
Nr. 50/344 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.7.2020 

 

FREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) nr. 1187/2014 

frá 2. október 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla til að ákvarða heildaráhættuskuldbindingu vegna viðskiptavinar eða hóps tengdra 

viðskiptavina að því er varðar viðskipti með undirliggjandi eignir (*) 

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 varfærniskröfur að því er varðar 

lánastofnanir og fjárfestingarfyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (1), einkum þriðju undirgrein 8. mgr. 

390. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Til þess að greina heildaráhættuskuldbindingu vegna tiltekins lántaka sem leiðir af áhættuskuldbindingum stofnuna-

rinnar vegna viðskipta með undirliggjandi eignir ætti fyrst að greina sérstaklega áhættuskuldbindingarvirði sérhverrar 

þessara áhættuskuldbindinga. Heildaráhættuskuldbindingarvirðið ætti síðan að ákvarða með samtölu þessara áhættu-

skuldbindinga en það ætti ekki að vera umfram áhættuskuldbindingarvirði áhættuskuldbindingarinnar sem mynduð er af 

undirliggjandi eigninni sjálfri. 

2) Þegar áhættuskuldbindingar annarra fjárfesta eru jafngildar (pari passu) áhættuskuldbindingu stofnunarinnar ætti 

áhættuskuldbindingarvirði áhættuskuldbindingar stofnunarinnar vegna undirliggjandi eignar að taka mið af hlut-

fallslegri dreifingu tapa meðal áhættuskuldbindinga sem eru jafngildar. Þetta leiðir af þeirri staðreynd að ef 

vanskilaatburður hefur átt sér stað vegna undirliggjandi eignar, dreifast töpin alltaf meðal áhættuskuldbindinga 

sem eru jafngildar samkvæmt hlutfalli sérhverrar þessara áhættuskuldbindinga og hámarkstapið sem stofnunin 

verður fyrir, í tilviki heildartaps á undirliggjandi eign, er takmarkað við hluta áhættuskuldbindingar stofnunar -

innar, samkvæmt hlutfallinu, af heildinni af öllum áhættuskuldbindingum sem eru jafngildar .  

3) Gera ætti greinarmun á viðskiptum þar sem allir fjárfestar eru jafngildir, svo sem sjóðum um sameiginlegar 

fjárfestingar, og öðrum viðskiptum, á borð við verðbréfanir, sem geta falið í sér áhættulög þar sem áhættuskuld-

bindingar geta haft ólíka forgangsröðun. Í fyrra tilvikinu er endanleg áhættuskuldbinding vegna undirliggjandi eignar 

eingöngu háð hlutfallinu af áhættuskuldbindingu fjárfestisins með tilliti til áhættuskuldbindinga allra fjárfesta.  

Í síðara tilvikinu er töpum fyrst skipt niður á tiltekin áhættulög með hliðsjón af forgangsröðun þeirra og síðan, í 

tilviki fleiri en eins fjárfestis í sama áhættulagi, á meðal fjárfestanna í réttu hlutfalli. Öll áhættulög í verðbréfun ætti 

að meðhöndla jafnt þar sem undirskipuð áhættulög geta, í versta falli, horfið mjög fljótt. Einkum ætti að taka til 

greina hámarkstapið, sem allir fjárfestar í tilteknu áhættulagi verða fyrir þegar um er að ræða heildartap af 

undirliggjandi eign, þar sem ekki er hægt að viðurkenna neina lækkun frá undirskipuðum áhættulögum. Áhættu-

skuldbinding stofnunarinnar vegna undirliggjandi eignar í viðskiptum ætti ekki að fara yfir heildaráhættu -

skuldbindingarvirði þessa áhættulags (þar eð tap fjárfestis í tilteknu áhættulagi sem leiðir af vanskilum af 

undirliggjandi eign getur aldrei verið umfram heildaráhættuskuldbindingarvirði áhættulagsins) og áhættuskuld-

bindingarvirði áhættuskuldbindingarinnar sem undirliggjandi eign myndar (þar eð stofnunin getur aldrei tapað meira 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 324, 7.11.2014, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2019 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. 71. 

