å	tilsvare	risikoklasse	2	eller	høyere	i	henhold	til	reglene	for	
risikovekting	av	engasjementer	med	foretak	i	henhold	til	artikkel	78-83.

27.		Dersom	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	blir	beregnet	i	henhold	til	artikkel	84-89,	
skal	en	garantist	for	å	kunne	godtas	være	internt	vurdert	av	kredittinstitusjonen	i	samsvar	med	bestemmelsene	
i	vedlegg	VII	del	4.

28.		Som	 unntak	 fra	 nr.	 26	 kan	 medlemsstatene	 også	 anerkjenne	 som	 godtakbare	 ytere	 av	 ikke-finansiert	
kredittbeskyttelse	andre	finansielle	institusjoner	som	har	tillatelse	fra	og	er	underlagt	tilsyn	av	vedkommende	
myndigheter	 med	 ansvar	 for	 godkjenning	 av	 og	 tilsyn	 med	 kredittinstitusjoner,	 og	 som	 er	 underlagt	
tilsynskrav	som	tilsvarer	dem	som	anvendes	på	kredittinstitusjoner.

2.2		 Godtakbare	ytere	av	beskyttelse	 i	henhold	til	IRB-metoden	som	oppfyller	vilkårene	for	behandlingen	i	
vedlegg	VII	del	1	nr.	4.

29.		Institusjoner,	forsikrings-	og	gjenforsikringsforetak	og	eksportkredittbyråer	som	oppfyller	følgende	vilkår,	
kan	anerkjennes	om	godtakbare	ytere	av	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	som	kvalifiserer	for	behandlingen	
i	vedlegg	VII	del	1	nr.	4:

–	 yteren	av	beskyttelse	har	tilstrekkelig	sakkunnskap	når	det	gjelder	å	yte	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse,	

–	 yteren	av	beskyttelse	omfattes	av	regler	som	tilsvarer	reglene	i	dette	direktiv,	eller	hadde	på	det	tidspunkt	
kredittbeskyttelsen	ble	ytt,	en	kredittvurdering	foretatt	av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	
som	av	vedkommende	myndigheter	anses	for	å	tilsvare	risikoklasse	3	eller	høyere	i	henhold	til	reglene	
for	risikovekting	av	engasjementer	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

–	 yteren	av	beskyttelse	hadde	på	det	tidspunkt	kredittbeskyttelsen	ble	ytt,	eller	i	en	periode	etter	dette,	
en	intern	kredittvurdering	med	en	PD-verdi	som	er	lik	eller	lavere	enn	den	som	tilsvarer	risikoklasse	2	
eller	høyere	i	henhold	til	reglene	for	risikovekting	av	engasjementer	med	foretak	i	henhold	til	artikkel	
78-83,	og	

–	 yteren	 av	 kredittbeskyttelse	 har	 en	 intern	 kredittvurdering	med	 en	 PD-verdi	 som	 er	 lik	 eller	 lavere	
enn	den	som	anses	for	å	tilsvare	risikoklasse	3	eller	høyere	i	henhold	til	reglene	for	risikovekting	av	
engasjementer	med	foretak	i	henhold	til	artikkel	78-83.

Med	hensyn	til	dette	punkt	skal	kredittbeskyttelse	som	ytes	av	eksportkredittbyråer,	ikke	omfattes	av	
andre	uttrykkelige	motgarantier	fra	sentralmyndigheter.

3.	 TYPER	AV	KREDITTDERIVATER

30.		Følgende	 typer	av	kredittderivater	samt	 instrumenter	som	kan	være	sammensatt	av	slike	kredittderivater,	
eller	som	økonomisk	sett	faktisk	er	tilsvarende,	kan	anerkjennes	som	godtakbare:

a)	 kredittbytteavtaler,

b)	 totalavkastningsbytteavtaler,	og	

c)	 kredittilknyttede	verdipapirer,	i	den	utstrekning	de	er	betalt	med	kontanter.
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31.		Dersom	en	kredittinstitusjon	kjøper	kredittbeskyttelse	gjennom	en	totalavkastningsbytteavtale	og	bokfører	
nettobetalingene	 som	 mottas	 innenfor	 rammen	 av	 bytteavtalen,	 som	 nettoinntekt,	 men	 ikke	 bokfører	
motsvarende	 forringelse	av	verdien	av	eiendelen	 som	er	beskyttet	 (enten	gjennom	reduksjon	av	virkelig	
verdi	eller	ved	et	tillegg	til	fond),	skal	kredittbeskyttelsen	ikke	anerkjennes	som	godtakbar.

3.1.		 Intern	sikring

32.		Når	en	kredittinstitusjon	utfører	en	intern	sikring	ved	hjelp	av	et	kredittderivat	—	dvs.	sikrer	kredittrisikoen	
ved	et	engasjement	utenfor	handelsporteføljen	med	et	kredittderivat	som	er	plassert	i	handelsporteføljen	—	
for	at	beskyttelsen	skal	kunne	anerkjennes	som	godtakbar	i	henhold	til	dette	vedlegg,	skal	kredittrisikoen	
som	blir	overført	til	handelsporteføljen,	overføres	til	en	eller	flere	tredjemenn.	Under	slike	omstendigheter,	
og	 i	 den	 utstrekning	 en	 slik	 overføring	 oppfyller	 kravene	 til	 anerkjennelse	 av	 kredittrisikoreduksjon	 i	
dette	vedlegg,	kommer	reglene	i	del	3-6	for	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	
tapsbeløp	i	tilfeller	der	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	kreves,	til	anvendelse.

DEL	2	

Minstekrav

1.	 Kredittinstitusjonen	skal	godtgjøre	overfor	vedkommende	myndigheter	at	den	har	adekvate	framgangsmåter	
for	risikohåndtering	for	å	kontrollere	den	risiko	som	kredittinstitusjonen	kan	bli	eksponert	for	som	et	resultat	
av	at	den	anvender	teknikker	for	kredittrisikoreduksjon.

2.	 Uten	 hensyn	 til	 om	 det	 foreligger	 kredittrisikoreduksjon	 som	 er	 tatt	 i	 betraktning	 for	 beregning	 av	
risikovektede	engasjementsbeløp	og	eventuelt	 forventede	 tapsbeløp,	 skal	kredittinstitusjoner	 fortsatt	påta	
seg	en	fullstendig	kredittrisikovurdering	av	det	underliggende	engasjementet	og	kunne	godtgjøre	overfor	
vedkommende	myndigheter	at	dette	kravet	er	oppfylt.	I	tilfelle	av	gjenkjøpsavtaler	og/eller	lånetransaksjoner	
som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	skal	det	underliggende	engasjementet,	men	bare	i	henhold	til	dette	
nummer,	anses	for	å	være	engasjementets	nettobeløp.

1.	 FINANSIERT	KREDITTBESKYTTELSE

1.1.		 Motregningsavtaler	i	balansen	(bortsett	fra	rammeavtaler	om	motregning	som	omfatter	gjenkjøpsavtaler	og/
eller	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner)

3.	 For	 at	 motregningsavtaler	 i	 balansen	 -	 bortsett	 fra	 rammeavtaler	 om	 motregningsavtaler	 som	 omfatter	
gjenkjøpsavtaler	 og/eller	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer	 eller	 råvarer	 og/eller	 andre	
kapitalmarkedstransaksjoner	 –	 skal	 kunne	 anerkjennes	 i	 henhold	 til	 artikkel	 90-93,	 skal	 følgende	 vilkår	
oppfylles:

a)	 De	skal	være	rettslig	gyldige	og	kunne	tvangsfullbyrdes	i	alle	relevante	jurisdiksjoner,	også	i	tilfelle	av	
insolvens	eller	konkurs	hos	en	motpart.	

b)	 Kredittinstitusjonen	skal	når	som	helst	kunne	fastslå	hvilke	eiendeler	og	forpliktelser	som	er	omfattet	av	
motregningsavtalen	i	balansen.	

c)	 Kredittinstitusjonen	skal	overvåke	og	kontrollere	risiko	forbundet	med	avslutning	av	kredittbeskyttelsen.	

d)	 Kredittinstitusjonen	skal	overvåke	og	kontrollere	de	relevante	engasjementene	på	nettogrunnlag.

1.2.	 Rammeavtaler	 om	 motregning	 som	 omfatter	 gjenkjøpsavtaler	 og/eller	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	
verdipapirer	eller	råvarer	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner

4.	 For	at	rammeavtaler	om	motregning	som	omfatter	gjenkjøpsavtaler	og/eller	lånetransaksjoner	som	gjelder	
verdipapirer	eller	råvarer	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner,	skal	kunne	anerkjennes	i	henhold	til	
artikkel	90-93,	skal	de	

a)	 være	rettslig	gyldige	og	kunne	tvangsfullbyrdes	i	alle	relevante	jurisdiksjoner,	også	i	tilfelle	av	insolvens	
eller	konkurs	hos	motparten,	
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b)	 gi	den	part	som	ikke	misligholder,	rett	til	å	si	opp	og	avslutte	i	tide	alle	transaksjoner	i	henhold	til	avtalen	
i	tilfelle	av	mislighold,	herunder	i	tilfelle	av	motpartens	konkurs	eller	insolvens,	og	

c)	 føre	til	motregning	av	gevinster	og	tap	på	transaksjoner	som	er	avsluttet	i	henhold	til	en	rammeavtale,	
slik	at	den	ene	part	skylder	ett	enkelt	nettobeløp	til	den	annen	part.

5.	 I	tillegg	skal	minstekravene	for	anerkjennelse	av	finansielle	sikkerheter	i	henhold	til	den	avanserte	metoden	
for	finansielle	sikkerheter	i	nr.	6,	oppfylles.

1.3.		 Finansielle	sikkerheter

1.3.1.	 Minstekrav	for	anerkjennelse	av	finansielle	sikkerheter	i	henhold	til	alle	metoder

6.	 For	anerkjennelse	av	finansielle	sikkerheter	og	gull	skal	følgende	vilkår	være	oppfylt.	

a)	 Lav	korrelasjon

Kredittkvaliteten	til	debitor	og	verdien	av	sikkerheten	skal	ikke	ha	noen	vesentlig	positiv	korrelasjon.

Verdipapirer	 utstedt	 av	 debitor	 eller	 et	 tilknyttet	 konsernforetak,	 kan	 ikke	 godtas.	 Uten	 hensyn	 til	
dette	kan	debitors	egne	utstedelser	av	obligasjoner	som	faller	inn	under	vilkårene	i	vedlegg	VI	del	1	
nr.	68-70,	anerkjennes	som	godtakbare	når	de	er	stilt	som	sikkerhet	for	gjenkjøpsavtaler,	 forutsatt	at	
første	punktum	i	dette	nummer	overholdes.

b)	 Rettssikkerhet

Kredittinstitusjoner	skal	oppfylle	alle	kontraktsmessige	og	lovbestemte	krav	og	treffe	alle	nødvendige	
tiltak	for	å	sikre	at	avtalene	om	sikkerhet	kan	tvangsfullbyrdes	i	henhold	til	den	lovgivning	som	gjelder	
deres	interesse	i	sikkerheten.

Kredittinstitusjoner	 skal	ha	utført	 tilstrekkelige	 rettslige	undersøkelser	 som	bekrefter	 at	 avtalene	om	
sikkerhet	kan	tvangsfullbyrdes	i	alle	relevante	jurisdiksjoner.	De	skal	om	nødvendig	utføre	undersøkelsen	
på	nytt	for	å	sikre	at	avtalene	fortsatt	kan	tvangsfullbyrdes.

c)	 Driftskrav

Avtalene	om	sikkerhet	skal	være	behørig	dokumentert,	med	en	klar	og	stabil	framgangsmåte	for	rettidig	
avvikling	av	sikkerheten.

Kredittinstitusjoner	skal	benytte	robuste	framgangsmåter	og	prosesser	for	å	kontrollere	risiko	som	oppstår	
som	følge	av	bruken	av	sikkerheter	—	herunder	risiko	for	manglende	eller	redusert	kredittbeskyttelse,	
verdsettingsrisiko,	 risiko	 forbundet	med	 avslutning	 av	 kredittbeskyttelsen,	 konsentrasjonsrisiko	 som	
oppstår	som	følge	av	bruken	av	sikkerheter,	og	vekselvirkningen	med	kredittinstitusjonens	generelle	
risikoprofil.

Kredittinstitusjonen	skal	ha	skriftlige	retningslinjer	og	praksis	for	hvilke	typer	av	sikkerhet	og	hvilke	
beløp	som	blir	akseptert.

Kredittinstitusjoner	skal	beregne	markedsverdien	av	sikkerheten	og	verdiregulere	den	minst	hver	sjette	
måned	samt	når	kredittinstitusjonen	har	grunn	 til	 å	 tro	at	det	 er	 skjedd	en	betydelig	nedgang	 i	dens	
markedsverdi.

Når	sikkerheten	innehas	av	en	tredjemann,	skal	kredittinstitusjoner	treffe	rimelige	tiltak	for	å	sikre	at	
vedkommende	tredjemann	holder	sikkerheten	atskilt	fra	egne	eiendeler.

1.3.2.	 Andre	minstekrav	 for	anerkjennelse	av	finansielle	sikkerheter	 i	henhold	 til	den	enkle	metoden	 for	finansielle	
sikkerheter

7.	 I	tillegg	til	kravene	i	nr.	6	skal	gjenværende	løpetid	for	beskyttelsen	være	minst	like	lang	som	gjenværende	
løpetid	 for	 engasjementet,	 for	 at	 finansielle	 sikkerheter	 skal	 kunne	 anerkjennes	 i	 henhold	 til	 den	 enkle	
metoden	for	finansielle	sikkerheter.
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1.4.	 Minstekrav	for	anerkjennelse	av	sikkerhet	i	fast	eiendom

8.	 For	anerkjennelse	av	sikkerhet	i	fast	eiendom	skal	følgende	vilkår	være	oppfylt.	

a)	 Rettssikkerhet

Pantelånet	eller	kravet	skal	kunne	tvangsfullbyrdes	i	alle	jurisdiksjoner	som	er	relevante	på	det	tidspunkt	
kredittavtalen	 inngås,	 og	 pantelånet	 eller	 kravet	 skal	 være	 korrekt	 registrert	 i	 rett	 tid.	Avtalen	 skal	
gjenspeile	et	fullstendig	pant	(dvs.	alle	juridiske	krav	til	pantet	skal	være	oppfylt).	Beskyttelsesavtalen	
og	den	rettslige	framgangsmåten	som	ligger	til	grunn	for	denne,	skal	sette	kredittinstitusjonen	i	stand	til	
å	realisere	verdien	av	beskyttelsen	innen	rimelig	tid.

b)	 Overvåking	av	verdi	av	fast	eiendom

Verdien	av	eiendommen	skal	overvåkes	ofte	og	minst	en	gang	per	år	for	næringseiendom,	og	minst	hvert	
tredje	år	for	boligeiendom.	Hyppigere	overvåking	skal	utføres	dersom	det	skjer	betydelige	endringer	
i	markedsvilkårene.	Statistiske	metoder	kan	benyttes	 til	 å	overvåke	verdien	av	eiendommen	og	 til	 å	
identifisere	eiendom	som	har	behov	for	verdiregulering.	Verdsettingen	av	eiendommen	skal	gjennomgås	
av	en	uavhengig	takstmann	når	det	foreligger	informasjon	som	viser	at	verdien	av	eiendommen	kan	ha	
falt	vesentlig	i	forhold	til	generelle	markedspriser.	For	lån	som	overstiger	3	millioner	euro	eller	5	%	av	
kredittinstitusjonens	ansvarlige	kapital,	skal	eiendommen	vurderes	på	nytt	av	en	uavhengig	takstmann	
minst	hvert	tredje	år.

Med	 «uavhengig	 takstmann»	 menes	 en	 person	 som	 har	 de	 nødvendige	 kvalifikasjoner,	 evner	 og	
erfaringer	til	å	utføre	en	verdsetting,	og	som	er	uavhengig	av	kredittbeslutningsprosessen.

c)	 Dokumentasjon

De	typer	av	bolig-	og	næringseiendom	som	godtas	av	kredittinstitusjonen,	samt	dens	utlånspolitikk,	skal	
tydelig	dokumenteres.

d)	 Forsikring

Kredittinstitusjonen	skal	ha	innført	framgangsmåter	for	å	overvåke	at	eiendommen	som	anvendes	som	
sikkerhet,	er	tilstrekkelig	forsikret	mot	skade.

1.5.		 Minstekrav	for	anerkjennelse	av	fordringer	som	sikkerhet

9.	 For	anerkjennelse	av	fordringer	som	sikkerhet	skal	følgende	vilkår	være	oppfylt.	

a)	 Rettssikkerhet

i)	 Den	rettslige	avtalen	som	ligger	til	grunn	for	sikkerheten,	skal	være	stabil	og	effektiv	og	sikre	at	
långiver	har	klart	definerte	rettigheter	med	hensyn	til	avkastningen.	

ii)	 Kredittinstitusjoner	 skal	 treffe	 alle	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 oppfylle	 lokale	 krav	 til	 at	
interessene	 i	 sikkerheten	 skal	 kunne	 tvangsfullbyrdes.	Det	 skal	 foreligge	 en	 ramme	 som	 tillater	
at	 långiver	 får	 et	 førsteprioritetskrav	 i	 sikkerheten,	 med	 forbehold	 for	 nasjonale	 myndigheters	
mulighet	 til	 å	 la	 slike	 krav	 omfattes	 av	 kravene	 til	 prioriterte	 kreditorer	 i	 lovgivnings-	 eller	
gjennomføringsbestemmelsene.	

iii)	 Kredittinstitusjoner	skal	ha	utført	tilstrekkelige	rettslige	undersøkelser	som	bekrefter	at	avtalene	om	
sikkerhet	kan	tvangsfullbyrdes	i	alle	relevante	jurisdiksjoner.

iv)	 Avtalene	om	sikkerhet	skal	være	behørig	dokumentert,	med	en	klar	og	stabil	framgangsmåte	for	
rettidig	inndrivelse	av	sikkerheten.	Kredittinstitusjonens	framgangsmåter	skal	sikre	at	alle	juridiske	
vilkår	for	låntakers	mislighold	samt	rettidig	inndrivelse	av	sikkerheten,	blir	overholdt.	I	tilfelle	av	
økonomiske	problemer	eller	mislighold	hos	låntaker	skal	kredittinstitusjonen	ha	juridisk	rett	til	å	
selge	eller	overdra	fordringene	til	andre	uten	samtykke	fra	fordringenes	debitorer.
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b)	 Risikohåndtering

i)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 ha	 en	 solid	 framgangsmåte	 for	 å	 fastslå	 kredittrisikoen	 forbundet	
med	 fordringer.	 En	 slik	 framgangsmåte	 skal	 blant	 annet	 omfatte	 analyser	 av	 låntakers	
forretningsvirksomhet	og	bransje	og	hvilke	typer	kunder	låntakeren	driver	forretninger	med.	Dersom	
kredittinstitusjonen	stoler	på	at	låntaker	sikrer	kredittrisikoen	til	kundene,	skal	kredittinstitusjonen	
gjennomgå	låntakers	kredittpraksis	for	å	slå	fast	om	denne	er	forsvarlig	og	troverdig.	

ii)	 Marginen	mellom	engasjementsbeløpet	 og	 verdien	 av	 fordringene	 skal	 gjenspeile	 alle	 relevante	
faktorer,	herunder	utgiftene	til	inndrivelse,	konsentrasjon	innenfor	gruppen	av	fordringer	som	stilles	
som	sikkerhet	av	en	individuell	låntaker,	og	mulig	konsentrasjonsrisiko	innenfor	kredittinstitusjonens	
samlede	 engasjementer	 utover	 det	 som	 kontrolleres	 ved	 hjelp	 av	 kredittinstitusjonens	 generelle	
metoder.	Kredittinstitusjonen	skal	opprettholde	en	løpende	overvåking	som	er	hensiktsmessig	med	
hensyn	til	fordringene.	I	tillegg	skal	samsvar	med	lånevilkår,	miljøbegrensninger	og	andre	juridiske	
krav	regelmessig	gjennomgås.	

iii)	 Fordringene	som	er	stilt	som	sikkerhet	av	en	låntaker,	skal	være	diversifisert	og	ikke	i	utilbørlig	
grad	 være	 tilknyttet	 låntaker.	 I	 tilfeller	 der	 det	 foreligger	 en	 vesentlig	 positiv	 korrelasjon,	 skal	
risikoen	ved	dette	tas	i	betraktning	når	det	fastsettes	marginer	for	sikkerhetsgruppen	som	helhet.	

iv)	 Fordringer	 fra	 parter	 tilknyttet	 låntaker	 (herunder	 datterforetak	 og	 ansatte)	 skal	 ikke	 anses	 som	
risikoreduserende	tiltak.	

v)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 ha	 en	 dokumentert	 framgangsmåte	 for	 inndrivelse	 av	 fordringer	 i	
nødssituasjoner.	 De	 nødvendige	 innretningene	 for	 inndrivelse	 skal	 være	 til	 stede,	 selv	 når	
kredittinstitusjonen	vanligvis	overlater	inndrivelsen	til	låntakeren.

1.6.		 Minstekrav	for	anerkjennelse	av	andre	fysiske	sikkerheter

10.	 For	anerkjennelse	av	andre	fysiske	sikkerheter	skal	følgende	vilkår	være	oppfylt.	

a)	 Avtalen	om	sikkerhet	skal	være	rettslig	gyldige	og	kunne	tvangsfullbyrdes	i	alle	relevante	jurisdiksjoner,	
og	skal	sette	kredittinstitusjonen	i	stand	til	å	realisere	verdien	av	sikkerheten	innen	rimelig	tid.	

b)	 Med	unntak	bare	 for	 tillatte	prioriterte	 fordringer	 som	nevnt	 i	nr.	9	bokstav	a)	 ii),	 er	bare	pant	med	
førsteprioritet	 eller	 krav	 når	 det	 gjelder	 sikkerheten	 tillatt.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 som	 sådan	 ha	
fortrinnsrett	framfor	alle	andre	långivere	til	den	realiserte	avkastningen	av	sikkerheten.	

c)	 Verdien	av	eiendommen	skal	overvåkes	hyppig	og	minst	én	gang	per	år.	Hyppigere	overvåking	skal	
kreves	dersom	det	skjer	betydelige	endringer	i	markedsvilkårene.	

d)	 Låneavtalen	 skal	 inneholde	 detaljerte	 beskrivelser	 av	 sikkerheten	 samt	 utførlige	 spesifikasjoner	 av	
framgangsmåten	for	og	hyppigheten	av	verdireguleringer.	

e)	 De	typer	av	fysisk	sikkerhet	som	aksepteres	av	kredittinstitusjonen,	samt	retningslinjer	og	praksis	med	
hensyn	til	egnet	beløp	for	hver	type	av	sikkerhet	i	forhold	til	engasjementsbeløpet,	skal	være	tydelig	
dokumentert	i	interne	retningslinjer	og	framgangsmåter	som	er	tilgjengelige	for	undersøkelse.	

f)	 Kredittinstitusjonens	retningslinjer	med	hensyn	til	transaksjonsstruktur	skal	inneholde	hensiktsmessige	
krav	til	sikkerheten	med	hensyn	til	engasjementsbeløpet,	muligheten	til	å	realisere	sikkerheten	raskt,	
muligheten	 til	 objektivt	 å	 fastsette	 en	 pris	 eller	 markedsverdi,	 hvor	 ofte	 verdien	 raskt	 kan	 fastslås	
(herunder	en	profesjonell	 taksering	eller	verdsetting)	og	volatiliteten	eller	en	tilnærmet	volatilitet	for	
verdien	av	sikkerheten.	

g)	 Både	 førstegangsverdsetting	 og	 verdiregulering	 skal	 fullt	 ut	 ta	 hensyn	 til	 eventuell	 forringelse	 eller	
foreldelse	av	sikkerheten.	Ved	motepregede	eller	tidsavhengige	sikkerheter	må	det	ved	verdsetting	og	
verdiregulering	særlig	legges	vekt	på	tidsaspektet	.	
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h)	 Kredittinstitusjonen	skal	ha	rett	til	fysisk	å	undersøke	eiendommen.	Kredittinstitusjonen	skal	ha	innført	
retningslinjer	og	framgangsmåter	for	utøvelse	av	retten	til	fysisk	undersøkelse.	

i)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 ha	 innført	 framgangsmåter	 for	 å	 overvåke	 at	 eiendommen	 som	 utgjør	
beskyttelsen,	er	tilstrekkelig	forsikret	mot	skade.

1.7.		 Minstekrav	til	behandling	av	leasingengasjementer	som	sikkerhet

11.		For	at	de	engasjementer	som	oppstår	som	følge	av	leasingtransaksjoner,	skal	behandles	som	sikkerhet	i	
henhold	til	typen	av	leaset	eiendom,	skal	følgende	vilkår	være	oppfylt:

a)	 Vilkårene	i	nr.	8,	eller	eventuelt	nr.	10,	for	anerkjennelse	som	sikkerhet	av	vedkommende	type	eiendom	
som	leases,	skal	være	oppfylt.	

b)	 Utleier	skal	sørge	for	solid	risikohåndtering	med	hensyn	til	den	leasede	eiendelens	bruksområde,	dens	
alder	og	planlagt	varighet	av	slik	bruk,	herunder	egnet	overvåking	av	sikkerhetens	verdi.	

c)	 Det	skal	foreligge	en	solid	rettslig	ramme	som	fastsetter	utleiers	eiendomsrett	til	eiendelen	og	dennes	
mulighet	til	rettidig	å	utøve	sine	rettigheter	som	eier.	

d)	 Dersom	dette	ikke	allerede	er	fastslått	ved	beregning	av	LGD-verdi,	skal	differansen	mellom	verdien	
av	 det	 ikke-amortiserte	 beløpet	 og	 sikkerhetens	 markedsverdi	 ikke	 være	 så	 stor	 at	 den	 overstiger	
kredittrisikoreduksjonen	knyttet	til	de	leasede	eiendelene.

1.8.		 Minstekrav	til	anerkjennelse	av	annen	finansiert	kredittbeskyttelse

1.8.1.	 Kontantinnskudd	hos,	eller	kontantlignende	finansielle	instrumenter	som	innehas	av,	en	tredjemannsinstitusjon

12.		For	å	være	berettiget	til	behandlingen	i	del	3	nr.	79	skal	beskyttelsen	nevnt	i	del	1	nr.	23	oppfylle	følgende	
vilkår:	

a)	 Låntakers	krav	mot	tredjemannsinstitusjonen	er	åpent	stilt	som	sikkerhet	eller	overført	til	den	långivende	
kredittinstitusjon,	 og	 slik	 sikkerhet	 eller	 overføring	 er	 rettslig	 gyldig	 og	 kan	 tvangsfullbyrdes	 i	 alle	
relevante	jurisdiksjoner.	

b)	 Tredjemannsinstitusjonen	er	underrettet	om	sikkerhetstillelsen	eller	overføringen.	

c)	 Som	 et	 resultat	 av	 slik	 underretning	 kan	 tredjemannsinstitusjonen	 foreta	 betalinger	 bare	 til	 den	
långivende	kredittinstitusjon	eller	til	andre	parter	etter	samtykke	fra	den	långivende	kredittinstitusjon.	

d)	 Sikkerhetstillelsen	eller	overføringen	er	ubetinget	og	ugjenkallelig.

1.8.2.	 Livsforsikringspoliser	som	er	stilt	som	sikkerhet	til	den	långivende	kredittinstitusjon

13.		For	 at	 livsforsikringspoliser	 som	 er	 stilt	 som	 sikkerhet	 til	 den	 långivende	 kredittinstitusjon,	 skal	 kunne	
godkjennes,	skal	følgende	vilkår	være	oppfylt:

a)	 Selskapet	 som	 yter	 livsforsikring,	 kan	 anerkjennes	 som	 en	 godtakbar	 yter	 av	 ikke-finansiert	
kredittbeskyttelse	i	henhold	til	del	1	nr.	26.	

b)	 Livsforsikringspolisen	er	åpent	stilt	som	sikkerhet	eller	overført	til	den	långivende	kredittinstitusjon.	

c)	 Selskapet	som	yter	livsforsikringen,	er	underrettet	om	sikkerhetstillelsen	eller	overføringen,	og	kan	som	
et	resultat	av	dette	ikke	utbetale	forfalte	beløp	i	henhold	til	kontrakten	uten	samtykke	fra	den	långivende	
kredittinstitusjon.	

d)	 Gjenkjøpsverdien	av	polisen	kan	ikke	reduseres.	
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e)	 Den	långivende	kredittinstitusjon	skal	ha	rett	til	å	si	opp	polisen	og	motta	gjenkjøpsverdien	til	rett	tid	i	
tilfelle	av	mislighold	hos	låntaker.	

f)	 Forsikringstakeren	skal	underrette	den	långivende	kredittinstitusjon	om	eventuell	manglende	betaling	i	
henhold	til	polisen.

g)	 Kredittbeskyttelsen	 skal	 gis	 for	 lånets	 løpetid.	 Dersom	 dette	 ikke	 er	 mulig	 på	 grunn	 av	 at	
forsikringsforholdet	 opphører	 før	 låneforholdet	 utløper,	 skal	 kredittinstitusjonen	 sikre	 at	 beløpet	 fra	
forsikringskontrakten	tjener	som	sikkerhet	for	kredittinstitusjonen	til	utløpet	av	kredittavtalen.	

h)	 sikkerheten	 eller	 overføringen	 skal	 være	 rettslig	 gyldig	 og	 kunne	 tvangsfullbyrdes	 i	 alle	 relevante	
jurisdiksjoner	på	tidspunktet	for	inngåelsen	av	kredittavtalen.	

2.	 IKKE-FINANSIERT	KREDITTBESKYTTELSE	OG	KREDITTILKNYTTEDE	VERDIPAPIRER

2.1.		 Felles	krav	til	garantier	og	kredittderivater

14.		Med	forbehold	for	nr.	16	skal	følgende	vilkår	være	oppfylt	for	at	kredittbeskyttelse	som	følger	av	en	garanti	
eller	et	kredittderivat,	kan	anerkjennes:

a)	 Kredittbeskyttelsen	skal	være	direkte.	

b)	 Omfanget	av	kredittbeskyttelsen	skal	være	klart	definert	og	uomtvistelig.	

c)	 Kredittbeskyttelseskontrakten	 skal	 ikke	 inneholde	 bestemmelser	 hvis	 oppfyllelse	 ligger	 utenfor	
långivers	direkte	kontroll,	og	som	

i)	 ville	tillate	at	yteren	av	beskyttelse	ensidig	kan	si	opp	beskyttelsen,	

ii)	 ville	 øke	 de	 faktiske	 utgiftene	 til	 beskyttelse	 som	 et	 resultat	 av	 svekket	 kredittkvalitet	 for	 det	
beskyttede	engasjementet,	

iii)	 ville	kunne	hindre	at	yteren	av	beskyttelse	blir	forpliktet	til	i	rett	tid	å	foreta	en	betaling	i	tilfelle	av	
at	den	opprinnelige	debitoren	unnlater	å	foreta	forfalte	betalinger,	eller	

iv)	 ville	kunne	tillate	at	kredittbeskyttelsens	løpetid	blir	redusert	av	yteren	av	beskyttelse.	

d)	 Den	 skal	 være	 rettslig	 gyldig	 og	 kunne	 tvangsfullbyrdes	 i	 alle	 jurisdiksjoner	 som	 er	 relevante	 på	
tidspunktet	for	inngåelsen	av	kredittavtalen.	

2.1.1.	 Driftskrav

15.		Kredittinstitusjonen	 skal	 godtgjøre	 overfor	 vedkommende	 myndigheter	 at	 den	 har	 innført	 systemer	 for	
å	 håndtere	 en	 potensiell	 konsentrasjon	 av	 risiko	 som	oppstår	 som	 følge	 av	 kredittinstitusjonens	 bruk	 av	
garantier	og	kredittderivater.	Kredittinstitusjonen	skal	kunne	vise	hvordan	dens	strategi	med	hensyn	til	bruk	
av	kredittderivater	og	garantier	henger	sammen	med	håndteringen	av	dens	generelle	risikoprofil.

2.2.		 Motgarantier	fra	stater	og	andre	offentlige	foretak

16.		Dersom	 et	 engasjement	 er	 beskyttet	 av	 en	 garanti	 som	 har	 en	motgaranti	 fra	 en	 sentralmyndighet	 eller	
sentralbank,	 en	 regional	 eller	 lokal	myndighet	 eller	 et	 offentlig	 foretak,	 dersom	 fordringer	 på	 disse	 blir	
behandlet	som	fordringer	på	sentralmyndigheten	i	hvis	jurisdiksjon	de	er	etablert	i	henhold	til	artikkel	78-83,	
en	multilateral	utviklingsbank	som	er	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	artikkel	78-83,	eller	et	offentlig	
foretak,	dersom	fordringer	på	disse	blir	behandlet	som	fordringer	på	kredittinstitusjoner	i	henhold	til	artikkel	
78-83,	kan	engasjementet	behandles	som	beskyttet	av	en	garanti	gitt	av	vedkommende	foretak,	forutsatt	at	
følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 Motgarantien	dekker	alle	kredittrisikoelementer	i	fordringen.	
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b)	 Både	den	opprinnelige	garantien	og	motgarantien	oppfyller	 kravene	 til	 garantier	 i	 nr.	 14,	 15	og	18,	
bortsett	fra	at	motgarantien	ikke	behøver	å	være	direkte.	

c)	 Vedkommende	 myndighet	 er	 overbevist	 om	 at	 dekningen	 er	 solid	 og	 at	 ikke	 noe	 i	 den	 historiske	
dokumentasjonen	tyder	på	at	motgarantiens	dekning	er	mindre	enn	den	dekningen	som	gis	gjennom	en	
direkte	garanti	fra	vedkommende	foretak.

17.		Behandlingen	i	nr.	16	kommer	også	til	anvendelse	på	et	engasjement	som	ikke	har	en	motgaranti	fra	en	enhet	
som	ikke	er	angitt	i	nevnte	nummer,	dersom	engasjementets	motgaranti	i	sin	tur	er	direkte	garantert	av	en	av	
de	oppførte	enhetene,	og	vilkårene	angitt	i	nevnte	nummer	er	oppfylt.

2.3.		 Tilleggskrav	for	garantier

18.		For	at	en	garanti	skal	anerkjennes,	skal	i	tillegg	følgende	vilkår	være	oppfylt:	

a)	 Ved	 kvalifisert	 mislighold	 hos	 og/eller	 manglende	 betaling	 fra	 motparten	 skal	 den	 långivende	
kredittinstitusjon	ha	rett	til	i	rett	tid	å	rettsforfølge	garantisten	for	eventuelle	forfalte	beløp	i	henhold	
til	 fordringen	 som	beskyttelsen	 er	 gitt	 for.	Garantistens	 betaling	 skal	 ikke	 være	 avhengig	 av	 at	 den	
långivende	kredittinstitusjon	først	må	rettsforfølge	debitor.

Når	det	gjelder	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	til	dekning	av	pantelån	i	bolig,	skal	kravene	i	nr.	14	
bokstav	c)	iii)	og	i	dette	nummers	første	ledd	bare	oppfylles	innen	24	måneder.	

b)	 Garantien	skal	være	en	uttrykkelig	dokumentert	forpliktelse	som	garantisten	påtar	seg.	

c)	 Med	forbehold	for	neste	punktum	skal	garantien	dekke	alle	typer	betalinger	som	debitor	er	forventet	
å	foreta	i	forbindelse	med	fordringen.	Dersom	visse	typer	betaling	er	utelukket	fra	garantien,	skal	den	
innregnede	verdien	av	garantien	justeres	for	å	gjenspeile	den	begrensede	dekningen.

