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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 57 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske monetære
institutt(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(4), og

ut fra følgende betraktninger:

I vedlegg II til rådsdirektiv 89/647/EØF av 18. desember 1989
om kredittinstitusjoners kapitaldekning(5) fastsettes regler for
behandlingen av rente- og valutakursrelaterte poster utenfor
balansen i forbindelse med beregningen av kravene til
kredittinstitusjoners ansvarlige kapital.

For å sikre at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte,
særlig med henblikk på like konkurransevilkår, er medlemsstatene
forpliktet til å tilstrebe en ensartet vurdering av
novasjonskontrakter og avregningsavtaler hos vedkommende
myndigheter.

Dette direktiv er i tråd med det arbeid som et internasjonalt
forum av tilsynsmyndigheter innen banksektoren har gjort med
henblikk på de samme myndigheters godkjenning av bilaterale
avregningsavtaler, særlig muligheten for å beregne kravene til
ansvarlig kapital ved visse transaksjoner på grunnlag av et
nettobeløp i stedet for et bruttobeløp, forutsatt at det eksisterer
rettslig bindende avtaler som sikrer at kredittrisikoen begrenses
til nettobeløpet.

De regler som planlegges for tilsynsmessig godkjenning av
avregningsavtaler på et bredere internasjonalt plan, vil i mange
tredjestater hvis kredittinstitusjoner konkurrerer med
Fellesskapets kredittinstitusjoner kunne føre til en reduksjon i
kravene til ansvarlig kapital som pålegges kredittinstitusjoner og
grupper av kredittinstitusjoner som driver virksomhet på et
internasjonalt plan.

Bare en endring av direktiv 89/647/EØF kan gi medlemsstatenes
kredittinstitusjoner samme mulighet for å få bilaterale
avregningsavtaler godkjent av vedkommende myndigheter, og
derved sikre dem like konkurransevilkår. De aktuelle regler både
sikrer likevekt og er hensiktsmessige med tanke på en styrket
anvendelse av tiltak for tilsyn med kredittinstitusjoner.

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør påse at
beregningen av tilleggene foretas på grunnlag av de faktiske
nominelle beløp, ikke de tilsynelatende.

På bakgrunn av denne situasjonen er dette direktiv i samsvar med
nærhetsprinsippet, ettersom direktivets formål kan nås bare ved
en harmonisert endring av gjeldende fellesskapsrett -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegg II i direktiv 89/647/EØF erstattes av vedlegget til dette
direktiv.

Artikkel 2
Artikkel 1 skal ikke berøre vedkommende myndigheters
godkjenning av bilaterale novasjonskontrakter inngått før
ikrafttredelsen av de lover og forskrifter som er nødvendige for
gjennomføringen av dette direktiv.

Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv etter dets
ikrafttredelse, senest innen 30. juni 1996. De skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 85 av 3.4.1996, s. 17, er

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/96 av 4. oktober 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 142 av 25.5.1994, s. 8 og EFT nr. C 165 av 1.7.1995, s. 6.

(2) EFT nr. C 393 av 31.12.1994, s. 30.

(3) Uttalelse avgitt 16. januar 1995 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(4) Europaparlamentsuttalelse av 16. februar 1995 (EFT nr. C 56 av
6.3.1995, s. 79), Rådets felles holdning av 5. september 1995 (EFT nr. C
288 av 30.10.1995, s. 30) og europaparlamentsbeslutning av 14. desember
1995 (EFT nr. C 17 av 22.1.1996). Rådsbeslutning av 26. februar 1996.

(5) EFT nr. L 386 av 30.12.1989, s. 14. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 95/15/EF (EFT nr. L 125 av 8.6.1995, s. 23).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/10/EF

av 21. mars 1996

om endring av direktiv 89/647/EØF med hensyn til vedkommende
myndigheters godkjenning av novasjonskontrakter og avregningsavtaler

(«contractual netting»)(*)
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette
direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. mars 1996.