(1) Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1. 
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en fjárhæð undirliggjandi eignar). Þessa takmörkun á hámarkstapi ætti að taka með í reikninginn með því að nota það 

af áhættuskuldbindingarvirðunum tveimur sem lægra er og síðan beita aðferðinni þar sem tekið er tillit til 

hlutfallslegrar dreifingar á töpum meðal allra áhættuskuldbindinga sem eru jafngildar í þessu áhættulagi þegar fleiri 

fjárfestar en einn eru í þessu áhættulagi. 

4) Þótt ætlast sé til að stofnanir tilgreini alla lántaka í tengslum við undirliggjandi eignir í viðskiptum sem þær fjárfesta í, 

getur þetta í nokkrum tilvikum haft í för með sér óréttlætanlegan kostnað fyrir stofnanir eða skapað aðstæður sem hindra 

stofnanir í að auðkenna tiltekna lántaka. Ef áhættuskuldbinding vegna undirliggjandi eignar er nægjanlega lítil til þess 

að eingöngu óverulegur hluti heildaráhættuskuldbindingar ákveðins viðskiptavinar eða hóps tengdra viðskiptavina verði 

rakinn til hennar, ætti því að vera nægjanlegt að úthluta þessari áhættuskuldbindingu á viðskiptin sem aðskildum 

viðskiptavini. Heildarupphæð slíkra áhættuskuldbindinga á móti undirliggjandi eignum af sömu viðskiptum ætti því að 

takmarkast áfram við takmörkunina um stórar áhættuskuldbindingar fyrir þessi viðskipti. Gera ætti ráð fyrir að 

óverulegur hluti heildaráhættuskuldbindingarinnar verði rakinn til undirliggjandi eignar ef þörf er fyrir að lágmarki 100 

áhættuskuldbindingar vegna undirliggjandi eigna í viðskiptum til að ná takmarkinu um 25% hæft fjármagn 

stofnunarinnar. Þetta krefst þess að áhættuskuldbindingarvirðið fari ekki yfir 0,25% af hæfu fjármagni stofnunarinnar. 

5) Til að koma í veg fyrir ótakmarkaða heildaráhættuskuldbindingu sem stafar af ófullnægjandi upplýsingum, væri 

nauðsynlegt að úthluta áhættuskuldbindingum — þar sem áhættuskuldbindingarvirðið fer yfir 0,25% af hæfu fjármagni 

stofnunarinnar og þar sem upplýsingar um lántakann vantar — á ímyndaðan viðskiptavin (óþekktan viðskiptavin) sem 

25% takmörkunin um stórar áhættuskuldbindingar ætti að gilda um. 

6) Þegar stofnun getur ekki gert greinarmun á undirliggjandi eignum í viðskiptum, m.t.t. fjárhæða þeirra, er sú áhætta fyrir 

hendi að undirliggjandi eignir í viðskiptunum tengist sama lántaka eða hópi tengdra viðskiptavina. Til að milda þessa 

áhættu ætti í því tilviki að krefjast þess af stofnuninni að hún meti mikilvægi heildarvirðis áhættuskuldbindinga sinna 

vegna viðskiptanna, áður en hún getur úthlutað áhættuskuldbindingu á viðskiptin sem aðskildum viðskiptavini í staðinn 

fyrir sem „óþekktum viðskiptavini“. 