19.		Når	det	 gjelder	garantier	 gitt	 i	 sammenheng	med	gjensidige	garantiordninger	 som	er	 anerkjent	 for	 disse	
formål	av	vedkommende	myndigheter,	eller	gitt	av	eller	stilt	som	motgaranti	av	enhetene	nevnt	i	nr.	16,	skal	
kravene	i	nr.	18	bokstav	a)	anses	for	å	være	oppfylt	dersom	ett	av	følgende	vilkår	er	oppfylt:

a)	 Den	långivende	kredittinstitusjon	har	rett	til	i	rett	tid	å	få	en	foreløpig	utbetaling	fra	garantisten	som	er	
beregnet	å	utgjøre	et	solid	estimat	av	beløpet	for	det	økonomiske	tapet,	herunder	tap	som	er	et	resultat	av	
manglende	betaling	av	renter	og	andre	typer	betalinger	som	låntaker	er	forpliktet	til	å	foreta,	og	som	den	
långivende	kredittinstitusjon	med	sannsynlighet	vil	pådra	seg	proporsjonalt	med	garantiens	dekning.	

b)	 Den	 långivende	 kredittinstitusjon	 kan	 godtgjøre	 at	 de	 tapsbeskyttende	 virkningene	 av	 garantien,	
herunder	tap	som	er	et	resultat	at	manglende	betaling	av	renter	og	ander	typer	betalinger	som	låntaker	er	
forpliktet	til	å	foreta,	berettiger	en	slik	behandling.

2.4.		Tilleggskrav	til	kredittderivater

20.		For	at	et	kredittderivat	skal	anerkjennes,	skal	i	tillegg	følgende	vilkår	være	oppfylt:	

a)	 Med	forbehold	for	bokstav	b)	skal	de	kreditthendelsene	som	er	angitt	i	kredittderivatet,	minst	omfatte	

i)	 unnlatelse	 av	 å	 betale	 de	 beløp	 som	 er	 forfalt	 i	 henhold	 til	 vilkårene	 for	 den	 underliggende	
forpliktelsen	som	gjelder	på	tidspunktet	for	slik	unnlatelse	(med	en	betalingsutsettelse	som	er	nær	
opptil	eller	kortere	enn	betalingsutsettelsen	for	den	underliggende	forpliktelsen),	

ii)	 debitors	konkurs,	 insolvens	eller	manglende	evne	til	å	betale	sin	gjeld,	eller	debitors	manglende	
betaling	eller	skriftlige	innrømmelse	av	sin	generelt	manglende	evne	til	å	betale	sin	gjeld	etter	hvert	
som	den	forfaller,	samt	tilsvarende	hendelser,	og	
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iii)	 omstrukturering	av	den	underliggende	forpliktelsen	som	innebærer	ettergivelse	eller	utsettelse	av	
betaling	av	hovedstolen,	renter	eller	avgifter	som	fører	til	en	kreditthendelse	(dvs.	verdijustering	
eller	annen	tilsvarende	debitering	i	resultatet).	

b)	 Dersom	 de	 kreditthendelser	 som	 er	 angitt	 i	 kredittderivatet,	 ikke	 omfatter	 omstrukturering	 av	 den	
underliggende	forpliktelsen	som	beskrevet	i	bokstav	a)	iii),	kan	kredittbeskyttelsen	likevel	anerkjennes	
med	forbehold	for	at	det	foretas	en	reduksjon	i	den	innregnede	verdien,	som	angitt	i	del	3	nr.	83.	

c)	 Når	det	 gjelder	kredittderivater	 som	 tillater	 et	 kontantoppgjør,	 skal	 en	 forsvarlig	 framgangsmåte	 for	
verdsetting	benyttes	for	å	beregne	tapet	på	en	pålitelig	måte.	Det	skal	være	en	klart	angitt	periode	for	å	
foreta	verdsetting	av	den	underliggende	forpliktelsen	etter	kreditthendelsen.	

d)	 Dersom	beskyttelseskjøpers	rett	og	mulighet	 til	å	overføre	den	underliggende	forpliktelsen	 til	yteren	
av	beskyttelsen	kreves	for	å	få	til	et	oppgjør,	skal	vilkårene	i	den	underliggende	forpliktelsen	angi	at	et	
eventuelt	samtykke	til	en	slik	overføring	ikke	kan	holdes	tilbake	uten	rimelig	grunn.	

e)	 Identiteten	til	de	parter	som	har	ansvar	for	å	bestemme	om	en	kreditthendelse	har	funnet	sted,	skal	være	
klart	definert.	Dette	skal	ikke	bare	være	ansvaret	til	yteren	av	beskyttelsen.	Beskyttelseskjøper	skal	ha	
rett/mulighet	til	å	underrette	yteren	av	beskyttelse	om	at	en	kreditthendelse	har	funnet	sted.

21.		Et	manglende	motsvar	mellom	den	underliggende	forpliktelsen	og	referanseforpliktelsen	i	kredittderivatet	
(dvs.	den	forpliktelsen	som	benyttes	for	å	fastsette	kontantoppgjørsverdien	eller	den	forpliktelsen	som	skal	
leveres),	eller	mellom	den	underliggende	forpliktelsen	og	den	forpliktelsen	som	benyttes	for	å	avgjøre	om	
en	kreditthendelse	har	funnet	sted,	er	bare	tillatt	dersom	følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 Referanseforpliktelsen	eller	eventuelt	forpliktelsen	som	benyttes	for	å	avgjøre	om	en	kreditthendelse	har	
funnet	sted,	er	sidestilt	med	eller	er	underordnet	den	underliggende	forpliktelsen.	

b)	 Den	underliggende	forpliktelsen	og	referanseforpliktelsen,	eller	eventuelt	den	forpliktelsen	som	benyttes	
for	å	avgjøre	om	en	kreditthendelse	har	funnet	sted,	har	samme	debitor	(dvs.	samme	rettssubjekt),	og	
det	foreligger	klausuler	som	kan	tvangsfullbyrdes,	og	som	sikrer	at	dersom	debitor	misligholder	andre	
lån,	vil	dette	ha	tilsvarende	virkninger	som	ved	mislighold	av	referansekreditten	(«cross-default»-	eller	
«cross-acceleration»-klausuler).

2.5.	 Vilkår	for	å	kvalifisere	til	behandlingen	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	4

22.		For	å	være	berettiget	 til	behandlingen	 i	vedlegg	VII	del	1	nr.	4	 skal	kredittbeskyttelse	 som	følger	av	en	
garanti	eller	et	kredittderivat,	oppfylle	følgende	vilkår:	

a)	 Den	underliggende	forpliktelsen	skal	være	

–	 et	engasjement	med	et	foretak	som	definert	i	artikkel	86,	unntatt	forsikrings-	og	gjenforsikringsforetak,	

–	 et	engasjement	med	en	regional	eller	lokal	myndighet	eller	et	offentlig	foretak	som	ikke	behandles	
som	et	engasjement	med	en	sentral	myndighet	eller	en	sentralbank	i	samsvar	med	artikkel	86,	eller	

–	 et	engasjement	med	et	lite	eller	mellomstort	foretak,	klassifisert	som	en	detaljkundeengasjement	i	
samsvar	med	artikkel	86	nr.	4.	

b)	 De	underliggende	debitorene	skal	ikke	være	medlemmer	av	samme	konsern	som	yteren	av	beskyttelse.	

c)	 Engasjementet	skal	være	sikret	ved	hjelp	av	ett	av	følgende	instrumenter:	

–	 Ikke-finansierte	kredittderivater	knyttet	til	én	forpliktelse	eller	garantier	knyttet	til	én	forpliktelse.

–	 Produktgrupper	der	kredittbeskyttelsen	opphører	etter	første	utløsende	hendelse	—	behandlingen	
skal	anvendes	på	den	eiendelen	i	gruppen	med	laveste	risikovektede	engasjementsbeløp.	



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/202 24.10.2013

–	 Produktgrupper	der	kredittbeskyttelsen	opphører	etter	n-te	utløsende	hendelse	—	den	beskyttelse	
som	er	oppnådd,	kan	bare	tas	hensyn	til	innenfor	denne	rammen	dersom	en	godtakbar	beskyttelse	
mot	(n-1)-te	mislighold	også	er	oppnådd,	eller	dersom	(n-1)	av	eiendelene	i	gruppen	allerede	er	
misligholdt.	Dersom	dette	er	tilfellet,	skal	behandlingen	anvendes	på	den	eiendelen	i	gruppen	som	
har	det	laveste	risikovektede	engasjementsbeløpet.	

d)	 Kredittbeskyttelsen	oppfyller	kravene	i	nr.	14,	15,	18,	20	og	21.	

e)	 Den	risikovekt	som	er	gitt	engasjementet	før	anvendelsen	av	behandlingen	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	4,	har	
ikke	allerede	tatt	hensyn	til	noen	del	av	kredittbeskyttelsen.	

f)	 En	kredittinstitusjon	skal	ha	rett	til	og	kunne	forvente	å	motta	betaling	fra	yteren	av	beskyttelse	uten	å	
måtte	gå	til	rettslige	skritt	for	å	få	betaling	fra	motparten.	Så	langt	det	er	mulig	skal	en	kredittinstitusjon	
treffe	tiltak	for	å	bringe	på	det	rene	om	yteren	av	beskyttelse	er	villig	til	å	betale	omgående	dersom	en	
kreditthendelse	skulle	inntreffe.

g)	 Den	kjøpte	kredittbeskyttelsen	skal	dekke	alle	kredittap	på	den	sikrede	delen	av	et	engasjement	som	
oppstår	på	grunn	av	at	kreditthendelser	som	fastsatt	i	kontrakten,	inntreffer.

h)	 Dersom	 utbetalingsstrukturen	 tillater	 fysisk	 oppgjør,	 skal	 det	 være	 rettssikkerhet	 med	 hensyn	 til	
muligheten	til	levering	av	et	lån,	en	obligasjon	eller	en	betinget	forpliktelse.	Dersom	en	kredittinstitusjon	
har	til	hensikt	å	levere	en	annen	forpliktelse	enn	det	underliggende	engasjementet,	skal	den	sikre	at	den	
forpliktelsen	som	skal	leveres,	er	tilstrekkelig	likvid	slik	at	kredittinstitusjonen	har	mulighet	til	å	kjøpe	
den	for	levering	i	samsvar	med	kontrakten.

i)	 Vilkårene	for	avtaler	om	kredittbeskyttelse	skal	være	juridisk	og	skriftlig	bekreftet	av	både	yteren	av	
beskyttelsen	og	kredittinstitusjonen.

j)	 Kredittinstitusjoner	 skal	 ha	 innført	 en	 framgangsmåte	 for	 å	 oppdage	 en	 for	 høy	korrelasjon	mellom	
kredittverdigheten	 til	 en	 yter	 av	 beskyttelse	 og	 debitor	 for	 det	 underliggende	 engasjementet,	 som	
skyldes	at	de	er	avhengige	av	felles	faktorer	utover	systemrisikofaktoren.

k)	 Når	det	gjelder	beskyttelse	mot	utvanningsrisiko,	skal	selgeren	av	kjøpte	fordringer	ikke	være	medlem	
av	samme	konsern	som	yteren	av	beskyttelsen.

DEL	3

Beregning	av	virkningene	av	kredittrisikoreduksjon

1.	 Med	forbehold	for	del	4-6	og	dersom	bestemmelsene	i	del	1	og	2	er	oppfylt,	kan	beregningen	av	risikovektede	
engasjementsbeløp	 i	 henhold	 til	 artikkel	 78-83	 og	 beregningen	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 og	
forventede	tapsbeløp	i	henhold	til	artikkel	84-89,	endres	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	denne	del.

2.	 Kontanter,	 verdipapirer	 eller	 råvarer	 som	 er	 kjøpt,	 lånt	 eller	mottatt	 i	 henhold	 til	 gjenkjøpsavtaler	 eller	
lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	skal	behandles	som	sikkerhet.

1.	 FINANSIERT	KREDITTBESKYTTELSE

1.1.		 Kredittilknyttede	verdipapirer

3.	 Investeringer	i	kredittilknyttede	verdipapirer	utstedt	av	den	långivende	kredittinstitusjon	kan	behandles	som	
sikkerhet	i	kontanter.

1.2.		 Motregning	i	balansen

4.	 Lån	og	innskudd	hos	den	långivende	kredittinstitusjon	som	er	omfattet	motregning	i	balansen,	skal	behandles	
som	sikkerhet	i	kontanter.
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1.3.		 Rammeavtaler	 om	 motregning	 som	 omfatter	 gjenkjøpsavtaler	 og/eller	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	
verdipapirer	eller	råvarer	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner

1.3.1.	 Beregning	av	fullt	justert	engasjementsverdi

a)	 Ved	hjelp	av	metoden	med	volatilitetsjusteringer	fastsatt	av	tilsynsmyndighetene	eller	metoden	med	egenfastsatte	
volatilitetsjusteringer

5.	 Med	 forbehold	 for	 nr.	 12-21	 skal	 det	 ved	 beregningen	 av	 «fullt	 justert	 engasjementsverdi»	 (E*)	 for	
engasjementer	som	omfattes	av	en	godtakbar	rammeavtale	om	motregning	som	dekker	gjenkjøpsavtaler	og/
eller	 lånetransaksjoner	 som	gjelder	verdipapirer	 eller	 råvarer	og/eller	 andre	kapitalmarkedstransaksjoner,	
anvendes	 volatilitetsjusteringer	 beregnet	 ved	 hjelp	 av	 metoden	 med	 volatilitetsjusteringer	 fastsatt	 av	
tilsynsmyndighetene,	 eller	 ved	 hjelp	 av	 metoden	 med	 egenfastsatte	 volatilitetsjusteringer	 i	 henhold	 til	
nr.	30-61,	 for	den	avanserte	metoden	 for	finansielle	sikkerheter.	Ved	bruk	av	metoden	med	egenfastsatte	
volatilitetsjusteringer	kommer	de	samme	vilkår	og	krav	til	anvendelse	som	for	den	avanserte	metoden	for	
finansielle	sikkerheter.

6.	 Nettoposisjonen	for	hver	type	verdipapir	eller	råvare	skal	beregnes	ved	at	den	samlede	verdien	av	verdipapirer	
eller	råvarer	av	denne	typen	som	er	lånt,	kjøpt	eller	mottatt	i	henhold	til	avtalen,	trekkes	fra	den	samlede	
verdien	av	verdipapirer	eller	råvarer	av	den	typen	som	er	lånt	ut,	solgt	eller	levert	i	henhold	til	rammeavtalen	
om	motregning.

7.	 I	nr.	6	menes	med	«type	verdipapir»	verdipapirer	som	er	utstedt	av	samme	foretak,	har	samme	utstedelsesdato,	
samme	løpetid	og	er	underlagt	samme	vilkår	og	samme	avviklingsperioder	som	er	angitt	i	nr.	34-59.

8.	 Nettoposisjonen	i	hver	valuta,	bortsett	fra	oppgjørsvalutaen	for	rammeavtalen	om	motregning,	skal	beregnes	
ved	 å	 trekke	 den	 samlede	 verdien	 av	 verdipapirer	 angitt	 i	 vedkommende	 valuta	 som	 er	 lånt,	 kjøpt	 eller	
mottatt	i	henhold	til	avtalen,	pluss	kontantbeløpet	i	vedkommende	valuta	som	er	lånt	eller	mottatt	i	henhold	
til	avtalen,	fra	den	samlede	verdien	av	verdipapirer	i	vedkommende	valuta	som	er	lånt	ut,	solgt	eller	levert	i	
henhold	til	rammeavtalen	om	motregning,	pluss	kontantbeløpet	i	vedkommende	valuta	som	er	lånt	ut	eller	
overført	i	henhold	til	avtalen.

9.	 Den	 volatilitetsjusteringen	 som	 er	 hensiktsmessig	 for	 en	 gitt	 type	 verdipapirer	 eller	 kontantposisjoner,	
skal	 anvendes	 på	 den	 absolutte	 verdien	 av	 den	 positive	 eller	 negative	 nettoposisjonen	 i	 verdipapirer	 av	
vedkommende	type.

10.	 Volatilitetsjusteringer	for	valutarisiko	(fx)	skal	anvendes	på	positiv	eller	negativ	nettoposisjon	i	hver	valuta,	
bortsett	fra	oppgjørsvalutaen	til	rammeavtalen	om	motregning.

11.		E*	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formel:

E*	=	max	{0,	[(Σ(E)	—	Σ(C))	+	Σ(|nettoposisjon	i	hvert	verdipapir|	×	Hsec)	+	(Σ|Efx|	×	Hfx)]}

Dersom	risikovektede	engasjementsbeløp	blir	beregnet	i	henhold	til	artikkel	78-83,	er	E	
engasjementsverdien	for	hvert	separat	engasjement	i	henhold	til	avtalen	som	ville	ha	kommet	til	
anvendelse	i	mangel	av	kredittbeskyttelsen.

Dersom	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	blir	beregnet	i	henhold	til	artikkel	
84-89,	er	E	engasjementsverdien	for	hvert	separat	engasjement	i	henhold	til	avtalen	som	ville	ha	kommet	
til	anvendelse	i	mangel	av	kredittbeskyttelsen.

C	er	verdien	av	verdipapirene	eller	råvarene	som	er	lånt,	kjøpt	eller	mottatt,	eller	kontanter	som	er	lånt	eller	
mottatt	med	hensyn	til	hvert	slikt	engasjement.

S(E)	er	summen	av	alle	E-er	i	henhold	til	avtalen.

S(C)	er	summen	av	alle	C-er	i	henhold	til	avtalen.

Efx	er	nettoposisjonen	(positiv	eller	negativ)	i	en	annen	gitt	valuta	enn	oppgjørsvalutaen	i	avtalen,	som	
beregnet	i	henhold	til	nr.	8.
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Hsec	er	den	volatilitetsjusteringen	som	er	hensiktsmessig	for	en	bestemt	type	verdipapirer.

Hfx	er	volatilitetsjusteringen	for	valutakursen.

E*	er	den	fullt	justerte	engasjementsverdien.

b)	 Bruk	av	metoden	med	interne	modeller

12.		Som	 et	 alternativ	 til	 metoden	 med	 volatilitetsjusteringer	 fastsatt	 av	 tilsynsmyndighetene	 eller	 metoden	
med	 egenfastsatte	 volatilitetsjusteringer	 for	 beregning	 av	 «fullt	 justert	 engasjementsverdi»	 (E*)	 som	
følger	 av	 anvendelsen	 av	 en	 godtakbar	 rammeavtale	 om	motregning	 som	 omfatter	 gjenkjøpsavtaler	 og/
eller	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer	 eller	 råvarer	 og/eller	 andre	 kapitalmarkedstransaksjoner	
enn	derivattransaksjoner,	kan	kredittinstitusjoner	tillates	å	benytte	en	metode	med	interne	modeller	som	tar	
hensyn	til	korrelasjonsvirkninger	mellom	verdipapirposisjoner	underlagt	rammeavtalen	om	motregning	og	
likviditeten	til	vedkommende	instrumenter.	Interne	modeller	som	benyttes	innenfor	denne	metoden,	skal	gi	
estimater	av	den	potensielle	endringen	av	verdien	av	det	usikrede	eksponeringsbeløpet	(ΣE	—	ΣC).	Etter	
godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter	kan	kredittinstitusjoner	også	benytte	egne	interne	modeller	for	
utlånstransaksjoner	med	margin,	dersom	transaksjonene	er	dekket	i	henhold	til	en	tosidig	rammeavtale	om	
motregning	som	oppfyller	kravene	i	vedlegg	III	del	7.

13.		En	kredittinstitusjon	kan	velge	å	benytte	en	metode	med	interne	modeller	uavhengig	av	hvilket	valg	den	
har	 foretatt	mellom	 artikkel	 78-83	 og	 artikkel	 84-89	 for	 beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp.	
Dersom	en	kredittinstitusjon	 imidlertid	ønsker	å	benytte	en	metode	med	interne	modeller,	skal	den	gjøre	
dette	for	alle	motparter	og	verdipapirer,	unntatt	for	uvesentlige	porteføljer,	der	den	kan	benytte	metoden	med	
volatilitetsjusteringer	fastsatt	av	tilsynsmyndighetene	eller	metoden	med	egenfastsatte	volatilitetsjusteringer	
i	henhold	til	nr.	5-11.

14.		Metoden	med	interne	modeller	er	tilgjengelig	for	kredittinstitusjoner	som	har	fått	godkjenning	for	en	intern	
modell	for	risikohåndtering	i	henhold	til	vedlegg	V	til	direktiv	2006/49/EF.

15.		Kredittinstitusjoner	som	ikke	har	fått	tilsynsmyndighetenes	godkjenning	til	bruk	av	en	slik	modell	i	henhold	
til	 direktiv	 2006/49/EF,	 kan	 søke	 vedkommende	 myndigheter	 om	 å	 få	 godkjent	 en	 modell	 med	 intern	
risikoberegning	med	hensyn	til	nr.	12-21.

16.		Godkjenningen	skal	gis	bare	dersom	vedkommende	myndigheter	er	overbevist	om	at	institusjonens	system	
for	håndtering	av	den	risiko	som	oppstår	som	følge	av	de	transaksjonene	som	omfattes	av	rammeavtalen	
om	motregning,	er	solid	og	gjennomføres	med	integritet,	og	særlig	om	at	følgende	kvalitative	standarder	er	
oppfylt:	

a)	 Den	 interne	 risikomålingsmodellen	 som	 benyttes	 til	 beregning	 av	 potensiell	 prisvolatilitet	 for	
transaksjonene,	 er	 godt	 integrert	 i	 kredittinstitusjonens	 daglige	 risikohåndteringsprosess	 og	 danner	
grunnlag	for	rapportering	av	risikoengasjementer	til	kredittinstitusjonens	øverste	administrative	ledelse.	

b)	 Kredittinstitusjonen	skal	ha	en	risikokontrollenhet	som	er	uavhengig	av	forretningsenhetene,	og	som	
rapporterer	 direkte	 til	 den	 øverste	 administrative	 ledelsen.	Enheten	 skal	 ha	 ansvar	 for	 å	 utforme	og	
gjennomføre	 kredittinstitusjonens	 risikohåndteringssystem.	 Den	 skal	 utarbeide	 og	 analysere	 daglige	
rapporter	 om	 risikomålingsmodellens	 resultater	 og	om	egnede	 tiltak	 som	bør	 treffes	med	hensyn	 til	
posisjonsgrenser.

c)	 De	 daglige	 rapportene	 som	 utarbeides	 av	 risikokontrollenheten,	 skal	 gjennomgås	 på	 et	 ledelsesnivå	
som	har	tilstrekkelig	myndighet	til	å	gjennomføre	reduksjoner	i	posisjoner	og	i	institusjonens	samlede	
risikoengasjement.

d)	 Kredittinstitusjonen	skal	i	risikokontrollenheten	ha	et	tilstrekkelig	antall	ansatte	som	er	kvalifisert	til	å	
bruke	avanserte	modeller.

e)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 i	 forbindelse	 med	 den	 samlede	 driften	 av	 risikomålesystemet	 ha	 fastsatt	
framgangsmåter	for	å	overvåke	og	sikre	at	et	dokumentert	sett	av	interne	retningslinjer	og	kontrolltiltak	
overholdes.	

f)	 Kredittinstitusjonens	modeller	skal	ha	vist	seg	å	gi	en	rimelig	grad	av	nøyaktighet	ved	måling	av	risiko,	
gjennom	etterkontroller	av	modellenes	resultater	på	grunnlag	av	opplysninger	fra	en	periode	på	minst	
ett	år.
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g)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 hyppig	gjennomføre	 et	 omfattende	 stresstestingsprogram,	og	 resultatene	 av	
dette	 skal	 gjennomgås	 av	 den	 øverste	 administrative	 ledelsen	 og	 gjenspeiles	 i	 de	 retningslinjer	 og	
rammer	som	ledelsen	fastsetter.

h)	 Kredittinstitusjonen	skal,	som	et	ledd	i	sin	regelmessige	interne	revisjonsprosess,	foreta	en	uavhengig	
gjennomgåelse	av	sitt	risikomålesystem.	Dette	skal	omfatte	både	forretningsenhetens	og	den	uavhengige	
risikokontrollenhetens	virksomhet.

i)	 Kredittinstitusjonen	skal	minst	én	gang	per	år	foreta	en	gjennomgåelse	av	sitt	risikohåndteringssystem.

j)	 Den	interne	modellen	skal	oppfylle	kravene	i	vedlegg	III	del	6	nr.	40-42.

17.		Beregningen	av	potensiell	endring	av	verdi	skal	være	underlagt	følgende	minstestandarder:

a)	 Minst	daglig	beregning	av	potensiell	endring	av	verdi.	

b)	 Et	99-prosentil	ensidig	konfidensintervall.	

c)	 En	avviklingsperiode	tilsvarende	fem	dager,	bortsett	fra	for	andre	transaksjoner	enn	gjenkjøpsavtaler	
i	verdipapirer	eller	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer,	der	en	avviklingsperiode	tilsvarende	ti	
dager	skal	benyttes.	

d)	 En	 effektiv	 historisk	 observasjonsperiode	 på	 minst	 ett	 år,	 bortsett	 fra	 i	 de	 tilfeller	 der	 en	 kortere	
observasjonsperiode	er	berettiget	som	følge	av	en	betydelig	økning	i	prisvolatilitet.	

e)	 Kvartalsvis	ajourføring	av	datasett.

18.		Vedkommende	myndigheter	 skal	 kreve	 at	 den	 interne	 risikomålingsmodellen	 fanger	 opp	 et	 tilstrekkelig	
antall	risikofaktorer	for	å	fange	opp	all	vesentlig	prisrisiko.

19.		Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tillate	 kredittinstitusjoner	 å	 anvende	 empiriske	 korrelasjoner	 innenfor	
risikokategorier	og	på	tvers	av	risikokategorier,	dersom	de	er	overbevist	om	at	kredittinstitusjonens	system	
for	beregning	av	korrelasjoner	er	velfungerende	og	gjennomføres	på	en	betryggende	måte.

20.		Den	 fullt	 justerte	 engasjementsverdien	 (E*)	 for	 kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 metoden	 med	 interne	
modeller,	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formel:

E*	=	maks	{0,	[(ΣE	—	ΣC)	+	(resultat	fra	den	interne	modellen)]}

Dersom	risikovektede	engasjementsbeløp	blir	beregnet	i	henhold	til	artikkel	78-83,	er	E	engasjementsverdien	
for	 hvert	 separat	 engasjement	 i	 henhold	 til	 avtalen	 som	 ville	 ha	 kommet	 til	 anvendelse	 i	 mangel	 av	
kredittbeskyttelsen.

Dersom	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	blir	beregnet	i	henhold	til	artikkel	84-89,	
er	 E	 engasjementsverdien	 for	 hvert	 separat	 engasjement	 i	 henhold	 til	 avtalen	 som	 ville	 ha	 kommet	 til	
anvendelse	i	mangel	av	kredittbeskyttelsen.

C	er	verdien	av	verdipapirer	som	er	lånt,	kjøpt	eller	mottatt,	eller	kontanter	som	er	lånt	eller	mottatt,	med	
hensyn	til	hvert	slikt	engasjement.

Σ(E)	er	summen	av	alle	verdiene	av	E	i	henhold	til	avtalen.

Σ(C)	er	summen	av	alle	verdiene	av	C	i	henhold	til	avtalen.

21.		Ved	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	som	benytter	interne	modeller,	skal	kredittinstitusjoner	
benytte	modellens	resultat	fra	foregående	bankdag.

1.3.2.	 Beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 og	 forventede	 tapsbeløp	 for	 gjenkjøpsavtaler	 og/eller	
lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner	som	omfattes	
av	rammeavtaler	om	motregning

Standardmetoden

22.		E*	 som	 beregnet	 i	 henhold	 til	 nr.	 5-21	 skal	 benyttes	 som	 engasjementsverdien	 av	 engasjementet	 med	
motparten	som	oppstår	som	følge	av	de	transaksjonene	som	er	underlagt	rammeavtalen	om	motregning	i	
henhold	til	artikkel	80.
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Metoden	for	interne	kredittvurderinger	

23.		E*	 som	 beregnet	 i	 henhold	 til	 nr.	 5-21	 skal	 benyttes	 som	 engasjementsverdien	 av	 engasjementet	 med	
motparten	som	oppstår	som	følge	av	de	transaksjonene	som	er	underlagt	rammeavtalen	om	motregning	i	
henhold	til	vedlegg	VII.

1.4.		 Finansielle	sikkerheter

1.4.1.	 Enkel	metode	for	finansielle	sikkerheter

24.		Den	enkle	metoden	for	finansielle	sikkerheter	kan	benyttes	bare	dersom	risikovektede	engasjementsbeløp	
blir	beregnet	i	henhold	til	artikkel	78-83.	En	kredittinstitusjon	skal	ikke	samtidig	kunne	benytte	den	enkle	
metoden	for	finansielle	sikkerheter	og	den	avanserte	metoden	for	finansielle	sikkerheter.

Verdsetting

25.		I	henhold	til	denne	metoden	blir	anerkjente	finansielle	sikkerheter	gitt	en	verdi	lik	deres	markedsverdi	slik	
denne	er	fastsatt	i	samsvar	med	del	2	nr.	6.

Beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp

26.		Den	risikovekt	som	ville	blitt	gitt	i	henhold	til	artikkel	78-83	dersom	långiver	var	direkte	eksponert	for	det	
pantsatte	instrumentet,	skal	gis	til	de	delene	av	fordringene	som	er	sikret	ved	markedsverdien	av	anerkjent	
sikkerhet.	Risikovekten	for	den	delen	som	det	er	stilt	sikkerhet	for,	skal	være	minst	20	%,	med	de	unntak	
som	er	angitt	i	nr.	27-29.	Resten	av	engasjementet	skal	gis	den	risikovekt	som	ville	blitt	gitt	et	ikke-sikret	
engasjement	med	motparten	i	henhold	til	artikkel	78-83.

Gjenkjøpsavtaler	og	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer

27.		En	risikovekt	på	0	%	skal	gis	til	den	delen	av	engasjementet	som	det	er	stilt	sikkerhet	for,	og	som	oppstår	av	
transaksjoner	som	oppfyller	kriteriene	i	nr.	58	og	59.	Dersom	motparten	i	transaksjonen	ikke	er	en	sentral	
markedsaktør,	skal	det	gis	en	risikovekt	på	10	%.

Ikke-børsomsatte	derivattransaksjoner	underlagt	daglig	markedsverdi

28.		En	risikovekt	på	0	%	skal,	i	den	utstrekning	det	er	stilt	sikkerhet,	gis	til	de	engasjementsverdiene	som	er	
fastsatt	 i	henhold	 til	vedlegg	III	 for	derivatene	oppført	 i	vedlegg	IV,	som	er	underlagt	daglig	verdsetting	
til	 markedsverdi,	 og	 som	 er	 sikret	 ved	 kontanter	 eller	 kontantlignende	 instrumenter,	 dersom	 det	 ikke	
foreligger	manglende	motsvarende	valuta.	En	risikovekt	på	10	%	skal,	i	den	utstrekning	det	er	stilt	sikkerhet,	
gis	 engasjementsverdiene	 av	 slike	 transaksjoner	 dersom	 sikkerhet	 er	 stilt	 med	 obligasjoner	 utstedt	 av	
sentralmyndigheter	eller	sentralbanker	som	har	fått	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	artikkel	78-83.

Med	hensyn	til	dette	nummer	skal	«obligasjoner	utstedt	av	sentralmyndigheter	eller	sentralbanker»	omfatte	

a)	 obligasjoner	utstedt	av	regionale	eller	lokale	myndigheter,	der	engasjementer	med	disse	skal	behandles	
som	 engasjementer	 med	 de	 sentralmyndigheter	 under	 hvis	 jurisdiksjon	 de	 er	 etablert	 i	 henhold	 til	
artikkel	78-83,	

b)	 obligasjoner	utstedt	 av	multilaterale	utviklingsbanker	 som	er	gitt	 en	 risikovekt	på	0	%	 i	 henhold	 til	
artikkel	78-83,	og	

c)	 obligasjoner	 utstedt	 av	 internasjonale	 organisasjoner	 som	 er	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 0	%	 i	 henhold	 til	
artikkel	78-83.

Andre	transaksjoner

29.		En	risikovekt	på	0	%	kan	gis	der	engasjementet	og	sikkerheten	er	angitt	i	samme	valuta,	og	

a)	 sikkerheten	enten	er	et	kontantinnskudd	eller	et	kontantlignende	instrument,	eller	
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b)	 sikkerheten	er	i	form	av	obligasjoner	utstedt	av	sentralmyndigheter	eller	sentralbanker	som	er	berettiget	
til	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	artikkel	78-83,	og	dens	markedsverdi	er	diskontert	med	20	%.

Med	 hensyn	 til	 dette	 nummer	 skal	 «obligasjoner	 utstedt	 av	 sentralmyndigheter	 eller	 sentralbanker»	
omfatte	obligasjonene	angitt	i	nr.	28.

1.4.2.		Avansert	metode	for	finansielle	sikkerheter

30.		Ved	verdsetting	av	finansiell	sikkerhet	i	forbindelse	med	den	avanserte	metode	for	finansielle	sikkerheter	
skal	«volatilitetsjusteringer»	anvendes	på	markedsverdien	av	sikkerheten,	som	angitt	i	nr.	34-59	nedenfor,	
for	å	ta	hensyn	til	prisvolatilitet.

31.		Med	 forbehold	 for	 behandlingen	 av	 manglende	 motsvarende	 valuta	 med	 hensyn	 til	 ikke-børsomsatte	
derivattransaksjoner	 i	nr.	32,	der	 sikkerheten	er	 angitt	 i	 en	annen	valuta	enn	den	 som	det	underliggende	
engasjementet	er	angitt	i,	skal	en	justering	som	gjenspeiler	valutavolatilitet,	legges	til	den	volatilitetsjusteringen	
som	er	egnet	for	sikkerheten,	som	angitt	i	nr.	34-59.

32.		Når	det	gjelder	ikke-børsomsatte	derivattransaksjoner	som	omfattes	av	motregningsavtaler	som	er	anerkjent	av	
vedkommende	myndigheter	i	henhold	til	vedlegg	III,	skal	det	benyttes	en	volatilitetsjustering	som	gjenspeiler	
valutavolatilitet,	 når	 det	 foreligger	manglende	motsvar	mellom	 sikkerhetens	 valuta	 og	oppgjørsvalutaen.	
Selv	i	tilfeller	der	flere	valutaer	er	benyttet	i	transaksjonene	som	omfattes	av	motregningsavtalen,	skal	det	
bare	benyttes	én	enkelt	volatilitetsjustering.

a)	 Beregning	av	justerte	verdier

33.		Den	volatilitetsjusterte	verdien	av	sikkerheten	som	skal	tas	i	betraktning,	blir	beregnet	på	følgende	måte	for	
alle	transaksjoner,	unntatt	de	transaksjoner	som	er	underlagt	anerkjente	rammeavtaler	for	motregning,	der	
bestemmelsene	i	nr.	5-23	kommer	til	anvendelse:

CVA	=	C	x	(1-HC-HFX)

Den	volatilitetsjusterte	verdien	av	engasjementet	som	skal	tas	i	betraktning,	blir	beregnet	som	følger:

EVA	=	E	x	(1+HE),	og	for	ikke-børsomsatte	derivattransaksjoner	EVA	=	E.

Den	fullt	 justerte	verdien	av	engasjementet	som	tar	i	betraktning	både	volatilitet	og	de	risikoreduserende	
virkningene	av	sikkerheten,	beregnes	slik:

E*	=	max	{}{0,	[EVA	-	CVAM]}}

der	

E	 er	 engasjementsverdien	 slik	 den	 ville	 ha	 blitt	 fastsatt	 i	 henhold	 til	 artikkel	 78-83	 eller	 artikkel	 84-89	
dersom	det	ikke	var	stilt	sikkerhet	for	engasjementet.	For	dette	formål	skal	engasjementsverdien	av	poster	
utenfor	balansen	oppført	i	vedlegg	II	for	kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	
i	henhold	til	artikkel	78-83,	være	100	%	av	verdien	istedenfor	prosentverdiene	oppført	i	artikkel	78	nr.	1,	
og	for	kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	i	henhold	til	artikkel	84-89,	skal	
engasjementsverdien	av	poster	oppført	i	vedlegg	VII	del	3	nr.	9-11	beregnes	med	en	konverteringsfaktor	på	
100	%	istedenfor	de	konverteringsfaktorene	eller	prosentverdiene	som	er	angitt	i	de	nevnte	numre.

EVA	er	det	volatilitetsjusterte	engasjementsbeløpet.

CVA	er	den	volatilitetsjusterte	verdien	av	sikkerheten.

CVAM	er	CVA	ytterligere	justert	for	eventuell	manglende	motsvarende	løpetid	i	samsvar	med	bestemmelsene	
i	del	4.

