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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 12. desember 2014 

om likeverdigheten av tilsyns- og reguleringskravene i visse tredjestater og territorier med henblikk på 

behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

(2014/908/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 107 nr. 4, artikkel 

114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4, artikkel 116 nr. 5 og artikkel 142 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Institusjonene skal oppfylle kapitalkrav som på en tilfredsstillende måte gjenspeiler de risikoene, herunder 

kredittrisikoene, som institusjonene påtar seg, idet det tas hensyn til de forskjellige geografiske områdene der de utøver 

sin virksomhet. Kredittrisikoen institusjonene påtar seg i forbindelse med eksponeringer mot enheter utenfor Unionen, 

bestemmes, under ellers like forhold, av kvaliteten på de relevante rammereglene og det tilsynet som gjennomføres i den 

berørte tredjestaten. 

2) I henhold til artikkel 107 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan institusjoner behandle eksponeringer mot 

verdipapirforetak, kredittinstitusjoner og børser i tredjestater som eksponeringer mot institusjoner bare dersom 

tredjestaten anvender tilsyns- og reguleringskrav på den berørte enheten som minst er likeverdige med dem som 

anvendes i Unionen. 

3) Ved artikkel 114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4 og artikkel 116 nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes det spesifikke 

risikovekter for eksponeringer mot sentralmyndigheter, sentralbanker, regionale og lokale myndigheter og offentlige 

foretak som ligger i tredjestater som anvender tilsyns- og reguleringsordninger som minst er likeverdige med dem som 

anvendes i Unionen. 

4) Ved artikkel 153 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes formelen for beregning av risikovektede eksponeringsbeløp 

for eksponeringer mot foretak, institusjoner, sentralmyndigheter og sentralbanker i henhold til den interne 

kredittvurderingsmetoden («IRB-metoden»), og de parametrene som skal brukes ved beregningen, herunder 

korrelasjonskoeffisienten, angis nærmere. Ved artikkel 153 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes 

korrelasjonskoeffisienten for store foretak i finanssektoren. I henhold til artikkel 142 nr. 1 punkt 4 bokstav b) i nevnte 

forordning må et foretak i finanssektoren eller et av dets datterforetak, for å falle inn under definisjonen av «stort foretak 

i finanssektoren», være underlagt lovgivningen i en tredjestat som anvender tilsyns- og reguleringskrav som minst er 

likeverdige med dem som anvendes i Unionen. 

5) For å bestemme passende risikovektede eksponeringer for beregningen av kapitalkrav for kredittrisiko knyttet til 

eksponeringer mot visse kategorier av enheter i tredjestater har Kommisjonen vurdert om tilsyns- og regulerings-

ordningene i disse tredjestatene er likeverdige med tilsvarende tilsyns- og reguleringsordninger i Unionen. 

6) Likeverdigheten er fastslått ved en resultatbasert analyse av tredjestatens tilsyns- og reguleringsordninger for å prøve 

deres evne til å oppnå de samme generelle målene som Unionens tilsyns- og reguleringsordninger. Målene gjelder 

særlig stabiliteten og integriteten i både det innenlandske og det globale finanssystemet i sin helhet, et effektivt og 

tilstrekkelig vern av innskytere og andre forbrukere av finansielle tjenester, samarbeidet mellom ulike aktører i 

finanssystemet, herunder regulerings- og tilsynsmyndighetene, tilsynets uavhengighet og effektivitet og en effektiv 

gjennomføring og håndheving av relevante internasjonalt anerkjente standarder. For å oppnå samme generelle mål som 

Unionens tilsyns- og reguleringsordninger bør tilsyns- og reguleringsordningene i tredjestater oppfylle en rekke 

operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder som gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens 

tilsyns- og reguleringskrav, som gjelder for de relevante kategoriene av finansielle institusjoner. Idet det tas hensyn til 
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uavhengige vurderinger foretatt av internasjonale organisasjoner, blant annet Basel-komiteen for banktilsyn, Det 

internasjonale valutafond og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet, har 

Kommisjonen vurdert de tilsyns- og reguleringsordningene som visse tredjestater anvender på kredittinstitusjoner, 

verdipapirforetak og børser. Denne analysen har gjort det mulig for Kommisjonen å vurdere likeverdigheten av 

tredjestaters ordninger med henblikk på fastsettelse av behandlingen av de relevante kategoriene av eksponeringer nevnt 

i artikkel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

7) Ved anvendelsen av artikkel 114, 115 og 116 i forordning (EU) nr. 575/2013 bør likeverdighet fastsettes med 

henvisning til de tilsyns- og reguleringsordningene som gjelder for kredittinstitusjoner, ettersom disse ordningene 

vanligvis fastsetter risikovektene til bruk ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. 