7) Skipulag viðskipta ætti ekki að mynda viðbótaráhættuskuldbindingar ef aðstæður viðskiptanna tryggja að töp á 

áhættuskuldbindingu vegna þessara viðskipta geti eingöngu stafað af vanskilaatburðum í tengslum við undirliggjandi 

eignir. Færa ætti viðbótaráhættuskuldbindingu ef viðskiptin fela í sér greiðsluskyldu tiltekins einstaklings í viðbót við, 

eða að minnsta kosti fyrir, sjóðstreymi frá undirliggjandi eignum, að því gefnu að fjárfestar gætu orðið fyrir viðbótartapi 

ef til vanskila kæmi hjá þessum einstaklingi, þrátt fyrir að enginn vanskilaatburður hafi átt sér stað vegna undirliggjandi 

eignar. Einnig ætti að færa viðbótaráhættuskuldbindingu þegar aðstæður viðskiptanna gera kleift að beina sjóðstreymi til 

einstaklings sem ekki á rétt á að veita því viðtöku, þar eð fjárfestar gætu þurft að þola viðbótartöp, þrátt fyrir að enginn 

vanskilaatburður hafi átt sér stað vegna undirliggjandi eignar. Enga viðbótaráhættuskuldbindingu ætti að færa fyrir 

verðbréfasjóði (UCITS), eins og um getur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB (1), að því gefnu að ekki sé 

hægt að beina sjóðstreymi til einstaklings sem ekki á rétt, samkvæmt viðskiptunum, á að taka við því sjóðstreymi. Þetta 

skal einnig eiga við um einingar sem heyra undir kröfur um jafngildi samkvæmt lagagerðum Sambandsins eða löggjöf 

þriðja lands. 

8) Áhættuskuldbindingar vegna viðskiptavinar eða hóps tengdra viðskiptavina, sem stafa af áhættuskuldbindingum vegna 

viðskipta, og virði slíkra áhættuskuldbindinga, eru ekki háðar því hvort áhættuskuldbindingar vegna viðskipta er 

úthlutað innan eða utan veltubókar. Þess vegna ættu skilyrðin og aðferðafræðin sem notuð er til að auðkenna 

áhættuskuldbindingar vegna viðskipta með undirliggjandi eignir að vera þau sömu, án tillits til þess hvort þessum 

áhættuskuldbindingum er úthlutað innan eða utan veltubókar stofnunarinnar. 

9) Þessi reglugerð byggir á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin (EBA) leggur 

fyrir framkvæmdastjórnina. 

10) Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem þessi 

reglugerð byggir á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti hagsmunahópsins um 

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

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði 

(UCITS) (Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 32). 

(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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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

Þessi reglugerð tilgreinir skilyrðin og aðferðafræðina sem notuð er til að ákvarða heildaráhættuskuldbindingu stofnunar vegna 

viðskiptavinar eða hóps tengdra viðskiptavina að því er varðar áhættuskuldbindingar í gegnum viðskipti með undirliggjandi 

eignir og skilyrðin fyrir því að skipulag viðskipta með undirliggjandi eignir myndi ekki viðbótaráhættuskuldbindingar. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) Ñviðskiptiì: viðskipti sem um getur í m- og o-lið 112. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 og önnur viðskipti þar sem 

áhættuskuldbinding vegna undirliggjandi eigna liggur fyrir, 

b) Ñóþekktur viðskiptavinurì: einstakur ímyndaður viðskiptavinur, sem stofnunin úthlutar öllum áhættuskuldbindingum ef hún 

hefur ekki tilgreint lántaka vegna þeirra, að því tilskildu að a- og b-liður 2. mgr. 6. gr. og a-liður 3. mgr. 6. gr. þessarar 

reglugerðar eigi ekki við. 

3. gr. 

Auðkenning áhættuskuldbindinga sem stafa af viðskiptum 

1. Stofnun skal ákvarða framlagið til heildaráhættuskuldbindingarinnar vegna ákveðins viðskiptavinar eða hóps tengdra 

viðskiptavina sem stafar af ákveðnum viðskiptum, í samræmi við aðferðafræðina sem sett er fram í 4., 5. og 6. gr. 

Stofnunin skal fyrir hverja og eina undirliggjandi eign ákvarða sérstaklega áhættuskuldbindingu sína vegna þeirrar 

undirliggjandi eignar í samræmi við 5. gr. 

2. Stofnun skal meta hvort ákveðin viðskipti myndi viðbótaráhættuskuldbindingar í samræmi við 7. gr. 

4. gr. 