HE	er	volatilitetsjusteringen	for	engasjementet	(E),	beregnet	i	henhold	til	nr.	34-59.
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HC	er	volatilitetsjusteringen	for	sikkerheten,	beregnet	i	henhold	til	nr.	34-59.

HFX	er	volatilitetsjusteringen	for	manglende	motsvarende	valuta,	beregnet	i	henhold	til	nr.	34-59.

E*	 er	 den	 fullt	 justerte	 engasjementsverdien	 som	 tar	 i	 betraktning	 volatilitet	 og	 de	 risikoreduserende	
virkningene	av	sikkerheten.

b)	 Beregning	av	volatilitetsjusteringer	som	skal	anvendes

34.		Volatilitetsjusteringer	 kan	 beregnes	 på	 to	måter,	 enten	 ved	 hjelp	 av	metoden	med	 volatilitetsjusteringer	
fastsatt	av	tilsynsmyndighetene	eller	ved	hjelp	av	metoden	med	egenfastsatte	volatilitetsjusteringer.

35.		En	kredittinstitusjon	kan	velge	å	benytte	metoden	med	volatilitetsjusteringer	fastsatt	av	tilsynsmyndighetene	
eller	metoden	med	egenfastsatte	volatilitetsjusteringer	uavhengig	av	hvilket	valg	den	har	foretatt	i	henhold	
til	 artikkel	 78-83	 og	 artikkel	 84-89	 for	 beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp.	 Men	 dersom	
kredittinstitusjoner	vil	benytte	metoden	for	egenfastsatte	volatilitetsjusteringer,	skal	de	gjøre	dette	for	alle	
typer	instrumenter,	unntatt	uvesentlige	porteføljer,	der	de	kan	benytte	metoden	med	volatilitetsjusteringer	
fastsatt	av	tilsynsmyndighetene.

Når	sikkerheten	består	av	et	antall	anerkjente	poster,	skal	volatilitetsjusteringen	være	lik	(H	=	Σi	αi	Hi),	der	
ai	er	en	posts	andel	av	hele	sikkerheten	og	Hi	er	volatilitetsjusteringen	som	anvendes	på	vedkommende	post.

i)	 Volatilitetsjusteringer	fastsatt	av	tilsynsmyndighetene

36.		Volatilitetsjusteringene	 som	 skal	 anvendes	 i	 henhold	 til	 metoden	 med	 volatilitetsjusteringer	 fastsatt	 av	
tilsynsmyndighetene	(som	forutsetter	en	daglig	verdiregulering),	er	angitt	i	tabell	1-4.

VOLATILITETSJUSTERINGER

Tabell 1

Risiko-klasse	
som	kreditt-

vurderingen	av	
obliga-sjonen	er	

tilknyttet

Gjen-
værende	
løpetid

Volatilitetsjusteringer	for	obligasjoner	
utstedt	av	enheter	som	beskrevet	i	del	1	

nr.	7	bokstav	b)

Volatilitetsjusteringer	for	obligasjoner	
utstedt	av	enheter	som	beskrevet	i	del	1	

nr.	7	bokstav	c)	og	d)

20-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

10-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

5-dagers	
avviklings-
periode	
(	%)

20-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

10-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

5-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

1 ≤	1	år 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707

>	1	≤	5	år 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828

>	5	år	 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657

2-3 ≤	1	år 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414

>	1	≤	5	år 4,243 3 2,121 8,485 6 4,243
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Risiko-klasse	
som	kreditt-

vurderingen	av	
obliga-sjonen	er	

tilknyttet

Gjen-
værende	
løpetid

Volatilitetsjusteringer	for	obligasjoner	
utstedt	av	enheter	som	beskrevet	i	del	1	

nr.	7	bokstav	b)

Volatilitetsjusteringer	for	obligasjoner	
utstedt	av	enheter	som	beskrevet	i	del	1	

nr.	7	bokstav	c)	og	d)

20-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

10-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

5-dagers	
avviklings-
periode	
(	%)

20-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

10-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

5-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

>	5	år	 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485

4 ≤	1	år 21,213 15 10,607 (ikke	til-
gjengelig)

(ikke	til-
gjengelig)

(ikke	til-
gjengelig)

>	1	≤	5	år 21,213 15 10,607 (ikke	til-
gjengelig)

(ikke	til-
gjengelig)

(ikke	til-
gjengelig)

>	5	år	 21,213 15 10,607 (ikke	til-
gjengelig)

(ikke	til-
gjengelig)

(ikke	til-
gjengelig)

Tabell 2

Risikoklasse	
som	kreditt-

vurderingen	av	
en	kortsiktig	
obligasjon	er	
tilknyttet

Volatilitetsjusteringer	for	obligasjoner	utstedt	av	
enheter	som	beskrevet	i	del	1	nr.	7	bokstav	b)	med	

kortsiktige	kredittvurderinger

Volatilitetsjusteringer	for	obligasjoner	utstedt	av	
enheter	som	beskrevet	i	del	1	nr.	7	bokstav	c)	og	d)	

med	kortsiktige	kredittvurderinger

20-dagers	
avvik-lings-
periode	(	%)

10-dagers	
avvik-lings-
periode	(	%)

5-dagers	avvik-
lings-periode	

(	%)

20-dagers	
avvik-lings-
periode	(	%)

10-dagers	
avvik-lings-
periode	(	%)

5-dagers	avvik-
lings-periode	

(	%)

1 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707

2-3 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414

Tabell 3

Andre	sikkerhets-	eller	engasjementstyper

20-dagers	avviklingsperiode	
(	%)

10-dagers	avviklingsperiode	
(	%)

5-dagers	avviklingsperiode	
(	%)

Aksjer	og	konvertible	
obligasjoner	i	
hovedindeksen	

21,213 15 10,607

Andre	aksjer	eller	
konvertible	obligasjoner	
notert	på	en	anerkjent	
børs

35,355 25 17,678

Kontanter 0 0 0

Gull 21,213 15 10,607



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/210 24.10.2013

Tabell 4

Volatilitetsjusteringer	for	manglende	motsvarende	valuta

20-dagers	avviklingsperiode	(	%) 10-dagers	avviklingsperiode	(	%) 5-dagers	avviklingsperiode	(	%)

11,314 8 5,657

37.		For	sikrede	utlånstransaksjoner	skal	avviklingsperioden	være	20	bankdager.	For	gjenkjøpsavtaler	(unntatt	
i	den	utstrekning	slike	 transaksjoner	omfatter	overføring	av	 råvarer	eller	garanterte	 rettigheter	knyttet	 til	
eiendomsrett	 til	 råvarer)	 og	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer,	 skal	 avviklingsperioden	 være	 5	
bankdager.	For	andre	kapitalmarkedstransaksjoner	skal	avviklingsperioden	være	10	bankdager.

38.		I	 tabell	 1-4	 og	 i	 nr.	 39-41	 er	 risikoklassen	 som	 en	 kredittvurdering	 av	 obligasjonen	 er	 tilknyttet,	 den	
risikoklassen	som	vedkommende	myndigheter	har	fastsatt	for	kredittvurderingen	i	henhold	til	artikkel	78-83.	
Med	hensyn	til	dette	nummer	kommer	del	1	nr.	10	også	til	anvendelse.

39.		For	ikke-godtakbare	verdipapirer	eller	for	råvarer	som	er	utlånt	eller	solgt	i	henhold	til	gjenkjøpsavtaler	eller	
lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	er	volatilitetsjusteringen	den	samme	som	for	aksjer	
utenfor	hovedindeksen	notert	på	en	anerkjent	børs.

40.		For	 godtakbare	 andeler	 i	 foretak	 for	 kollektiv	 investering	 er	 volatilitetsjusteringen	 de	 vektede	
gjennomsnittlige	 volatilitetsjusteringene	 som	 ville	 ha	 kommet	 til	 anvendelse,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
transaksjonens	avviklingsperiode	i	henhold	til	nr.	37,	på	de	eiendelene	som	fondet	har	investert	i.	Dersom	
de	eiendelene	som	fondet	har	investert	i,	ikke	er	kjent	for	kredittinstitusjonen,	er	volatilitetsjusteringen	den	
høyeste	volatilitetsjusteringen	som	ville	ha	kommet	til	anvendelse	på	alle	de	eiendelene	som	fondet	har	rett	
til	å	investere	i.

41.		For	ikke-kredittvurderte	obligasjoner	som	er	utstedt	av	institusjoner,	og	som	oppfyller	godkjenningskriteriene	
i	del	1	nr.	8,	skal	volatilitetsjusteringene	være	de	samme	som	for	verdipapirer	utstedt	av	institusjoner	eller	
foretak	med	en	ekstern	kredittvurdering	tilknyttet	risikoklasse	2	eller	3.

ii)	 Egne	estimater	av	volatilitetsjusteringer

42.		Vedkommende	myndigheter	skal	tillate	at	kredittinstitusjoner	som	overholder	kravene	i	nr.	47-56,	kan	benytte	
egne	volatilitetsestimater	for	beregning	av	de	volatilitetsjusteringene	som	skal	anvendes	på	sikkerheter	og	
engasjementer.

43.		Når	obligasjoner	har	en	kredittvurdering	fra	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	som	tilsvarer	lav	
til	moderat	risiko	(investment	grade)	eller	bedre,	kan	vedkommende	myndigheter	tillate	at	kredittinstitusjoner	
beregner	et	volatilitetsestimat	for	hver	kategori	av	verdipapirer.

44.		Ved	 fastsettelsen	 av	 relevante	 kategorier	 skal	 kredittinstitusjoner	 ta	 hensyn	 til	 typen	 av	 utsteder	 av	
verdipapiret,	 den	 eksterne	 kredittvurderingen	 av	 verdipapirene,	 deres	 gjenværende	 løpetid	 og	 endret	
durasjon.	Volatilitetsestimater	skal	være	 representative	 for	verdipapirene	som	kredittinstitusjonen	har	 tatt	
med	i	de	respektive	kategoriene.

45.		For	 obligasjoner	 som	 har	 en	 kredittvurdering	 fra	 en	 valgbar	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 som	 er	
under	lav	til	moderat	risiko,	samt	for	andre	godtakbare	sikkerheter,	skal	volatilitetsjusteringene	beregnes	for	
hver	enkelt	post.

46.		Kredittinstitusjoner	som	benytter	metoden	for	egenfastsatte	volatilitetsjusteringer,	skal	estimere	volatilitet	
for	sikkerheten	eller	manglende	motsvarende	valuta	uten	å	ta	hensyn	til	eventuelle	korrelasjoner	mellom	det	
usikrede	engasjementet,	sikkerhet	og/eller	valutakurser.

Kvantitative	kriterier

47.		Ved	beregning	av	volatilitetsjusteringer	skal	et	99-prosentil	ensidig	konfidensintervall	benyttes.
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48.		Avviklingsperioden	 skal	 være	 20	 bankdager	 for	 sikrede	 utlånstransaksjoner,	 fem	 bankdager	 for	
gjenkjøpsavtaler,	 unntatt	 i	 den	 grad	 slike	 transaksjoner	 omfatter	 overføring	 av	 råvarer	 eller	 garanterte	
rettigheter	 knyttet	 til	 eiendomsrett	 til	 råvarer,	 samt	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer,	 og	 ti	
bankdager	for	andre	kapitalmarkedstransaksjoner.

49.		Kredittinstitusjoner	kan	benytte	tall	for	volatilitetsjusteringer	beregnet	i	samsvar	med	kortere	eller	 lengre	
avviklingsperioder,	som	økes	eller	minskes	i	forhold	til	avviklingsperioden	i	nr.	48	for	vedkommende	type	
transaksjon,	og	benytte	kvadratroten	av	tidsformelen	

HM	=	HN	)√(TM/TN)

der	TM	er	relevant	avviklingsperiode,	

HM	er	volatilitetsjusteringen	i	løpet	av	TM	og	

HN	er	volatilitetsjusteringen	basert	på	avviklingsperioden	TN.

50.		Kredittinstitusjoner	 skal	 ta	 i	 betraktning	 den	 manglende	 likviditeten	 til	 eiendeler	 av	 lavere	 kvalitet.	
Avviklingsperioden	skal	justeres	opp	i	tilfeller	der	det	er	tvil	om	likviditeten	til	sikkerheten.	Kredittinstitusjoner	
skal	også	identifisere	hvor	historiske	data	kan	føre	til	undervurdering	av	potensiell	volatilitet,	f.eks.	valuta	
som	er	bundet	til	en	annen	valuta.	Slike	tilfeller	skal	håndteres	ved	hjelp	av	en	stresstest.

51.		Den	 historiske	 observasjonsperioden	 (prøvetakingsperioden)	 for	 beregning	 av	 volatilitetsjusteringer	 skal	
være	på	minst	ett	år.	For	kredittinstitusjoner	som	benytter	en	vektingsordning	eller	andre	metoder	for	den	
historiske	observasjonsperioden,	 skal	den	effektive	observasjonsperioden	være	på	minst	 ett	 år	 (det	vil	 si	
at	 det	vektede	gjennomsnittlige	 tidsmessige	 etterslepet	 til	 de	 individuelle	observasjonene	 ikke	 skal	være	
mindre	 enn	 seks	måneder).	Vedkommende	myndigheter	 kan	også	kreve	 at	 en	kredittinstitusjon	beregner	
sine	volatilitetsjusteringer	ved	hjelp	av	en	kortere	observasjonsperiode,	dersom	dette	etter	vedkommende	
myndigheters	oppfatning	er	begrunnet	i	en	betydelig	økning	i	prisvolatilitet.

52.		Kredittinstitusjoner	skal	ajourføre	sine	datasett	minst	hver	tredje	måned	og	skal	også	vurdere	dem	på	nytt	når	
markedsprisene	er	gjenstand	for	vesentlige	endringer.	Dette	innebærer	at	volatilitetsjusteringer	skal	beregnes	
minst	hver	tredje	måned.

Kvalitative	kriterier

53.		Volatilitetsestimatene	skal	benyttes	i	kredittinstitusjonens	daglige	risikohåndtering,	herunder	i	tilknytning	til	
kredittinstitusjonens	interne	engasjementsgrenser.

54.		Dersom	 avviklingsperioden	 som	 benyttes	 av	 kredittinstitusjonen	 i	 den	 daglige	 risikohåndteringen,	 er	
lengre	 enn	 perioden	 fastsatt	 i	 denne	 del	 for	 vedkommende	 type	 transaksjon,	 skal	 kredittinstitusjonens	
volatilitetsjusteringer	økes	i	samsvar	med	kvadratroten	av	tidsformelen	i	nr.	49.

55.		Kredittinstitusjonen	skal	ha	innført	framgangsmåter	for	å	overvåke	og	sikre	overholdelsen	av	et	dokumentert	
sett	 av	 retningslinjer	og	kontroller	 for	driften	av	 systemet	 for	 estimering	av	volatilitetsjusteringer	og	 for	
integrering	av	slike	estimeringer	i	risikohåndteringen.

56.		En	 uavhengig	 gjennomgåelse	 av	 kredittinstitusjonens	 system	 for	 estimering	 av	 volatilitetsjusteringer	
skal	 utføres	 regelmessig	 innenfor	 kredittinstitusjonens	 interne	 revisjonsprosess.	 En	 gjennomgåelse	 av	
det	 samlede	 systemet	 for	 estimering	 av	 volatilitetsjusteringer	 og	 for	 integrering	 av	 disse	 justeringene	 i	
kredittinstitusjonens	risikohåndtering	skal	skje	minst	én	gang	per	år,	og	skal	særlig	omfatte	minst	

a)	 integrering	av	estimerte	volatilitetsjusteringer	i	den	daglige	risikohåndteringen,	

b)	 validering	av	eventuelle	betydelige	endringer	i	framgangsmåten	for	estimering	av	volatilitetsjusteringer,	

c)	 kontroll	 av	 om	 de	 datakildene	 som	 benyttes	 i	 systemet	 for	 estimering	 av	 volatilitetsjusteringer,	 er	
konsekvente,	aktuelle	og	pålitelige	samt	om	disse	kildene	er	uavhengige,	og	

d)	 nøyaktighet	og	egnethet	når	det	gjelder	antakelsene	om	volatilitet.	
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iii)	 Økning	av	volatilitetsjusteringer

57.		Volatilitetsjusteringene	 i	 henhold	 til	 nr.	 36-41	 er	 de	 volatilitetsjusteringene	 som	 skal	 anvendes	 dersom	
det	 skjer	 en	 daglig	 verdiregulering.	 Likedan,	 dersom	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 sine	 egne	 estimater	
av	 volatilitetsjusteringene	 i	 samsvar	 med	 nr.	 42-56,	 skal	 disse	 i	 første	 omgang	 beregnes	 på	 grunnlag	
av	 daglig	 verdiregulering.	 Dersom	 hyppigheten	 av	 verdireguleringen	 er	 mindre	 enn	 daglig,	 skal	
større	 volatilitetsjusteringer	 benyttes.	 Disse	 skal	 beregnes	 ved	 å	 øke	 den	 daglige	 verdireguleringen	 av	
volatilitetsjusteringer	ved	hjelp	av	følgende	formel	for	«kvadratroten	av	tid»:

H	=	HM √ NR	+	(TM	-	1)

TM

der	

H	er	den	volatilitetsjusteringen	som	skal	anvendes

HM	er	volatilitetsjusteringen	når	det	skjer	en	daglig	verdiregulering

NR	er	det	faktiske	antallet	bankdager	mellom	verdireguleringene

TM	er	avviklingsperioden	for	vedkommende	type	transaksjon.

iv)	 Vilkår	for	anvendelse	av	en	volatilitetsjustering	på	0	%

58.		I	tilknytning	til	gjenkjøpsavtaler	og	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer,	dersom	en	kredittinstitusjon	
benytter	metoden	med	volatilitetsjusteringer	fastsatt	av	tilsynsmyndighetene	eller	metoden	for	egenfastsatte	
volatilitetsjusteringer,	og	dersom	vilkårene	i	bokstav	a)-h)	er	oppfylt,	kan	kredittinstitusjoner,	istedenfor	å	
anvende	de	volatilitetsjusteringene	som	ble	beregnet	i	henhold	til	nr.	34-57,	anvende	en	volatilitetsjustering	
på	0	%.	Dette	 alternativet	 er	 ikke	 tilgjengelig	 for	kredittinstitusjoner	 som	benytter	metoden	med	 interne	
modeller	i	henhold	til	nr.	12-21.

a)	 Både	engasjementet	og	sikkerheten	er	kontanter	eller	obligasjoner	utstedt	av	sentralmyndigheter	eller	
sentralbanker	 i	henhold	 til	del	1	nr.	7	bokstav	b)	og	berettiget	 til	en	 risikovekt	på	0	%	 i	henhold	 til	
artikkel	78-83.

b)	 Både	engasjementet	og	sikkerheten	er	angitt	i	samme	valuta.

c)	 Transaksjonens	 løpetid	 er	 høyst	 én	dag	 eller	 både	 engasjementet	 og	 sikkerheten	 er	 underlagt	 daglig	
verdsetting	til	markedsverdi	eller	daglig	omregning	av	marginer.

d)	 Tiden	mellom	den	seneste	verdsetting	til	markedsverdi	før	en	motpart	unnlater	å	regne	om	marginer,	og	
likvideringen	av	sikkerheten,	skal	ikke	være	mer	enn	fire	virkedager.

e)	 Transaksjonen	skal	gjøres	opp	gjennom	et	velprøvd	oppgjørssystem	for	vedkommende	type	transaksjon.

f)	 Dokumentasjonen	som	gjelder	avtalen,	er	standard	markedsdokumentasjon	for	gjenkjøpsavtaler	eller	
lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer,	i	vedkommende	verdipapirer.

g)	 Transaksjonen	 er	 underlagt	 dokumentasjon	 som	 angir	 at	 dersom	 motparten	 unnlater	 å	 oppfylle	 en	
forpliktelse	 til	 å	 levere	 kontanter	 eller	 verdipapirer,	 eller	 til	 å	 levere	marginer	 eller	 på	 annen	måte	
misligholder,	kan	transaksjonen	umiddelbart	avsluttes.

h)	 Motparten	 blir	 av	 vedkommende	 myndigheter	 ansett	 som	 en	 «sentral	 markedsdeltaker».	 Sentrale	
markedsdeltakere	skal	omfatte	følgende	foretak:

–	 enhetene	nevnt	i	del	1	nr.	7	bokstav	b)	der	engasjementer	med	disse	er	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	
henhold	til	artikkel	78-83,	

–	 institusjoner,
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–	 andre	 finansielle	 foretak	 (herunder	 forsikringsforetak)	 der	 engasjementer	 med	 disse	 er	 gitt	 en	
risikovekt	på	20	%	i	henhold	til	artikkel	78-83,	eller	som,	når	det	gjelder	kredittinstitusjoner	som	
beregner	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 og	 forventede	 tapsbeløp	 i	 henhold	 til	 artikkel	 83-89,	
ikke	har	noen	kredittvurdering	foretatt	av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	og	internt	
blir	kredittvurdert	til	å	ha	en	PD-verdi	som	tilsvarer	den	verdien	som	er	tilknyttet	kredittvurderinger	
foretatt	av	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	som	av	vedkommende	myndigheter	anses	for	å	
tilsvare	 risikoklasse	2	eller	høyere	 i	henhold	 til	 reglene	 for	 risikovekting	av	engasjementer	med	
foretak	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

–	 regulerte	foretak	for	kollektiv	investering	som	er	underlagt	krav	til	kapital	eller	gjeldsgrad,	

–	 regulerte	pensjonsfond,	og	

–	 anerkjente	klareringsorganisasjoner.

59.		Når	 vedkommende	 myndighet	 tillater	 at	 behandlingen	 i	 nr.	 58	 anvendes	 i	 tilfelle	 av	 gjenkjøpsavtaler	
eller	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer	 utstedt	 av	 vedkommende	 stats	 myndigheter,	 kan	 andre	
vedkommende	 myndigheter	 velge	 å	 tillate	 at	 kredittinstitusjoner	 som	 har	 sitt	 forretningskontor	 i	 deres	
jurisdiksjon,	vedtar	samme	tilnærmingsmåte	for	de	samme	transaksjonene.

c)	 Beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp

Standardmetoden

60.		E*	som	beregnet	i	henhold	til	nr.	33	skal	utgjøre	engasjementsverdien	med	hensyn	til	artikkel	80.	Når	det	
gjelder	poster	utenfor	balansen	oppført	i	vedlegg	II,	skal	E*	utgjøre	verdien	som	prosentverdiene	angitt	i	
artikkel	78	nr.	1	skal	anvendes	på,	for	å	komme	fram	til	engasjementsverdien.

Metoden	for	interne	kredittvurderinger

61.		LGD*	(faktisk	LGD-verdi)	beregnet	i	henhold	til	dette	nummer,	skal	utgjøre	LGD-verdien	med	hensyn	til	
vedlegg	VII.

LGD*	=	LGD	x	(E*/E)

der	

LGD	er	den	LGD-verdien	som	ville	fått	anvendelse	på	engasjementet	i	henhold	til	artikkel	84-89	dersom	
engasjementet	ikke	hadde	vært	sikret.	

E	er	engasjementsverdien	som	beskrevet	i	nr.	33.

E*	blir	beregnet	som	i	nr.	33.

1.5.		 Andre	godtakbare	sikkerheter	i	henhold	til	artikkel	84-89

1.5.1.		Verdsetting

a)	 Sikkerhet	i	fast	eiendom

62.		Eiendommen	skal	være	verdsatt	av	en	uavhengig	takstmann	til	markedsverdi	eller	til	en	lavere	verdi.	I	de	
medlemsstater	som	har	fastsatt	strenge	kriterier	for	vurdering	av	pantelånsverdier	i	lov	eller	forskrift,	kan	
eiendommen	isteden	verdsettes	av	en	uavhengig	takstmann	til	pantelånsverdien	eller	til	en	lavere	verdi.

63.	 Med	«markedsverdi»	menes	det	 estimerte	beløpet	 som	eiendommen	på	 tidspunktet	 for	 verdsettingen	vil	
kunne	utveksles	for	mellom	en	villig	kjøper	og	en	villig	selger	i	en	transaksjon	på	armlengdes	avstand	etter	
korrekt	markedsføring,	der	hver	av	partene	har	vært	velinformert,	handlet	med	forsiktighet	og	uten	tvang.	
Markedsverdien	skal	dokumenteres	på	en	oversiktlig	og	klar	måte.

64.	 Med	«pantelånverdi»	menes	verdien	av	eiendommen	som	fastsatt	ved	en	forsiktig	vurdering	av	eiendommens	
framtidige	 salgbarhet,	 der	 det	 tas	 hensyn	 til	 eiendommens	 bestandighet	 på	 lang	 sikt,	 normale	 og	 lokale	
markedsforhold,	nåværende	bruk	og	alternativ	egnet	bruk	av	eiendommen.	Spekulative	elementer	skal	ikke	
tas	i	betraktning	ved	vurderingen	av	pantelånsverdien.	Pantelånsverdien	skal	dokumenteres	på	en	oversiktlig	
og	klar	måte.
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65.		Verdien	av	sikkerheten	skal	være	markedsverdien	eller	pantelånsverdien,	eventuelt	redusert	for	å	gjenspeile	
resultatene	av	den	overvåking	som	kreves	i	henhold	til	del	2	nr.	8,	og	for	å	ta	hensyn	til	eventuelle	forutgående	
krav	på	eiendommen.

b)	 Fordringer

66.		Verdien	av	fordringer	skal	være	det	utestående	beløpet.

c)	 Annen	fysisk	sikkerhet

67.		Eiendommen	 skal	 verdsettes	 til	 markedsverdi	—	 det	 vil	 si	 det	 estimerte	 beløpet	 som	 eiendommen	 på	
tidspunktet	for	verdsettingen	vil	kunne	selges	for	til	en	villig	kjøper	av	en	villig	selger	i	en	transaksjon	på	
armlengdes	avstand.

1.5.2.	 Beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp

a)	 Generell	behandling

68.		LGD*	beregnet	i	henhold	til	nr.	69-72	er	lik	LGD-verdien	med	hensyn	til	vedlegg	VII.

69.		Dersom	forholdet	mellom	verdien	av	sikkerheten	(C)	og	engasjementsverdien	(E)	er	lavere	enn	et	terskelnivå	
lik	C*	(laveste	påkrevde	nivå	for	sikkerhet	for	engasjementet)	slik	det	er	fastsatt	i	tabell	5,	skal	LGD*	være	
den	LGD-verdien	som	er	fastsatt	i	vedlegg	VII	for	usikrede	engasjementer	med	motparten.

70.		Dersom	 forholdet	 mellom	 verdien	 av	 sikkerheten	 og	 engasjementsverdien	 overstiger	 et	 andre,	 høyere	
terskelnivå	 lik	C**	 (dvs.	påkrevd	nivå	 for	sikkerhet	 for	å	 få	 full	anerkjennelse	av	LGD-verdi)	 slik	det	er	
fastsatt	i	tabell	5,	skal	LGD*	være	den	LGD-verdien	som	er	fastsatt	i	tabell	5.

71.		Dersom	det	påkrevde	nivået	for	sikkerhet	C**	ikke	er	oppnådd	med	hensyn	til	engasjementet	som	helhet,	skal	
engasjementet	anses	for	å	være	to	engasjementer	—	den	delen	som	det	påkrevde	nivået	for	sikkerhet	C**	er	
oppnådd	for,	og	restdelen.

72.		I	tabell	5	angis	de	verdiene	for	LGD*	som	skal	anvendes,	samt	påkrevde	nivåer	for	sikkerhet	for	de	sikrede	
delene	av	engasjementene.

Tabell 5

Minsteverdier	for	LGD	for	sikrede	deler	av	engasjementer

LGD*	for	fordringer	
med	best	prioritet	
eller	for	betingede	

fordringer

LGD*	for	etterstilte	
fordringer	eller	for	
betingede	fordringer

Laveste	påkrevde	
nivå	for	sikkerhet	for	
engasjementet	(C*)

Laveste	påkrevde	
nivå	for	sikkerhet	for	
engasjementet	(C**)

Fordringer 35	% 65	% 0	% 125	%

Boligeien-dom/
nærings-eiendom

35	% 65	% 30	% 140	%

Annen	sikkerhet 40	% 70	% 30	% 140	%

Som	unntak	kan	vedkommende	myndigheter	fram	til	31.	desember	2012,	og	med	forbehold	for	de	nivåene	
for	sikkerhet	som	er	angitt	i	tabell	5,	

a)	 tillate	at	kredittinstitusjoner	anvender	en	LGD-verdi	på	30	%	på	engasjementer	med	best	prioritet	i	form	
av	leasing	av	næringseiendom,	
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b)	 tillate	at	kredittinstitusjoner	anvender	en	LGD-verdi	på	35	%	på	engasjementer	med	best	prioritet	i	form	
av	leasing	av	utstyr,	og	

c)	 tillate	at	kredittinstitusjoner	anvender	en	LGD-verdi	på	30	%	på	engasjementer	med	best	prioritet	sikret	
i	bolig-	eller	næringseiendom.	

Ved	utgangen	av	denne	perioden	skal	dette	unntaket	gjennomgås	på	nytt.

b)	 Alternativ	behandling	for	sikkerhet	i	fast	eiendom

73.		Med	forbehold	for	kravene	i	dette	nummer	og	i	nr.	74,	og	som	et	alternativ	 til	behandlingen	i	nr.	68-72,	
kan	vedkommende	myndigheter	i	en	medlemsstat	tillate	at	kredittinstitusjoner	gir	en	risikovekt	på	50	%	til	
den	delen	av	engasjementet	som	er	sikret	fullt	ut	i	boligeiendom	eller	næringseiendom	på	medlemsstatens	
territorium,	dersom	de	har	dokumentasjon	på	at	de	relevante	markedene	er	velutviklet	og	har	vært	etablert	
lenge	med	tapsprosenter	på	utlån	med	sikkerhet	i	henholdsvis	boligeiendom	eller	næringseiendom	som	ikke	
overstiger	følgende	grenser:

a)	 tap	som	stammer	fra	utlån	med	henholdsvis	boligeiendom	eller	næringseiendom	som	sikkerhet	opptil	
50	%	av	markedsverdien	(eller	eventuelt	60	%	av	pantelånsverdien	dersom	denne	verdien	er	 lavere)	
overstiger	ikke	0,3	%	av	utestående	lån	med	fast	eiendom	som	sikkerhet	i	et	gitt	år,	og	

b)	 samlede	tap	som	stammer	fra	utlån	med	henholdsvis	boligeiendom	eller	næringseiendom	som	sikkerhet,	
overstiger	ikke	0,5	%	av	utestående	lån	sikret	i	denne	formen	for	fast	eiendom	i	et	gitt	år.

74.		Dersom	ingen	av	vilkårene	i	nr.	73	er	oppfylt	i	et	gitt	år,	vil	denne	behandlingen	ikke	kunne	benyttes	før	
vilkårene	er	oppfylt	i	et	påfølgende	år.

75.		Vedkommende	myndigheter	som	ikke	tillater	behandlingen	i	henhold	til	nr.	73,	kan	tillate	at	kredittinstitusjoner	
gir	de	tillatte	risikovektene	i	henhold	til	denne	behandlingen	til	engasjementer	med	sikkerhet	i	henholdsvis	
boligeiendom	eller	næringseiendom	på	 territoriet	 til	de	medlemsstatene	hvis	vedkommende	myndigheter	
tillater	den	nevnte	behandlingen,	på	de	samme	vilkår	som	dem	som	gjelder	i	vedkommende	medlemsstat.

1.6.		 Beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	for	blandet	sikkerhet

76.		Dersom	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	blir	beregnet	i	henhold	til	artikkel	84-89,	
og	det	blir	stilt	sikkerhet	for	et	engasjement	med	både	finansielle	sikkerheter	og	andre	godtakbare	sikkerheter,	
skal	LGD*,	som	skal	anvendes	som	LGD-verdi	i	henhold	til	vedlegg	VII,	beregnes	som	følger.	

77.		Det	 skal	 kreves	 at	 kredittinstitusjonen	 deler	 opp	 den	 volatilitetsjusterte	 verdien	 av	 engasjementet	 (dvs.	
verdien	etter	at	volatilitetsjusteringen	fastsatt	 i	nr.	33	er	 foretatt)	 i	deler	som	hver	 for	seg	bare	er	dekket	
av	én	type	sikkerhet.	Det	vil	si	at	kredittinstitusjonen	må	dele	opp	engasjementet	i	den	delen	som	omfattes	
av	 godtakbare	finansielle	 sikkerheter,	 den	delen	 som	omfattes	 av	 fordringer,	 de	 delene	 som	omfattes	 av	
sikkerhet	i	næringseiendom	og/eller	sikkerhet	i	boligeiendom,	den	delen	som	omfattes	av	andre	godtakbare	
sikkerheter	og	eventuelt	den	usikrede	restdelen.

78.		LGD*	for	hver	del	av	engasjementet	skal	beregnes	separat	i	samsvar	med	de	relevante	bestemmelsene	i	dette	
vedlegg.

1.7.		 Annen	finansiert	kredittbeskyttelse

1.7.1.	 Innskudd	i	tredjemannsinstitusjoner

79.		Når	vilkårene	i	del	2	nr.	12	er	oppfylt,	kan	kredittbeskyttelse	som	faller	inn	under	vilkårene	i	del	1	nr.	23,	
behandles	som	en	garanti	av	tredjemannsinstitusjonen.
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1.7.2.	 Livsforsikringspoliser	stilt	som	sikkerhet	til	den	långivende	kredittinstitusjon

80.		Når	vilkårene	i	del	2	nr.	13	er	oppfylt,	kan	kredittbeskyttelse	som	faller	inn	under	vilkårene	i	del	1	nr.	24,	
behandles	som	en	garanti	av	foretaket	som	yter	livsforsikringen.	Verdien	av	den	godkjente	kredittbeskyttelsen	
skal	være	gjenkjøpsverdien	av	livsforsikringspolisen.

1.7.3.	 Institusjoners	instrumenter	som	gjenkjøpes	på	anmodning

81.		Godtakbare	 instrumenter	 i	 henhold	 til	 del	 1	 nr.	 25	 kan	 behandles	 som	 en	 garanti	 av	 den	 utstedende	
institusjonen.

82.		Verdien	av	den	anerkjente	kredittbeskyttelsen	skal	være	som	følger:

a)	 Dersom	 instrumentet	 skal	 gjenkjøpes	 til	 pålydende	 verdi,	 skal	 verdien	 av	 beskyttelsen	 være	 dette	
beløpet.

b)	 Dersom	 instrumentet	 skal	 gjenkjøpes	 til	markedspris,	 skal	 verdien	 av	 beskyttelsen	 være	 verdien	 av	
instrumentet	verdsatt	på	samme	måte	som	obligasjonene	angitt	i	del	1	nr.	8.

2.	 IKKE-FINANSIERT	KREDITTBESKYTTELSE

2.1.		 Verdsetting

83.		Verdien	 av	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 (G)	 skal	 være	 det	 beløpet	 som	 yteren	 av	 beskyttelsen	 har	
påtatt	 seg	 å	 betale	 i	 tilfelle	 av	 låntakers	 mislighold	 eller	 manglende	 betaling,	 eller	 når	 andre	 nærmere	
angitte	kreditthendelser	inntreffer.	Med	hensyn	til	kredittderivater	som	ikke	som	kreditthendelse	omfatter	
en	 omstrukturering	 av	 den	 underliggende	 forpliktelsen	 som	 innebærer	 ettergivelse	 eller	 utsettelse	 av	
tilbakebetaling	av	hovedstolen,	renter	eller	avgifter	som	fører	til	en	kredittapshendelse	(dvs.	verdijustering,	
at	det	må	foretas	en	verdijustering	eller	en	annen	tilsvarende	debitering	i	resultatet),	skal	

a)	 verdien	av	kredittbeskyttelsen	som	er	beregnet	i	henhold	til	første	punktum	i	dette	nummer,	reduseres	
med	 40	%	 når	 det	 beløpet	 som	 yteren	 av	 beskyttelsen	 har	 påtatt	 seg	 å	 betale,	 ikke	 er	 høyere	 enn	
engasjementsverdien,	eller

b)	 verdien	av	kredittbeskyttelsen	ikke	være	høyere	enn	60	%	av	engasjementsverdien	når	det	beløpet	som	
yteren	av	beskyttelsen	har	påtatt	seg	å	betale,	er	høyere	enn	engasjementsverdien.

