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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 2.
mgr. 57. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

með hliðsjón af áliti Peningastofnunar Evrópu (3),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 189. gr. b í
sáttmálanum (4),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í II. viðauka við tilskipun ráðsins 89/647/EBE frá 18. desember
1989 um eiginfjárhlutfall lánastofnana (5) er kveðið á um meðferð
liða utan efnahagsreiknings sem tengjast vöxtum og gjaldeyrisgengi
við útreikning á eiginfjárkröfum lánastofnana.

Til að innri markaðurinn geti starfað snurðulaust, og ekki síst til
að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði, ber aðildarríkjunum skylda
til að sjá til þess að lögbær yfirvöld þeirra meti samninga um
samningsbundna skuldajöfnun með einsleitum hætti.

Þessi tilskipun er í samræmi við þá vinnu sem fram hefur farið á
alþjóðavettvangi meðal bankaeftirlitsyfirvalda og miðar að því
að þessi yfirvöld viðurkenni tvíhliða samninga um skuldajöfnun,

einkum möguleikann á að reikna út eiginfjárkröfur vegna tiltekinna
viðskipta á grundvelli nettófjárhæðar fremur en brúttófjárhæðar,
að því tilskildu að lagalega bindandi samningar séu fyrir hendi
sem tryggja að lánsáhættan sé bundin við nettófjárhæðina.

Með reglunum, sem eru fyrirhugaðar í tengslum við eftirlitsskylda
viðurkenningu á skuldajöfnun á breiðari alþjóðavettvangi, mun
gefast kostur á að draga úr eiginfjárkröfum vegna lánastofnana og
hópa lánastofnana í hinum ýmsu þriðju löndum sem eru virkar á
alþjóðavettvangi og keppa við lánastofnanir bandalagsins.

Að því er varðar lánastofnanir, sem eru skráðar í aðildarríkjunum,
er einungis unnt með breytingu á tilskipun 89/647/EBE að skapa
samsvarandi möguleika á því að lögbær yfirvöld viðurkenni tvíhliða
skuldajöfnun og þannig skapa þeim jöfn samkeppnisskilyrði.
Reglurnar eru bæði samstilltar og til þess fallnar að styrkja enn
frekar skynsamlegt eftirlit með lánastofnunum.

Lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum skulu sjá til þess að útreikningur
á því sem leggst ofan á byggist á raunverulegum fjárhæðum en
ekki á fjárhæðum að nafninu til.

Með hliðsjón af þessari stöðu mála er þessi tilskipun í samræmi
við dreifræðisregluna þar eð einungis er unnt að ná markmiði
þessarar tilskipunar með því að breyta gildandi löggjöf
bandalagsins með samræmdum hætti.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Í stað II. viðauka við tilskipun 89/647/EBE komi viðaukinn við
þessa tilskipun.

2. gr.
Ákvæði 1. gr. hafa ekki áhrif á viðurkenningu lögbærra yfirvalda
á tvíhliða samningum um skuldskeytingu, sem hafa verið gerðir
áður en lög og stjórnsýslufyrirmæli, sem eru nauðsynleg vegna
framkvæmdar þessarar tilskipunar, gengu í gildi.

3. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eftir að hún hefur
öðlast gildi og eigi síðar en 30. júní 1996. Þau skulu tilkynna það
framkvæmdastjórninni þegar í stað.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 85, 3. 4. 1996, bls. 17, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/96 frá
4. október 1996 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við
EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 142, 25. 5. 1994, bls. 8 og Stjtíð. EB  nr. C 165, 1. 7. 1995,
bls. 6.

(2) Stjtíð. EB nr. C 393, 31. 12. 1994, bls. 30.

(3) Áliti var skilað 16. janúar 1995 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindum EB).

(4) Álit Evrópuþingsins frá 16. febrúar 1995 (Stjtíð. EB  nr. C 56, 6. 3. 1995,
bls. 79), sameiginleg afstaða ráðsins frá 5. september 1995 (Stjtíð. EB
nr. C 288, 30. 10. 1995, bls. 30) og ákvörðun Evrópuþingsins frá
14. desember 1995 (Stjtíð. EB nr. C 17, 22. 1. 1996). Ákvörðun ráðsins
frá 26. febrúar 1996.

(5) Stjtíð. EB nr. L 386, 30. 12. 1989, bls. 14. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/15/EB (Stjtíð. EB nr.
L 125, 8. 6. 1995, bls. 23).

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 96/10/EB

frá 21. mars 1996

um breytingu á tilskipun ráðsins 89/647/EBE að því er varðar
viðurkenningu lögbærra yfirvalda á samningsbundinni skuldajöfnun(*)
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Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær
verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur
um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

4. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugusta degi frá því að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

5. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 21. mars 1996.

