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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 530/2014 

av 12. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder for presisering av vesentlige eksponeringer og terskler for interne  

metoder for spesifikk risiko i handelsporteføljen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kreditt institusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 77 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I artikkel 77 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU nevnes bare «gjeldsinstrumenter», og derfor bør ikke egenkapitalinstrumenter i 

handelsporteføljen inngå når det skal vurderes om den spesifikke risikoen er vesentlig. 

2)  Når det gjelder hvorvidt en eksponering for spesifikk risiko er vesentlig målt i absolutte tall, bør dette måles ved å 

anvende de standardiserte reglene for beregning av nettoposisjoner i gjeldsinstrumenter. En slik måling bør omfatte både 

lange og korte nettoposisjoner beregnet i samsvar med artikkel 327 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013(2), etter at det er gitt godkjenning til sikring med kredittderivater i samsvar med artikkel 346 og 347 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

3)  Artikkel 77 nr. 3 første ledd i direktiv 2013/36/EU omfatter spesifikk risiko i handelsporteføljen og viser til «et stort 

antall vesentlige posisjoner i gjeldsinstrumenter fra forskjellige utstedere». Disse reglene fastsetter derfor en 

vesentlighetsterskel for et stort antall vesentlige posisjoner i gjeldsinstrumenter fra forskjellige utstedere i henhold til 

artikkel 77 nr. 4 i nevnte direktiv. 

4)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

5)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Definisjon av «eksponering for spesifikk risiko som er vesentlig målt i absolutte tall» i samsvar med artikkel 77 nr. 4 i 

direktiv 2013/36/EU 

En institusjons eksponering for spesifikk risiko knyttet til gjeldsinstrumenter skal anses for å være vesentlig målt i absolutte tall 

dersom summen av alle lange og korte nettoposisjoner, som definert i artikkel 327 i forordning (EU) nr. 575/2013, er større enn 

1 000 000 000 euro.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 50, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) 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 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

2022/EØS/13/38 



Nr. 13/994 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

Artikkel 2 

Definisjon av «stort antall vesentlige posisjoner i gjeldsinstrumenter fra forskjellige utstedere» i samsvar med artikkel 

77 nr. 4 i direktiv 2013/36/EU 

En institusjons spesifikke risikoportefølje skal anses å omfatte et stort antall vesentlige posisjoner i gjeldsinstrumenter fra 

forskjellige utstedere dersom porteføljen omfatter mer enn 100 posisjoner som hver er større enn 2 500 000 euro, uansett om 

disse nettoposisjonene er lange eller korte, som definert i artikkel 327 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  