Undirliggjandi áhættuskuldbindingar vegna viðskipta sem sjálf hafa undirliggjandi eignir 

1. Þegar mat er lagt á undirliggjandi áhættuskuldbindingar í viðskiptum (viðskipti A), sem sjálf hafa undirliggjandi 

áhættuskuldbindingar vegna annarra viðskipta (viðskipti B), að því er varðar 5. og 6. gr., skal stofnun meðhöndla 

áhættuskuldbindinguna vegna viðskipta B eins og henni væri skipt út fyrir áhættuskuldbindingarnar sem eru undirliggjandi 

viðskiptum B. 

2. Ákvæði 1. mgr. gilda svo fremi að undirliggjandi áhættuskuldbindingar séu áhættuskuldbindingar vegna viðskipta með 

undirliggjandi eignir. 

5. gr. 

Útreikningur á áhættuskuldbindingarvirðinu 

1. Áhættuskuldbinding stofnunar vegna undirliggjandi eignar í viðskiptum er sú lægri af eftirfarandi: 

a) áhættuskuldbindingarvirði áhættuskuldbindingarinnar sem stafar af hinni undirliggjandi eign, 

b) heildaráhættuskuldbindingarvirði áhættuskuldbindinga stofnunarinnar vegna undirliggjandi eignar, sem stafar af öllum 

áhættuskuldbindingum stofnunarinnar vegna viðskiptanna.  
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2. Að því er varðar sérhverja áhættuskuldbindingu stofnunar vegna viðskipta skal áhættuskuldbindingarvirði hinnar 

endanlegu áhættuskuldbindingar vegna undirliggjandi eigna ákvarðað á eftirfarandi hátt: 

a) ef áhættuskuldbindingar allra fjárfesta í þessum viðskiptum flokkast jafngildar skal áhættuskuldbindingarvirði hinnar 

endanlegu áhættuskuldbindingar vegna undirliggjandi eignar vera hlutfallið af áhættuskuldbindingu stofnunarinnar vegna 

viðskiptanna margfaldað með áhættuskuldbindingarvirði áhættuskuldbindingarinnar sem mynduð er af undirliggjandi eign, 

b) í öðrum tilvikum en þeim sem um getur í a-lið skal áhættuskuldbindingarvirði endanlegu áhættuskuldbindingar vegna 

undirliggjandi eignar vera hlutfallið af áhættuskuldbindingu stofnunarinnar vegna viðskiptanna margfaldað með hinu lægra af: 

i. áhættuskuldbindingarvirði áhættuskuldbindingarinnar sem undirliggjandi eign myndar, 

ii. heildaráhættuskuldbindingarvirði áhættuskuldbindingar stofnunarinnar vegna viðskiptanna, ásamt öllum öðrum áhættu-

skuldbindingum vegna þessara viðskipta sem flokkast jafngildar áhættuskuldbindingu stofnunarinnar. 

3. Hlutfallið fyrir áhættuskuldbindingar stofnunar vegna viðskipta skal vera áhættuskuldbindingarvirði áhættuskuldbindingar 

stofnunarinnar deilt með heildaráhættuskuldbindingarvirði áhættuskuldbindingar stofnunarinnar, ásamt öllum öðrum áhættu-

skuldbindingum vegna þessara viðskipta sem flokkast jafngildar áhættuskuldbindingu stofnunarinnar. 

6. gr. 

Aðferð til að ákvarða framlag undirliggjandi áhættuskuldbindinga til heildaráhættuskuldbindingar 

1. Að því er varðar sérhverja útlánaáhættu þar sem lántakinn er þekktur, skal stofnun taka með áhættuskuldbindingarvirði 

áhættuskuldbindingar sinnar vegna viðkomandi undirliggjandi eignar þegar reiknuð er út heildaráhættuskuldbinding vegna 

þessa lántaka sem einstökum viðskiptavini eða hópi tengdra viðskiptavina sem þessi lántaki tilheyrir. 