For Europaparlamentet

K. HÄNSCH

President

For Rådet

A. GAMBINO

 Formann
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

BEHANDLING AV RENTE- OG VALUTAKURSRELATERTE
POSTER UTENFOR BALANSEN

1. VIRKEOMRÅDE OG VALG AV METODE

Med forbehold for vedkommende myndigheters godkjenning, kan kredittinstitusjoner velge en av
de metoder som er oppført nedenfor for å måle risiko forbundet med de transaksjoner som er angitt
i vedlegg III. Rente- og valutakurskontrakter som omsettes på anerkjente børser der de er underlagt
daglige marginkrav og valutakurskontrakter med en opprinnelig løpetid på høyst 14 kalenderdager,
er unntatt.

2. METODER

Metode 1: markedsverdimetoden («mark to market»)

Fase a):  ved å knytte gjeldende markedsverdier til kontrakter («mark to market») framkommer de
aktuelle gjenanskaffelseskostnader for alle kontrakter med en positiv verdi.

Fase b): for å komme fram til et tall for potensiell framtidig kredittrisiko(1), multipliseres de
nominelle hovedstoler eller underliggende verdier med følgende prosenter:

TABELL 1

Resterende løpetid Rentekontrakter Valutakurskontrakter

Ett år eller mindre 0 % 1 %

Mer enn ett år 0,5 % 5 %

Fase c): summen av den aktuelle gjenanskaffelseskostnad og den potensielle framtidige kredittrisiko
multipliseres med den risikovektleggingsprosent som er tildelt motparten i artikkel 6.

Metode 2: opprinnelig risiko-metoden («original exposure»)

Fase a): hvert instruments nominelle hovedstol multipliseres med følgende prosenter:

TABELL 2

Opprinnelig løpetid(1) Rentekontrakter Valutakurskontrakter

Ett år eller mindre 0,5 % 2 %

Mer enn ett år men under to 1 % 5 %

Ekstratillegg for hvert påfølgende år 1 % 3 %

(1) Når det gjelder rentekontrakter, kan en kredittinstitusjon velge enten opprinnelig eller resterende løpetid,
med forbehold for vedkommende myndigheters godkjenning.

Fase b): den opprinnelige risiko som framkommer på denne måten, multipliseres med
risikovektleggingen som er tildelt motparten i artikkel 6.

(1) Unntatt når det gjelder “flytende” renteswap i samme valuta/”flytende” renteswap, der bare den aktuelle
gjenanskaffelseskostnad beregnes.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23.1.1997

 00

Nr. 4/52

3. NOVASJONSKONTRAKTER OG AVREGNINGSAVTALER («CONTRACTUAL NETTING»)

a) Novasjons- og avregningstyper som kan godkjennes av vedkommende myndigheter

I dette punkt 3 menes med «motpart» enhver person (herunder fysiske personer) som har
myndighet til å inngå novasjonskontrakter eller avregningsavtaler.

Vedkommende myndigheter kan godkjenne følgende typer novasjonskontrakter eller
avregningsavtaler som risikoreduserende:

i) bilaterale novasjonskontrakter mellom en kredittinstitusjon og dens motpart, der gjensidige
fordringer og forpliktelser automatisk slås slik sammen at kontrakten gir ett enkelt
nettobeløp hver gang den får anvendelse og derved skaper én enkelt ny juridisk bindende
kontrakt som opphever tidligere kontrakter,

ii) andre bilaterale avregningsavtaler inngått mellom en kredittinstitusjon og dens motpart.

b) Vilkår for godkjenning

Vedkommende myndigheter kan godkjenne novasjonskontrakter eller avregningsavtaler som
risikoreduserende bare på følgende vilkår:

i) kredittinstitusjonen må ha inngått en novasjonskontrakt eller avregningsavtale med sin
motpart som skaper én enkelt juridisk forpliktelse som omfatter samtlige berørte
transaksjoner, slik at kredittinstitusjonen ved motpartens manglende evne til å oppfylle
forpliktelsen på grunn av mislighold, konkurs eller avvikling eller enhver liknende
omstendighet, vil ha en fordring på eller forpliktelse til å betale bare nettosummen av de
enkelte berørte transaksjoners positive og negative markedsverdi,

ii) kredittinstitusjonen må ha stilt til rådighet skriftlige og juridisk behørig begrunnede
uttalelser for vedkommende myndigheter, som viser at de aktuelle rettsinstanser og
forvaltningsmyndigheter ved en tvist vil finne at kredittinstitusjonens fordringer og
forpliktelser i tilfeller beskrevet under i) er begrenset til nettosummen nevnt under i)
etter

