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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) nr. 602/2014 

frá 4. júní 2014 

um tæknilega framkvæmdarstaðla til að auðvelda samleitni eftirlitsaðferða að því er varðar 

framkvæmd viðbótaráhættuvoga samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærnikröfur að því er varðar 

lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (1), einkum 3. mgr. 410. gr. 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Æskilegt þykir að kveða á um tæknilega framkvæmdarstaðla til að stuðla að samleitni eftirlitsaðferða að því er varðar 

framkvæmd á samræmdri nálgun til að meta þegar stofnun fer ekki að kröfunum, vegna gáleysis eða vanrækslu, sem og 

notkun á viðbótaráhættuvogum. Til að stuðla að samleitni eftirlitsaðferða þegar viðbótaráhættuvogir eru notaðar ætti að 

skilgreina viðeigandi reiknireglu. Í þeirri reiknireglu ætti að felast hlutfallsleg viðbótaráhættuvog, að lágmarki 250%, 

sem færi stighækkandi við næsta brot á 405., 406. eða 409. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013. Bæta ætti viðeigandi 

stuðli í reikniregluna til að gefa færi á lægri viðbótaráhættuvog ef um er að ræða áhættuskuldbindingar sem eru 

undanþegnar skv. 3. mgr. 405. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013. 

2) Þessi reglugerð byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir 

framkvæmdastjórnina. 

3) Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem þessi 

reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti hagsmunahóps um bankastarfsemi, 

sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 (2). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Almenn atriði 

1.  Lögbær yfirvöld skulu tryggja að sérhver viðbótaráhættuvog sem lögð er á skv. 407. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 sé 

beitt á allar viðeigandi verðbréfaðar stöður, sem stofnun heldur, og sem meiriháttar brot á 405., 406. eða 409. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 575/2013 hafa áhrif á. 

2.  Þegar stofnun bætir úr broti sínu á kröfunum sem kveðið er á um í 405., 406. eða 409. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

skal viðbótaráhættuvogin falla úr gildi jafnskjótt og lögbæra yfirvaldinu hefur verið tilkynnt um það.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 166, 5.6.2014, bls. 22. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2019 frá 

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

nr. 44, 2.7.2020, bls. 65. 

(1) Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og niðurfellingu ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2009/78/EB 

(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12). 
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3.  Við mat á því hvort leggja eigi á viðbótaráhættuvog skulu lögbær yfirvöld taka til athugunar bæði alvöru brotsins á 405., 

406. eða 409. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 og þýðingu þess fyrir áhættugreininguna á verðbréfuðu stöðunum. Meta skal 

alvöru brots bæði út frá megindlegum og eigindlegum þáttum og, eftir atvikum, bæði á einingar- og samstæðustigi. Við mat á 

alvöru brots skulu lögbær yfirvöld m.a. skoða tímalengd brotsins, fjárhæð staðanna sem urðu fyrir áhrifum og hvort stofnunin 

hafi að eigin frumkvæði reynt að bæta úr brotinu. 

4.  Þegar lögbær yfirvöld leggja mat á hvort stofnun hafi vegna gáleysis eða vanrækslu í veigamiklum atriðum mistekist að 

uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í 405. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 skulu þau ekki láta hafa áhrif á sig að 

upphafsaðilinn, umsýsluaðilinn eða upphaflegi lánveitandinn hafi vanrækt að upplýsa um skuldbindingu sína að halda eftir 

umtalsverðri fjárhagslegri hlutdeild að lágmarki 5% m.t.t. eldri verðbréfana, svo framarlega sem stofnunin getur sýnt fram á að 

hún hafi tekið slíkar kringumstæður með í reikninginn. 

5.  Ef um er að ræða meiriháttar brot, vegna gáleysis eða vanrækslu stofnunarinnar, á kröfu um upplýsingagjöf sem sett er 

fram í 409. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, skulu lögbær yfirvöld leggja viðbótaráhættuvog á stöður sem upphafsaðilinn, 

umsýsluaðilinn eða upphaflegi lánveitandinn heldur eftir í viðkomandi verðbréfun eða aðra áhættuskuldbindingu gagnvart 

henni. 

6.  Við mat á því hvort stofnunum hafi vegna gáleysis eða vanrækslu í veigamiklum atriðum mistekist að mæta kröfunum 

sem settar eru fram í 405., 406. eða 409. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, mega lögbær yfirvöld taka tillit til þess hvort 

þessar stofnanir hafa, í verðbréfuðum stöðum útgefnum 1. janúar 2011 eða síðar og fyrir 1. janúar 2014, farið, óslitið á milli 

útgáfudagsins og 31. desember 2013, eftir kröfunum sem tilgreindar eru í 122. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2006/48/EB (1) og viðmiðunarreglum Evrópsku bankaeftirlitsnefndarinnar fyrir 122. gr. a í tilskipun 2006/48/EB (2). 

2. gr. 

Útreikningur á viðbótaráhættuvog 

Ef stofnun uppfyllir ekki viðeigandi kröfur sem tilgreindar eru í 405., 406. eða 409. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 skulu 

lögbær yfirvöld nota eftirfarandi reiknireglu til að ákvarða heildaráhættuvogina í samræmi við aðferðina sem tilgreind er í  

6. mgr. 245. gr. og 3. mgr. 337. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013: 

Heildaráhættuvog = Min[12,5; Upprunaleg áhættuvog × (1 + (2,5 + 2,5 × Tímalengd_brotsár)  

× (1 – 405. gr._UndanþágaPrósent))] 

þar sem: 

12,5 er stuðull fyrir hámarksgildi sem heildaráhættuvogin getur náð, 

„Upprunaleg áhættuvog“ er áhættuvogin sem mundi eiga við verðbréfuðu stöðurnar ef engin viðbótaráhættuvog væri lögð á, 

2,5 er lágmarksstuðull fyrir upprunalegu áhættuvogina til að reikna út viðbótaráhættuvogina, 

„Tímalengd_brotsár“ er hversu lengi brotið varði, uppgefið í árum, námundað niður að næsta tólf mánaða tímabili. Þessi breyta 

er jöfn „0“ fyrir brot sem varir styttra en 12 mánuði, jöfn „1“ fyrir brot í meira en 12 mánuði en minna en 24 mánuði, jöfn „2“ 

fyrir brot í meira en 24 mánuði en minna en 36 mánuði, o.s.frv. Tímalengdin skal almennt mæld frá upphafi brotsins að því er 

varðar verðbréfunina, þó að lögbær yfirvöld, að teknu tilliti til sérkenna verðbréfunarinnar, megi setja aðra upphafspunkta. Með 

„broti“ er átt við brot gegn einum eða fleiri af kröfunum sem settar eru fram í 405., 406. eða 409. gr. sem valdið geta 

viðbótaráhættuvog. Ef ekki er bætt úr brotinu skal það með tímanum breytast í „næsta brot“ og leiða til stighækkunar á 

viðbótaráhættuvoginni, 

„405. gr._UndanþágaPrósent“ er breyta jöfn 0,5 ef 3. mgr. 405. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 á við um verðbréfuðu 

stöðurnar sem viðbótaráhættuvogin er reiknuð fyrir og jöfn 0 ef sú undanþága á ekki við. 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/48/EB frá 14. júní 2006 um stofnun og rekstur lánastofnana (Stjtíð. ESB L 177, 30.6.2006, 

bls. 1). 

(2) http://www.eba.europa.eu/documents/10180/106202/Guidelines.pdf 
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3. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 4. júní 2014. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 

 __________  