Fyrir hönd ráðsins

A. GAMBINO

forseti.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

K. HÄNSCH

forseti,
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VIÐAUKI

,,II. VIÐAUKI

MEÐFERÐ LIÐA UTAN EFNAHAGSREIKNINGS SEM TENGJAST
VÖXTUM OG GJALDEYRISGENGI

1. GILDISSVIÐ OG VAL Á AÐFERÐ

Lánastofnanir geta, að fengnu samþykki lögbærra yfirvalda, valið aðra hvora neðantalinna aðferða
til að reikna út áhættu í tengslum við viðskipti sem eru talin upp í III. viðauka. Vaxta- og
gjaldeyrissamningar, sem verslað er með á viðurkenndum verðbréfaþingum, þar sem þeir eru háðir
daglegum hagnaðarkröfum, og gjaldeyrissamningar með upprunalegan gildistíma til fjórtán
almanaksdaga eða skemmri tíma eru undanskildir.

2. AÐFERÐIR

Aðferð 1: Markaðsviðmiðun

Þrep a): Með því að meta alla samninga á markaðsvirði má finna núgildandi endurnýjunarkostnað
allra samninga með jákvæðu virði.

Þrep b): Í því skyni að reikna út hugsanlega framtíðarlánaáhættu(1) skal margfalda reiknaðan
höfuðstól samninganna eða undirstöðuvirði með eftirfarandi prósentutölum:

TAFLA 1

Gildistími sem eftir lifir Vaxtasamningar Gjaldeyrissamningar

Eitt ár eða skemmri tími  0% 1%

Meira en eitt ár 0,5% 5%

Þrep c): Samtala núgildandi endurnýjunarkostnaðar og hugsanlegrar framtíðarlánaáhættu er
margfölduð með áhættuvægistölum sem viðkomandi mótaðila eru úthlutaðar samkvæmt
6. gr.

Aðferð 2: Viðmiðun við ,,upphaflega áhættu“

Þrep a): Reiknaður höfuðstóll hvers samnings er margfaldaður með prósentutölunum sem eru
sýndar hér að neðan:

TAFLA 2

Upphaflegur gildistími (1) Vaxtasamningar Gjaldeyrissamningar

Eitt ár eða skemmri tími 0,5% 2%

Meira en eitt ár en ekki yfir tvö ár 1% 5%

Viðbót fyrir hvert ár að auki 1% 3%

( 1) Þegar um er að ræða vaxtasamninga geta lánastofnanir, að fengnu samþykki lögbærra
yfirvalda, valið á milli upphaflegs gildistíma eða þess tíma sem eftir lifir af lánssamningnum.

Þrep b): Upphafleg áhætta, sem þannig fæst, er margfölduð með áhættuvægistölum sem viðkomandi
mótaðila eru úthlutaðar samkvæmt 6. gr.

( 1) Nema þegar um er að ræða vaxtaskiptasamninga á breytilegu gengi í einum gjaldmiðli þar
sem einvörðungu núgildandi endurnýjunarkostnaður er reiknaður út.
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3. SAMNINGSBUNDIN SKULDAJÖFNUN (SAMNINGAR UM SKULDSKEYTINGU OG

AÐRIR SKULDAJÖFNUNARSAMNINGAR)

a) Tegundir skuldajöfnunar sem lögbær yfirvöld geta viðurkennt

Að því er þennan 3. lið varðar merkir ,,mótaðili“ aðila (þar með talið einstaklinga) sem hefur
umboð til að gera samning um samningsbundna skuldajöfnun.

Lögbær yfirvöld geta viðurkennt að eftirfarandi tegundir samningsbundinnar skuldajöfnunar
dragi úr áhættu:

i) tvíhliða samningar um skuldskeytingu milli lánastofnunar og mótaðila hennar, þar sem
gagnkvæmar kröfur og skuldbindingar eru sjálfkrafa sameinaðar á þann hátt að með
þessari skuldskeytingu er fastsett ein ákveðin nettófjárhæð í hvert sinn sem skuldskeyting
á sér stað og þannig skapaður einn nýr einstakur lagalega bindandi samningur sem
upphefur eldri samninga;

ii) aðrir tvíhliða skuldajöfnunarsamningar milli lánastofnunar og mótaðila hennar.

b) Skilyrði fyrir viðurkenningu

Lögbær yfirvöld geta einungis viðurkennt að samningsbundin skuldajöfnun dragi úr áhættu að
eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:

i) lánastofnun verður að hafa gert samning um samningsbundna skuldajöfnun við mótaðila
sinn, samning sem skapar eina ákveðna lagaskyldu, sem tekur til allra viðskipta sem
undir hann falla, þannig að lánastofnunin eigi, komi til þess að mótaðili standi ekki við
skuldbindinga sínar vegna vanefnda, gjaldþrots, félagsslita eða annarra viðlíka aðstæðna,
einungis heimtingu á að taka við eða beri skylda til að greiða nettófjárhæð jákvæðra og
neikvæðra markaðsvirða umræddra viðskipta;

ii) lánastofnun verður að hafa komið á framfæri við lögbær yfirvöld skriflegum og rökstuddum
lagalegum álitsgerðum þess efnis að komi til vefengingar beri viðeigandi dómstólum og
stjórnsýsluyfirvöldum, í þeim tilvikum sem um getur í i-lið, að líta svo á að kröfur og
skuldbindingar lánastofnunarinnar takmarkist við nettófjárhæðina, eins og um getur í i-
lið, samkvæmt:

- löggjöf þess lands þar sem mótaðilinn hefur skráð aðsetur og, ef erlent útbú fyrirtækis
er viðriðið málið, einnig samkvæmt löggjöf þess lands þar sem útibúið er staðsett,

- löggjöf sem gildir um þessi tilteknu viðskipti, og

- löggjöf sem gildir um hvern þann samning eða samkomulag sem þarf að vera fyrir
hendi til að unnt sé að framkvæma samninginn um skuldajöfnun;

iii) lánastofnun verður að hafa yfir að ráða aðferðum er tryggja að lagalegt gildi
samningsbundinnar skuldajöfnunar hennar sé endurskoðað í ljósi hugsanlegra breytinga
á viðeigandi lögum.

Lögbær yfirvöld skulu, ef með þarf eftir að hafa ráðfært sig við önnur lögbær yfirvöld er málið
snertir, ganga úr skugga um að viðkomandi samningur um skuldajöfnun sé gildur samkvæmt
lögum hvers viðkomandi lands um sig. Fái eitthvert yfirvaldanna ekki fullvissu sína í þessum
efnum er ekki hægt að viðurkenna að samningurinn um skuldajöfnun dragi úr áhættu fyrir
annan hvorn mótaðilann.
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Lögbæru yfirvöldin geta samþykkt rökstuddar lagalegar álitsgerðir sem eru samdar fyrir hverja
gerð samnings um skuldajöfnun.

Samning, sem hefur að geyma ákvæði sem heimilar mótaðila sem er ekki í vanefndum að inna
aðeins takmarkaðar eða alls engar greiðslur af hendi til vanskilaaðilans, jafnvel þótt
vanskilaaðilinn sé nettó lánardrottinn (s.k. ,,útgönguákvæði“), má ekki viðurkenna sem samning
sem dregur úr áhættu.

c) Áhrif viðurkenningar

i) Samningar um skuldskeytingu

Vega má einstakar nettófjárhæðir, sem eru fastsettar í tengslum við samninga um
skuldskeytingu, í stað viðkomandi brúttófjárhæða. Þannig má, þegar aðferð 1 er notuð,
reikna

- núgildandi endurnýjunarkostnað á þrepi a) og

- reiknaðan höfuðstól samninganna eða undirstöðuvirði á þrepi b)

með því að taka mið af skuldskeytingarsamningnum. Þegar aðferð 2 er notuð má finna
reiknaðan höfuðstól á þrepi a) með því að taka mið samningnum um skuldskeytingu;
nota skal prósentutölur úr töflu 2.

ii) Aðrir samningar um skuldajöfnun

Þegar aðferð 1 er notuð er hægt að reikna núgildandi endurnýjunarkostnað, sem um getur
í þrepi a), fyrir samningana sem mynda skuldajöfnunarsamning, með því að taka mið af
núgildandi áætluðum nettóendurnýjunarkostnaði sem leiðir af samningnum. Á þrepi b)
er einungis hægt að taka mið af einstökum nettófjárhæðum í tengslum við framvirka
gjaldeyrissamninga og aðra sambærilega samninga, þar sem reiknaður höfuðstóll samsvarar
sjóðstreymi, þegar fjárhæðir sem krafist er eða greiða á falla í gjalddaga á sama gildisdegi
og í sama gjaldmiðli.

Þegar aðferð 2 er notuð gildir eftirfarandi um þrep a):

- að því er varðar framvirka gjaldeyrissamninga og viðlíka samninga, þar sem reiknaður
höfuðstóll samsvarar sjóðstreymi og fjárhæðir sem krafist er eða greiða á falla í
gjalddaga á sama gildisdegi og í sama gjaldmiðli, er hægt að finna reiknaðan höfuðstól
með því að taka mið af skuldajöfnunarsamningnum; tafla 2 gildir um alla þessa
samninga,

- að því er alla aðra samninga sem mynda skuldajöfnunarsamning varðar skal lækka
prósentutölurnar til samræmis við það sem fram kemur í töflu 3:

TAFLA 3

Upphaflegur gildistími (1) Vaxtasamningar Gjaldeyrissamningar

Eitt ár eða skemmri tími 0,35% 1,50%

Meira en eitt ár en ekki yfir tvö ár  0,75% 3,75%

Viðbót fyrir hvert ár að auki 0,75% 2,25%

( 1) Þegar um er að ræða vaxtasamninga geta lánastofnanir, að fengnu samþykki lögbærra
yfirvalda, valið á milli upphaflegs gildistíma eða þess tíma sem eftir lifir af lánssamningnum.