84.		Når	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 er	 angitt	 i	 en	 annen	 valuta	 enn	 den	 som	 engasjementet	 er	 angitt	 i	
(manglende	 motsvarende	 valuta),	 skal	 verdien	 av	 kredittbeskyttelsen	 reduseres	 ved	 å	 anvende	 en	
volatilitetsjustering	(HFX)	på	følgende	måte:

G*	=	G	x	(1-HFX)

der	

G	er	det	nominelle	beløp	for	kredittbeskyttelsen,

G*	er	verdien	av	G	justert	for	en	eventuell	valutarisiko,	og	

Hfx	er	volatilitetsjusteringen	for	eventuell	manglende	motsvarende	valuta	mellom	kredittbeskyttelsen	og	den	
underliggende	forpliktelsen.

Når	det	ikke	foreligger	noen	manglende	motsvarende	valuta:	

G*	=	G

85.		Volatilitetsjusteringene	for	eventuell	manglende	motsvarende	valuta	kan	beregnes	i	henhold	til	metoden	med	
volatilitetsjusteringer	fastsatt	av	tilsynsmyndighetene	eller	metoden	med	egenfastsatte	volatilitetsjusteringer	
som	beskrevet	i	nr.	34-57.
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2.2.		 Beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp

2.2.1.	 Delvis	beskyttelse	—	oppdeling	i	transjer

86.		Når	kredittinstitusjonen	overfører	en	del	av	 risikoen	 for	et	 lån	 i	en	eller	flere	 transjer,	kommer	 reglene	 i	
artikkel	94-101	til	anvendelse.	Vesentlige	grenseverdier	for	betaling	som	det	ikke	skal	skje	noen	betalinger	
under	i	tilfelle	av	tap,	anses	for	å	tilsvare	førstetapsposisjoner	og	å	føre	til	en	risikooverføring	i	transjer.

2.2.2.	 Standardmetoden

a)	 Full	beskyttelse

87.		Med	hensyn	til	artikkel	80	skal	g	være	den	risikovekt	som	skal	gis	til	et	engasjement	som	er	fullt	beskyttet	
av	ikke-finansiert	beskyttelse	(GA),	der	

g	er	risikovekten	for	engasjementer	med	yteren	av	beskyttelse	som	angitt	i	artikkel	78-83,	og	

GA	 er	 verdien	 av	 G*	 som	 beregnet	 i	 henhold	 til	 nr.	 84	 og	 ytterligere	 justert	 for	 eventuell	 manglende	
motsvarende	løpetid	som	fastsatt	i	del	4.

b)	 Delvis	beskyttelse	—	lik	prioritet

88.		Når	det	beskyttede	beløpet	er	mindre	enn	engasjementsverdien,	og	de	beskyttede	og	ubeskyttede	delene	har	
lik	prioritet	—	dvs.	kredittinstitusjonen	og	yteren	av	beskyttelse	deler	tap	pro	rata,	skal	kapitalkravet	settes	
ned	i	forhold	til	dette.	Med	hensyn	til	artikkel	80	skal	risikovektede	engasjementsbeløp	beregnes	i	samsvar	
med	følgende	formel:	

(E-GA)	x	r	+	GA	x	g

der	

E	er	engasjementsverdien,	

GA	 er	 verdien	 av	 G*	 som	 beregnet	 i	 henhold	 til	 nr.	 84	 og	 ytterligere	 justert	 for	 eventuell	 manglende	
motsvarende	løpetid	som	fastsatt	i	del	4,	

r	er	risikovekten	for	engasjementer	med	debitor	som	angitt	i	artikkel	78-83,	og	

g	er	risikovekten	for	engasjementer	med	yteren	av	beskyttelse	som	angitt	i	artikkel	78-83.	

c)	 Statsgarantier

89.		Vedkommende	myndigheter	kan	utvide	behandlingen	i	vedlegg	VI	del	1	nr.	4	og	5	til	engasjementer	eller	
deler	 av	 engasjementer	 garantert	 av	 sentralmyndigheter	 eller	 sentralbanker,	 dersom	garantien	 er	 angitt	 i	
låntakers	nasjonale	valuta	og	engasjementet	er	finansiert	i	denne	valutaen.

2.2.3.		IRB-metoden

Full	beskyttelse/delvis	beskyttelse	—	lik	prioritet

90.		For	den	dekkede	delen	 av	 engasjementet	 (basert	 på	den	 justerte	verdien	 av	kredittbeskyttelsen	GA),	 kan	
PD-verdien	 i	henhold	 til	 vedlegg	VII	del	2	være	PD-verdien	 til	 yteren	av	beskyttelse,	 eller	 en	PD-verdi	
mellom	PD-verdien	til	låntaker	og	PD-verdien	til	garantisten	dersom	det	ikke	anses	å	være	nødvendig	med	
full	 erstatning.	 I	 tilfelle	 av	 etterstilte	 engasjementer	 og	 ikke-etterstilt	 ikke-finansiert	 beskyttelse	 kan	 den	
LGD-verdien	som	skal	anvendes	i	henhold	til	vedlegg	VII	del	2,	være	den	som	er	tilknyttet	fordringer	med	
best	prioritet.

91.		For	en	eventuell	udekket	del	av	engasjementet	skal	PD-verdien	være	låntakers	PD-verdi,	og	LGD-verdien	
skal	være	verdien	til	det	underliggende	engasjementet.

92.		GA	er	verdien	av	G*	beregnet	i	henhold	til	nr.	84	og	ytterligere	justert	for	eventuell	manglende	motsvarende	
løpetid	som	fastsatt	i	del	4.
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DEL	4

Manglende	motsvarende	løpetid

1.	 Ved	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	foreligger	det	manglende	motsvarende	løpetid	når	den	
gjenværende	løpetiden	til	kredittbeskyttelsen	er	kortere	enn	den	gjenværende	løpetiden	til	det	beskyttede	
engasjementet.	Beskyttelse	med	mindre	enn	tre	måneders	gjenværende	løpetid,	der	løpetiden	er	kortere	enn	
løpetiden	til	det	underliggende	engasjementet,	skal	ikke	anerkjennes.

2.	 Når	det	foreligger	manglende	motsvarende	løpetid,	skal	kredittbeskyttelsen	ikke	anerkjennes	når	

a)	 den	opprinnelige	løpetiden	for	beskyttelsen	er	kortere	enn	ett	år,	eller	

b)	 engasjementet	er	en	kortsiktig	eksponering	som	ifølge	vedkommende	myndigheter	er	omfattet	av	en	
nedre	grense	på	én	dag,	istedenfor	en	nedre	grense	på	ett	år,	med	hensyn	til	løpetiden	(M)	i	henhold	til	
vedlegg	VII	del	2	nr.	14.

1.	 DEFINISJON	AV	LØPETID

3.	 Innenfor	en	høyeste	grense	på	fem	år	skal	den	effektive	løpetiden	for	det	underliggende	instrumentet	være	
den	lengst	mulige	gjenværende	tiden	før	debitor	etter	planen	skal	oppfylle	sine	forpliktelser.	Med	forbehold	
for	nr.	4	skal	løpetiden	til	kredittbeskyttelsen	være	tiden	fram	til	det	tidligste	tidspunktet	da	beskyttelsen	kan	
utløpe	eller	sies	opp.

4.	 Når	selgeren	av	beskyttelse	har	mulighet	til	å	si	opp	beskyttelsen,	skal	løpetiden	til	beskyttelsen	være	tiden	
fram	til	det	 tidligste	tidspunktet	da	yteren	av	beskyttelse	kan	benytte	denne	muligheten.	Når	kjøperen	av	
beskyttelse	har	mulighet	til	å	si	opp	beskyttelsen,	og	vilkårene	i	avtalen	som	ligger	til	grunn	for	beskyttelsen,	
inneholder	 en	 stimulans	 for	 kredittinstitusjonen	 til	 å	 si	 opp	 transaksjonen	 før	 avtalens	 utløpsdato,	 skal	
beskyttelsens	løpetid	være	tiden	fram	til	det	tidligste	tidspunktet	da	denne	muligheten	kan	benyttes;	i	motsatt	
fall	ville	et	slikt	alternativ	kunne	anses	for	ikke	å	påvirke	beskyttelsens	løpetid.

5.	 Når	det	 ikke	er	noe	som	hindrer	et	kredittderivat	 i	å	 forfalle	 før	utløpet	av	en	betalingsutsettelse	som	er	
nødvendig	for	mislighold	av	den	underliggende	forpliktelsen	som	følge	av	manglende	betaling	ved	forfall,	
skal	beskyttelsens	løpetid	reduseres	med	betalingsutsettelsens	lengde.

2.	 VERDSETTING	AV	BESKYTTELSE

2.1.		 Transaksjoner	 som	 omfattes	 av	 finansiert	 kredittbeskyttelse	 —	 den	 enkle	 metoden	 for	 finansielle	
sikkerheter

6.	 Dersom	det	foreligger	manglende	motsvarende	løpetid	mellom	engasjementet	og	kredittbeskyttelsen,	skal	
sikkerheten	ikke	anerkjennes.

2.2.		 Transaksjoner	 som	 omfattes	 av	 finansiert	 kredittbeskyttelse	—	 den	 avanserte	metoden	 for	 finansielle	
sikkerheter

7.	 Kredittbeskyttelsens	og	engasjementets	løpetid	må	gjenspeiles	i	den	justerte	verdien	av	sikkerheten	i	samsvar	
med	følgende	formel:

CVAM	=	CVA	x	(t-t*)/(T-t*)

der	

CVA	er	det	 laveste	beløpet	av	den	volatilitetsjusterte	verdien	av	sikkerheten	som	angitt	 i	del	3	nr.	33,	og	
engasjementsbeløpet,

t	er	den	laveste	verdien	av	antall	år	som	gjenstår	fram	til	forfallstidspunktet	til	kredittbeskyttelsen,	beregnet	
i	samsvar	med	nr.	3-5,	og	verdien	av	T,
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T	er	den	laveste	verdien	av	antall	år	som	gjenstår	fram	til	forfallstidspunktet	for	engasjementet,	beregnet	i	
samsvar	med	nr.	3-5,	og	fem	år,	og

t*	er	lik	0,25.

CVAM	skal	 tilsvare	CVA	ytterligere	 justert	 for	manglende	motsvarende	 løpetid	og	settes	 inn	 i	 formelen	for	
beregning	av	den	fullt	justerte	verdien	av	engasjementet	(E*)	i	henhold	til	del	3	nr.	33.

2.3.		 Transaksjoner	underlagt	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse

8.	 Kredittbeskyttelsens	og	engasjementets	løpetid	må	gjenspeiles	i	den	justerte	verdien	av	kredittbeskyttelsen	i	
samsvar	med	følgende	formel:

GA	=	G*	x	(t-t*)/(T-t*)

der	

G*	er	beskyttelsesbeløpet	justert	for	eventuell	manglende	motsvarende	valuta,	

GA	er	G*	justert	for	manglende	motsvarende	løpetid,	

t	er	den	laveste	verdien	av	antall	år	som	gjenstår	fram	til	forfallstidspunktet	til	kredittbeskyttelsen,	beregnet	
i	samsvar	med	nr.	3-5,	og	verdien	av	T,

T	er	den	laveste	verdien	av	antall	år	som	gjenstår	fram	til	forfallstidspunktet	til	engasjementet,	beregnet	i	
samsvar	med	nr.	3-5,	og	5	år,	og

t*	er	lik	0,25.

GA	tilsvarer	dermed	verdien	av	beskyttelsen	i	henhold	til	del	3	nr.	83-92.

DEL	5

Kombinasjoner	av	kredittrisikoreduksjon	med	standardmetoden

1.	 I	 tilfeller	 der	 en	 kredittinstitusjon	 som	 beregner	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 i	 henhold	 til	 artikkel	
78-83,	har	flere	enn	én	form	for	kredittrisikoreduksjon	som	omfatter	ett	enkelt	engasjement	(f.eks.	der	en	
kredittinstitusjon	har	både	sikkerheten	og	en	garanti	som	delvis	dekker	et	engasjement),	skal	kredittinstitusjonen	
dele	opp	engasjementet	i	deler	som	omfattes	av	de	respektive	typene	av	kredittrisikoreduksjon	(f.eks.	en	del	
som	dekkes	av	sikkerheten,	og	en	del	som	dekkes	av	garantien),	og	det	risikovektede	engasjementsbeløpet	
for	hver	del	må	beregnes	separat	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	artikkel	78-83	og	i	dette	vedlegg.

2.	 Når	 kredittbeskyttelse	 som	 ytes	 av	 en	 enkelt	 yter	 av	 beskyttelse,	 har	 ulik	 løpetid,	 skal	 det	 anvendes	 en	
tilsvarende	metode	som	den	som	er	beskrevet	i	nr.	1.

DEL	6

Kredittrisikoreduksjonsteknikker	for	engasjementsgrupper

1.	 KREDITTDERIVATER	DER	BESKYTTELSEN	OPPHØRER	ETTER	FØRSTE	UTLØSENDE	HENDELSE	

1.	 Når	 en	 kredittinstitusjon	 oppnår	 kredittbeskyttelse	 for	 et	 antall	 engasjementer	 på	 det	 vilkår	 at	 det	 første	
misligholdet	blant	engasjementene	skal	utløse	betaling,	og	at	denne	kreditthendelsen	skal	 føre	 til	opphør	
av	 kontrakten,	 kan	 kredittinstitusjonen	 endre	 beregningen	 av	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 og	
eventuelt	 det	 forventede	 tapsbeløp	 for	 engasjementet,	 noe	 som	 i	mangel	 av	 kredittbeskyttelse	 vil	 gi	 det	
laveste	risikovektede	engasjementsbeløpet	i	henhold	til	artikkel	78-83	eller	eventuelt	i	henhold	til	artikkel	
84-89,	i	samsvar	med	dette	vedlegg,	men	bare	dersom	engasjementsverdien	er	mindre	enn	eller	lik	verdien	
av	kredittbeskyttelsen.
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2.	 KREDITTDERIVATER	DER	BESKYTTELSEN	OPPHØRER	ETTER	N-TE	UTLØSENDE	HENDELSE	

2.	 Når	 det	 n-te	 misligholdet	 blant	 engasjementene	 utløser	 betaling	 i	 henhold	 til	 kredittbeskyttelsen,	 kan	
kredittinstitusjonen	som	kjøper	beskyttelsen,	bare	anerkjenne	beskyttelsen	for	beregning	av	risikovektede	
engasjementsbeløp,	og	eventuelt	for	forventet	tapsbeløp,	dersom	beskyttelsen	også	gjelder	for	mislighold	1	
til	n-,1	eller	dersom	n-1	mislighold	allerede	er	skjedd.	I	disse	tilfellene	skal	den	anvendte	metoden	være	den	
som	er	angitt	i	nr.	1	for	derivater	der	kredittbeskyttelsen	opphører	etter	første	utløsende	hendelse,	endret	på	
hensiktsmessig	måte	for	n-te	utløsende	hendelse.

_________
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VEDLEGG IX

VERDIPAPIRISERING

DEL	1	

Definisjoner	for	vedlegg	IX

1.	 I	dette	vedlegg	menes	med:	

–	 «overskytende	margin»	innkrevde	finansieringsutgifter	og	andre	inntekter	fra	verdipapiriserte	engasjementer	
før	omkostninger	og	andre	utgifter,	

–	 «ryddekjøpsopsjon»	 en	 kontraktsmessig	 mulighet	 for	 den	 initiativtakende	 institusjon	 til	 å	 kjøpe	 tilbake	
eller	oppheve	verdipapiriseringsposisjonene	før	alle	de	underliggende	engasjementene	er	tilbakebetalt,	når	
beløpet	for	utestående	engasjementer	faller	under	et	nærmere	fastsatt	nivå,	

–	 «likviditetsfasilitet»	den	verdipapiriseringsposisjonen	som	oppstår	som	følge	av	en	kontraktsmessig	avtale	
om	å	yte	finansiering	for	å	sikre	at	kontantstrømmene	når	investorene	i	rett	tid,	

–	 «kirb»	8	%	av	de	risikovektede	engasjementsbeløp	som	ville	ha	blitt	beregnet	i	henhold	til	artikkel	84-89	
med	hensyn	til	de	verdipapiriserte	engasjementene,	dersom	de	ikke	var	blitt	verdipapirisert,	pluss	beløpet	for	
forventede	tap	tilknyttet	disse	engasjementene	beregnet	i	henhold	til	nevnte	artikler,	

–	 «ekstern	 kredittvurderingsmetode»	 metoden	 for	 å	 beregne	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	
verdipapiriseringsposisjoner	i	samsvar	med	del	4	nr.	46-51,

–	 «formelbasert	 tilsynsmetode»	 metoden	 for	 å	 beregne	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	
verdipapiriseringsposisjoner	i	samsvar	med	del	4	nr.	52-54,

–	 «ikke-kredittvurdert	posisjon»	en	verdipapiriseringsposisjon	som	ikke	har	noen	kvalifisert	kredittvurdering	
foretatt	av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	som	definert	i	artikkel	97,	

–	 «kredittvurdert	posisjon»	en	verdipapiriseringsposisjon	som	har	en	kvalifisert	kredittvurdering	foretatt	av	en	
valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	som	definert	i	artikkel	97,	og	

–	 «program	 for	 sertifikater	 med	 sikkerhet	 i	 eiendeler»	 et	 verdipapiriseringsprogram	 der	 de	 utstedte	
verdipapirene	i	hovedsak	har	form	av	sertifikater	med	en	opprinnelig	løpetid	på	ett	år	eller	mindre.

DEL	2

Minstekrav	for	anerkjennelse	av	overføring	av	betydelig	kredittrisiko	og	beregning	av	risikovektede	
engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	for	verdipapiriserte	engasjementer

1.	 MINSTEKRAV	 FOR	 ANERKJENNELSE	 AV	 OVERFØRING	 AV	 BETYDELIG	 KREDITTRISIKO	 I	 EN	
TRADISJONELL	VERDIPAPIRISERING

1.	 Den	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 ved	 en	 tradisjonell	 verdipapirisering	 kan	 utelukke	 verdipapiriserte	
engasjementer	 fra	 beregningen	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 og	 forventede	 tapsbeløp	 dersom	
betydelig	 kredittrisiko	 tilknyttet	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene	 er	 blitt	 overført	 til	 tredjemann,	 og	
overføringen	er	skjedd	i	samsvar	med	følgende	vilkår:

a)	 Dokumentasjonen	av	verdipapiriseringen	gjenspeiler	det	økonomiske	innholdet	i	transaksjonen.	

b)	 De	 verdipapiriserte	 engasjementene	 holdes	 utenfor	 den	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 og	 dens	
kreditorers	 rekkevidde,	 herunder	 også	 i	 tilfelle	 av	 konkurs	 eller	 tilsvarende	 forvaltning.	 Dette	 skal	
bekreftes	av	en	uttalelse	av	en	kvalifisert	juridisk	rådgiver.
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c)	 De	utstedte	verdipapirene	utgjør	ikke	noen	betalingsforpliktelse	for	den	initiativtakende	kredittinstitusjon.	

d)	 Erververen	er	et	spesialforetak	for	verdipapirisering.

e)	 Den	initiativtakende	kredittinstitusjon	beholder	ingen	faktisk	eller	indirekte	kontroll	over	de	overførte	
engasjementene.	En	initiativtakende	kredittinstitusjon	skal	anses	for	å	ha	beholdt	faktisk	kontroll	over	de	
overførte	engasjementene	dersom	den	har	rett	til	å	kjøpe	tilbake	de	tidligere	overførte	engasjementene	
fra	 erververen	 for	 å	 realisere	 gevinstene	 av	 dem,	 eller	 dersom	 den	 er	 forpliktet	 til	 igjen	 å	 påta	 seg	
overført	 risiko.	At	 den	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 beholder	 rettigheter	 eller	 forpliktelser	med	
hensyn	til	forvaltningen	av	engasjementene,	skal	i	seg	selv	ikke	anses	for	å	utgjøre	indirekte	kontroll	
over	engasjementene.

f)	 Når	det	foreligger	en	ryddekjøpsopsjon,	er	følgende	vilkår	oppfylt:	

i)	 ryddekjøpsopsjonen	kan	utøves	etter	den	initiativtakende	kredittinstitusjons	valg,	

ii)	 ryddekjøpsopsjonen	 kan	 bare	 utøves	 når	 10	%	 eller	mindre	 av	 den	 opprinnelige	 verdien	 av	 de	
verdipapiriserte	engasjementene	fortsatt	ikke	er	amortisert,	og	

iii)	 ryddekjøpsopsjonen	er	ikke	strukturert	for	å	unngå	fordeling	av	tap	på	kredittforbedringsposisjoner	
eller	andre	posisjoner	som	innehas	av	investorer,	og	er	heller	ikke	på	annen	måte	strukturert	for	å	gi	
kredittforbedring.

g)	 Dokumentasjonen	av	verdipapiriseringen	inneholder	ikke	bestemmelser	som	

i)	 bortsett	fra	i	tilfelle	av	bestemmelser	om	tidlig	amortisering,	krever	at	posisjoner	i	verdipapiriseringen	
skal	forbedres	av	den	initiativtakende	kredittinstitusjon	blant	annet	ved	å	endre	de	underliggende	
kredittengasjementene	 eller	 øke	 avkastningen	 som	 skal	 betales	 til	 investorer	 som	 resultat	 av	 en	
svekket	kredittkvalitet	med	hensyn	til	de	verdipapiriserte	engasjementene,	eller	

ii)	 øker	avkastningen	som	skal	betales	til	innehavere	av	posisjoner	i	verdipapiriseringen	som	reaksjon	
på	en	svekket	kredittkvalitet	med	hensyn	til	den	underliggende	gruppen.

2.	 MINSTEKRAV	 FOR	 ANERKJENNELSE	 AV	 OVERFØRING	 AV	 BETYDELIG	 KREDITTRISIKO	 I	 EN	
SYNTETISK	VERDIPAPIRISERING

2.	 En	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 for	 en	 syntetisk	 verdipapirisering	 kan	 beregne	 risikovektede	
engasjementsbeløp,	 og	 eventuelt	 forventede	 tapsbeløp,	 for	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene	 i	 samsvar	
med	nr.	3	og	4	nedenfor,	dersom	betydelig	kredittrisiko	er	blitt	overført	til	tredjemann	enten	ved	finansiert	
eller	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse,	og	overføringen	oppfyller	følgende	vilkår:	

a)	 Dokumentasjonen	av	verdipapiriseringen	gjenspeiler	det	økonomiske	innholdet	i	transaksjonen.	

b)	 Kredittbeskyttelsen	som	kredittrisikoen	er	overført	i	henhold	til,	oppfyller	kravene	til	godkjenning	og	
andre	krav	i	henhold	til	artikkel	90-93	for	godkjenning	av	slik	kredittbeskyttelse.	Med	hensyn	til	dette	
nummer	skal	foretak	for	særskilte	formål	(SPE)	ikke	anerkjennes	som	godtakbare	ytere	av	ikke-finansiert	
beskyttelse.

c)	 De	instrumentene	som	benyttes	til	overføring	av	kredittrisiko,	inneholder	ikke	vilkår	som	

i)	 pålegger	betydelige	terskelverdier	med	hensyn	til	vesentlighet	under	hvilke	kredittbeskyttelse	ikke	
anses	for	å	utløses	dersom	det	inntreffer	en	kreditthendelse,	

ii)	 tillater	opphør	av	beskyttelsen	på	grunn	av	svekket	kredittkvalitet	med	hensyn	til	de	underliggende	
engasjementene,	
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iii)	 krever,	bortsett	fra	i	tilfelle	av	bestemmelser	om	tidlig	amortisering,	at	posisjoner	i	verdipapiriseringen	
blir	forbedret	av	den	initiativtakende	kredittinstitusjon,	

iv)	 øker	kredittinstitusjonens	kostnader	til	kredittbeskyttelse	eller	den	avkastningen	som	skal	betales	
til	innehavere	av	posisjoner	i	verdipapiriseringen	som	reaksjon	på	en	svekket	kredittkvalitet	med	
hensyn	til	den	underliggende	gruppen.

d)	 Det	er	innhentet	en	uttalelse	fra	en	kvalifisert	juridisk	rådgiver	som	bekrefter	at	kredittbeskyttelsen	har	
rettskraft	i	alle	relevante	jurisdiksjoner.

3.	 INITIATIVTAKENDE	 KREDITTINSTITUSJONERS	 BEREGNING	 AV	 RISIKOVEKTEDE	 ENGASJE-
MENTSBELØP	FOR	ENGASJEMENTER	VERDIPAPIRISERT	I	EN	SYNTETISK	VERDIPAPIRISERING

3.	 Ved	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	for	verdipapiriserte	engasjementer	der	vilkårene	i	nr.	2	
er	oppfylt,	skal	den	initiativtakende	kredittinstitusjon	i	en	syntetisk	verdipapirisering	i	henhold	til	nr.	5-7	
benytte	 relevante	 beregningsmetoder	 som	 fastsatt	 i	 del	 4,	 og	 ikke	 dem	 som	 er	 fastsatt	 i	 artikkel	 78-89.	
For	kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventet	tapsbeløp	i	henhold	til	
artikkel	84-89,	skal	det	forventede	tapsbeløp	for	slike	engasjementer	være	lik	null.

4.	 Av	 klarhetshensyn	 viser	 nr.	 3	 til	 hele	 gruppen	 av	 engasjementer	 som	 omfattes	 av	 verdipapiriseringen.	
Med	 forbehold	 for	 nr.	 5-7	 kreves	 det	 at	 den	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 beregner	 risikovektede	
engasjementsbeløp	for	alle	transjer	i	verdipapiriseringen	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	del	4,	herunder	dem	
som	gjelder	anerkjennelse	av	kredittrisikoreduksjon.	Når	en	transje	for	eksempel	blir	overført	ved	hjelp	av	
ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	til	en	tredjemann,	skal	risikovekten	for	vedkommende	tredjemann	anvendes	
på	transjen	ved	beregningen	av	den	initiativtakende	kredittinstitusjons	risikovektede	engasjementsbeløp.

3.1.		 Behandling	av	manglende	motsvarende	løpetid	i	syntetiske	verdipapiriseringer

5.	 Ved	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	i	samsvar	med	nr.	3	skal	enhver	manglende	motsvarende	
løpetid	mellom	den	kredittbeskyttelsen	 som	oppdelingen	 i	 transjer	 skjer	gjennom,	og	de	verdipapiriserte	
engasjementene,	tas	i	betraktning	i	samsvar	med	nr.	6-7.

6.	 Løpetiden	 til	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene	 skal	 anses	 for	 å	 være	 den	 lengste	 løpetiden	 til	 disse	
engasjementene,	men	høyst	fem	år.	Løpetiden	til	kredittbeskyttelsen	skal	fastsettes	i	samsvar	med	vedlegg	
VIII.

7.	 En	initiativtakende	kredittinstitusjon	skal	se	bort	fra	eventuell	manglende	motsvarende	løpetid	ved	beregning	
av	risikovektede	engasjementsbeløp	for	transjer	som	innenfor	rammen	av	del	4	gis	en	risikovekt	på	1	250	%.	
For	alle	andre	transjer	skal	den	manglende	motsvarende	løpetiden	i	vedlegg	VIII	anvendes	i	samsvar	med	
følgende	formel:

RW*	er	[RW(SP)	×	(t	-	t*)	/	(T	-	t*)]	+	[RW(Ass)	×	(T	-	t)	/	(T	-	t*)]

der	

RW*	er	risikovektede	engasjementsbeløp	med	hensyn	til	artikkel	75	bokstav	a),	

RW(Ass)	er	risikovektede	engasjementsbeløp	for	engasjementer	dersom	de	ikke	hadde	vært	verdipapirisert,	
beregnet	på	prorata-grunnlag,	

RW(SP)	 er	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 beregnet	 i	 henhold	 til	 nr.	 3	 dersom	 det	 ikke	 foreligger	
manglende	motsvarende	løpetid,	

T	er	løpetiden	til	de	underliggende	engasjementene	uttrykt	i	antall	år,	

t	er	løpetiden	til	kredittbeskyttelsen.	uttrykt	i	år,	og	

t*	er	0,25.
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DEL	3

Eksterne	kredittvurderinger

1.	 KRAV	 TIL	 KREDITTVURDERINGER	 FORETATT	 AV	 EKSTERNE	 KREDITTVURDERINGS-
INSTITUSJONER

1.	 For	 å	 kunne	 benyttes	 til	 beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 i	 henhold	 til	 del	 4	 skal	 en	
kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	valgbar	 ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	være	 i	 samsvar	med	 følgende	
vilkår:	

a)	 Det	 skal	 ikke	 være	 manglende	 samsvar	 mellom	 de	 typene	 av	 betalinger	 som	 gjenspeiles	 i	
kredittvurderingen,	og	de	typene	av	betaling	som	kredittinstitusjonen	har	rett	til	i	henhold	til	kontrakten	
som	er	grunnlaget	for	vedkommende	verdipapiriseringsposisjon.	

b)	 Kredittvurderingene	skal	være	offentlig	tilgjengelige	for	markedet.	Kredittvurderinger	anses	for	å	være	
offentlig	tilgjengelige	bare	dersom	de	er	offentliggjort	i	et	offentlig	tilgjengelig	forum	og	omfattes	av	
den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjons	endringsmatrise.	Kredittvurderinger	som	er	gjort	tilgjengelige	
bare	for	et	begrenset	antall	foretak,	skal	ikke	anses	for	å	være	offentlig	tilgjengelige.

2.	 BRUK	AV	KREDITTVURDERINGER

2.	 En	 kredittinstitusjon	 kan	 utpeke	 en	 eller	 flere	 valgbare	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoner	 hvis	
kredittvurderinger	skal	benyttes	ved	beregning	av	kredittinstitusjonens	risikovektede	engasjementsbeløp	i	
henhold	til	artikkel	94-101	(en	«utpekt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon»).

3.	 Med	forbehold	for	nr.	5-7	nedenfor	skal	en	kredittinstitusjon	benytte	kredittvurderinger	fra	utpekte	eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner	konsekvent	med	hensyn	til	sine	verdipapiriseringsposisjoner.

4.	 I	 henhold	 til	 nr.	 5	 og	 6	 kan	 en	 kredittinstitusjon	 ikke	 benytte	 en	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjons	
kredittvurderinger	for	sine	posisjoner	 i	enkelte	 transjer,	og	en	annen	ekstern	kredittvurderingsinstitusjons	
kredittvurderinger	for	sine	posisjoner	i	andre	transjer	innenfor	samme	struktur,	uansett	om	de	er	kredittvurdert	
av	den	første	eksterne	kredittvurderingsinstitusjonen	eller	ikke.

5.	 Dersom	en	posisjon	har	to	kredittvurderinger	foretatt	av	utpekte	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner,	skal	
kredittinstitusjonen	benytte	den	minst	gunstige	kredittvurderingen.

6.	 Dersom	en	posisjon	har	flere	enn	to	kredittvurderinger	foretatt	av	utpekte	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner,	
skal	 kredittinstitusjonen	 benytte	 de	 to	 gunstigste	 kredittvurderingene.	 Dersom	 de	 to	 gunstigste	
kredittvurderingene	er	forskjellige,	skal	den	minst	gunstige	av	de	to	benyttes.

7.	 Dersom	kredittbeskyttelse	som	er	godtakbar	i	henhold	til	artikkel	90-93,	blir	gitt	direkte	til	spesialforetaket	
for	verdipapirisering,	og	denne	beskyttelsen	gjenspeiles	i	kredittvurderingen	av	en	posisjon	foretatt	av	en	
utpekt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon,	kan	 risikovekten	 tilknyttet	denne	kredittvurderingen	benyttes.	
Dersom	 kredittbeskyttelsen	 ikke	 er	 godtakbar	 i	 henhold	 til	 artikkel	 90-93,	 skal	 kredittvurderingen	 ikke	
anerkjennes.	 I	 en	 situasjon	der	kredittbeskyttelsen	 ikke	gis	 til	 spesialforetaket	 for	verdipapirisering,	men	
direkte	til	en	verdipapiriseringsposisjon,	skal	kredittvurderingen	ikke	anerkjennes.

3.	 INNPLASSERING

8.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 fastsette	 hvilken	 risikoklasse	 i	 tabellene	 i	 del	 4	 hver	 kredittvurdering	
foretatt	av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	skal	tilknyttes.	Vedkommende	myndigheter	skal	i	
den	forbindelse	skille	mellom	relative	grader	av	risiko	som	hver	enkelt	vurdering	gir	uttrykk	for.	De	skal	ta	i	
betraktning	kvantitative	faktorer	som	for	eksempel	misligholds-	og/eller	tapsprosenter	og	kvalitative	faktorer	
som	for	eksempel	hvilke	 typer	 transaksjoner	som	er	vurdert	av	den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjon,	
samt	betydningen	av	kredittvurderingen.

9.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 søke	 å	 sikre	 at	 verdipapiriseringsposisjoner	 som	 har	 er	 gitt	 samme	
risikovekt	på	grunnlag	av	kredittvurderingene	foretatt	av	valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner,	
blir	underlagt	tilsvarende	grader	av	kredittrisiko.	Dette	skal	eventuelt	omfatte	en	endring	av	vedkommende	
myndigheters	avgjørelse	med	hensyn	til	risikoklasse	som	en	bestemt	kredittvurdering	skal	tilknyttes.
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DEL	4

Beregning

1.	 BEREGNING	AV	RISIKOVEKTEDE	ENGASJEMENTSBELØP

1.	 Med	 hensyn	 til	 artikkel	 96	 skal	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 til	 en	 verdipapiriseringsposisjon	
beregnes	ved	at	posisjonens	engasjementsverdi	gis	den	relevante	risikovekt	som	fastsatt	i	denne	del.

2.	 Med	forbehold	for	nr.	3

a)	 skal	engasjementsverdien	av	en	verdipapiriseringsposisjon	i	balansen	være	dens	verdi	i	balansen	dersom	
en	kredittinstitusjon	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	i	henhold	til	nr.	6-36,	

b)	 skal	 engasjementsverdien	 av	 en	 verdipapiriseringsposisjon	 i	 balansen	 måles	 før	 fradrag	 for	
verdijusteringer	 dersom	en	kredittinstitusjon	beregner	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 i	 henhold	 til	
nr.	37-76,	

c)	 skal	engasjementsverdien	av	en	verdipapiriseringsposisjon	utenfor	balansen	være	dens	nominelle	verdi	
multiplisert	med	en	konverteringsfaktor	som	fastsatt	i	dette	vedlegg.	Denne	konverteringsfaktoren	skal	
være	100	%	med	mindre	annet	er	angitt.

3.	 Engasjementsverdien	av	en	verdipapiriseringsposisjon	som	oppstår	som	følge	av	et	derivat	oppført	i	vedlegg	
IV,	skal	fastsettes	i	samsvar	med	vedlegg	III.

4.	 Dersom	en	verdipapiriseringsposisjon	er	underlagt	finansiert	kredittbeskyttelse,	kan	engasjementsverdien	av	
vedkommende	posisjon	endres	i	samsvar	med	og	med	forbehold	for	kravene	i	vedlegg	VIII,	slik	det	er	angitt	
i	dette	vedlegg.

5.	 Når	en	kredittinstitusjon	har	 to	eller	flere	overlappende	posisjoner	 i	en	verdipapirisering,	 skal	den,	 i	den	
utstrekning	de	overlapper	hverandre,	i	sin	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	bare	ta	med	den	
posisjonen	eller	den	delen	av	en	posisjon	som	gir	de	høyeste	risikovektede	engasjementsbeløpene.	I	dette	
nummer	menes	med	«overlapping»	at	posisjonene	helt	eller	delvis	representerer	en	eksponering	for	samme	
risiko,	slik	at	det	så	langt	de	overlapper,	dreier	seg	om	en	enkelt	eksponering.

2.	 BEREGNING	AV	RISIKOVEKTEDE	ENGASJEMENTSBELØP	I	HENHOLD	TIL	STANDARDMETODEN

6.	 Med	 forbehold	 for	 nr.	 8	 skal	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 til	 en	 kredittvurdert	
verdipapiriseringsposisjon	 beregnes	 ved	 å	 gi	 engasjementsverdien	 den	 risikovekt	 som	 er	 tilknyttet	 den	
risikoklasse	som	vedkommende	myndigheter	har	fastsatt	for	kredittvurderingen,	i	samsvar	med	artikkel	98	
og	som	angitt	i	tabell	1	og	2.