- gjeldende lovgivning på territoriet der motparten har sitt forretningskontor, men når
et foretaks fremmede filial er involvert, også lovgivningen på territoriet der filialen
ligger,

- lovgivningen som regulerer de enkelte berørte transaksjoner, og

- lovgivningen som regulerer enhver kontrakt eller avtale som er nødvendig for å
gjennomføre novasjonskontrakten eller avregningsavtalen,

iii) kredittinstitusjonen må ha fastsatt rutiner som sikrer at novasjonskontraktens eller
avregningsavtalens juridiske gyldighet stadig vurderes i lys av eventuelle endringer i
aktuell lovgivning.

Vedkommende myndigheter må, eventuelt etter samråd med andre berørte vedkommende
myndigheter, være overbevist om at novasjonskontrakten eller avregningsavtalen er juridisk
gyldig etter loven i hver av de aktuelle stater. Dersom noen av vedkommende myndigheter ikke
er overbevist om dette, kan novasjonskontrakten eller avregningsavtalen ikke godkjennes som
risikoreduserende for noen av motpartene.

Vedkommende myndigheter kan godta begrunnede juridiske uttalelser utarbeidet for hver type
novasjonskontrakt eller avregningsavtale.
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Kontrakter som inneholder en bestemmelse som tillater en motpart som ikke misligholder å
foreta bare begrensede utbetalinger, eller ingen utbetaling, til boet til en som misligholder, selv
om misligholderen er nettokreditor (en «walkaway»-klausul), kan ikke godkjennes som
risikoreduserende.

c) Virkninger av godkjenning

i) Novasjonskontrakter

De enkelte nettobeløp fastsatt ved novasjonskontrakt kan vektlegges i stedet for de
aktuelle bruttobeløp. Følgelig kan ved anvendelse av metode 1

- de aktuelle gjenanskaffelseskostnader i fase a) og

- de nominelle hovedstoler eller underliggende verdier i fase b)

framkomme ved å ta hensyn til novasjonskontrakten. Ved anvendelsen av metode 2 kan
den nominelle hovedstolen i fase a) beregnes ved å hensyn til novasjonskontrakten;
prosentsatsene i tabell 2 får anvendelse.

ii) Andre avregningsavtaler

Ved anvendelse av metode 1 kan den aktuelle gjenanskaffelseskostnaden i fase a) for
kontrakter omfattet av avregningsavtalen beregnes ved å ta hensyn til den aktuelle
teoretiske netto gjenanskaffelseskostnaden som følger av avtalen. I fase b) kan det tas
hensyn til de enkelte nettobeløpene bare ved valutaterminkontrakter og andre liknende
avtaler der den nominelle hovedstol svarer til kontantstrømmen i tilfeller der beløpene
som skal mottas eller betales, forfaller på samme valuteringsdag og i samme valuta.

Ved anvendelsen av metode 2 i fase a)

- kan den nominelle hovedstolen ved valutaterminkontrakter og andre liknende avtaler
der den nominelle hovedstol svarer til kontantstrømmen i tilfeller der beløpene som
skal mottas eller betales, forfaller på samme valuteringsdag og i samme valuta,
beregnes ved å ta hensyn til avregningsavtalen; tabell 2 får anvendelse for alle disse
kontraktene,

- kan prosentsatsene som får anvendelse for de øvrige kontrakter som omfattes av en
avregningsavtale, reduseres som angitt i tabell 3:

TABELL 3

Opprinnelig løpetid(1) Rentekontrakter Valutakurskontrakter

Ett år eller mindre 0,35 % 1,50 %

Mer enn ett år men under to 0,75 % 3,75 %

Ekstratillegg for hvert 0,75 % 2,25 %
påfølgende år

(1)  Når det gjelder rentekontrakter, kan en kredittinstitusjon velge enten opprinnelig eller resterende
løpetid, med forbehold for vedkommende myndigheters godkjenning.»


