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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 602/2014 

av 4. juni 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for å lette tilnærmingen av  

tilsynspraksis med hensyn til anvendelsen av ytterligere risikovekter i samsvar med  

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

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 kredittinsti-

tusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2013(1), særlig artikkel 410 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det bør fastsettes tekniske gjennomføringsstandarder for å lette tilnærmingen av tilsynspraksis med hensyn til 

gjennomføringen av en ensartet metode for å vurdere institusjoners vesentlige manglende oppfyllelse av kravene på 

grunn av uaktsomhet eller unnlatelse og med hensyn til anvendelsen av ytterligere risikovekter. For å lette tilnærmingen 

av tilsynspraksis i forbindelse med anvendelsen av ytterligere risikovekter bør det fastsettes en egnet formel. Denne 

formelen bør innebære at det pålegges en forholdsmessig ytterligere risikovekt på minst 250 % som gradvis økes for 

hver etterfølgende overtredelse av artikkel 405, 406 eller 409 i forordning (EU) nr. 575/2013. Det bør innføres en egnet 

faktor i formelen som gjør det mulig å anvende en lavere risikovekt i forbindelse med eksponeringer som er unntatt i 

henhold til artikkel 405 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

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

framlagt for Kommisjonen. 

3) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomførings-

standarder 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(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Generelle betraktninger 

1.  Vedkommende myndigheter skal sikre at enhver ytterligere risikovekt som pålegges i henhold til artikkel 407 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, anvendes på alle relevante verdipapiriseringsposisjoner som innehas av en institusjon, og som påvirkes av 

den vesentlige overtredelsen av artikkel 405, 406 eller 409 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  Dersom en institusjon korrigerer sin overtredelse av kravene i artikkel 405, 406 eller 409 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

skal den ytterligere risikovekten opphøre å gjelde så snart korrigeringen er meldt til vedkommende myndighet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 166 av 5.6.2014, s. 22, 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. 1. 

(2) 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). 
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3.  Ved vurderingen av om det skal pålegges en ytterligere risikovekt, skal vedkommende myndigheter ta hensyn til både 

hvor vesentlig overtredelsen av artikkel 405, 406 eller 409 i forordning (EU) nr. 575/2013 er, og dens relevans for 

risikoanalysen av verdipapiriseringsposisjonen. Vesentligheten skal vurderes både kvantitativt og kvalitativt og, der det er 

relevant, både på individuelt og konsolidert grunnlag. Ved vurdering av vesentlighet skal vedkommende myndigheter blant 

annet ta hensyn til overtredelsens varighet, størrelsen på de berørte posisjonene og om institusjonen aktivt har forsøkt å 

korrigere overtredelsen. 

4.  Ved vurderingen av om en institusjon i vesentlig grad har unnlatt å oppfylle kravene i artikkel 405 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 på grunn av uaktsomhet eller unnlatelse, skal vedkommende myndigheter ikke la seg påvirke av om 

initiativtakeren, organisatoren eller den opprinnelige långiveren i forbindelse med tidligere verdipapiriseringer har unnlatt å 

opplyse om sin forpliktelse til å beholde en vesentlig økonomisk interesse på ikke mindre enn 5 %, dersom institusjonen kan 

dokumentere at den har tatt behørig hensyn til slike omstendigheter. 

5.  I tilfelle av en vesentlig overtredelse av opplysningskravet i artikkel 409 i forordning (EU) nr. 575/2013 på grunn av 

institusjonens uaktsomhet eller unnlatelse skal vedkommende myndigheter pålegge initiativtakerens, organisatorens eller den 

opprinnelige långiverens beholdte posisjoner i eller annen eksponering mot den relevante verdipapiriseringen en ytterligere 

risikovekt. 

6.  Ved vurderingen av om institusjoner på grunn av uaktsomhet eller unnlatelse i vesentlig grad har unnlatt å oppfylle 

kravene i artikkel 405, 406 eller 409 i forordning (EU) nr. 575/2013 for verdipapiriseringsposisjoner som er utstedt  

1. januar 2011 eller senere og før 1. januar 2014, kan vedkommende myndigheter ta hensyn til om disse institusjonene mellom 

utstedelsesdatoen og 31. desember 2013 fortløpende oppfylte kravene i artikkel 122a i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/48/EF(1) og i Den europeiske banktilsynskomités retningslinjer for artikkel 122a i direktiv 2006/48/EF(2). 

Artikkel 2 

Beregning av ytterligere risikovekt 

Dersom en institusjon ikke i vesentlig grad oppfyller de relevante kravene i artikkel 405, 406 eller 409 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, skal vedkommende myndigheter anvende følgende formel til å beregne den samlede risikovekten (samlet RW) i 

samsvar med metoden angitt i artikkel 245 nr. 6 og artikkel 337 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013: 

Samlet RW = Min[12,5; opprinnelig RW × (1 + (2,5 + 2,5 × overtredelsens varighet år) 

× (1 – unntak fra artikkel405prosentsats))] 

der 

12,5 er en faktor som representerer den største verdien som den samlede risikovekten kan nå, 

«opprinnelig RW» er den risikovekten som ville gjelde for verdipapiriseringsposisjonene dersom det ikke ble pålagt noen 

ytterligere risikovekt, 

2,5 er minstefaktoren som anvendes på den opprinnelige risikovekten for å beregne den ytterligere risikovekten, 

«overtredelsens varighetår» er overtredelsens varighet uttrykt i år og avrundet ned til nærmeste 12-månedersperiode. Denne 

variabelen er lik «0» for en overtredelse på mindre enn 12 måneder, lik «1» for en overt redelse på mer enn 12 måneder, men 

mindre enn 24 måneder, lik «2» for en overtredelse på mer enn 24 måneder, men mindre enn 36 måneder, osv. Varigheten skal 

generelt måles fra overtredelsens begynnelse for verdipapiriseringen, selv om vedkommende myndighet er, idet det tas hensyn 

til særtrekkene ved verdipapiriseringen, kan fastsette andre starttidspunkter. Med «overtredelse» menes overtredelse av ett eller 

flere av kravene i artikkel 405, 406 eller 409 som kan utløse en ytterligere risikovekt. Overtredelsen går over til å bli en 

«etterfølgende overtredelse» dersom tiden går uten at den blir korrigert, noe som medfører en gradvis økning av den ytterligere 

risikovekten, 

«Unntak fra artikkel405prosentsats» er en variabel lik 0,5 dersom artikkel 405 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 får anvendelse 

på de verdipapiriseringsposisjonene som risikovekten beregnes for, og lik 0 dersom dette unntaket ikke gjelder. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EUT  

L 177 av 30.6.2006, s. 1). 

(2) http://www.eba.europa.eu/documents/10180/106202/Guidelines.pdf («CEBS Guidelines on the application of Article 122a of the Capital 

Requirements Directive (CRD)») 
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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 4. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