Tabell 1

Andre	posisjoner	enn	posisjoner	med	kortsiktige	kredittvurderinger

Risikoklasse 1 2 3 4 5	og	under

Risikovekt 20	% 50	% 100	% 350	% 1	250	%

Tabell 2

Posisjoner	med	kortsiktige	kredittvurderinger

Risikoklasse 1 2 3 Alle	andre	kredittvurderinger

Risikovekt 20	% 50	% 100	% 1	250	%

7.	 Med	 forbehold	 for	 nr.	 10-15	 skal	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 til	 en	 ikke-kredittvurdert	
verdipapiriseringsposisjon	beregnes	ved	å	benytte	en	risikovekt	på	1	250	%.
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2.1.		 Initiativtakende	kredittinstitusjoner	og	organiserende	kredittinstitusjoner

8.	 For	 en	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 eller	 en	 organiserende	 kredittinstitusjon	 kan	 de	 risikovektede	
engasjementsbeløpene	 som	 er	 beregnet	 med	 hensyn	 til	 institusjonens	 posisjoner	 i	 en	 verdipapirisering,	
være	begrenset	 til	de	risikovektede	engasjementsbeløpene	som	ville	blitt	beregnet	for	de	verdipapiriserte	
engasjementene	 dersom	 de	 ikke	 hadde	 vært	 verdipapirisert	 i	 henhold	 til	 den	 antatte	 anvendelsen	 av	
en	 risikovekt	på	150	%	på	alle	 forfalte	poster	og	poster	 som	er	definert	 som	«høyrisikoposter»	blant	de	
verdipapiriserte	engasjementene.

2.2.		 Behandling	av	ikke-kredittvurderte	posisjoner

9.	 Kredittinstitusjoner	som	har	en	 ikke-kredittvurdert	verdipapiriseringsposisjon,	kan	anvende	behandlingen	
i	 nr.	 10	 for	 beregning	 av	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 for	 den	 posisjonen,	 forutsatt	 at	
sammensetningen	av	gruppen	av	verdipapiriserte	engasjementer	til	enhver	tid	er	kjent.

10.	 En	kredittinstitusjon	kan	 anvende	 den	 vektede	 gjennomsnittlige	 risikovekt	 som	ville	 ha	 blitt	 anvendt	 på	
de	 verdipapiriserte	 engasjementene	 i	 henhold	 til	 artikkel	 78-83	 av	 en	 kredittinstitusjon	 som	 innehadde	
engasjementene,	multiplisert	med	 en	 konsentrasjonsfaktor.	Denne	 konsentrasjonsfaktoren	 er	 lik	 summen	
av	 de	 nominelle	 beløpene	 for	 alle	 transjer	 dividert	med	 summen	 av	 de	 nominelle	 beløpene	 for	 transjer	
som	er	etterstilt	eller	sidestilt	med	den	transjen	som	posisjonen	innehas	i,	inklusive	vedkommende	transje.	
Risikovekten	 som	 er	 resultatet	 av	 dette,	 skal	 ikke	 være	 høyere	 enn	 1	 250	%	 eller	 lavere	 enn	 noen	 av	
risikovektene	som	anvendes	på	en	kredittvurdert	foranstilt	transje.	Når	kredittinstitusjonen	ikke	kan	fastsette	
risikovekter	som	ville	kunne	benyttes	på	de	verdipapiriserte	engasjementene	i	henhold	til	artikkel	78-83,	skal	
den	anvende	en	risikovekt	på	1	250	%	på	posisjonen.

2.3.		 Behandling	av	verdipapiriseringsposisjoner	i	en	andretapstransje	eller	bedre	i	et	program	for	sertifikater	
med	sikkerhet	i	eiendeler	

11.		Med	 forbehold	 for	muligheten	 til	 å	 anvende	 en	 gunstigere	 behandling	 i	 henhold	 til	 bestemmelsene	 om	
likviditetsfasiliteter	 i	 nr.	 13-15,	 kan	 en	 kredittinstitusjon	 for	 verdipapiriseringsposisjoner	 som	 oppfyller	
vilkårene	i	nr.	12,	anvende	en	risikovekt	som	er	den	høyeste	av	100	%,	eller	den	høyeste	av	de	risikovektene	
som	ville	 kunne	 anvendes	 på	 alle	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene	 i	 henhold	 til	 artikkel	 78-83	 av	 en	
kredittinstitusjon	som	innehar	engasjementene.

12.		For	at	behandlingen	fastsatt	i	nr.	11	skal	være	tilgjengelig,	skal	verdipapiriseringsposisjonen	

a)	 være	 i	 en	 transje	 som	 økonomisk	 er	 i	 en	 andretapsposisjon	 eller	 bedre	 i	 verdipapiriseringen,	 og	
førstetapstransjen	skal	gi	en	meningsfull	kredittforbedring	for	andretapstransjen,	

b)	 være	av	en	kvalitet	tilsvarende	lav	til	moderat	risiko	eller	bedre,	og	

c)	 innehas	av	en	kredittinstitusjon	som	ikke	innehar	en	posisjon	i	førstetapstransjen.

2.4.		 Behandling	av	ikke-kredittvurderte	likviditetsfasiliteter

2.4.1.	 Godtakbare	likviditetsfasiliteter

13.		Når	 følgende	 vilkår	 er	 oppfylt,	 fastslås	 en	 likviditetsfasilitets	 engasjementsverdi	 ved	 å	 anvende	 en	
konverteringsfaktor	på	20	%	på	det	nominelle	beløp	 til	 en	 likviditetsfasilitet	med	en	opprinnelig	 løpetid	
på	 ett	 år	 eller	 mindre,	 og	 en	 konverteringsfaktor	 på	 50	%	 kan	 anvendes	 på	 det	 nominelle	 beløp	 til	 en	
likviditetsfasilitet	med	en	opprinnelig	løpetid	på	mer	enn	ett	år:

a)	 Likviditetsfasilitetens	dokumentasjon	skal	tydelig	identifisere	og	avgrense	under	hvilke	omstendigheter	
fasiliteten	kan	trekkes.	

b)	 Det	 skal	 ikke	 være	mulig	 å	 trekke	 på	 fasiliteten	 for	 å	 gi	 kredittstøtte	 ved	 å	 dekke	 tap	 som	allerede	
er	 oppstått	 på	 trekktidspunktet	 —	 for	 eksempel	 ved	 å	 gi	 likviditet	 med	 hensyn	 til	 misligholdte	
engasjementer	på	trekktidspunktet,	eller	ved	å	anskaffe	eiendeler	til	mer	enn	virkelig	verdi.	

c)	 Fasiliteten	 skal	 ikke	 benyttes	 til	 å	 stille	 permanent	 eller	 regelmessig	 finansiering	 til	 rådighet	 for	
verdipapiriseringen.	
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d)	 Tilbakebetaling	av	trekk	på	fasiliteten	skal	ikke	være	etterstilt	andre	krav	fra	investorer	enn	krav	som	
oppstår	som	følge	av	rente-	eller	valutaderivatkontrakter,	gebyrer	eller	andre	slike	betalinger,	og	heller	
ikke	være	gjenstand	for	unntak	eller	utsettelser.	

e)	 Det	skal	ikke	være	mulig	å	trekke	på	fasiliteten	etter	at	alle	kredittforbedringer	som	kan	benyttes,	og	som	
likviditetsfasiliteten	kan	være	omfattet	av,	er	uttømt.	

f)	 Fasiliteten	skal	inneholde	en	bestemmelse	som	fører	til	en	automatisk	reduksjon	av	det	beløp	som	kan	
trekkes,	 tilsvarende	det	 antall	 engasjementer	 som	er	«misligholdt»	 i	henhold	 til	 artikkel	84-89,	 eller	
der	gruppen	av	verdipapiriserte	engasjementer	består	av	kredittvurderte	instrumenter,	som	fører	til	at	
fasiliteten	opphører	dersom	gjennomsnittlig	kvalitet	på	gruppen	faller	under	lav	til	moderat	risiko».

Risikovektene	som	anvendes,	skal	være	de	høyeste	risikovektene	som	vil	kunne	anvendes	på	de	verdipapiriserte	
engasjementene	i	henhold	til	artikkel	78-83	av	en	kredittinstitusjon	som	innehar	engasjementene.

2.4.2.	 Likviditetsfasiliteter	som	kan	trekkes	bare	i	tilfelle	av	en	generell	markedsforstyrrelse

14.		For	å	fastslå	en	likviditetsfasilitets	engasjementsverdi	kan	en	konverteringsfaktor	på	0	%	anvendes	på	det	
nominelle	beløp	til	en	likviditetsfasilitet	som	kan	trekkes	bare	i	tilfelle	av	en	generell	markedsforstyrrelse	
(dvs.	 der	 mer	 enn	 ett	 foretak	 for	 særskilte	 formål	 på	 tvers	 av	 ulike	 transaksjoner	 ikke	 kan	 forlenge	
rentebærende	verdipapirer	som	nærmer	seg	forfall,	og	dette	ikke	er	resultatet	av	en	svekkelse	av	SPE-ets	
kredittkvalitet	eller	av	kredittkvaliteten	til	de	verdipapiriserte	engasjementene),	forutsatt	at	vilkårene	i	nr.	13	
er	oppfylt.

2.4.3.	 Kontantforskuddsfasiliteter

15.		For	å	fastslå	en	likviditetsfasilitets	engasjementsverdi	kan	en	konverteringsfaktor	på	0	%	anvendes	på	det	
nominelle	beløp	til	en	likviditetsfasilitet	som	kan	sies	opp	uten	vilkår,	forutsatt	at	vilkårene	i	nr.	13	er	oppfylt	
og	at	tilbakebetaling	av	trekk	på	fasiliteten	er	har	prioritet	framfor	andre	fordringer	på	kontantstrømmene	fra	
de	verdipapiriserte	engasjementene.

2.5.		 Ytterligere	 kapitalkrav	 for	 verdipapirisering	 av	 løpende	 engasjementer	 med	 bestemmelser	 om	 tidlig	
amortisering

16.		I	 tillegg	 til	 de	 risikovektede	 engasjementsbeløpene	 som	 er	 beregnet	 med	 hensyn	 til	 dens	
verdipapiriseringsposisjoner,	 skal	 en	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 beregne	 et	 risikovektet	
engasjementsbeløp	i	samsvar	med	metoden	fastsatt	i	nr.	17-33	når	den	selger	løpende	engasjementer	i	en	
verdipapirisering	som	inneholder	en	bestemmelse	om	tidlig	amortisering.

17.		Kredittinstitusjonen	 skal	 beregne	 et	 risikovektet	 engasjementsbeløp	 med	 hensyn	 til	 summen	 av	 den	
initiativtakende	institusjons	interesser	og	investorenes	interesser.

18.		For	 verdipapiriseringsstrukturer	 der	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene	 omfatter	 både	 løpende	 og	
ikke-løpende	engasjementer,	skal	en	initiativtakende	kredittinstitusjon	anvende	behandlingen	i	nr.	19-31	på	
den	delen	av	den	underliggende	gruppen	som	inneholder	løpende	engasjementer.

19.		Med	hensyn	til	nr.	16-31	menes	med	«initiativtakende	institusjons	interesse»	engasjementsverdien	av	den	
nominelle	del	av	en	gruppe	av	trukne	beløp	som	er	solgt	til	en	verdipapirisering,	der	andelen	av	denne	i	forhold	
til	beløpet	for	den	samlede	gruppen	som	er	solgt	til	strukturen,	bestemmer	andelen	av	kontantstrømmene	
som	er	generert	av	hovedstol	og	 renter,	og	andre	 tilknyttede	beløp	som	 ikke	er	 tilgjengelige	 for	å	 foreta	
betalinger	til	dem	som	har	verdipapiriseringsposisjoner	i	verdipapiriseringen.

For	 å	 kvalifisere	 til	 dette	 kan	 den	 initiativtakende	 institusjons	 interesse	 ikke	 være	 etterstilt	 investorenes	
interesse.

Med	«investorenes	 interesse»	menes	engasjementsverdien	av	den	gjenværende	nominelle	del	av	gruppen	
av	trukne	beløp.

20.		Den	initiativtakende	kredittinstitusjons	engasjementer,	som	er	knyttet	til	dens	rettigheter	med	hensyn	til	den	
initiativtakende	institusjons	interesse,	skal	 ikke	anses	som	en	verdipapiriseringsposisjon,	men	som	et	pro	
rata-engasjement	i	de	verdipapiriserte	engasjementene	som	om	de	ikke	var	verdipapirisert.
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2.5.1.	 Unntak	fra	behandlingen	som	tidlig	amortisering

21.		Initiativtakende	institusjoner	ved	følgende	typer	verdipapirisering	er	unntatt	fra	kapitalkravet	i	nr.	16:

a)	 Verdipapirisering	av	løpende	engasjementer	der	investorer	fortsatt	er	fullt	eksponert	for	alle	framtidige	
trekk	 foretatt	 av	 låntakere,	 slik	 at	 risikoen	 for	 de	 underliggende	 fasilitetene	 ikke	 går	 tilbake	 til	 den	
initiativtakende	kredittinstitusjon,	selv	etter	at	det	er	skjedd	en	tidlig	amortisering.	

b)	 Verdipapirisering	der	bestemmelser	om	tidlig	amortisering	bare	utløses	av	hendelser	som	ikke	er	knyttet	
til	de	verdipapiriserte	eiendelenes	utvikling	eller	den	initiativtakende	kredittinstitusjons	resultat,	som	for	
eksempel	vesentlige	endringer	i	skattelovgivning	eller	-forskrifter.

2.5.2.	 Høyeste	kapitalkrav

22.		For	 en	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 som	 er	 underlagt	 kapitalkravet	 i	 nr.	 16,	 skal	 summen	 av	 de	
risikovektede	 engasjementsbeløpene	 med	 hensyn	 til	 dens	 posisjoner	 i	 investorenes	 interesse	 og	 de	
risikovektede	engasjementsbeløpene	beregnet	i	henhold	til	nr.	16,	ikke	være	større	enn	den	høyeste	verdien	
av	

a)	 de	risikovektede	engasjementsbeløpene	beregnet	med	hensyn	til	dens	posisjoner	i	investorenes	interesse,	
og	

b)	 de	 risikovektede	 engasjementsbeløpene	 som	 ville	 blitt	 beregnet	 med	 hensyn	 til	 de	 verdipapiriserte	
engasjementene	 av	 en	 kredittinstitusjon	 som	 innehadde	 engasjementene,	 dersom	 de	 ikke	 var	
verdipapirisert	til	et	beløp	tilsvarende	investorenes	interesse.

23.		Fradrag	for	eventuelle	nettogevinster	som	oppstår	som	følge	av	kapitalisering	av	framtidig	inntekt	som	er	
påkrevd	i	henhold	til	artikkel	57,	skal	behandles	utenom	de	høyeste	beløpene	angitt	i	nr.	22.

2.5.3.	 Beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp

24.		Det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 som	 skal	 beregnes	 i	 samsvar	 med	 nr.	 16,	 skal	 fastsettes	 ved	 å	
multiplisere	 beløpet	 for	 investorenes	 interesse	 med	 produktet	 av	 den	 relevante	 konverteringsfaktoren	
angitt	i	nr.	26-33	og	den	vektede	gjennomsnittlige	risikovekt	som	ville	blitt	benyttet	på	de	verdipapiriserte	
engasjementene	dersom	engasjementene	ikke	var	blitt	verdipapirisert.

25.		En	bestemmelse	om	tidlig	amortisering	skal	anses	for	å	være	«kontrollert»	når	følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 Den	initiativtakende	kredittinstitusjon	har	en	egnet	plan	for	å	sikre	at	den	har	tilstrekkelig	kapital	og	
likviditet	tilgjengelig	i	tilfelle	av	tidlig	amortisering.	

b)	 I	løpet	av	transaksjonens	varighet	er	det	en	pro	rata-fordeling	mellom	den	initiativtakende	institusjons	
interesse	 og	 investorenes	 interesse	 når	 det	 gjelder	 betaling	 av	 renter	 og	 hovedstol,	 utgifter,	 tap	 og	
gjenvinning	basert	på	balansen	av	utestående	fordringer	på	ett	eller	flere	referansetidspunkter	i	løpet	av	
hver	måned.	

c)	 Amortiseringsperioden	anses	tilstrekkelig	for	90	%	av	den	samlede	gjelden	(initiativtakende	institusjons	
og	investorenes	interesse)	som	er	utestående	i	begynnelsen	av	perioden	for	tidlig	amortisering,	som	skal	
være	tilbakebetalt	eller	anerkjent	som	misligholdt.	

d)	 Tilbakebetalingshastigheten	er	ikke	større	enn	det	som	ville	blitt	oppnådd	ved	lineær	amortisering	i	løpet	
av	den	perioden	som	er	fastsatt	i	bokstav	c).

26.		I	 tilfelle	 av	 verdipapiriseringer	 som	 er	 underlagt	 en	 bestemmelse	 om	 tidlig	 amortisering	 når	 det	 gjelder	
detaljkundeengasjementer	som	ikke	er	forpliktet,	og	som	kan	sies	opp	uten	vilkår	og	forhåndsvarsel,	der	den	
tidlige	amortiseringen	blir	utløst	av	at	nivået	for	overskytende	margin	faller	til	et	nærmere	angitt	nivå,	skal	
kredittinstitusjoner	sammenligne	det	nivået	for	gjennomsnittlig	overskytende	margin	over	tre	måneder	med	
nivåer	for	overskytende	margin	der	det	kreves	at	overskytende	margin	skal	registreres.

27.		Når	verdipapiriseringen	ikke	krever	at	overskytende	margin	skal	registreres,	skal	registreringspunktet	være	
4,5	prosentpoeng	høyere	enn	nivået	for	overskytende	margin	der	en	tidlig	amortisering	blir	utløst.
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28.		Konverteringsfaktoren	som	skal	benyttes,	skal	fastsettes	på	grunnlag	av	nivået	for	et	gjennomsnitt	av	den	
faktiske	overskytende	margin	over	tre	måneder	i	samsvar	med	tabell	3.

Tabell 3

Verdipapiriseringer	underlagt	en	
bestemmelse	om	kontrollert	tidlig	

amortisering

Verdipapiriseringer	underlagt	en	
bestemmelse	om	ikke-kontrollert	tidlig	

amortisering

Tremåneders	gjennomsnittlig	
overskytende	margin

Konverteringsfaktor Konverteringsfaktor

Over	nivå	A 0	% 0	%

Nivå	A 1	% 5	%

Nivå	B 2	% 15	%

Nivå	C 10	% 50	%

Nivå	D 20	% 100	%

Nivå	E 40	% 100	%

29.		I	tabell	3	menes	med	«nivå	A»	nivåer	av	overskytende	margin	som	er	lavere	enn	133,33	%	av	nivået	for	
registrering	av	overskytende	margin,	men	ikke	lavere	enn	100	%	av	dette	nivået,	med	«nivå	B»	menes	nivåer	
av	overskytende	margin	som	er	lavere	enn	100	%	av	nivået	for	registrering	av	overskytende	margin,	men	
ikke	lavere	enn	75	%	av	dette	nivået,	med	«nivå	C»	menes	nivåer	av	overskytende	margin	som	er	lavere	enn	
75	%	av	nivået	for	registrering	av	overskytende	margin,	men	ikke	lavere	enn	50	%	av	dette	nivået,	med	«nivå	
D»	menes	nivåer	av	overskytende	margin	som	er	lavere	enn	50	%	av	nivået	for	registrering	av	overskytende	
margin,	men	ikke	mindre	enn	25	%	av	dette	nivået,	og	med	«nivå	E»	menes	nivåer	av	overskytende	margin	
som	er	lavere	enn	25	%	av	nivået	for	registrering	av	overskytende	margin.

30.		I	 tilfelle	 av	 verdipapiriseringer	 som	 er	 underlagt	 en	 bestemmelse	 om	 tidlig	 amortisering	 for	
detaljkundeengasjementer	som	ikke	er	forpliktet,	og	som	kan	sies	opp	uten	vilkår	og	forhåndsvarsel,	og	der	
den	tidlige	amortiseringen	blir	utløst	av	en	kvantitativ	verdi	med	hensyn	til	noe	annet	enn	gjennomsnittlig	
overskytende	margin	over	tre	måneder,	kan	vedkommende	myndigheter	anvende	en	behandling	som	ligger	
nært	opptil	den	som	er	fastsatt	i	nr.	26-29	for	fastsettelse	av	vedkommende	konverteringsfaktor.

31.		Dersom	vedkommende	myndighet	har	til	hensikt	å	anvende	en	behandling	i	samsvar	med	nr.	30	med	hensyn	
til	en	bestemt	verdipapirisering,	skal	den	først	underrette	relevante	vedkommende	myndigheter	i	alle	de	andre	
medlemsstatene.	Før	anvendelsen	av	en	slik	behandling	blir	en	del	av	vedkommende	myndigheters	generelle	
strategi	 for	 verdipapiriseringer	 som	 inneholder	bestemmelser	om	 tidlig	 amortisering	 av	denne	 type,	 skal	
vedkommende	myndighet	rådspørre	relevante	vedkommende	myndigheter	i	alle	de	andre	medlemsstatene	
og	ta	hensyn	til	de	synspunktene	som	kommer	til	uttrykk.	De	synspunktene	som	kommer	til	uttrykk	i	slike	
samråd,	og	den	behandlingen	som	blir	anvendt,	skal	offentliggjøres	av	den	berørte	vedkommende	myndighet.

32.		Alle	 andre	 verdipapiriseringer	 som	 er	 underlagt	 en	 bestemmelse	 om	 kontrollert	 tidlig	 amortisering	med	
hensyn	til	løpende	engasjementer,	skal	være	underlagt	en	konverteringsfaktor	på	90	%.

33.		Alle	andre	verdipapiriseringer	som	er	underlagt	en	bestemmelse	om	ikke-kontrollert	tidlig	amortisering	med	
hensyn	til	løpende	engasjementer,	skal	være	underlagt	en	konverteringsfaktor	på	100	%.

2.6.		 Anerkjennelse	av	kredittrisikoreduksjon	på	verdipapiriseringsposisjoner

34.		Når	det	er	oppnådd	kredittbeskyttelse	for	en	verdipapiriseringsposisjon,	kan	beregningen	av	risikovektede	
engasjementsbeløp	endres	i	samsvar	med	vedlegg	VIII.
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2.7.		 Reduksjon	av	risikovektede	engasjementsbeløp

35.		Som	fastsatt	i	artikkel	66	nr.	2	kan	kredittinstitusjoner	med	hensyn	til	en	verdipapiriseringsposisjon	der	det	
er	gitt	en	risikovekt	på	1	250	%,	,	som	et	alternativ	til	å	inkludere	posisjonen	i	sin	beregning	av	risikovektede	
engasjementsbeløp,	 trekke	engasjementsverdien	av	posisjonen	fra	ansvarlig	kapital.	For	dette	formål	kan	
beregningen	av	engasjementsverdien	gjenspeile	godtakbar	finansiert	kredittbeskyttelse	på	en	måte	som	er	i	
samsvar	med	nr.	34.

36.		Når	en	kredittinstitusjon	gjør	bruk	av	alternativet	i	nr.	35,	skal	12,5	ganger	det	beløp	som	ble	trukket	fra	i	
samsvar	med	nevnte	nummer,	med	hensyn	til	nr.	8,	trekkes	fra	det	beløp	som	er	angitt	i	nr.	8	som	det	høyeste	
risikovektede	engasjementsbeløpet	som	skal	beregnes	av	de	kredittinstitusjonene	som	er	angitt	der.

3.	 BEREGNING	 AV	 RISIKOVEKTEDE	 ENGASJEMENTSBELØP	 I	 HENHOLD	 TIL	 DEN	 INTERNE	
KREDITTVURDERINGSMETODEN

3.1.		 Hierarki	av	metoder

37.		Med	 hensyn	 til	 artikkel	 96	 skal	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 til	 verdipapiriseringsposisjoner	
beregnes	i	samsvar	med	nr.	38-76.

38.		For	en	kredittvurdert	posisjon	eller	en	posisjon	som	en	utledet	kredittvurdering	kan	benyttes	for,	skal	den	
eksterne	kredittvurderingsmetoden	i	nr.	46-51	benyttes	til	å	beregne	det	risikovektede	engasjementsbeløpet.

39.		For	en	ikke-kredittvurdert	posisjon	skal	den	formelbaserte	tilsynsmetoden	i	nr.	52-54	benyttes,	unntatt	i	de	
tilfeller	der	metoden	for	intern	vurdering	er	tillatt	benyttet	i	henhold	til	nr.	43-44.

40.		En	annen	kredittinstitusjon	enn	en	initiativtakende	kredittinstitusjon	eller	en	organiserende	kredittinstitusjon,	
kan	benytte	den	formelbaserte	tilsynsmetoden	bare	etter	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter.

41.		Når	en	initiativtakende	kredittinstitusjon	eller	en	organiserende	kredittinstitusjon	ikke	kan	beregne	Kirb	og	
ikke	har	fått	godkjenning	til	å	benytte	metoden	for	intern	vurdering	for	posisjoner	i	ABCP-programmer,	og	i	
tilfeller	der	andre	kredittinstitusjoner	ikke	har	fått	godkjenning	til	å	benytte	den	formelbaserte	tilsynsmetoden	
eller,	for	posisjoner	i	ABCP-programmer,	metoden	for	intern	vurdering,	skal	en	risikovekt	på	1	250	%	gis	til	
verdipapiriseringsposisjoner	som	ikke	er	kredittvurdert,	og	som	en	utledet	kredittvurdering	ikke	kan	benyttes	
for.

3.1.1.	 Bruk	av	utledede	kredittvurderinger

42.		Når	følgende	minstekrav	til	drift	er	oppfylt,	skal	en	institusjon	gi	en	ikke-kredittvurdert	posisjon	en	utledet	
kredittvurdering	 tilsvarende	 kredittvurderingen	 av	 de	 kredittvurderte	 posisjonene	 (referanseposisjonene)	
som	er	de	posisjonene	som	har	best	prioritet,	og	som	på	alle	måter	er	etterstilt	den	berørte	ikke-kredittvurderte	
verdipapiriseringsposisjon:

a)	 Referanseposisjonene	 må	 på	 alle	 måter	 være	 etterstilt	 den	 ikke-kredittvurderte	
verdipapiriseringsposisjonen.	

b)	 Referanseposisjonenes	løpetid	skal	være	lik	eller	lengre	enn	løpetiden	til	den	berørte	ikke-kredittvurderte	
posisjon.	

c)	 Alle	 utledede	 kredittvurderinger	 skal	 løpende	 ajourføres	 for	 å	 gjenspeile	 eventuelle	 endringer	 i	
kredittvurderingen	av	referanseposisjonene.

3.1.2.	 «Metoden	for	intern	vurdering»	for	posisjoner	i	ABCP-programmer

43.		Med	 forbehold	 for	 godkjenning	 fra	 vedkommende	 myndigheter	 kan	 en	 kredittinstitusjon	 gi	 en	 utledet	
kredittvurdering	 i	 henhold	 til	 nr.	 44	 til	 en	 ikke-kredittvurdert	 posisjon	 i	 et	ABCP-program	når	 følgende	
vilkår	er	oppfylt:

a)	 Posisjoner	i	sertifikatet	utstedt	innenfor	et	ABCP-program	skal	være	kredittvurderte	posisjoner.
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b)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 overfor	 vedkommende	myndigheter	 godtgjøre	 at	 dens	 interne	 vurdering	 av	
posisjonens	kredittkvalitet	gjenspeiler	den	offentlig	 tilgjengelige	vurderingsmetoden	 til	 en	eller	flere	
valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner,	 for	kredittvurdering	av	verdipapirer	med	sikkerhet	 i	
engasjementer	av	den	typen	som	er	verdipapirisert.

c)	 De	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjonene,	 hvis	metoder	 skal	 gjenspeiles	 slik	 det	 kreves	 i	 henhold	
til	bokstav	b),	skal	omfatte	de	eksterne	kredittvurderingsinstitusjonene	som	har	utarbeidet	en	ekstern	
kredittvurdering	 for	 sertifikatet	 utstedt	 innenfor	 ABCP-programmet.	 Kvantitative	 elementer,	 som	
for	 eksempel	 parametrer	 for	 stresstesting,	 som	benyttes	 ved	vurdering	 av	posisjonen	 for	 en	bestemt	
kredittkvalitet,	 skal	 være	 minst	 like	 forsiktige	 som	 dem	 som	 benyttes	 innenfor	 den	 relevante	
vurderingsmetode	hos	de	berørte	eksterne	kredittvurderingsinstitusjonene.

d)	 Ved	 utvikling	 av	 sin	 interne	 vurderingsmetode	 skal	 kredittinstitusjonen	 ta	 i	 betraktning	 relevante	
offentliggjorte	kredittvurderingsmetoder	benyttet	av	de	valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjonene	
som	kredittvurderer	ABCP-programmets	sertifikat.	Dette	skal	dokumenteres	av	kredittinstitusjonen	og	
ajourføres	regelmessig,	som	angitt	i	bokstav	g).

e)	 Kredittinstitusjonens	 interne	 vurderingsmetode	 skal	 inneholde	 risikoklasser.	 Det	 skal	 være	 en	
sammenheng	 mellom	 slike	 risikoklasser	 og	 valgbare	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoners	
kredittvurderinger.	Denne	sammenhengen	skal	dokumenteres	uttrykkelig.

f)	 Den	interne	vurderingsmetoden	skal	benyttes	i	kredittinstitusjonens	interne	risikohåndtering,	herunder	
ved	beslutningstaking,	utarbeiding	av	årsberetninger	og	kapitalfordeling.

g)	 Interne	 eller	 eksterne	 revisorer,	 en	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 eller	 kredittinstitusjonens	
interne	kredittrevisjons-	eller	risikohåndteringsfunksjon	skal	regelmessig	gjennomgå	framgangsmåten	
for	 intern	 vurdering	 og	 kvaliteten	 på	 internvurderingene	 av	 kredittkvaliteten	 til	 kredittinstitusjonens	
engasjementer	innenfor	et	ABCP-program.	Dersom	kredittinstitusjonens	funksjoner	for	internrevisjon,	
kredittkontroll	eller	risikohåndtering	foretar	gjennomgåelsen,	skal	disse	funksjonene	være	uavhengige	
av	ABCP-programmets	forretningsområde	samt	av	forholdet	til	kundene.

h)	 Kredittinstitusjonen	skal	registrere	resultatene	av	sine	interne	kredittvurderinger	over	tid	for	å	vurdere	
resultatene	 av	 sin	 internvurderingsmetode,	 og	 eventuelt	 foreta	 nødvendige	 justeringer	 av	 denne	
metoden	 når	 resultatene	 av	 engasjementene	 regelmessig	 avviker	 fra	 dem	 som	 angis	 i	 de	 interne	
kredittvurderingene.

i)	 ABCP-programmet	 skal	 inneholde	 kredittrisikostandarder	 i	 form	 av	 retningslinjer	 for	 kreditt	 og	
investering.	Når	det	skal	avgjøres	om	en	eiendel	skal	kjøpes,	skal	ABCP-programmets	forvalter	vurdere	
hvilken	 type	 eiendel	 som	skal	 kjøpes,	 type	og	økonomisk	verdi	 av	de	 engasjementer	 som	 følger	 av	
likviditetsfasiliteter	og	kredittforbedringer,	tapsfordeling	og	den	juridiske	og	økonomiske	atskillelsen	
av	de	overførte	eiendelene	 fra	enheten	som	selger	eiendelene.	En	kredittanalyse	av	 risikoprofilen	 til	
selgeren	av	eiendelen	skal	utføres,	og	denne	skal	omfatte	analyse	av	tidligere	og	forventet	framtidig	
økonomisk	 resultat,	 nåværende	 markedsstilling,	 forventet	 framtidig	 konkurranseevne,	 gjeldsgrad,	
kontantstrøm,	rentedekning	og	gjeldsvurdering.	I	tillegg	skal	det	foretas	en	gjennomgåelse	av	selgerens	
kredittrisikostandarder,	evne	til	å	betjene	gjeld	samt	framgangsmåter	for	innkreving.

j)	 ABCP-programmets	kredittrisikostandarder	skal	omfatte	minstekriterier	for	godkjenning	av	eiendeler,	
som	særlig	

i)	 utelukker	kjøp	av	eiendeler	som	er	betydelig	over	forfall	eller	misligholdt,	

ii)	 begrenser	for	stor	konsentrasjon	på	en	enkelt	debitor	eller	et	enkelt	geografisk	område,	og	

iii)	 begrenser	løpetiden	for	de	eiendeler	som	skal	kjøpes.

k)	 ABCP-programmet	 skal	 ha	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter	 for	 innkreving	 som	 tar	 hensyn	 til	
forvalterens	driftskapasitet	og	kredittkvalitet.	ABCP-programmet	skal	redusere	risikoen	med	hensyn	til	
selger/forvalter	ved	hjelp	av	ulike	metoder,	som	for	eksempel	utløsing	basert	på	gjeldende	kredittkvalitet	
som	skal	forhindre	at	midler	blandes	sammen.
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l)	 Det	samlede	estimatet	av	tap	på	en	gruppe	av	eiendeler	som	ABCP-programmet	vurderer	å	kjøpe,	skal	ta	
hensyn	til	alle	kilder	for	potensiell	risiko,	som	for	eksempel	kreditt-	og	utvanningsrisiko.	Dersom	omfanget	
av	selgers	kredittforbedringer	bare	er	basert	på	kredittilknyttede	tap,	skal	et	separat	fond	opprettes	for	
utvanningsrisiko,	 dersom	 utvanningsrisikoen	 er	 vesentlig	 for	 den	 aktuelle	 engasjementsgruppen.	 I	
tillegg	skal	programmet	ved	vurdering	av	det	påkrevde	nivået	for	kredittforbedring	gjennomgå	flere	års	
historiske	opplysninger,	herunder	tap,	mislighold,	utvanning	og	omsetningstakt	for	fordringer.

m)	 ABCP-programmet	skal	omfatte	strukturelle	trekk	—	for	eksempel	utløsingsmekanismer	for	avvikling	
—	 ved	 kjøp	 av	 engasjementer,	 for	 å	 redusere	 potensiell	 svekkelse	 av	 kredittkvaliteten	 for	 den	
underliggende	porteføljen.

Kravet	 om	 at	 den	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjons	 vurderingsmetode	 skal	 være	 offentlig	
tilgjengelig,	kan	fravikes	av	vedkommende	myndigheter	dersom	de	er	overbevist	om	at	det	på	grunn	av	
særtrekkene	ved	verdipapiriseringen	—	for	eksempel	dens	unike	struktur	—	ennå	ikke	foreligger	noen	
offentlig	tilgjengelig	vurderingsmetode	fra	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner.

44.		Den	ikke-kredittvurderte	posisjonen	skal	av	kredittinstitusjonen	plasseres	i	en	av	de	risikoklassene	som	er	
beskrevet	i	nr.	43.	Posisjonen	skal	gis	en	utledet	kredittvurdering	som	er	den	samme	som	de	kredittvurderingene	
som	svarer	til	vedkommende	risikoklasse	som	er	fastsatt	i	nr.	43.	Når	denne	utledede	kredittvurderingen	i	
begynnelsen	av	verdipapiriseringen	er	på	nivå	med	lav	til	moderat	risiko	eller	høyere,	skal	den	anses	som	
den	samme	som	en	kredittvurdering	foretatt	av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	i	forbindelse	
med	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp.

3.2.		 Høyeste	risikovektede	engasjementsbeløp

45.		For	en	initiativtakende	kredittinstitusjon,	en	organiserende	kredittinstitusjon	eller	for	andre	kredittinstitusjoner	
som	kan	beregne	KIRB,	kan	de	risikovektede	engasjementsbeløpene	som	er	beregnet	med	hensyn	til	dens	
posisjoner	i	en	verdipapirisering,	være	begrenset	til	den	verdien	som	i	henhold	til	artikkel	75	bokstav	a)	ville	
gi	et	kapitalkrav	 lik	summen	av	8	%	av	de	risikovektede	engasjementsbeløpene	som	ville	blitt	 resultatet	
dersom	 de	 verdipapiriserte	 eiendelene	 ikke	 var	 blitt	 verdipapirisert	 og	 befant	 seg	 i	 kredittinstitusjonens	
balanse,	pluss	de	forventede	tapsbeløpene	for	disse	engasjementene.