2. Ef stofnun hefur ekki auðkennt lántaka undirliggjandi útlánaáhættu, eða þegar stofnun er ófær um að staðfesta að 

undirliggjandi áhættuskuldbinding sé ekki útlánaáhætta, skal stofnunin úthluta þessari áhættuskuldbindingu á eftirfarandi hátt: 

a) ef áhættuskuldbindingarvirðið fer ekki yfir 0,25% af hæfu fjármagni stofnunarinnar skal hún úthluta þessari 

áhættuskuldbindingu á viðskiptin sem aðskildum viðskiptavini, 

b) ef áhættuskuldbindingarvirðið jafngildir eða fer yfir 0,25% af hæfu fjármagni stofnunarinnar og stofnunin getur tryggt, með 

viðskiptaumboði, að undirliggjandi áhættuskuldbindingar viðskiptanna séu ekki tengdar neinni annarri áhættuskuldbindingu 

í eignasafni sínu, þ.m.t. undirliggjandi áhættuskuldbindingum frá öðrum viðskiptum, skal hún úthluta þessari 

áhættuskuldbindingu á viðskiptin sem aðskildum viðskiptavini, 

c) í öðrum tilvikum en þeim sem um getur í a- og b-lið skal hún úthluta þessari áhættuskuldbindingu á hinn óþekkta viðskiptavin. 

3. Ef stofnun er ekki fær um að gera greinarmun á undirliggjandi áhættuskuldbindingum viðskipa skal stofnunin úthluta 

heildaráhættuskuldbindingarvirði áhættuskuldbindinga sinna á viðskiptin samkvæmt eftirfarandi: 

a) fari þetta heildaráhættuskuldbindingarvirði ekki yfir 0,25% af hæfu fjármagni stofnunarinnar skal hún úthluta þessu 

heildaráhættuskuldbindingarvirði á viðskiptin sem aðskildum viðskiptavini, 

b) í öðrum tilvikum en þeim sem um getur í a-lið skal hún úthluta þessu heildaráhættuskuldbindingarvirði á hinn óþekkta 

viðskiptavin. 

4. Að því er varðar 1. og 2. mgr. skulu stofnanir reglulega, og að lágmarki mánaðarlega, vakta slík viðskipti vegna mögulegra 

breytinga í samsetningu og hlutdeild undirliggjandi áhættuskuldbindinga. 

7. gr. 

Viðbótaráhættuskuldbinding sem myndast af skipulagi viðskipta 

1. Skipulag viðskipta skal ekki mynda viðbótaráhættuskuldbindingar ef viðskiptin uppfylla bæði eftirfarandi skilyrði: 

a) lagalegt og rekstrarlegt skipulag viðskiptanna er hannað til að koma í veg fyrir að stjórnandi viðskiptanna eða þriðji aðili 

beini sjóðstreymi, sem stafar af viðskiptunum, til einstaklings sem ekki á rétt, samkvæmt skilmálum viðskiptanna, á að taka 

við því sjóðstreymi, 
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b) hvorki útgefandann né nokkurn annan einstakling er hægt að krefja, samkvæmt viðskiptunum, um að reiða greiðslu af hendi 

til stofnunarinnar til viðbótar við, eða sem fyrirframgreiðslu á, sjóðstreymi frá hinum undirliggjandi eignum. 

2. Skilyrðin í a-lið 1. mgr. skulu talin uppfyllt þegar viðskiptin eru annað eftirfarandi: 

a) verðbréfasjóður eins og skilgreint er í 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 2009/65/EB, 

b) félag með staðfestu í þriðja landi, sem stundar starfsemi svipaða þeirri sem stunduð er af verðbréfasjóði og sem heyrir undir 

eftirlit samkvæmt lagagerð Sambandsins eða samkvæmt löggjöf þriðja lands sem beitir a.m.k. jafn ströngum kröfum um 

eftirlit og samkvæmt reglum og beitt er í Sambandinu gagnvart verðbréfasjóði. 

8. 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 2. október 2014. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 

 __________  