8) Ved anvendelsen av artikkel 142 nr. 1 punkt 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 er vurderingen av 

likeverdighet begrenset til de tilsyns- og reguleringsordningene som gjelder for tredjestatsforetak med en 

hovedvirksomhet som tilsvarer virksomheten til en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak, i samsvar med 

definisjonen i artikkel 4 nr. 1 punkt 27 i nevnte forordning. 

9) Vurderingen viser at Australia, Brasil, Canada, Kina, Guernsey, Hongkong, India, Isle of Man, Japan, Jersey, Mexico, 

Monaco, Saudi-Arabia, Singapore, Sør-Afrika, Sveits og USA har innført tilsyns- og reguleringsordninger som 

oppfyller en rekke operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder som gjenspeiler de vesentlige 

delene av Unionens tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for kredittinstitusjoner. Derfor bør tilsyns- og 

reguleringskravene som gjelder for kredittinstitusjoner som ligger i disse tredjestatene og territoriene, anses som minst 

likeverdige med dem som anvendes i Unionen med hensyn til artikkel 107 nr. 4 og artikkel 142 nr. 1 punkt  4 bokstav b) 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

10) Vurderingen viser at Australia, Brasil, Canada, Kina, Mexico, Saudi-Arabia, Singapore, Sør-Afrika og USA har innført 

tilsyns- og reguleringsordninger som oppfyller en rekke operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsyns-

standarder som gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for 

verdipapirforetak. Derfor bør tilsyns- og reguleringskravene som gjelder for verdipapirforetak som ligger i disse 

tredjestatene, anses som minst likeverdige med dem som anvendes i Unionen med hensyn til artikkel 107 nr. 4 og 

artikkel 142 nr. 1 punkt 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

11) Vurderingen viser at Brasil, Canada, Kina, India, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, Singapore, Sør-Afrika og USA har 

innført tilsyns- og reguleringsordninger som oppfyller en rekke operasjonelle standarder som gjenspeiler de vesentlige 

delene av Unionens tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for børser. Derfor bør tilsyns- og reguleringskravene 

som gjelder for børser i disse tredjestatene, anses som minst likeverdige med dem som anvendes i Unionen med hensyn 

til artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, men bare når det gjelder eksponeringer mot børser som ligger i 

disse tredjestatene. 

12) Det eneste formålet med denne beslutningen er å fastsette likeverdigheten med henblikk på tildeling av risikovekter i 

henhold til artikkel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

13) Listen over tredjestater og territorier som anses som likeverdige med hensyn til denne beslutningen, er ikke endelig. 

Kommisjonen, med bistand fra Den europeiske banktilsynsmyndighet, vil fortsatt løpende overvåke utviklingen av 

tilsyns- og reguleringsordningene i tredjestater og territorier for ved behov, og minst hvert femte år, å oppdatere listene 

over tredjestater og territorier fastsatt i denne beslutningen, særlig i lys av den stadige utviklingen av tilsyns - og 

reguleringsordninger i Unionen og på verdensplan, og idet det tas hensyn til ny e tilgjengelige kilder til relevante 

opplysninger. 

14) Den regelmessige gjennomgåelsen av tilsyns- og reguleringskravene som gjelder i tredjestatene og territoriene oppført i 

vedleggene, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse, utenom den 

generelle gjennomgåelsen, som gjelder en bestemt tredjestat eller et bestemt territorium, dersom utviklingen gjør det 

nødvendig for Kommisjonen å revurdere anerkjennelsen av likeverdighet som er gitt ved denne beslutningen. En slik ny 

vurdering kan medføre at anerkjennelsen av likeverdighet tilbakekalles.  
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15) Bestemmelsene i denne beslutningen er nært forbundet med hverandre ettersom de handler om likeverdigheten av 

tilsyns- og reguleringskravene i visse tredjestater og territorier med henblikk på behandlingen av eksponeringer i 

henhold til forordning (EU) nr. 575/2013. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft 

samtidig, og for å gjøre det lettere for institusjoner som omfattes av disse forpliktelsene, å få oversikt over og samlet 

tilgang til dem, er det ønskelig at visse gjennomføringsstandarder som kreves i henhold til forordning (EU)  

nr. 575/2013, samles i én enkelt beslutning. 

16) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål. 

17) For å unngå en plutselig økning i kapitalkravene for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i Unionen bør denne 

beslutningen tre i kraft 1. januar 2015. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Likeverdigheten av krav til kredittinstitusjoner med hensyn til artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Ved anvendelsen av artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal tredjestatene og territoriene oppført i vedlegg I t il 

denne beslutningen anses å anvende tilsyns- og reguleringsordninger på kredittinstitusjoner som er likeverdige med dem som 

anvendes i Unionen. 

Artikkel 2 

Likeverdigheten av krav til verdipapirforetak med hensyn til artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Ved anvendelsen av artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal tredjestatene oppført i vedlegg II til denne 

beslutningen anses å anvende tilsyns- og reguleringsordninger på verdipapirforetak som er likeverdige med dem som anvendes i 

Unionen. 

Artikkel 3 

Likeverdigheten av krav til børser med hensyn til artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Ved anvendelsen av artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal tredjestatene oppført i vedlegg III til denne 

beslutningen anses å anvende tilsyns- og reguleringsordninger på børser som er likeverdige med dem som anvendes i Unionen. 

Artikkel 4 

Likeverdigheten av krav for eksponeringer mot sentralmyndigheter, sentralbanker, regionale og lokale myndigheter og 

offentlige foretak med hensyn til artikkel 114, 115 og 116 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Ved anvendelsen av artikkel 114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4 og artikkel 116 nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal tredjestatene 

og territoriene oppført i vedlegg IV til denne beslutningen anses å anvende tilsyns- og reguleringsordninger som er likeverdige 

med dem som anvendes på kredittinstitusjoner i Unionen. 

Artikkel 5 

Likeverdigheten av krav til kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til artikkel 142 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 

Ved anvendelsen av artikkel 142 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal tredjestatene og territoriene oppført i vedlegg V til 

denne beslutningen anses å anvende tilsyns- og reguleringsordninger som er likeverdige med dem som anvendes i Unionen. 
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne beslutningen trer i kraft 1. januar 2015. 

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 

VEDLEGG I 

LISTE O VER TREDJESTATER O G TERRITO RIER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 1 (KREDITTINSTITUSJO NER) 

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Guernsey 

6) Hongkong 

7) India 

8) Isle of Man 

9) Japan 

10) Jersey 

11) Mexico 

12) Monaco 

13) Saudi-Arabia 

14) Singapore 

15) Sør-Afrika 

16) Sveits 

17) USA 

 _____ 

VEDLEGG II 

LISTE O VER TREDJESTATER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 2 (VERDIPAPIRFO RETAK) 

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Mexico 

6) Saudi-Arabia 

7) Singapore 

8) Sør-Afrika 

9) USA 

 _____  
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VEDLEGG III 

LISTE O VER TREDJESTATER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 3 (BØRSER)  

1) Brasil 

2) Canada 

3) Kina 

4) India 

5) Japan 

6) Mexico 

7) Saudi-Arabia 

8) Singapore 

9) Sør-Afrika 

10) USA 

 _____ 

VEDLEGG IV 

LISTE O VER TREDJESTATER O G TERRITO RIER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 4 (KREDITTINSTITUSJO NER)  

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Guernsey 

6) Hongkong 

7) India 

8) Isle of Man 

9) Japan 

10) Jersey 

11) Mexico 

12) Monaco 

13) Saudi-Arabia 

14) Singapore 

15) Sør-Afrika 

16) Sveits 

17) USA 

 _____ 
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VEDLEGG V 

LISTE O VER TREDJESTATER O G TERRITO RIER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 5 (KREDITTINSTITUSJO NER O G 

VERDIPAPIRFO RETAK) 

Kredittinstitusjoner: 

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Guernsey 

6) Hongkong 

7) India 

8) Isle of Man 

9) Japan 

10) Jersey 

11) Mexico 

12) Monaco 

13) Saudi-Arabia 

14) Singapore 

15) Sør-Afrika 

16) Sveits 

17) USA 

Verdipapirforetak: 

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Mexico 

6) Saudi-Arabia 

7) Singapore 

8) Sør-Afrika 

9) USA 

 __________  