3.3.		 Ekstern	kredittvurderingsmetode

46.		I	 henhold	 til	 den	 eksterne	 kredittvurderingsmetoden	 skal	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 til	 en	
kredittvurdert	 verdipapiriseringsposisjon	 beregnes	 ved	 å	 gi	 engasjementsverdien	 den	 risikovekt	 som	 er	
tilknyttet	 den	 risikoklasse	 som	vedkommende	myndigheter	har	 fastsatt	 for	kredittvurderingen,	 i	 samsvar	
med	artikkel	98	og	som	angitt	i	tabell	4	og	5,	multiplisert	med	1,06.

Tabell 4

Andre	posisjoner	enn	posisjoner	med	kortsiktige	kredittvurderinger

Risikoklasse	(CQS) Risikovekt

A B C

CQS	1 7	% 12	% 20	%

CQS	2 8	% 15	% 25	%

CQS	3 10	% 18	% 35	%

CQS	4 12	% 20	% 35	%

CQS	5 20	% 35	% 35	%

CQS	6 35	% 50	% 50	%

CQS	7 60	% 75	% 75	%

CQS	8 100	% 100	% 100	%
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Risikoklasse	(CQS) Risikovekt

A B C

CQS	9 250	% 250	% 250	%

CQS	10 425	% 425	% 425	%

CQS	11 650	% 650	% 650	%

Under	CQS	11 1	250	% 1	250	% 1	250	%

Tabell 5

Posisjoner	med	kortsiktige	kredittvurderinger

Risikoklasse	(CQS) Risikovekt

A B C

CQS	1 7	% 12	% 20	%

CQS	2 12	% 20	% 35	%

CQS	3 60	% 75	% 75	%

Alle	andre	kredittvurderinger 1	250	% 1	250	% 1	250	%

47.		I	henhold	til	nr.	48	og	49	skal	risikovektene	i	kolonne	A	i	hver	tabell	anvendes	der	posisjonen	er	i	den	best	
prioriterte	transjen	i	en	verdipapirisering.	Ved	fastsettelsen	av	om	en	transje	er	best	prioritert,	er	det	ikke	
nødvendig	å	ta	hensyn	til	forfalte	beløp	i	henhold	til	rente-	eller	valutaderivatkontrakter,	forfalte	gebyrer	eller	
andre	lignende	betalinger.

48.		En	 risikovekt	på	6	%	kan	 anvendes	på	 en	posisjon	 i	 den	mest	 foranstilte	 transjen	 i	 en	verdipapirisering	
dersom	denne	transjen	på	alle	måter	er	foranstilt	en	annen	transje	i	de	verdipapiriseringsposisjonene	som	
ville	fått	en	risikovekt	på	7	%	i	henhold	til	nr.	46,	forutsatt	at	

a)	 vedkommende	myndighet	er	overbevist	om	at	dette	er	berettiget	på	grunn	av	de	etterstilte	transjenes	
evne	til	å	absorbere	tap	i	verdipapiriseringen,	og	

b)	 posisjonen	enten	har	 en	ekstern	kredittvurdering	 som	er	blitt	 tilknyttet	 risikoklasse	1	 i	 tabell	4	 eller	
5	 eller,	 dersom	 den	 ikke	 er	 kredittvurdert,	 kravene	 i	 nr.	 42	 bokstav	 a)-c)	 er	 oppfylt,	 idet	 det	 med	
«referanseposisjoner»	menes	posisjoner	i	den	etterstilte	transjen	som	ville	fått	en	risikovekt	på	7	%	i	
henhold	til	nr.	46.

49.		Risikovektene	i	kolonne	C	i	hver	tabell	skal	anvendes	dersom	posisjonen	er	i	en	verdipapirisering	der	det	
faktiske	antallet	verdipapiriserte	engasjementer	er	mindre	enn	seks.	Ved	beregning	av	det	faktiske	antallet	
verdipapiriserte	 engasjementer	 skal	 flere	 engasjementer	 med	 én	 og	 samme	 debitor	 behandles	 som	 ett	
engasjement.	Det	faktiske	antallet	verdipapiriserte	engasjementer	blir	beregnet	som	

N	=	
(ΣEADi)2

i

ΣEADi
2

i

der	EADi	utgjør	 summen	av	engasjementsverdiene	av	alle	 engasjementer	med	den	 iende	debitor.	 I	 tilfelle	
av	gjenverdipapirisering	(verdipapirisering	av	verdipapiriseringsengasjementer)	skal	kredittinstitusjonen	ta	
hensyn	til	antallet	verdipapiriseringsengasjementer	i	gruppen,	og	ikke	antallet	underliggende	engasjementer	i	
de	opprinnelige	gruppene	som	de	underliggende	verdipapiriseringsengasjementene	stammer	fra.	Dersom	den	
delen	av	porteføljen	som	er	tilknyttet	den	største	eksponeringen,	C1,	er	tilgjengelig,	kan	kredittinstitusjonen	
beregne	N	som	1/C1.
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50.		Risikovektene	i	kolonne	B	skal	anvendes	på	alle	andre	posisjoner.

51.		Kredittrisikoreduksjon	for	verdipapiriseringsposisjoner	kan	anerkjennes	i	samsvar	med	nr.	60-62.

3.4.		 Formelbasert	tilsynsmetode

52.		I	 henhold	 til	 nr.	 58	 og	 59	 skal	 risikovekten	 for	 en	 verdipapiriseringsposisjon	 under	 den	 formelbaserte	
tilsynsmetoden	være	den	høyeste	verdien	av	7	%	og	den	risikovekten	som	skal	anvendes	 i	samsvar	med	
nr.	53.

53.		I	henhold	til	nr.	58	og	59	skal	risikovekten	som	anvendes	på	engasjementsbeløpet,	være	

12,5	×	(S[L+T]	-	S[L])/T

der	

der	

h	=	(1	-	Kirbr	/	ELGD)N

c	=	Kirbr	/	(1	-	h)

ν	=	
(ELGD	-	Kirbr)Kirbr	+	0,25	(1	-	ELGD)Kirbr

N

f	=	 ( ν	+	Kirbr2 c2 ) 	+	(1	-	Kiribr)Kirbr	-	ν
1	-	h (1	-	h)	τ

g	=	
(1	-	c)c

	-	1
f

a	=	g·c

b	=	g	·	(1	-	c)

d	=	1	-	(1	-	h)·(1	-	Beta[Kirbr;a,	b])

K[x]	=	(1	-	h)·((1	-	Beta[x;	a,	b])x	+	Beta[x;	a	+	1,b]c)

τ	=	1	000,	og	

ω	=	20.

I	disse	uttrykkene	viser	Beta	[x;	a,	b]	til	kumulativ	betafordeling	med	parametrene	a	og	b	vurdert	til	x.

T	(tykkelsen	på	transjen	som	posisjonen	innehas	i)	blir	målt	som	forholdet	mellom	a)	transjens	nominelle	
beløp	og	b)	summen	av	engasjementsverdiene	til	de	engasjementene	som	er	verdipapirisert.	For	beregning	
av	T	skal	engasjementsverdien	av	et	derivat	oppført	i	vedlegg	IV,	der	gjeldende	gjenanskaffelseskost	ikke	er	
en	positiv	verdi,	være	den	potensielle	framtidige	kreditteksponeringen	beregnet	i	samsvar	med	vedlegg	III.

Kirbr	 er	 forholdet	 mellom	 a)	 Kirb	 og	 b)	 summen	 av	 engasjementsverdiene	 av	 engasjementene	 som	 er	
verdipapirisert.	Kirbr	blir	uttrykt	i	desimalform	(f.eks.	Kirb	lik	15	%	av	gruppen	ville	blitt	uttrykt	som	Kirbr	
av	0,15).
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L	(nivå	for	kredittforbedring)	blir	målt	som	forholdet	mellom	det	nominelle	beløp	for	alle	transjer	som	er	
etterstilt	den	transjen	som	posisjonen	innehas	i,	og	summen	av	engasjementsverdiene	av	de	engasjementene	
som	 er	 verdipapirisert.	 Kapitalisert	 framtidig	 inntekt	 skal	 ikke	 omfattes	 av	 den	 målte	 verdien	 av	 L.	
Skyldige	beløp	fra	motparter	i	forbindelse	med	derivater	oppført	i	vedlegg	IV	som	utgjør	transjer	som	er	
etterstilt	 den	 aktuelle	 transjen,	 kan	måles	 til	 gjeldende	 gjenanskaffelseskost	 (uten	 potensielle	 framtidige	
kredittengasjementer)	ved	beregning	av	forbedringsnivå.

N	er	det	faktiske	antallet	engasjementer	beregnet	i	samsvar	med	nr.	49.

ELGD,	engasjementsvektet	gjennomsnittlig	tap	ved	mislighold,	blir	beregnet	slik:

ELGD	=
Σ LGDi)	·	(EADi
i

ΣEADi
i

der	LGDi	utgjør	gjennomsnittlig	LGD-verdi	for	alle	engasjementer	med	inde	debitor,	der	LGD-verdi	er	fastsatt	
i	samsvar	med	artikkel	84-89.	I	tilfelle	av	gjenverdipapirisering	skal	en	LGD-verdi	på	100	%	anvendes	på	
de	verdipapiriserte	posisjonene.	Når	misligholds-	og	utvanningsrisiko	for	kjøpte	fordringer	blir	behandlet	
under	ett	i	en	verdipapirisering	(f.eks.	slik	at	ett	enkelt	fond	eller	én	enkelt	sikkerhetsmargin	er	tilgjengelig	
for	dekning	av	tap	fra	begge	kilder),	skal	den	inngående	verdien	LGDi	angis	som	et	vektet	gjennomsnitt	av	
LGD-verdien	for	kredittrisiko	og	75	%	av	LGD-verdien	for	utvanningsrisiko.	Vektene	skal	være	frittstående	
kapitalkrav	for	henholdsvis	kredittrisiko	og	utvanningsrisiko.

Forenklede	inngående	verdier

Dersom	 engasjementsverdien	 av	 det	 største	 verdipapiriserte	 engasjementet,	C1,	 ikke	 er	mer	 enn	 3	%	 av	
summen	 av	 engasjementsverdiene	 av	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene,	 kan	 kredittinstitusjonen	 med	
hensyn	til	den	formelbaserte	tilsynsmetoden	sette	LGD	=	50	%	og	N	lik	enten	

N	=	 ( C1Cm	+	 ( Cm	-	C1) max{1	-	mC1,	0}) -1

m	-	1

eller

N=1/C1.

Cm	er	forholdet	mellom	summen	av	engasjementsverdiene	av	de	største	«m»-engasjementene	og	summen	
av	engasjementsverdiene	av	de	engasjementene	 som	er	verdipapirisert.	Nivået	 for	«m»	kan	 fastsettes	av	
kredittinstitusjonen.

For	verdipapiriseringer	som	omfatter	detaljkundeengasjementer,	kan	vedkommende	myndigheter	tillate	at	
den	formelbaserte	tilsynsmetoden	gjennomføres	med	forenklingene	h	=	0	og	v	=	0.

54.		Kredittrisikoreduksjon	for	verdipapiriseringsposisjoner	kan	anerkjennes	i	samsvar	med	nr.	60,	61	og	63-67.

3.5.		 Likviditetsfasiliteter

55.		Bestemmelsene	 i	 nr.	 56-59	 kommer	 til	 anvendelse	 for	 fastsettelse	 av	 engasjementsverdien	 av	 en	
ikke-kredittvurdert	verdipapiriseringsposisjon	i	form	av	visse	typer	likviditetsfasiliteter.

3.5.1.	 Likviditetsfasiliteter	som	bare	er	tilgjengelige	i	tilfelle	av	en	generell	markedsforstyrrelse	

56.		En	konverteringsfaktor	på	20	%	kan	anvendes	på	det	nominelle	beløp	 til	 en	 likviditetsfasilitet	 som	bare	
kan	 trekkes	 i	 tilfelle	 av	 generell	 markedsforstyrrelse,	 og	 som	 oppfyller	 vilkårene	 for	 en	 «godtakbar	
likviditetsfasilitet»	i	henhold	til	nr.	13.

3.5.2.	 Kontantforskuddsfasiliteter

57.		En	konverteringsfaktor	på	0	%	kan	anvendes	på	det	nominelle	beløp	til	en	likviditetsfasilitet	som	oppfyller	
vilkårene	i	nr.	15.
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3.5.3.	 Unntaksbehandling	der	Kirb	ikke	kan	beregnes

58.		Når	det	ikke	er	praktisk	mulig	for	kredittinstitusjonen	å	beregne	de	risikovektede	engasjementsbeløpene	for	
de	verdipapiriserte	engasjementene	som	om	de	ikke	hadde	vært	verdipapirisert,	kan	en	kredittinstitusjon,	
unntaksvis	og	med	vedkommende	myndigheters	samtykke,	midlertidig	tillates	å	anvende	metoden	i	nr.	59	
for	 beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	 en	 ikke-kredittvurdert	 verdipapiriseringsposisjon	 i	
form	av	en	likviditetsfasilitet	som	oppfyller	vilkårene	for	en	«godtakbar	likviditetsfasilitet»	i	nr.	13,	eller	
som	omfattes	av	vilkårene	i	nr.	56.

59.		Den	høyeste	risikovekten	som	ville	kunne	anvendes	i	henhold	til	artikkel	78-83	på	noen	av	de	verdipapiriserte	
engasjementene	dersom	de	ikke	hadde	vært	verdipapirisert,	kan	anvendes	på	den	verdipapiriseringsposisjonen	
som	utgjøres	av	likviditetsfasiliteten.	For	å	fastsette	engasjementsverdien	av	posisjonen	kan	det	anvendes	en	
konverteringsfaktor	på	50	%	på	likviditetsfasilitetens	nominelle	beløp	dersom	fasiliteten	har	en	opprinnelig	
løpetid	 på	 ett	 år	 eller	mindre.	Dersom	 likviditetsfasiliteten	 er	 i	 samsvar	med	 vilkårene	 i	 nr.	 56,	 kan	 en	
konverteringsfaktor	på	20	%	anvendes.	I	andre	tilfeller	skal	det	anvendes	en	konverteringsfaktor	på	100	%.

3.6.		 Anerkjennelse	av	kredittrisikoreduksjon	med	hensyn	til	verdipapiriseringsposisjoner

3.6.1.	 Finansiert	kredittbeskyttelse

60.		Godtakbar	 finansiert	 beskyttelse	 er	 begrenset	 til	 den	 beskyttelsen	 som	kan	 godkjennes	 for	 beregning	 av	
risikovektede	engasjementsbeløp	i	henhold	til	artikkel	78-83,	som	fastsatt	i	henhold	til	artikkel	90-93,	og	
godkjenningen	er	betinget	av	at	minstekravene	fastsatt	i	nevnte	artikler	er	oppfylt.

3.6.2.	 Ikke-finansiert	kredittbeskyttelse

61.		Godtakbar	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	og	ytere	 av	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 er	 begrenset	 til	
dem	som	kan	godtas	i	henhold	til	artikkel	90-93,	og	for	at	de	skal	komme	i	betraktning,	må	de	relevante	
minstekravene	i	nevnte	artikler	være	oppfylt.

3.6.3.	 Beregning	av	kapitalkrav	for	verdipapiriseringsposisjoner	med	kredittrisikoreduksjon

Ekstern	kredittvurderingsmetode

62.		Når	risikovektede	engasjementsbeløp	blir	beregnet	ved	hjelp	av	den	eksterne	kredittvurderingsmetoden,	kan	
engasjementsverdien	og/eller	det	risikovektede	engasjementsbeløpet	for	en	verdipapiriseringsposisjon	som	
det	er	oppnådd	kredittbeskyttelse	for,	endres	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	vedlegg	VIII	slik	de	anvendes	
på	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	i	henhold	til	artikkel	78-83.

Formelbasert	tilsynsmetode	—	full	kredittbeskyttelse

63.		Når	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 blir	 beregnet	 ved	 hjelp	 av	 den	 formelbaserte	 tilsynsmetoden,	 skal	
kredittinstitusjonen	fastsette	posisjonens	«faktiske	risikovekt».	Kredittinstitusjonen	gjør	dette	ved	å	dividere	
posisjonens	risikovektede	engasjementsbeløp	med	posisjonens	engasjementsverdi	og	multiplisere	resultatet	
med	100.

64.		I	 tilfelle	 av	 finansiert	 kredittbeskyttelse	 skal	 den	 risikovektede	 verdipapiriseringsposisjonens	
engasjementsbeløp	 beregnes	 ved	 å	 multiplisere	 posisjonens	 engasjementsbeløp	 justert	 for	 finansiert	
beskyttelse	(E*),	som	beregnet	i	henhold	til	artikkel	90-93	for	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	
i	 henhold	 til	 artikkel	 78-83,	 der	 beløpet	 for	 verdipapiriseringsposisjonen	 settes	 til	 E)	med	 den	 faktiske	
risikovekten.

65.		I	 tilfelle	 av	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 skal	 verdipapiriseringsposisjonens	 risikovektede	
engasjementsbeløp	beregnes	ved	å	multiplisere	GA	(beløpet	for	beskyttelsen	justert	for	eventuell	manglende	
motsvarende	 valuta	 og	 manglende	motsvarende	 løpetid	 i	 samsvar	 med	 bestemmelsene	 i	 vedlegg	VIII),	
med	risikovekten	 til	yteren	av	beskyttelse;	denne	summen	legges	 til	det	beløpet	som	framkommer	ved	å	
multiplisere	verdipapiriseringsposisjonens	beløp	minus	GA	med	den	faktiske	risikovekten.

Formelbasert	tilsynsmetode	—	delvis	kredittbeskyttelse

66.		Dersom	 kredittrisikoreduksjonen	 omfatter	 «førstetap»	 eller	 tap	 på	 forholdsmessig	 grunnlag	 på	
verdipapiriseringsposisjonen,	kan	kredittinstitusjonen	anvende	nr.	63-65.
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67.		I	andre	tilfeller	skal	kredittinstitusjonen	behandle	verdipapiriseringsposisjonen	som	to	eller	flere	posisjoner	
der	 den	 udekkede	 delen	 anses	 som	 posisjonen	med	 den	 laveste	 kredittkvaliteten.	Ved	 beregning	 av	 det	
risikovektede	 engasjementsbeløpet	 for	 denne	 posisjonen	 skal	 bestemmelsene	 i	 nr.	 52-54	 anvendes,	med	
forbehold	 for	 at	 «T»	 skal	 justeres	 til	 e*	 i	 tilfelle	 av	 finansiert	 kredittbeskyttelse,	 og	 til	 T-g	 i	 tilfelle	 av	
ikke-finansiert	kredittbeskyttelse,	der	e*	angir	forholdet	mellom	E*	og	det	samlede	nominelle	beløpet	til	den	
underliggende	gruppen,	der	E*	er	det	justerte	engasjementsbeløpet	til	verdipapiriseringsposisjonen	beregnet	
i	samsvar	med	bestemmelsene	i	vedlegg	VIII,	slik	de	kommer	til	anvendelse	ved	beregning	av	risikovektede	
engasjementsbeløp	i	henhold	til	artikkel	78-83	med	beløpet	for	verdipapiriseringsposisjonen	angitt	til	E;	og	
g	er	forholdet	mellom	kredittbeskyttelsens	nominelle	beløp	(justert	for	eventuell	manglende	motsvarende	
valuta	 eller	 løpetid	 i	 samsvar	 med	 bestemmelsene	 i	 vedlegg	 VIII)	 og	 summen	 av	 de	 verdipapiriserte	
engasjementenes	 engasjementsbeløp.	 I	 tilfelle	 av	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 skal	 risikovekten	 til	
yteren	av	beskyttelse	anvendes	på	den	delen	av	posisjonen	som	ikke	faller	inn	under	den	justerte	verdien	av	
«T».

3.7.	 Ytterligere	 kapitalkrav	 for	 verdipapirisering	 av	 løpende	 engasjementer	 med	 bestemmelser	 om	 tidlig	
amortisering

68.		I	 tillegg	 til	 de	 risikovektede	 engasjementsbeløpene	 som	 er	 beregnet	 med	 hensyn	 til	 dens	
verdipapiriseringsposisjoner,	 skal	 en	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 beregne	 et	 risikovektet	
engasjementsbeløp	 i	 samsvar	 med	 metoden	 i	 nr.	 16-33	 når	 den	 selger	 løpende	 engasjementer	 i	 en	
verdipapirisering	som	inneholder	en	bestemmelse	om	tidlig	amortisering.

69.		Med	hensyn	til	nr.	68	skal	nr.	70	og	71	erstatte	nr.	19	og	20.

70.		Med	hensyn	til	disse	bestemmelsene	skal	«initiativtakende	institusjons	interesse»	være	summen	av	

a)	 engasjementsverdien	 av	 den	 nominelle	 del	 av	 en	 gruppe	 av	 trukne	 beløp	 som	 er	 solgt	 til	 en	
verdipapirisering,	 der	 andelen	 av	 denne	 i	 forhold	 til	 beløpet	 for	 den	 samlede	 gruppen	 som	 er	 solgt	
til	 strukturen,	 bestemmer	 andelen	 av	 kontantstrømmene	 som	 er	 generert	 av	 hovedstol	 og	 renter,	
og	 andre	 tilknyttede	 beløp	 som	 ikke	 er	 tilgjengelige	 for	 å	 foreta	 betalinger	 til	 dem	 som	 innehar	
verdipapiriseringsposisjoner	i	verdipapiriseringen,	pluss	

b)	 engasjementsverdien	av	den	del	av	gruppen	av	ikke-trukne	beløp	i	kreditten,	hvis	trukne	beløp	er	solgt	
til	verdipapiriseringen,	og	hvis	andel	i	forhold	til	det	samlede	beløpet	av	slike	ikke-trukne	beløp	er	den	
samme	som	andelen	av	engasjementsverdien	som	beskrevet	i	bokstav	a)	i	forhold	til	engasjementsverdien	
til	gruppen	av	trukne	beløp	solgt	til	verdipapiriseringen.

For	å	kvalifisere	til	dette	kan	initiativtakende	institusjons	interesse	ikke	være	etterstilt	investorenes	interesse.

Med	«investorenes	 interesse»	menes	 engasjementsverdien	av	den	nominelle	delen	av	gruppen	av	 trukne	
beløp	som	ikke	faller	inn	under	bokstav	a),	pluss	engasjementsverdien	av	den	delen	av	gruppen	av	ikke-trukne	
beløp	fra	kreditter	hvis	trukne	beløp	er	solgt	til	verdipapiriseringen,	som	ikke	faller	inn	under	bokstav	b).

71.		Den	initiativtakende	kredittinstitusjons	engasjement,	som	er	knyttet	til	dens	rettigheter	med	hensyn	til	den	
delen	av	den	initiativtakende	institusjons	interesse	som	er	beskrevet	i	nr.	70	bokstav	a),	skal	ikke	anses	som	
en	verdipapiriseringsposisjon,	men	som	et	pro	 rata-engasjement	med	de	verdipapiriserte	engasjementene	
for	trukne	beløp	som	om	de	ikke	hadde	vært	verdipapirisert	til	et	beløp	tilsvarende	det	som	er	beskrevet	i	
nr.	70	bokstav	a).	Den	initiativtakende	kredittinstitusjon	skal	også	anses	for	å	ha	et	pro	rata-engasjement	med	
kredittens	ikke-trukne	beløp,	hvis	trukne	beløp	er	solgt	til	verdipapiriseringen,	i	et	beløp	tilsvarende	det	som	
er	beskrevet	i	nr.	70	bokstav	b).

3.8.		 Reduksjon	av	risikovektede	engasjementsbeløp

72.		Det	risikovektede	engasjementsbeløpet	til	en	verdipapiriseringsposisjon	som	er	gitt	en	risikovekt	på	1	250	%,	
kan	reduseres	med	12,5	ganger	beløpet	av	alle	verdijusteringer	foretatt	av	kredittinstitusjonen	med	hensyn	til	
de	verdipapiriserte	engasjementene.	I	den	utstrekning	verdijusteringene	tas	hensyn	til	for	dette	formål,	skal	
de	ikke	tas	hensyn	til	ved	beregningen	angitt	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	36.

73.		Det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 til	 en	 verdipapiriseringsposisjon	 kan	 reduseres	med	 12,5	 ganger	
beløpet	av	alle	verdijusteringer	foretatt	av	kredittinstitusjonen	med	hensyn	til	posisjonen.
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74.		Som	fastsatt	i	artikkel	66	nr.	2	kan	kredittinstitusjoner	med	hensyn	til	en	verdipapiriseringsposisjon	som	er	
gitt	en	risikovekt	på	1	250	%,	som	et	alternativ	til	å	inkludere	posisjonen	i	sin	beregning	av	risikovektede	
engasjementsbeløp,	trekke	engasjementsverdien	av	posisjonen	fra	ansvarlig	kapital.

75.		I	henhold	til	nr.	74	

a)	 kan	engasjementsverdien	av	posisjonen	utledes	fra	de	risikovektede	engasjementsbeløpene,	idet	det	tas	
hensyn	til	eventuelle	reduksjoner	som	er	foretatt	i	samsvar	med	nr.	72	og	73,	

b)	 kan	beregningen	av	engasjementsverdien	gjenspeile	godtakbar	finansiert	beskyttelse	på	en	måte	som	er	
i	samsvar	med	metoden	fastsatt	i	nr.	60-67,	og	

c)	 dersom	den	 formelbaserte	 tilsynsmetoden	 er	 benyttet	 til	 å	 beregne	 risikovektede	 engasjementsbeløp	
og	L	<	KIRBR	og	[L+T]	>	KIRBR,	kan	posisjonen	behandles	som	to	posisjoner	med	L	lik	KIRBR	for	den	
foranstilte	av	de	to	posisjonene.

76.		Når	en	kredittinstitusjon	gjør	bruk	av	alternativet	 i	nr.	74,	 skal	12,5	ganger	det	beløp	som	er	 trukket	 fra	
i	 henhold	 til	 nevnte	nummer,	 trekkes	 fra	det	beløp	 som	er	 angitt	 i	 nr.	 45	 som	det	høyeste	 risikovektede	
engasjementsbeløpet	som	skal	beregnes	av	de	kredittinstitusjonene	som	er	nevnt	der.

_________
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VEDLEGG X 

OPERASJONELL	RISIKO

DEL	1

Basismetoden

1.	 KAPITALKRAV

1.	 I	henhold	til	basismetoden	er	kapitalkravet	for	operasjonell	risiko	lik	15	%	av	den	relevante	indikatoren	som	
er	definert	i	nr.	2-9.

2.	 RELEVANT	INDIKATOR

2.	 Relevant	indikator	er	gjennomsnittet	over	tre	år	av	summen	av	netto	renteinntekt	og	nettoinntekt	som	ikke	er	
renter.

3.	 Det	 treårige	 gjennomsnittet	 blir	 beregnet	 på	 grunnlag	 av	 de	 siste	 tre	 tolvmånedersobservasjonene	 ved	
avslutningen	av	regnskapsåret.	Når	reviderte	tall	ikke	er	tilgjengelige,	kan	foretakets	egne	estimater	benyttes.

4.	 Dersom	summen	av	netto	renteinntekt	og	nettoinntekter	som	ikke	er	renter,	for	en	gitt	observasjon	er	negativ	
eller	lik	null,	skal	det	ikke	tas	hensyn	til	dette	tallet	ved	beregning	av	treårsgjennomsnittet.	Relevant	indikator	
skal	beregnes	som	summen	av	positive	tall	dividert	med	antallet	positive	tall.

2.1.	Kredittinstitusjoner	som	er	omfattet	av	direktiv	86/635/EØF

5.	 På	grunnlag	 av	 regnskapskategoriene	 for	 kredittinstitusjoners	 resultatregnskap	 i	 henhold	 til	 artikkel	 27	 i	
direktiv	86/635/EØF	skal	relevant	 indikator	uttrykkes	som	summen	av	postene	 i	 tabell	1.	Hver	post	skal	
inkluderes	i	summen	med	positivt	eller	negativt	fortegn.

6.	 Det	kan	være	nødvendig	å	justere	disse	postene	for	å	gjenspeile	forbeholdene	i	nr.	7	og	8.

Tabell 1

1		 Renter	til	gode	og	tilsvarende	inntekt

2		 Rentekostnader	og	tilsvarende	kostnader

3		 Inntekter	av	aksjer	og	andre	verdipapirer	med	variabel/fast	avkastning

4		 Provisjonsinntekter

5		 Provisjonsutgifter

6		 Nettoresultat	av	finansielle	transaksjoner

7		 Andre	driftsinntekter

2.1.1.	 Forbehold

7.	 Indikatoren	 skal	 beregnes	 før	 fradrag	 av	 eventuelle	 avsetninger	 og	 driftskostnader.	 Driftskostnader	 skal	
omfatte	gebyrer	betalt	for	utsetting	av	tjenester	som	utføres	av	tredjemann	som	ikke	er	et	morforetak	eller	
datterforetak	 av	 kredittinstitusjonen,	 eller	 et	 datterforetak	 av	 et	morforetak	 som	også	 er	morforetaket	 til	
kredittinstitusjonen.	Utgifter	til	utsetting	av	tjenester	som	utføres	av	tredjemann,	kan	redusere	den	relevante	
indikatoren	dersom	utgiftene	innkreves	av	et	foretak	som	er	underlagt	tilsyn	i	henhold	til	dette	direktiv,	eller	
tilsvarende	tilsyn.
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8.	 Følgende	poster	skal	ikke	benyttes	ved	beregning	av	relevant	indikator:	

a)	 Realisert	fortjeneste/tap	ved	salg	av	poster	utenfor	handelsporteføljen.

b)	 Inntekt	fra	ekstraordinære	eller	uregelmessige	poster.

c)	 Inntekt	fra	forsikring.

Når	en	verdiregulering	av	poster	i	handelsporteføljen	er	en	del	av	resultatet,	kan	den	inkluderes.	Når	
artikkel	36	nr.	2	i	direktiv	86/635/EØF	anvendes,	bør	verdiregulering	bokført	i	resultatet	inkluderes.

2.2.	 Kredittinstitusjoner	som	er	underlagt	en	annen	regnskapsramme

9.	 Når	kredittinstitusjoner	er	underlagt	en	annen	regnskapsramme	enn	den	som	er	fastsatt	ved	direktiv	86/635/
EØF,	bør	de	beregne	relevant	indikator	på	grunnlag	av	data	som	best	gjenspeiler	definisjonen	i	nr.	2-8.

DEL	2

Standardmetoden

1.	 KAPITALKRAV

1.	 I	 henhold	 til	 standardmetoden	 er	 kapitalkravet	 for	 operasjonell	 risiko	 gjennomsnittet	 over	 tre	 år	 av	
risikovektede	relevante	indikatorer,	beregnet	hvert	år	på	tvers	av	forretningsområder	som	omhandlet	i	tabell	
2.	For	hvert	år	kan	et	negativt	kapitalkrav	 i	et	 forretningsområde,	 som	er	 resultat	av	en	negativ	 relevant	
indikator,	innberegnes	i	helheten.	Dersom	det	samlede	kapitalkrav	på	tvers	av	alle	forretningsområder	i	et	
gitt	år	er	negative,	skal	imidlertid	verdien	som	innberegnes	i	gjennomsnittet	for	det	året,	være	lik	null.

2.	 Det	 treårige	 gjennomsnittet	 blir	 beregnet	 på	 grunnlag	 av	 de	 siste	 tre	 tolvmånedersobservasjonene	 ved	
avslutningen	av	regnskapsåret.	Når	reviderte	tall	ikke	er	tilgjengelige,	kan	foretakets	egne	estimater	benyttes.

Tabell 2

Forretningsområde Virksomhet Prosent-andel

Foretaksfinansiering Garantistillelse	 for	 finansielle	 instrumenter	 og/eller	
plassering	av	finansielle	instrumenter	på	grunnlag	av	
en	fast	forpliktelse
Tjenester	knyttet	til	garantistillelse
Investeringsrådgivning
Rådgivning	 til	 foretak	 om	 kapitalstruktur	 og	
foretaksstrategi	 og	 tilknyttede	 spørsmål,	 rådgivning	
og	 tjenester	 i	 forbindelse	med	 fusjoner	 og	 oppkjøp	
av	foretak
Investerings-	 og	 finansanalyser	 og	 andre	 former	
for	 allmenne	 anbefalinger	 i	 forbindelse	 med	
transaksjoner	med	finansielle	instrumenter

18	%

Handel	og	salg Handel	for	egen	regning
Pengemekling
Mottak	og	formidling	av	ordrer	i	forbindelse	med	ett	
eller	flere	finansielle	instrumenter
Utførelse	av	ordrer	på	vegne	av	kunder
Plassering	 av	 finansielle	 instrumenter	 uten	 fast	
forpliktelse
Drift	av	multilaterale	handelssystemer

18	%
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Forretningsområde Virksomhet Prosent-andel

Detaljkundemekling
(Virksomhet	med	fysiske	personer	
eller	med	små	og	mellomstore	
foretak	som	oppfyller	kriteriene	
i	artikkel	79	for	detaljkunde-
engasjementer)

Mottak	og	formidling	av	ordrer	i	forbindelse	med	ett	
eller	flere	finansielle	instrumenter
Utførelse	av	ordrer	på	vegne	av	kunder
Plassering	 av	 finansielle	 instrumenter	 uten	 fast	
forpliktelse

12	%

Forretningsbank-virksomhet Mottak	 av	 innskudd	 og	 andre	 midler	 som	 skal	
tilbakebetales
Utlån
Finansiell	leasing
Garantier	og	sikkerhetsstillelse

15	%

Bankvirksomhet	rettet	mot	
detaljkunder
(Virksomhet	med	fysiske	personer	
eller	med	små	og	mellomstore	
foretak	som	oppfyller	kriteriene	
i	artikkel	79	for	detaljkunde-
engasjementer)

Mottak	 av	 innskudd	 og	 andre	 midler	 som	 skal	
tilbakebetales
Utlån
Finansiell	leasing
Garantier	og	sikkerhetsstillelse

12	%

Betaling	og	oppgjør Betalingsformidling
Utstedelse	og	forvaltning	av	betalingsmidler

18	%

Tilknyttede	tjenester Oppbevaring	 og	 forvaltning	 av	 finansielle	
instrumenter	 for	 kunders	 regning,	 herunder	
depotvirksomhet	 og	 tilknyttede	 tjenester	 som	
likviditetsstyring/håndtering	av	sikkerhet

15	%

Kapitalforvaltning Porteføljeforvaltning
Forvaltning	av	UCITS-fond
Andre	former	for	kapitalforvaltning

12	%

3.	 Vedkommende	myndigheter	 kan	 tillate	 at	 en	kredittinstitusjon	beregner	 sine	kapitalkrav	 for	 operasjonell	
risiko	ved	hjelp	av	en	alternativ	standardmetode	som	angitt	i	nr.	5-11.

2.	 PRINSIPPER	FOR	INNPLASSERING	AV	FORRETNINGSOMRÅDER

4.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 utvikle	 og	 dokumentere	 særlige	 retningslinjer	 og	 kriterier	 for	 innplassering	 av	
relevant	 indikator	 for	 gjeldende	 forretningsområder	 og	 -virksomhet	 i	 standardrammen.	 Kriteriene	 skal	
gjennomgås	og	justeres	i	forbindelse	med	ny	eller	endret	forretningsvirksomhet	og	risiko.	Prinsippene	for	
innplassering	av	forretningsområder	er	følgende:

a)	 All	 virksomhet	 skal	 innplasseres	 i	 forretningsområder	 uten	 overlapping	 slik	 at	 de	 omfatter	 hele	
forretningsområdet.

b)	 En	virksomhet	som	ikke	umiddelbart	kan	innplasseres	 innenfor	rammen	av	forretningsområder,	men	
som	 utgjør	 en	 støttefunksjon	 til	 en	 virksomhet	 som	 omfattes	 av	 rammen,	 skal	 anses	 å	 tilhøre	 det	
forretningsområdet	den	støtter.	Dersom	flere	forretningsområder	støttes	av	tilleggsvirksomheten,	skal	
det	benyttes	et	objektivt	kriterium	for	innplassering.
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c)	 Dersom	en	virksomhet	ikke	kan	innplasseres	i	et	bestemt	forretningsområde,	skal	det	forretningsområdet	
som	gir	den	høyeste	prosentdelen,	benyttes.	Samme	forretningsområde	skal	også	anvendes	på	enhver	
tilknyttet	tilleggsvirksomhet.

d)	 Kredittinstitusjoner	 kan	 benytte	 interne	 metoder	 for	 prisfastsettelse	 for	 å	 fordele	 relevant	 indikator	
mellom	forretningsområder.	Utgifter	som	er	generert	i	ett	forretningsområde,	men	som	kan	tilskrives	
et	annet	forretningsområde,	kan	omfordeles	til	det	forretningsområdet	de	tilhører,	for	eksempel	ved	å	
benytte	en	behandling	basert	på	interne	overføringskostnader	mellom	de	to	forretningsområdene.

e)	 Innplasseringen	av	virksomhet	 i	 forretningsområder	for	å	beregne	kapitalkrav	for	operasjonell	 risiko	
skal	være	i	samsvar	med	kategoriene	som	benyttes	for	kreditt-	og	markedsrisiko.

f)	 Den	 øverste	 administrative	 ledelsen	 er	 ansvarlig	 for	 innplasseringsprinsippene	 under	 kontroll	 av	
kredittinstitusjonens	styringsorganer.

g)	 Framgangsmåten	for	innplassering	i	forretningsområder	skal	være	underlagt	uavhengig	revisjon.

3.	 ALTERNATIVE	INDIKATORER	FOR	VISSE	FORRETNINGSOMRÅDER

3.1.		 Nærmere	bestemmelser

5.	 Vedkommende	myndigheter	kan	tillate	at	kredittinstitusjonen	benytter	en	alternativ	relevant	 indikator	for	
forretningsområdene	detaljkunde-	og	forretningsbankvirksomhet.

6.	 For	disse	forretningsområdene	skal	relevant	indikator	være	en	normalisert	inntektsindikator	tilsvarende	det	
treårige	gjennomsnittet	av	samlet	nominelt	beløp	for	lån	og	forskudd,	multiplisert	med	0,035.

7.	 For	forretningsområdene	detaljkunde-	og/eller	forretningsbankvirksomhet	skal	lånene	og	forskuddene	bestå	
av	 de	 samlede	 trukne	 beløpene	 i	 de	 tilsvarende	 kredittporteføljene.	 For	 forretningsbankvirksomhet	 skal	
verdipapirer	som	innehas	utenfor	handelsporteføljen,	også	omfattes.

3.2.		 Vilkår

8.	 Tillatelse	til	å	benytte	alternative	relevante	indikatorer	skal	være	underlagt	vilkårene	i	nr.	9-11.

3.2.1.	 Alminnelige	vilkår

9.	 Kredittinstitusjonen	skal	oppfylle	kvalifiseringskriteriene	i	nr.	12.

3.2.2.	 Særlige	vilkår	for	detaljkunde-	og	forretningsbankvirksomhet

10.	 Kredittinstitusjonen	driver	hovedsakelig	virksomhet	innenfor	detaljkunde-	og/eller	forretningsbankvirksomhet,	
som	skal	utgjøre	minst	90	%	av	dens	inntekter.

11.		Kredittinstitusjonen	skal	kunne	godtgjøre	overfor	vedkommende	myndigheter	at	en	betydelig	del	av	dens	
detaljkunde-	og/eller	forretningsbankvirksomhet	omfatter	lån	som	forbindes	med	en	høy	PD-verdi,	og	at	den	
alternative	standardmetoden	gir	bedre	grunnlag	for	å	vurdere	den	operasjonelle	risikoen.
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4.	 KVALIFISERINGSKRITERIER

12.		Kredittinstitusjoner	skal	oppfylle	kvalifiseringskriteriene	nedenfor	i	tillegg	til	de	generelle	standardene	for	
risikohåndtering	i	artikkel	22	og	vedlegg	V.	Vurderingen	av	om	disse	kriteriene	er	oppfylt,	skal	foretas	på	
grunnlag	av	størrelsen	på	og	omfanget	av	kredittinstitusjonens	virksomhet	samt	forholdsmessighetsprinsippet.

a)	 Kredittinstitusjoner	 skal	ha	et	godt	dokumentert	 system	 for	vurdering	og	håndtering	av	operasjonell	
risiko	med	tydelige	ansvarsområder.	De	skal	identifisere	sin	eksponering	for	operasjonell	risiko	og	spore	
relevante	opplysninger	om	operasjonell	risiko,	herunder	opplysninger	om	vesentlig	tap.	Dette	systemet	
skal	være	underlagt	regelmessig	uavhengig	revisjon.

b)	 Systemet	 for	vurdering	av	operasjonell	 risiko	skal	være	godt	 integrert	 i	kredittinstitusjonens	daglige	
risikohåndtering.	Resultatene	skal	være	en	integrert	del	av	framgangsmåten	for	å	overvåke	og	kontrollere	
kredittinstitusjonens	profil	for	operasjonell	risiko.

c)	 Kredittinstitusjoner	skal	gjennomføre	et	system	for	årsberetninger	som	sikrer	at	det	utarbeides	rapporter	
om	operasjonell	risiko	til	relevante	funksjoner	innenfor	kredittinstitusjonen.	Kredittinstitusjoner	skal	ha	
innført	framgangsmåter	for	å	treffe	egnede	tiltak	i	samsvar	med	opplysningene	i	rapportene.

DEL	3

Metoder	for	avansert	måling

1.	 KVALIFISERINGSKRITERIER

1.	 For	å	få	benytte	en	metode	for	avansert	måling	skal	kredittinstitusjoner	godtgjøre	overfor	vedkommende	
myndigheter	 at	 de	 oppfyller	 kvalifiseringskriteriene	 nedenfor	 i	 tillegg	 til	 de	 generelle	 standardene	 for	
risikohåndtering	i	artikkel	22	og	vedlegg	V.

1.1.		 Kvalitative	standarder

2.	 Kredittinstitusjonens	interne	målesystem	for	operasjonell	risiko	skal	være	godt	integrert	i	kredittinstitusjonens	
daglige	risikohåndtering.

3.	 Kredittinstitusjonen	skal	ha	en	uavhengig	risikohåndteringsfunksjon	for	operasjonell	risiko.

4.	 Det	 skal	 utarbeides	 regelmessige	 rapporter	 om	 eksponering	 for	 operasjonell	 risiko	 og	 om	 tap.	
Kredittinstitusjonen	skal	ha	innført	framgangsmåter	for	å	treffe	hensiktsmessige	korrigerende	tiltak.

5.	 Kredittinstitusjonens	 risikohåndteringssystem	 skal	 være	 godt	 dokumentert.	 Kredittinstitusjonen	 skal	 ha	
rutiner	for	å	sikre	overholdelse	av	reglene	samt	retningslinjer	for	behandling	av	manglende	overholdelse.

6.	 Framgangsmåtene	for	håndtering	av	operasjonell	risiko	og	målesystemene	skal	være	underlagt	regelmessig	
revisjon	utført	av	interne	og/eller	eksterne	revisorer.

7.	 Vedkommende	 myndigheters	 validering	 av	 målesystemet	 for	 operasjonell	 risiko	 skal	 omfatte	 følgende	
elementer:

a)	 Kontroll	av	at	de	interne	framgangsmåtene	for	validering	virker	på	en	tilfredsstillende	måte.

b)	 Det	skal	sikres	at	dataflyt	og	prosesser	knyttet	til	risikomålesystemet	er	oversiktlige	og	tilgjengelige.
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1.2.		 Kvantitative	kriterier

1.2.1.	 Prosess

8.	 Kredittinstitusjoner	skal	beregne	sine	kapitalkrav	slik	at	de	omfatter	både	forventet	tap	og	uventet	tap,	med	
mindre	de	kan	godtgjøre	at	forventet	tap	i	tilstrekkelig	grad	fanges	opp	av	deres	interne	forretningspraksis.	
Målingen	av	operasjonell	risiko	skal	fange	opp	potensielt	alvorlige	hendelser	og	oppnå	en	soliditetsstandard	
som	er	sammenlignbar	med	et	99,9	%	konfidensintervall	over	en	ettårsperiode.

9.	 En	kredittinstitusjons	målesystem	for	operasjonell	risiko	skal	inneholde	visse	nøkkelelementer	for	å	oppfylle	
soliditetsstandarden	i	nr.	8.	Disse	elementene	må	omfatte	bruk	av	interne	data,	eksterne	data,	scenarioanalyse	
og	 faktorer	 som	 gjenspeiler	 forretningsmiljøet	 og	 internkontrollsystemer	 som	 nevnt	 i	 nr.	 13-24.	 En	
kredittinstitusjon	 skal	 ha	 en	 godt	 dokumentert	metode	 for	 å	 veie	 bruken	 av	 disse	 fire	 elementene	 i	 sitt	
overordnede	målesystem	for	operasjonell	risiko.

10.	 Risikomålesystemet	 skal	 fange	 opp	 de	 større	 risikofaktorene	 som	 påvirker	 formen	 til	 ytterkantene	 av	
tapsestimatenes	fordelingskurve.

11.		Korrelasjoner	mellom	tap	som	følge	av	operasjonell	risiko	på	tvers	av	individuelle	estimater	av	operasjonell	
risiko	kan	anerkjennes	bare	dersom	kredittinstitusjoner	kan	godtgjøre	overfor	vedkommende	myndigheter	
at	 deres	 systemer	 for	 måling	 av	 korrelasjoner	 er	 solide,	 gjennomført	 med	 integritet	 og	 tar	 hensyn	 til	
usikkerheten	 omkring	 alle	 slike	 korrelasjonsestimater,	 særlig	 i	 kritiske	 perioder.	Kredittinstitusjonen	må	
validere	sine	hypoteser	om	korrelasjon	ved	hjelp	av	egnede	kvantitative	og	kvalitative	teknikker.

12.		Risikomålesystemet	skal	være	konsekvent	internt	og	unngå	dobbeltregning	av	kvalitative	vurderinger	eller	
risikoreduksjonsteknikker	som	er	godkjent	for	andre	områder	som	gjelder	kapitaldekning.

1.2.2.	 Interne	data

13.		Internt	 genererte	 målinger	 av	 operasjonell	 risiko	 skal	 være	 basert	 på	 en	 minsteperiode	 for	 historisk	
observasjon	på	fem	år.	Når	en	kredittinstitusjon	første	gang	tar	i	bruk	metoden	for	avansert	måling,	kan	en	
historisk	observasjonsperiode	på	tre	år	aksepteres.

14.		Kredittinstitusjoner	 må	 kunne	 innplassere	 sine	 historiske	 data	 om	 interne	 tap	 i	 de	 forretningsområdene	
som	er	definert	 i	del	2	og	 i	de	hendelsestyper	som	er	definert	 i	del	5,	og	på	anmodning	oversende	disse	
opplysningene	 til	 vedkommende	myndigheter.	 Det	 må	 foreligge	 dokumenterte,	 objektive	 kriterier	 for	 å	
innplassere	tap	i	de	enkelte	forretningsområdene	og	hendelsestypene.	Tap	som	følge	av	operasjonell	risiko,	
som	er	knyttet	til	kredittrisiko	og	historisk	har	vært	inkludert	i	interne	kredittrisikodatabaser,	må	registreres	i	
databasene	for	operasjonell	risiko	og	kunne	klassifiseres	separat.	Slike	tap	vil	ikke	være	underlagt	kapitalkrav	
for	operasjonell	risiko	så	lenge	de	fortsatt	behandles	som	kredittrisiko	for	beregning	av	minstekrav	til	kapital.	
Operasjonell	risiko	som	er	knyttet	til	markedsrisiko,	skal	omfattes	av	kapitalkravet	for	operasjonell	risiko.

15.		Kredittinstitusjonens	data	om	interne	tap	skal	være	omfattende	ved	at	de	fanger	opp	all	vesentlig	virksomhet	
og	alle	engasjementer	fra	alle	egnede	undersystemer	og	geografiske	områder.	Kredittinstitusjoner	må	kunne	
begrunne	hvorfor	eventuell	utelukket	virksomhet	eller	utelukkede	engasjementer,	både	enkeltvis	og	samlet,	
ikke	vil	ha	en	vesentlig	innvirkning	på	de	samlede	risikoestimatene.	Hensiktsmessige	minstetapsterskler	for	
innsamling	av	opplysninger	om	interne	tap	skal	defineres.

16.		I	tillegg	til	opplysninger	om	bruttotap	skal	kredittinstitusjoner	samle	inn	opplysninger	om	tidspunktet	for	
hendelsen,	eventuell	gjenvinning	av	bruttotap	samt	en	beskrivelse	av	de	utløsende	faktorene	eller	årsakene	
til	tapet.

17.		Det	 skal	 foreligge	 særlige	kriterier	 for	 fordeling	av	 tapsdata	 som	oppstår	 som	 følge	av	en	hendelse	 i	 en	
sentral	 funksjon	 eller	 en	 virksomhet	 som	 strekker	 seg	 over	flere	 forretningsområder,	 samt	 som	 følge	 av	
innbyrdes	tilknyttede	hendelser	over	tid.
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18.		Kredittinstitusjoner	 skal	 ha	 dokumenterte	 framgangsmåter	 for	 å	 vurdere	 den	 løpende	 relevansen	 av	
historiske	tapsdata,	herunder	de	situasjoner	der	skjønnsmessig	overstyring,	skalering	eller	andre	justeringer	
kan	benyttes,	i	hvilken	utstrekning	de	kan	benyttes	og	hvem	som	har	myndighet	til	å	treffe	slike	beslutninger.

1.2.3.	 Eksterne	data

19.		Kredittinstitusjonens	målesystem	 for	 operasjonell	 risiko	 skal	 benytte	 relevante	 eksterne	 data,	 særlig	 når	
det	 er	 grunn	 til	 å	 tro	 at	 kredittinstitusjonen	 er	 eksponert	 for	 sjeldne,	 men	 potensielt	 alvorlige,	 tap.	 En	
kredittinstitusjon	skal	ha	innført	en	systematisk	prosess	for	å	bestemme	i	hvilke	situasjoner	eksterne	data	
skal	benyttes	og	hvilke	metoder	som	benyttes	til	å	innarbeide	dataene	i	institusjonens	målesystem.	Vilkår	og	
praksis	for	bruk	av	eksterne	data	skal	regelmessig	gjennomgås,	dokumenteres	og	være	underlagt	periodisk	
uavhengig	revisjon.

1.2.4.	 Scenarioanalyse

20.		Kredittinstitusjonen	skal	benytte	scenarioanalyse	i	form	av	ekspertuttalelser	sammen	med	eksterne	data	for	å	
vurdere	institusjonens	eksponering	for	svært	alvorlige	hendelser.	Over	tid	må	slike	vurderinger	valideres	og	
vurderes	på	nytt	ved	sammenligning	med	faktiske	tap	for	å	sikre	at	de	er	rimelige.

1.2.5.		Forretningsmiljø	og	internkontrollfaktorer

21.		Kredittinstitusjonens	metode	for	risikovurdering	som	gjelder	for	hele	foretaket,	må	fange	opp	de	viktigste	
faktorene	i	forretningsmiljøet	og	innenfor	internkontroll	som	kan	endre	institusjonens	profil	for	operasjonell	
risiko.

22.		Valget	av	hver	faktor	skal	være	begrunnet	i	at	den	er	en	betydningsfull	risikofaktor,	basert	på	erfaring	og	en	
ekspertuttalelse	om	de	berørte	forretningsområdene.

23.		Risikoestimatenes	følsomhet	for	endringer	i	faktorene,	og	den	relative	vekten	av	de	ulike	faktorene,	må	være	
godt	underbygd.	I	tillegg	til	å	fange	opp	endringer	i	risiko	på	grunn	av	forbedrede	risikokontrollmetoder	må	
denne	rammen	også	fange	opp	potensielle	økninger	i	risiko	på	grunn	av	virksomhetens	økte	kompleksitet	
eller	økt	omsetning.

24.		Denne	 rammen	 skal	 være	 dokumentert	 og	 underlagt	 uavhengig	 revisjon	 internt	 i	 kredittinstitusjonen	 og	
av	vedkommende	myndigheter.	Over	tid	må	prosessen	og	resultatene	valideres	og	vurderes	på	nytt	ved	en	
sammenligning	med	faktiske	interne	tap	og	relevante	eksterne	data.

2.	 VIRKNINGEN	AV	FORSIKRING	OG	ANDRE	ORDNINGER	FOR	RISIKOOVERFØRING

25.		Kredittinstitusjoner	 skal	 kunne	 anerkjenne	 virkningen	 av	 forsikringer	 i	 henhold	 til	 vilkårene	 i	 nr.	 26-29	
og	 andre	 ordninger	 for	 risikooverføring	 der	 kredittinstitusjonen	 kan	 godtgjøre	 overfor	 vedkommende	
myndigheter	at	det	er	oppnådd	en	merkbar	risikoreduksjonsvirkning.

26.		Forsikringsgiver	har	tillatelse	til	å	yte	forsikring	eller	gjenforsikring,	og	forsikringsgiver	skal	ha	en	minste	
evne	 til	 å	 betale	 erstatning,	 som	 skal	 fastsettes	 av	 en	 valgbar	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 som	
av	vedkommende	myndigheter	 er	gitt	 risikoklasse	3	eller	høyere	 i	henhold	 til	 reglene	 for	 fastsettelse	av	
risikovekt	for	engasjementer	med	kredittinstitusjoner	i	henhold	til	artikkel	78-83.

27.		Forsikrings-	og	kredittinstitusjonens	forsikringsramme	skal	oppfylle	følgende	vilkår:

a)	 Forsikringspolisen	 må	 ha	 en	 opprinnelig	 løpetid	 på	 minst	 ett	 år.	 For	 poliser	 med	 en	 gjenværende	
løpetid	på	mindre	enn	ett	år	skal	kredittinstitusjonen	gjøre	et	passende	fradrag	som	gjenspeiler	polisens	
minkende	gjenværende	løpetid,	opptil	et	fullt	fradrag	på	100	%	for	poliser	med	en	gjenværende	løpetid	
på	90	dager	eller	mindre.

b)	 Forsikringpolisen	skal	ha	en	oppsigelsestid	på	90	dager	for	annullering	av	kontrakten.
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c)	 Forsikringspolisen	inneholder	ingen	unntak	eller	begrensninger	som	utløses	av	tilsynstiltak,	eller	som,	
dersom	en	kredittinstitusjon	går	konkurs,	hindrer	at	kredittinstitusjonens	bobestyrer	eller	avviklingsstyre	
kan	gjenvinne	erstatningsbeløp	eller	utgifter	som	kredittinstitusjonen	har	pådratt	seg,	bortsett	fra	med	
hensyn	til	hendelser	som	inntreffer	etter	at	bobestyrer	er	innsatt	eller	avviklingen	er	igangsatt	med	hensyn	
til	kredittinstitusjonen,	under	forutsetning	av	at	forsikringspolisen	ikke	omfatter	bøter,	sanksjoner	eller	
skadeserstatning	som	er	pålagt	av	vedkommende	myndigheter.

d)	 Beregningene	 av	 risikoreduksjon	må	 gjenspeile	 forsikringsdekningen	 på	 en	måte	 som	 er	 åpen	 og	 i	
samsvar	med	den	faktiske	sannsynligheten	for	tap	og	virkningene	av	tap	som	benyttes	ved	den	samlede	
fastsettelsen	av	kapital	for	operasjonell	risiko.

e)	 Forsikringen	ytes	av	tredjemann.	Når	det	gjelder	forsikring	gjennom	kontrollerte	og	tilknyttede	foretak,	
må	 eksponeringen	 overføres	 til	 en	 uavhengig	 tredjemann,	 for	 eksempel	 ved	 gjenforsikring,	 som	
oppfyller	kriteriene	for	godkjenning.

f)	 Rammen	for	anerkjennelse	av	forsikring	er	velbegrunnet	og	dokumentert.

28.		Metodene	for	anerkjennelse	av	forsikring	skal	fange	opp	følgende	elementer	ved	reduksjoner	eller	fradrag	
med	hensyn	til	forsikringsbeløpet:	

a)	 Forsikringens	gjenværende	løpetid,	dersom	denne	er	mindre	enn	ett	år,	som	nevnt	ovenfor.	

b)	 Polisens	oppsigelsesvilkår,	dersom	oppsigelsesfristen	er	under	ett	år.	

c)	 Usikkerhet	med	hensyn	til	betaling	samt	manglende	motsvarende	dekning	for	forsikringspoliser.

29.		Kapitalreduksjonen	 som	 oppstår	 som	 følge	 av	 anerkjennelse	 av	 forsikring,	 skal	 ikke	 overstige	 20	%	 av	
kapitalkravet	for	operasjonell	risiko	før	godkjenning	av	teknikker	for	risikoreduksjon.

3.	 SØKNAD	OM	Å	FÅ	BENYTTE	EN	METODE	FOR	AVANSERT	MÅLING	PÅ	KONSERNPLAN

30.		Når	en	morkredittinstitusjon	i	EU	og	dens	datterforetak,	eller	datterforetak	av	et	finansielt	morholdingselskap	
i	 EU,	 ønsker	 å	 benytte	 en	metode	 for	 avansert	måling,	 skal	 søknaden	 inneholde	 en	 beskrivelse	 av	 den	
metoden	som	benyttes	til	å	fordele	kapital	for	operasjonell	risiko	mellom	de	ulike	foretakene	i	konsernet.

31.		I	 søknaden	 skal	 det	 angis	 om	 og	 hvordan	 virkningene	 av	 diversifisering	 vil	 bli	 tatt	 hensyn	 til	 i	
risikomålesystemet.

DEL	4

KOMBINERT	BRUK	AV	ULIKE	METODER

1.	 BRUK	AV	EN	METODE	FOR	AVANSERT	MÅLING	I	KOMBINASJON	MED	ANDRE	METODER

1.	 	En	kredittinstitusjon	kan	benytte	en	metode	for	avansert	måling	i	kombinasjon	med	enten	basismetoden	
eller	standardmetoden	på	følgende	vilkår:

a)	 All	operasjonell	risiko	for	kredittinstitusjonen	skal	fanges	opp.	Vedkommende	myndigheter	skal	være	
overbevist	 om	 at	metoden	 som	 benyttes,	 dekker	 ulike	 former	 for	 virksomhet,	 geografiske	 områder,	
juridiske	strukturer	eller	andre	relevante	inndelinger	som	fastsettes	internt.	

b)	 Kvalifiseringskriteriene	i	del	2	og	3	er	oppfylt	for	de	deler	av	virksomheten	som	omfattes	av	henholdsvis	
standardmetoden	og	metodene	for	avansert	måling.
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2.	 I	enkelttilfeller	kan	vedkommende	myndighet	pålegge	følgende	tilleggsvilkår:

a)	 På	 tidspunktet	 for	 gjennomføring	 av	 en	 metode	 for	 avansert	 måling	 skal	 en	 betydelig	 del	 av	
kredittinstitusjonens	operasjonelle	risiko	fanges	opp	av	metoden	for	avansert	måling.	

b)	 Kredittinstitusjonen	påtar	seg	en	forpliktelse	til	å	ta	i	bruk	metoden	for	avansert	måling	i	en	vesentlig	del	
av	institusjonens	virksomhet	innenfor	en	tidsplan	som	er	avtalt	med	vedkommende	myndigheter.

2.	 KOMBINERT	BRUK	AV	BASISMETODEN	OG	STANDARDMETODEN

3.	 En	kredittinstitusjon	kan	benytte	en	kombinasjon	av	basismetoden	og	standardmetoden	bare	i	unntakstilfeller,	
for	eksempel	ved	overtakelse	av	ny	virksomhet,	som	kan	kreve	en	overgangsperiode	før	standardmetoden	tas	
i	bruk.

4.	 Kombinert	bruk	av	basismetoden	og	standardmetoden	skal	være	betinget	av	at	kredittinstitusjonen	forplikter	
seg	til	å	ta	i	bruk	standardmetoden	innenfor	en	tidsplan	som	er	avtalt	med	vedkommende	myndigheter.

DEL	5

Typeklassifisering	av	tapshendelser

Tabell 3

Hendelseskategori Definisjon

Internt	bedrageri Tap	som	følge	av	handlinger	av	en	type	som	har	som	formål	å	bedra,	urettmessig	
tilegne	seg	eiendeler	eller	omgå	lovgivning	eller	foretakets	regler,	med	unntak	
av	tap	som	skyldes	forskjellsbehandling,	eller	som	henger	sammen	med	sosialt	
eller	kulturelt	mangfold,	og	som	involverer	minst	én	intern	part.

Eksternt	bedrageri Tap	 som	 følge	 av	 tredjemanns	 handlinger,	 som	 har	 som	 formål	 å	 bedra,	
urettmessig	tilegne	seg	eiendeler	eller	omgå	lovgivning.	

Ansettelsesvilkår	og	sikkerhet	på	
arbeidsplassen

Tap	som	følge	av	handlinger	som	ikke	er	i	samsvar	med	lovgivning	eller	avtaler	
om	sysselsetting,	helse	eller	sikkerhet,	som	følge	av	betaling	av	erstatning	for	
personskade	eller	som	følge	av	forskjellsbehandling,	eller	som	henger	sammen	
med	sosialt	eller	kulturelt	mangfold.	

Kunder,	produkter	og	
forretningspraksis

Tap	 som	 følge	 av	 en	 utilsiktet	 handling	 eller	 forsømmelse	 som	 medfører	
manglende	oppfyllelse	av	en	yrkesmessig	forpliktelse	overfor	bestemte	kunder	
(herunder	krav	til	fortrolighet	og	egnethet),	eller	som	følge	av	et	produkts	art	
eller	utforming.

Skade	på	fysiske	eiendeler Tap	 som	 følge	 av	 tap	 av	 eller	 skade	 på	 fysiske	 eiendeler	 som	 skyldes	
naturkatastrofer	eller	andre	hendelser.

Avbrudd	i	forretningsvirksomheten	og	
systemfeil

Tap	som	følge	av	avbrudd	i	forretningsvirksomheten	eller	systemfeil

Utførelse,	levering	og	prosesstyring Tap	 som	 følge	 av	 mangelfull	 transaksjonsbehandling	 eller	 prosesstyring	 i	
forbindelse	med	transaksjoner	med	handelspartnere	og	selgere.
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VEDLEGG XI 

TEKNISKE	KRITERIER	FOR	VEDKOMMENDE	MYNDIGHETERS	GJENNOMGÅELSE	OG	VURDERING

1.	 I	tillegg	til	kredittrisiko,	markedsrisiko	og	operasjonell	risiko	skal	gjennomgåelsen	og	vurderingen	som	utføres	av	
vedkommende	myndigheter	i	henhold	til	artikkel	124,	omfatte	følgende:

a)	 resultatene	av	stresstesten	utført	av	kredittinstitusjonene	som	anvender	en	IRB-metode,	

b)	 kredittinstitusjonenes	eksponering	for	og	håndtering	av	konsentrasjonsrisiko,	herunder	overholdelse	av	kravene	
i	artikkel	108-118,	

c)	 soliditet,	 egnethet	 og	 anvendelsesmåte	 for	 de	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter	 kredittinstitusjonene	 har	
gjennomført	for	håndtering	av	restrisiko	tilknyttet	bruken	av	anerkjente	teknikker	for	kredittrisikoreduksjon,	

d)	 i	hvilket	omfang	ansvarlig	kapital	som	innehas	av	en	kredittinstitusjon	med	hensyn	til	eiendeler	som	den	har	
verdipapirisert,	er	tilstrekkelig	når	det	gjelder	det	økonomiske	innholdet	i	transaksjonen,	herunder	graden	av	
risikooverføring	som	oppnås,

e)	 kredittinstitusjonenes	eksponering	for	og	håndtering	av	likviditetsrisiko,	

f)	 virkningene	av	diversifisering	og	hvordan	slike	virkninger	tas	hensyn	til	i	risikomålesystemet,	og	

g)	 resultatene	av	stresstester	utført	av	 institusjoner	som	bruker	en	 intern	modell	 til	å	beregne	kapitalkrav	med	
hensyn	til	markedsrisiko	i	henhold	til	vedlegg	V	til	direktiv	2006/49/EF.

2.	 Vedkommende	myndigheter	skal	kontrollere	om	en	kredittinstitusjon	har	gitt	implisitt	støtte	til	en	verdipapirisering.	
Dersom	det	viser	seg	at	en	kredittinstitusjon	ved	flere	anledninger	har	gitt	slik	implisitt	støtte,	skal	vedkommende	
myndighet	treffe	egnede	tiltak	som	gjenspeiler	den	økte	forventningen	om	at	institusjonen	vil	gi	framtidig	støtte	til	
institusjonens	verdipapirisering,	og	dermed	ikke	oppnå	en	betydelig	overføring	av	risiko.

3.	 I	 forbindelse	med	de	 avgjørelser	 som	skal	 tas	 i	 henhold	 til	 artikkel	124	nr.	 3,	 skal	vedkommende	myndigheter	
vurdere	om	verdijusteringene	og	avsetningene	som	er	foretatt	for	posisjoner/porteføljer	i	handelsporteføljen,	som	
fastsatt	i	del	B	i	vedlegg	VII	til	direktiv	2006/49/EF,	setter	kredittinstitusjonen	i	stand	til	å	selge	eller	sikre	sine	
posisjoner	innen	en	kort	periode	uten	å	pådra	seg	vesentlige	tap	under	normale	markedsforhold.

_______
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VEDLEGG XII

TEKNISKE	KRITERIER	FOR	OFFENTLIGGJØRING

DEL	1

Alminnelige	kriterier

1.	 Opplysninger	skal	anses	som	vesentlige	med	hensyn	til	opplysningsplikten	dersom	utelatelse	av	eller	feil	i	slike	
opplysninger	vil	kunne	endre	eller	påvirke	vurderinger	eller	avgjørelser	for	en	bruker	som	stoler	på	opplysningene	
for	å	treffe	økonomiske	beslutninger.

2.	 Opplysninger	 skal	 anses	 som	 en	 kredittinstitusjons	 eiendom	 dersom	 offentliggjøring	 av	 opplysningene	 til	
allmennheten	ville	undergrave	dens	konkurransemessige	 stilling.	Dette	kan	omfatte	opplysninger	om	produkter	
eller	systemer	som,	dersom	de	blir	kjent	for	konkurrenter,	ville	føre	til	at	en	kredittinstitusjons	investeringer	i	dem	
ble	mindre	verdifulle.

3.	 Opplysninger	skal	anses	som	fortrolige	dersom	det	foreligger	forpliktelser	overfor	kunder	eller	andre	motparter	som	
gjør	at	kredittinstitusjonen	må	behandle	opplysningene	fortrolig.

4.	 Vedkommende	myndigheter	skal	kreve	at	kredittinstitusjoner	vurderer	behovet	for	å	offentliggjøre	enkelte	deler	
av	eller	alle	opplysninger	hyppigere	enn	hvert	år	i	 lys	av	relevante	kjennetegn	ved	deres	forretningsvirksomhet,	
som	for	eksempel	virksomhetens	omfang,	virksomhetsområder,	 tilstedeværelse	 i	ulike	stater,	virksomhet	 i	ulike	
finanssektorer	og	deltaking	i	internasjonale	finansmarkeder	samt	i	betalings-,	oppgjørs-	og	klareringssystemer.	En	
slik	vurdering	skal	særlig	legge	vekt	på	et	mulig	behov	for	hyppigere	offentliggjøring	av	opplysninger	i	henhold	til	
del	2	nr.	3	bokstav	b)	og	nr.	3	bokstav	e)	samt	nr.	4	bokstav	b)-e),	samt	for	opplysninger	om	risikoeksponering	og	
andre	poster	som	endres	raskt.

5.	 Opplysningsplikten	i	del	2	nr.	3	og	4	skal	oppfylles	i	henhold	til	artikkel	72	nr.	1	og	2.

DEL	2

Alminnelige	krav

1.	 Det	skal	opplyses	om	målene	og	strategien	for	kredittinstitusjonens	risikohåndtering	for	hver	enkelt	risikokategori,	
herunder	risikoene	nevnt	i	nr.	1-14.	Disse	opplysningene	skal	omfatte	

a)	 strategiene	og	prosessene	for	å	håndtere	slik	risiko,	

b)	 struktur	og	organisering	av	relevant	risikohåndteringfunksjon	eller	andre	hensiktsmessige	ordninger,	

c)	 omfanget	og	arten	av	systemer	for	risikorapportering	og	–måling,	og	

d)	 retningslinjene	for	sikring	og	reduksjon	av	risiko	samt	strategiene	og	prosessene	for	kontroll	med	sikrings-	og	
risikoreduksjonstiltakenes	løpende	effektivitet.

2.	 Følgende	opplysninger	skal	offentliggjøres	om	virkeområdet	for	kravene	i	dette	direktiv:	

a)	 navnet	på	den	kredittinstitusjon	som	kravene	i	dette	direktiv	kommer	til	anvendelse	på,	

b)	 en	 oversikt	 over	 forskjellene	 i	 konsolideringsgrunnlaget	 for	 regnskaps-	 og	 tilsynsformål,	 med	 en	 kort	
beskrivelse	av	de	foretak	som	er	

i)	 fullt	konsolidert,	

ii)	 forholdsmessig	konsolidert,	



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/250 24.10.2013

iii)	 trukket	fra	ansvarlig	kapital,	eller	

iv)	 verken	konsolidert	eller	fratrukket,	

c)	 eventuelle	 nåværende	 eller	 forutsette	 vesentlige	 praktiske	 eller	 juridiske	 hindringer	 for	 rask	 overføring	 av	
ansvarlig	kapital	til	eller	tilbakebetaling	av	forpliktelser	mellom	morforetaket	og	dets	datterforetak,	

d)	 det	samlede	beløpet	av	den	eventuelle	negative	differansen	mellom	det	fastsatte	minstebeløpet	for	ansvarlig	
kapital	og	den	faktiske	ansvarlige	kapital	i	alle	datterforetak	som	ikke	omfattes	av	konsolideringen,	samt	navn	
på	slike	datterforetak,	og	

e)	 eventuelt	omstendighetene	for	å	anvende	bestemmelsene	i	artikkel	69	og	70.

3.	 Kredittinstitusjoner	skal	gi	følgende	opplysninger	om	ansvarlig	kapital:

a)	 sammendrag	 av	 vilkårene	 og	 bestemmelsene	 som	 gjelder	 hovedtrekkene	 ved	 alle	 poster	 og	 underposter	 i	
ansvarlig	kapital,	

b)	 beløpet	for	kjernekapital	med	separat	opplysning	om	alle	positive	poster	og	fradrag,	

c)	 det	 samlede	beløpet	 for	ansvarlig	 tilleggskapital	 samt	ansvarlig	kapital	 som	definert	 i	kapittel	 IV	 i	direktiv	
2006/49/EF,	

d)	 fradrag	i	kjernekapital	og	tilleggskapital	i	henhold	til	artikkel	66	nr.	2	med	separat	opplysning	om	postene	nevnt	
i	artikkel	57	bokstav	q),	og	

e)	 samlet	godtakbar	ansvarlig	kapital,	netto	etter	fradrag	og	begrensninger	fastsatt	i	artikkel	66.

4.	 Følgende	opplysninger	skal	gis	om	kredittinstitusjonenes	overholdelse	av	kravene	i	artikkel	75	og	123:	

a)	 Et	sammendrag	av	kredittinstitusjonens	metode	for	å	vurdere	om	dens	interne	kapital	er	tilstrekkelig	for	å	støtte	
nåværende	og	framtidig	virksomhet.	

b)	 For	kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	i	samsvar	med	artikkel	78-83,	8	%	av	
de	risikovektede	engasjementsbeløpene	for	hver	av	de	engasjementskategoriene	som	er	angitt	i	artikkel	79.	

c)	 For	 kredittinstitusjoner	 som	 beregner	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 i	 samsvar	med	 artikkel	 84-89,	 8	%	
av	de	 risikovektede	 engasjementsbeløpene	 for	hver	 av	de	 engasjementskategoriene	 som	er	 angitt	 i	 artikkel	
86.	Når	det	gjelder	kategorien	for	detaljkundeengasjementer,	gjelder	dette	kravet	for	hver	av	kategoriene	av	
engasjementer	som	de	ulike	korrelasjonene	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	10-13	svarer	til.	Når	det	gjelder	kategorien	
for	egenkapitalengasjementer,	gjelder	dette	kravet	for	

i)	 hver	av	metodene	fastsatt	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	17-26,	

ii)	 børsomsatte	engasjementer,	private	egenkapitalengasjementer	i	tilstrekkelig	diversifiserte	porteføljer	samt	
andre	engasjementer,	

iii)	 engasjementer	som	er	underlagt	en	overgangsordning	når	det	gjelder	tilsyn	med	kapitalkrav,	og	

iv)	 engasjementer	underlagt	overgangsbestemmelser	om	kapitalkrav.	

d)	 Minstekrav	til	kapital	beregnet	i	samsvar	med	artikkel	75	bokstav	b)	og	c).	

e)	 Minstekrav	til	kapital	beregnet	i	samsvar	med	artikkel	103-105,	og	som	offentliggjøres	separat.
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5.	 Følgende	 opplysninger	 skal	 gis	 om	 kredittinstitusjonens	 eksponering	 for	 motpartskredittrisiko	 som	 definert	 i	
vedlegg	III	del	1:	

a)	 En	 beskrivelse	 av	 metoden	 som	 er	 benyttet	 for	 å	 fastsette	 ansvarlig	 kapital	 og	 kredittgrenser	 for	
motpartskredittengasjementer.	

b)	 En	beskrivelse	av	retningslinjer	for	sikkerhetsstillelse	og	opprettelse	av	kredittfond.	

c)	 En	beskrivelse	av	retningslinjer	med	hensyn	til	engasjementer	med	korrelasjonsrisiko.	

d)	 En	beskrivelse	av	virkningen	av	beløpet	for	den	sikkerhet	som	kredittinstitusjonen	vil	måtte	stille	dersom	dens	
kredittvurdering	nedjusteres.	

e)	 Brutto	 positiv	 virkelig	 verdi	 av	 kontrakter,	 motregningsfordeler,	 avregnet	 aktuell	 kreditteksponering,	
sikkerhet	 som	 innehas	 og	 nettokreditteksponering	 for	 derivater.	 Nettokreditteksponering	 for	 derivater	 er	
kreditteksponeringen	ved	derivattransaksjoner	etter	vurdering	av	både	fordelene	av	motregningsavtaler	som	
kan	tvangsfullbyrdes,	og	avtaler	om	sikkerhet.	

f)	 Målinger	for	engasjementsverdi	 i	henhold	 til	metodene	 i	del	3-6	 i	vedlegg	III,	uansett	hvilken	metode	som	
anvendes.	

g)	 Den	nominelle	verdien	av	kredittderivatsikringer	 samt	 fordeling	av	aktuell	kreditteksponering	etter	 type	av	
kreditteksponering.	

h)	 Kredittderivattransaksjoner	 (nominelle)	 oppdelt	 mellom	 bruk	 i	 kredittinstitusjonens	 egen	 kredittportefølje	
og	i	institusjonens	formidlingsvirksomhet,	herunder	fordelingen	av	de	kredittderivatprodukter	som	benyttes,	
ytterligere	fordelt	på	beskyttelse	som	er	kjøpt	og	solgt	innenfor	hver	produktgruppe.	

i)	 Estimatet	av	α	dersom	kredittinstitusjonen	har	fått	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter	til	å	estimere	α.

6.	 Følgende	opplysninger	skal	gis	om	kredittinstitusjonens	eksponering	for	kredittrisiko	og	utvanningsrisiko:	

a)	 Definisjonene	for	regnskapsformål	av	«forfalt»	og	«falt	i	verdi».	

b)	 En	beskrivelse	av	de	tilnærmingsmåter	og	metoder	som	er	vedtatt	for	å	fastsette	verdijusteringer	og	avsetninger.	

c)	 Det	samlede	beløpet	for	engasjementer	etter	regnskapsmessig	motregning	og	uten	å	ta	hensyn	til	virkningene	
av	kredittrisikoreduksjon	samt	gjennomsnittlig	beløp	for	engasjementene	over	perioden,	oppdelt	på	ulike	typer	
engasjementskategorier.	

d)	 Den	 geografiske	 fordelingen	 av	 engasjementene,	 oppdelt	 i	 betydelige	 områder	 etter	 vesentlige	
engasjementskategorier,	og	eventuelt	mer	detaljert.	

e)	 Fordelingen	av	engasjementer	etter	bransje	eller	motpart,	oppdelt	etter	engasjementskategorier,	og	eventuelt	
mer	detaljert.	

f)	 Alle	engasjementers	gjenværende	løpetid,	oppdelt	etter	engasjementskategorier,	og	eventuelt	mer	detaljert.	

g)	 Følgende	beløp	oppdelt	etter	betydelig	bransje	eller	motpart:

i)	 engasjementer	som	er	falt	i	verdi	og	forfalt,	angitt	separat,	

ii)	 verdijusteringer	og	avsetninger,	og	

iii)	 beløp	for	verdijusteringer	og	avsetninger	i	løpet	av	perioden.	

h)	 Beløpet	 for	engasjementer	som	er	 falt	 i	verdi	og	forfalt,	angitt	separat,	oppdelt	etter	betydelige	geografiske	
områder,	herunder,	dersom	dette	er	praktisk	mulig,	beløpene	for	verdijusteringer	og	avsetninger	tilknyttet	hvert	
geografisk	område.	
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i)	 Avstemmingen	 av	 endringer	 i	 verdijusteringer	 og	 avsetninger	 for	 engasjementer	 som	 er	 falt	 i	 verdi,	 angitt	
separat.	Opplysningene	skal	omfatte	

i)	 en	beskrivelse	av	typen	verdijusteringer	og	avsetninger,	

ii)	 åpningsbalansen,	

iii)	 beløpene	som	er	ført	mot	avsetningene	i	løpet	av	perioden,	

iv)	 beløpene	som	er	avsatt	eller	tilbakeført	for	anslått	sannsynlige	tap	på	engasjementer	i	løpet	av	perioden,	
eventuelle	andre	justeringer,	herunder	dem	som	bestemmes	av	valutaforskjeller,	foretakssammenslutninger,	
overtakelse	og	avhending	av	datterforetak,	samt	overføringer	mellom	avsetninger,	og	

v)	 sluttbalansen.

Verdijusteringer	og	gjenvinning	som	registreres	direkte	i	resultatregnskapet,	skal	angis	separat.

7.	 For	kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	i	samsvar	med	artikkel	78-83,	skal	følgende	
opplysninger	gis	for	hver	av	de	engasjementskategoriene	som	er	angitt	i	artikkel	79:	

a)	 Navnene	på	de	utpekte	 eksterne	kredittvurderingsinstitusjonene	og	 eksportkredittbyråene	 samt	grunnene	 til	
eventuelle	endringer.	

b)	 Engasjementskategoriene	 som	 de	 enkelte	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjonene	 og	 eksportkredittbyråene	
blir	benyttet	for.	

c)	 En	beskrivelse	av	framgangsmåten	som	benyttes	for	å	overføre	kredittvurderinger	av	utstedere	og	emisjoner	til	
poster	som	ikke	omfattes	av	handelsporteføljen.	

d)	 Sammenhengen	mellom	den	eksterne	kredittvurderingen	for	hver	utpekt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	
eller	hvert	eksportkredittbyrå	og	de	 risikoklasser	 som	er	 fastsatt	 i	vedlegg	VI,	 idet	det	 tas	hensyn	 til	at	det	
ikke	er	nødvendig	å	gi	disse	opplysningene	dersom	kredittinstitusjonen	overholder	den	innplasseringen	som	er	
offentliggjort	av	vedkommende	myndighet.	

e)	 Engasjementsverdiene	 og	 engasjementsverdiene	 etter	 kredittrisikoreduksjon	 for	 hver	 risikoklasse	 fastsatt	 i	
vedlegg	VI	samt	dem	som	er	trukket	fra	ansvarlig	kapital.

8.	 Kredittinstitusjoner	 som	beregner	 risikovektede	engasjementsbeløp	 i	 samsvar	med	vedlegg	VII	del	1	nr.	6	eller	
19-21,	skal	opplyse	om	de	engasjementene	som	er	plassert	i	hver	kategori	i	tabell	1	i	nr.	6	i	vedlegg	VII	del	1,	eller	
som	er	gitt	de	risikovekter	som	er	nevnt	i	nr.	19-21	i	vedlegg	VII	del	1.

9.	 Kredittinstitusjoner	som	beregner	sine	kapitalkrav	i	samsvar	med	artikkel	75	bokstav	b)	og	c),	skal	offentligjøre	
disse	kravene	separat	for	hver	risiko	som	omhandles	i	de	nevnte	bestemmelsene.

10.	 Følgende	opplysninger	skal	gis	av	alle	kredittinstitusjoner	som	beregner	sine	kapitalkrav	i	samsvar	med	vedlegg	V	
til	direktiv	2006/49/EF:	

a)	 For	hver	enkelt	underportefølje:	

i)	 særtrekkene	ved	de	modeller	som	benyttes,	

ii)	 en	beskrivelse	av	de	stresstester	som	er	benyttet	på	underporteføljen,	

iii)	 en	beskrivelse	av	de	metoder	som	er	benyttet	ved	etterkontroller	og	for	å	validere	om	de	interne	modellene	
og	modellprosessene	er	nøyaktige	og	konsekvente.	

b)	 Omfanget	av	vedkommende	myndighets	godkjenning.	

c)	 En	beskrivelse	av	omfanget	 av	og	metodene	 for	overholdelse	av	kravene	 i	del	B	 i	vedlegg	VII	 til	 direktiv	
2006/49/EF.



24.10.2013 Nr.	59/253EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

11.		Kredittinstitusjoner	skal	gi	følgende	opplysninger	om	operasjonell	risiko:	

a)	 Metodene	 for	 vurdering	 av	 kravene	 til	 ansvarlig	 kapital	 for	 operasjonell	 risiko	 som	 kredittinstitusjonen	 er	
kvalifisert	for.

b)	 En	beskrivelse	av	metodene	i	artikkel	105	dersom	disse	benyttes	av	kredittinstitusjonen,	herunder	en	drøfting	
av	relevante	interne	og	eksterne	faktorer	som	det	er	tatt	hensyn	til	i	kredittinstitusjonens	målemetode.	I	tilfelle	
av	delvis	bruk,	skal	de	ulike	metodenes	omfang	og	dekning	beskrives.

12.		Følgende	opplysninger	skal	offentliggjøres	om	engasjementer	i	form	av	aksjer	som	ikke	inngår	i	handelsporteføljen:	

a)	 Engasjementenes	fordeling	basert	på	institusjonens	formål	med	å	inneha	aksjene,	herunder	kapitalgevinst	og	
strategiske	 grunner,	 samt	 en	 oversikt	 over	 de	 regnskapsteknikker	 og	 verdsettingsmetoder	 som	 er	 benyttet,	
herunder	 de	 viktigste	 forutsetningene	 og	 den	 praksis	 som	 påvirker	 verdsetting,	 samt	 eventuelle	 betydelige	
endringer	i	slik	praksis.	

b)	 Verdien	 av	 balanseført	 verdi,	 virkelig	 verdi	 og,	 for	 børsomsatte	 verdipapirer,	 en	 sammenligning	 med	
markedsverdien	dersom	denne	i	vesentlig	grad	avviker	fra	den	virkelige	verdien.	

c)	 Type,	art	og	beløp	for	børsnoterte	engasjementer,	private	egenkapitalengasjementer	i	tilstrekkelig	diversifiserte	
porteføljer	samt	andre	engasjementer.	

d)	 Samlede	realiserte	gevinster	eller	tap	som	følge	av	salg	og	avvikling	i	perioden.	

e)	 Samlede	urealiserte	gevinster	eller	tap,	samlede	latente	gevinster	eller	tap	i	henhold	til	verdivurderingen	og	
eventuelt	de	av	disse	beløpene	som	er	inkludert	i	kjernekapital	eller	tilleggskapital.

13.		Kredittinstitusjoner	skal	offentliggjøre	følgende	opplysninger	om	eksponering	for	renterisiko	for	posisjoner	som	
ikke	inngår	i	handelsporteføljen:	

a)	 Arten	av	renterisiko	og	de	viktigste	forutsetningene	(herunder	forutsetninger	når	det	gjelder	forskuddsbetaling	
av	lån	og	utviklingen	for	innskudd	uten	løpetid),	samt	hyppighet	av	måling	av	renterisiko.	

b)	 Variasjon	i	inntjening,	økonomisk	verdi	eller	annen	relevant	måling	som	benyttes	av	ledelsen	for	rentesjokk	
(oppover	eller	nedover)	i	samsvar	med	ledelsens	metode	for	måling	av	renterisikoen,	oppdelt	etter	valuta.

14.		Kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	i	samsvar	med	artikkel	94-101,	skal	gi	følgende	
opplysninger:	

a)	 En	beskrivelse	av	kredittinstitusjonens	målsettinger	med	hensyn	til	verdipapiriseringsvirksomhet.	

b)	 Kredittinstitusjonens	roller	i	verdipapiriseringsprosessen.	

c)	 En	indikasjon	av	omfanget	av	kredittinstitusjonens	engasjement	i	hver	av	disse.	

d)	 De	 metoder	 for	 beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 som	 kredittinstitusjonen	 følger	 i	 sin	
verdipapiriseringsvirksomhet.	

e)	 Et	sammendrag	av	kredittinstitusjonens	regnskapsprinsipper	for	verdipapiriseringsvirksomhet,	herunder	

i)	 om	transaksjonene	blir	behandlet	som	salg	eller	finansiering,	

ii)	 innregning	av	gevinster	på	salg,	

iii)	 de	viktigste	forutsetningene	for	verdsetting	av	tilbakeholdte	interesser,	og	

iv)	 behandlingen	av	syntetiske	verdipapiriseringer	dersom	dette	ikke	omfattes	av	andre	regnskapsprinsipper.	
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f)	 Navnene	på	de	eksterne	kredittvurderingsinstitusjonene	som	er	benyttet	i	forbindelse	med	verdipapirisering,	og	
typene	av	eksponering	som	hver	enkelt	institusjon	er	benyttet	for.	

g)	 Det	samlede	utestående	beløpet	for	engasjementer	som	er	verdipapirisert	av	kredittinstitusjonen	og	underlagt	
verdipapiriseringsrammen	(oppdelt	i	tradisjonelle	og	syntetiske	verdipapiriseringer),	etter	engasjementstype.	

h)	 For	engasjementer	som	er	verdipapirisert	av	kredittinstitusjonen	og	underlagt	regelverket	for	verdipapirisering,	
en	oppdeling	etter	engasjementstype	av	beløpet	for	verdipapiriserte	engasjementer	som	er	falt	i	verdi	og	forfalt,	
samt	de	tap	som	er	registrert	av	kredittinstitusjonen	i	løpet	av	perioden.	

i)	 Det	 samlede	 beløpet	 for	 verdipapiriseringsposisjoner	 som	 er	 holdt	 tilbake	 eller	 kjøpt,	 oppdelt	 etter	
engasjementstype.	

j)	 Det	samlede	beløpet	for	verdipapiriseringsposisjoner	som	er	holdt	tilbake	eller	kjøpt,	oppdelt	i	et	relevant	antall	
risikovektkategorier.	Posisjoner	som	har	en	risikovekt	på	1	250	%,	eller	som	er	trukket	fra,	skal	angis	separat.	

k)	 Det	 samlede	 utestående	 beløpet	 for	 verdipapiriserte	 løpende	 engasjementer,	 oppdelt	 etter	 initiativtakende	
institusjons	interesse	og	investorenes	interesse.	

l)	 Et	 sammendrag	 av	 verdipapiriseringsvirksomheten	 i	 perioden,	 herunder	 antall	 engasjementer	 som	 er	
verdipapirisert	(etter	engasjementstype)	og	innregnet	gevinst	eller	tap	på	salg	etter	engasjementstype.

DEL	3

Krav	som	kvalifiserer	for	bruk	av	særlige	instrumenter	eller	metoder

1.	 Kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	i	samsvar	med	artikkel	84-89,	skal	gi	følgende	
opplysninger:	

a)	 Vedkommende	myndighets	godkjenning	av	metode	eller	overgangsordning.	

b)	 En	forklaring	på	og	oversikt	over	

i)	 strukturen	i	interne	kredittvurderingssystemer	og	forholdet	mellom	interne	og	eksterne	kredittvurderinger,	

ii)	 bruken	av	interne	estimater	for	andre	formål	enn	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	i	samsvar	
med	artikkel	84-89,	

iii)	 framgangsmåten	for	håndtering	og	anerkjennelse	av	kredittrisikoreduksjon,	og	

iv)	 kontrollordningene	for	kredittvurderingssystemer,	herunder	en	beskrivelse	av	uavhengighet	og	ansvarlighet	
samt	ettersyn	av	systemene.

c)	 En	beskrivelse	av	den	interne	kredittvurderingsprosessen,	angitt	separat	for	følgende	engasjementskategorier:	

i)	 sentralmyndigheter	og	sentralbanker,	

ii)	 institusjoner,

iii)	 foretak,	herunder	små	og	mellomstore	bedrifter,	spesialiserte	utlån	og	kjøpte	foretaksfordringer,	

iv)	 detaljkunder	for	hver	av	kategoriene	av	engasjementer	som	de	ulike	korrelasjonene	i	vedlegg	VII	del	1	
nr.	10-13	tilsvarer,	og	

v)	 aksjer.	

d)	 Engasjementsverdiene	 for	 hver	 av	 engasjementskategoriene	 angitt	 i	 artikkel	 86.	 Engasjementer	 med	
sentralmyndigheter	og	sentralbanker,	institusjoner	og	foretak	der	kredittinstitusjoner	benytter	egne	estimater	av	
LGD-verdier	eller	konverteringsfaktorer	for	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp,	skal	angis	atskilt	
fra	de	engasjementer	som	kredittinstitusjonene	ikke	benytter	slike	estimater	for.	
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e)	 For	 hver	 av	 engasjementskategoriene	 sentralmyndigheter	 og	 sentralbanker,	 institusjoner,	 foretak	 og	 aksjer,	
og	på	 tvers	av	et	 tilstrekkelig	antall	debitorklasser	 (herunder	mislighold)	 for	å	kunne	foreta	en	meningsfull	
differensiering	av	kredittrisiko,	skal	kredittinstitusjoner	opplyse	om	

i)	 de	 samlede	 engasjementene	 (for	 engasjementskategoriene	 sentralmyndigheter	 og	 sentralbanker,	
institusjoner	og	foretak,	summen	av	utestående	lån	og	engasjementsverdier	for	uutnyttede	forpliktelser,	og	
for	aksjer,	det	utestående	beløpet),	

ii)	 for	kredittinstitusjoner	som	benytter	egne	LGD-estimater	for	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp,	
den	engasjementsvektede	gjennomsnittlige	LGD-verdien	i	prosent,	

iii)	 den	engasjementsvektede	gjennomsnittlige	risikovekten,	og	

iv)	 for	kredittinstitusjoner	som	benytter	egne	estimater	av	konverteringsfaktorer	for	beregning	av	risikovektede	
engasjementsbeløp,	 beløpet	 for	 uutnyttede	 forpliktelser	 og	 engasjementsvektede	 gjennomsnittlige	
engasjementsverdier	for	hver	engasjementskategori.	

f)	 For	kategorien	for	detaljkundeengasjementer	og	for	hver	av	kategoriene	definert	under	bokstav	c)	iv),	enten	
opplysningene	oppført	under	bokstav	e)	ovenfor	 (eventuelt	etter	gruppe)	eller	en	analyse	av	engasjementer	
(utestående	lån	og	engasjementsverdier	for	uutnyttede	forpliktelser)	i	forhold	til	et	tilstrekkelig	antall	EL-klasser	
for	å	kunne	gi	en	meningsfull	differensiering	av	kredittrisiko	(eventuelt	etter	gruppe).	

g)	 De	faktiske	verdijusteringene	i	foregående	periode	for	hver	engasjementskategori	(for	detaljkunder,	for	hver	av	
de	kategoriene	som	er	definert	under	bokstav	c)	iv))	og	hvordan	de	skiller	seg	fra	tidligere	erfaring.	

h)	 En	beskrivelse	av	de	faktorer	som	virket	inn	på	tap	i	foregående	periode	(for	eksempel	om	kredittinstitusjonen	
har	opplevd	misligholdsrater	som	er	høyere	enn	gjennomsnittet,	eller	høyere	enn	gjennomsnittlige	LGD-verdier	
og	konverteringsfaktorer).	

i)	 Kredittinstitusjonens	 estimater	 sett	 i	 forhold	 til	 faktiske	 resultater	 over	 en	 lengre	periode.	Dette	 skal	minst	
omfatte	 opplysninger	 om	 estimater	 av	 tap	 sett	 i	 forhold	 til	 faktiske	 tap	 i	 hver	 engasjementskategori	 (for	
detaljkunder,	for	hver	av	de	kategorier	som	er	definert	under	bokstav	c)	iv))	over	en	periode	som	er	tilstrekkelig	
til	 å	muliggjøre	en	meningsfull	vurdering	av	 resultatene	av	de	 interne	kredittvurderingsprosessene	 for	hver	
engasjementskategori	(for	detaljkunder,	for	hver	av	de	kategoriene	som	er	definert	under	bokstav	c)	iv)).	Der	det	
er	hensiktsmessig	skal	kredittinstitusjonene	dele	opp	dette	ytterligere	for	å	kunne	foreta	en	analyse	av	PD-verdi	
og,	 for	 kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 egne	 estimater	 av	 LGD-verdier	 og/eller	 konverteringsfaktorer,	
resultatene	av	tap	ved	mislighold	og	konverteringsfaktorer	sett	i	forhold	til	estimater	som	angis	i	opplysningene	
om	kvantitativ	risikovurdering	ovenfor.

Med	hensyn	til	bokstav	c)	skal	beskrivelsen	inneholde	de	typer	av	engasjementer	som	inngår	i	engasjementskategorien,	
definisjoner,	metoder	og	data	for	estimering	og	validering	av	PD-verdi	og	eventuelt	LGD-verdi	og	omregningsfaktorer,	
herunder	 forutsetninger	 som	 er	 benyttet	 ved	 utledning	 av	 disse	 variablene,	 og	 beskrivelse	 av	 vesentlige	 avvik	 fra	
definisjonen	av	mislighold	i	henhold	til	vedlegg	VII	del	4	nr.	44-48,	herunder	de	bredere	segmentene	som	påvirkes	av	
slike	avvik.

2.	 Kredittinstitusjoner	som	anvender	teknikker	for	kredittrisikoreduksjon,	skal	opplyse	om	følgende:	

a)	 Strategiene	 og	 framgangsmåtene	 for	 samt	 en	 angivelse	 av	 i	 hvilken	 utstrekning	 foretaket	 gjør	 bruk	 av	
motregning	i	og	utenfor	balansen.	

b)	 Strategiene	og	framgangsmåtene	for	verdsetting	og	håndtering	av	sikkerhet.	

c)	 En	beskrivelse	av	hovedtypene	av	sikkerhet	som	kredittinstitusjonen	aksepterer.	

d)	 Hovedtyper	av	garantister	og	motparter	for	kredittderivater	og	deres	kredittverdighet.	

e)	 Opplysninger	om	konsentrasjoner	av	markeds-	eller	kredittrisiko	med	hensyn	til	den	kredittreduksjonen	som	er	
foretatt.	
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f)	 Kredittinstitusjoner	 som	 beregner	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 78-83	 eller	
84-89,	 men	 som	 ikke	 foretar	 egne	 estimater	 av	 LGD-verdier	 eller	 konverteringsfaktorer	 med	 hensyn	 til	
engasjementskategori,	 skal	 separat	 for	 hver	 engasjementskategori	 angi	 den	 samlede	 engasjementsverdien	
(eventuelt	etter	motregning	i	og	utenfor	balansen)	som	er	dekket	—	etter	anvendelsen	av	volatilitetsjusteringer	
—	av	godtakbare	finansielle	sikkerheter	og	av	andre	godtakbare	sikkerheter.	

g)	 Kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	i	samsvar	med	artikkel	78-83	eller	84-89	
skal	separat	for	hver	engasjementskategori	angi	den	samlede	eksponeringen	(eventuelt	etter	motregning	i	og	
utenfor	balansen)	som	er	dekket	av	garantier	eller	kredittderivater.	For	kategorien	for	egenkapitalengasjementer	
kommer	dette	kravet	til	anvendelse	på	hver	av	metodene	fastsatt	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	17-26.

3.	 Kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 metoden	 nevnt	 i	 artikkel	 105	 for	 beregning	 av	 krav	 til	 ansvarlig	 kapital	 for	
operasjonell	risiko,	skal	gi	en	beskrivelse	av	bruken	av	forsikring	for	å	redusere	risikoen.

________
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VEDLEGG XIII

DEL	A

Opphevede	direktiver	med	senere	endringer	(i	henhold	til	artikkel	158)

Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2000/12/EF	 av	 20.	mars	 2000	 om	 adgang	 til	 å	 starte	 og	 utøve	 virksomhet	 som	
kredittinstitusjon

Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2000/28/EF	 av	 18.	 september	 2000	 om	 endring	 av	 direktiv	 2000/12/EF	 av	 18.	
september	2000	om	adgang	til	å	starte	og	utøve	virksomhet	som	kredittinstitusjon

Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2002/87/EF	 av	 16.	 desember	 2002	 om	 utvidet	 tilsyn	 med	 kredittinstitusjoner,	
forsikringsforetak	 og	 investeringsforetak	 i	 et	 finansielt	 konglomerat,	 og	 om	 endring	 av	 rådsdirektiv	 73/239/EØF,	
79/267/EØF,	92/49/EØF,	92/96/EØF,	93/6/EØF	og	93/22/EØF	samt	europaparlaments-	og	 rådsdirektiv	98/78/EF	og	
2000/12/EF

Bare	artikkel	29	nr.	1	bokstav	a)	og	b),	artikkel	29	nr.	2,	artikkel	29	nr.	4	bokstav	a)	og	b),	artikkel	29	nr.	5,	artikkel	
29	nr.	6,	artikkel	29	nr.	7,	artikkel	29	nr.	8,	artikkel	29	nr.	9,	artikkel	29	nr.	10	og	artikkel	29	nr.	11

Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2004/39/EF	av	21.	april	2004	om	markeder	for	finansielle	instrumenter,	om	endring	
av	 rådsdirektiv	 85/611/EØF	 og	 93/6/EØF	 og	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2000/12/EF	 og	 om	 oppheving	 av	
rådsdirektiv	93/22/EØF

Bare	artikkel	68.

Kommisjonsdirektiv	2004/69/EF	av	27.	april	2004	om	endring	av	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2000/12/EF	av	20.	
mars	2000	med	hensyn	til	definisjon	av	«multilaterale	utviklingsbanker»

Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2005/1/EF	 av	 9.	 mars	 2005	 om	 endring	 av	 rådsdirektiv	 73/239/EØF,	 85/611/
EØF,	91/675/EØF,	92/49/EØF	og	93/6/EØF	og	direktiv	94/19/EF,	98/78/EF,	2000/12/EF,	2001/34/EF,	2002/83/EF	og	
2002/87/EF	om	opprettelse	av	en	ny	organisasjonsstruktur	for	komiteer	på	området	finansielle	tjenester

	 Bare	artikkel	3.

	 IKKE	OPPHEVEDE	ENDRINGER

	 Tiltredelsesakten	av	2003

DEL	B

Frister	for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning	(omhandlet	i	artikkel	158)

Direktiv Frist	for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

Direktiv	2000/12/EF -	-	-	-	-

Direktiv	2000/28/EF 27.4.2002

Direktiv	2002/87/EF 11.8.2004

Direktiv	2004/39/EF 30.4.2006/31.1.2007

Direktiv	2004/69/EF 30.6.2004

Direktiv	2005/1/EF 13.5.2005
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VEDLEGG XIV

SAMMENLIGNINGSTABELL

Dette	direktiv Direktiv	
2000/12/EF

Direktiv	
2000/28/EF

Direktiv	
2002/87/EF

Direktiv	
2004/39/EF

Direktiv	
2005/1/EF

Artikkel	1 Artikkel	2	nr.	1	
og	2

Artikkel	2 Artikkel	2	nr.	3

Tiltredelses-akten

Artikkel	2 Artikkel	2	nr.	4

Artikkel	3 Artikkel	2	nr.	5	
og	6

Artikkel	3	nr.	1	
tredje	ledd

Artikkel	3	nr.	2

Artikkel	4	nr.	1 Artikkel	1	nr.	1

Artikkel	4	nr.	2-5 Artikkel	1	nr.	2-5

Artikkel	4	nr.	7-9 Artikkel	1	nr.	6-8

Artikkel	4	nr.	10 Artikkel	29	nr.	1	
bokstav	a)

Artikkel	4	
nr.	11-14

Artikkel	1	nr.	10,	
12	og	13

Artikkel	4	nr.	21	
og	22

Artikkel	29	nr.	1	
bokstav	b)

Artikkel	4	nr.	23 Artikkel	1	nr.	23

Artikkel	4	
nr.	45-47

Artikkel	1	
nr.	25-27

Artikkel	5

Artikkel	6 Artikkel	4

Artikkel	7 Artikkel	8

Artikkel	8 Artikkel	9

Artikkel	9	nr.	1 Artikkel	5	nr.	1	
og	artikkel	1	
nr.	11

Artikkel	9	nr.	2 Artikkel	5	nr.	2
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Dette	direktiv Direktiv	
2000/12/EF

Direktiv	
2000/28/EF

Direktiv	
2002/87/EF

Direktiv	
2004/39/EF

Direktiv	
2005/1/EF

Artikkel	10 Artikkel	5	nr.	3-7

Artikkel	11 Artikkel	6

Artikkel	12 Artikkel	7

Artikkel	13 Artikkel	10

Artikkel	14 Artikkel	11

Artikkel	15	nr.	1 Artikkel	12

Artikkel	15	nr.	2	
og	3

Artikkel	29	nr.	2

Artikkel	16 Artikkel	13

Artikkel	17 Artikkel	14

Artikkel	18 Artikkel	15

Artikkel	19	nr.	1 Artikkel	16	nr.	1

Artikkel	19	nr.	2 Artikkel	29	nr.	3

Artikkel	20 Artikkel	16	nr.	3

Artikkel	21 Artikkel	16	
nr.	4-6

Artikkel	22 Artikkel	17

Artikkel	23 Artikkel	18

Artikkel	24	nr.	1 Artikkel	19	
nr.	1-3

Artikkel	24	nr.	2 Artikkel	19	nr.	6

Artikkel	24	nr.	3 Artikkel	19	nr.	4

Artikkel	25	nr.	1-3 Artikkel	20	
nr.	1-3	første	og	
annet	ledd

Artikkel	25	nr.	3 Artikkel	19	nr.	5

Artikkel	25	nr.	4 Artikkel	20	nr.	3	
tredje	ledd

Artikkel	26 Artikkel	20	
nr.	4-7
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Dette	direktiv Direktiv	
2000/12/EF

Direktiv	
2000/28/EF

Direktiv	
2002/87/EF

Direktiv	
2004/39/EF

Direktiv	
2005/1/EF

Artikkel	27 Artikkel	1	nr.	3	
annet	punktum

Artikkel	28 Artikkel	21

Artikkel	29 Artikkel	22

Artikkel	30 Artikkel	22	
nr.	2-4

Artikkel	31 Artikkel	22	nr.	5

Artikkel	32 Artikkel	22	nr.	6

Artikkel	33 Artikkel	22	nr.	7

Artikkel	34 Artikkel	22	nr.	8

Artikkel	35 Artikkel	22	nr.	9

Artikkel	36 Artikkel	22	nr.	10

Artikkel	37 Artikkel	22	nr.	11

Artikkel	38 Artikkel	24

Artikkel	39	nr.	1	
og	2

Artikkel	25

Artikkel	39	nr.	3 Artikkel	3	nr.	8

Artikkel	40 Artikkel	26

Artikkel	41 Artikkel	27

Artikkel	42 Artikkel	28

Artikkel	43 Artikkel	29

Artikkel	44 Artikkel	30	
nr.	1-3

Artikkel	45 Artikkel	30	nr.	4

Artikkel	46 Artikkel	30	nr.	3

Artikkel	47 Artikkel	30	nr.	5

Artikkel	48 Artikkel	30	nr.	6	
og	7

Artikkel	49 Artikkel	30	nr.	8
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Dette	direktiv Direktiv	
2000/12/EF

Direktiv	
2000/28/EF

Direktiv	
2002/87/EF

Direktiv	
2004/39/EF

Direktiv	
2005/1/EF

Artikkel	50 Artikkel	30	nr.	9	
første	og	annet	
ledd

Artikkel	51 Artikkel	30	nr.	9	
tredje	ledd

Artikkel	52 Artikkel	30	nr.	10

Artikkel	53 Artikkel	31

Artikkel	54 Artikkel	32

Artikkel	55 Artikkel	33

Artikkel	56 Artikkel	34	nr.	1

Artikkel	57 Artikkel	34	nr.	2	
første	ledd,	og	

Artikkel	34	nr.	2	
annet	punktum

Artikkel	29	nr.	4	
bokstav	a)

Artikkel	58 Artikkel	29	nr.	4	
bokstav	b)

Artikkel	59 Artikkel	29	nr.	4	
bokstav	b)

Artikkel	60 Artikkel	29	nr.	4	
bokstav	b)

Artikkel	61 Artikkel	34	nr.	3	
og	4

Artikkel	63 Artikkel	35

Artikkel	64 Artikkel	36

Artikkel	65 Artikkel	37

Artikkel	66	nr.	1	
og	2

Artikkel	38	nr.	1	
og	2

Artikkel	67 Artikkel	39

Artikkel	73 Artikkel	52	nr.	3

Artikkel	106 Artikkel	1	nr.	24

Artikkel	107 Artikkel	1	nr.	1	
tredje	ledd

Artikkel	108 Artikkel	48	nr.	1
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Dette	direktiv Direktiv	
2000/12/EF

Direktiv	
2000/28/EF

Direktiv	
2002/87/EF

Direktiv	
2004/39/EF

Direktiv	
2005/1/EF

Artikkel	109 Artikkel	48	nr.	4	
første	ledd

Artikkel	110 Artikkel	48	nr.	2-	
annet	ledd

Artikkel	111 Artikkel	49	
nr.	1-5

Artikkel	113 Artikkel	49	nr.	4,	
6	og	7

Artikkel	115 Artikkel	49	nr.	8	
og	9

Artikkel	116 Artikkel	49	nr.	10

Artikkel	117 Artikkel	49	nr.	11

Artikkel	118 Artikkel	50

Artikkel	120 Artikkel	51	nr.	1,	
2	og	5

Artikkel	121 Artikkel	51	nr.	4

Artikkel	122	nr.	1	
og	2

Artikkel	51	nr.	6 Artikkel	29	nr.	5

Artikkel	125 Artikkel	53	nr.	1	
og	2

Artikkel	126 Artikkel	53	nr.	3

Artikkel	128 Artikkel	53	nr.	5

Artikkel	133	nr.	1 Artikkel	54	nr.	1 Artikkel	29	nr.	7	
bokstav	a)

Artikkel	133	nr.	2	
og	3

Artikkel	54	nr.	2	
og	3

Artikkel	134	nr.	1 Artikkel	54	nr.	4	
første	ledd

Artikkel	134	nr.	2 Artikkel	54	nr.	4	
annet	ledd

Artikkel	135 Artikkel	29	nr.	8

Artikkel	137 Artikkel	55

Artikkel	138 Artikkel	29	nr.	9
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Dette	direktiv Direktiv	
2000/12/EF

Direktiv	
2000/28/EF

Direktiv	
2002/87/EF

Direktiv	
2004/39/EF

Direktiv	
2005/1/EF

Artikkel	139 Artikkel	56	
nr.	1-3

Artikkel	140 Artikkel	56	
nr.	4-6

Artikkel	141 Artikkel	56	nr.	7 Artikkel	29	nr.	10

Artikkel	142 Artikkel	56	nr.	8

Artikkel	143 Artikkel	29	nr.	11 Artikkel	3	nr.	10

Artikkel	150 Artikkel	60	nr.	1

Artikkel	151 Artikkel	60	nr.	2 Artikkel	3	nr.	10

Artikkel	158 Artikkel	67

Artikkel	159 Artikkel	68

Artikkel	160 Artikkel	69

Vedlegg	I	nr.	1-14,	
unntatt	siste	ledd

Vedlegg	I

Vedlegg	I	siste	
ledd

Artikkel	68

Vedlegg	II Vedlegg	II

Vedlegg	III Vedlegg	III

Vedlegg	IV Vedlegg	IV


