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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1187/2014 

av 2. oktober 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for fastsettelse av den samlede eksponeringen mot en motpart eller en gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter når det gjelder transaksjoner med underliggende eiendeler(*) 

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 kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 390 nr. 8 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å bestemme den samlede eksponeringen mot en bestemt skyldner som følge av en institusjons eksponeringer mot en 

transaksjon med underliggende eiendeler, bør eksponeringsverdien først bestemmes separat for hver av disse 

eksponeringene. Den samlede eksponeringsverdien bør deretter bestemmes av summen av disse eksponeringene, men 

bør ikke være større enn eksponeringsverdien for den eksponeringen som utgjøres av den underliggende eiendelen i seg 

selv. 

2) Dersom andre investorers eksponeringer har samme prioritet som institusjonens eksponering, bør verdien av 

institusjonens eksponering mot en underliggende eiendel gjenspeile pro rata-fordelingen av tap på de ekspone-

ringene som har samme prioritet. Dette skyldes at dersom en misligholdshendelse har funnet sted for en 

underliggende eiendel, fordeles tapene alltid på eksponeringene med samme prioritet i samsvar med pro rata-

kvoten for hver av disse eksponeringene, og institusjonens største tap ved et fullstendig tap på en underliggende 

eiendel er begrenset til andelen (i henhold til kvoten) av institusjonens eksponering i forhold til summen av alle 

eksponeringer med samme prioritet. 

3) Det bør skilles mellom transaksjoner der alle investorer har samme prioritet, f.eks. innretninger for kollektiv 

investering, og andre transaksjoner, f.eks. verdipapiriseringer, som kan omfatte oppdeling i transjer der ekspone-

ringene kan ha forskjellig prioritet. I det første tilfellet er den resulterende eksponeringen mot en underliggende 

eiendel bare avhengig av pro rata-kvoten for investorens eksponering i forhold til alle investorers eksponeringer. I 

det siste tilfellet fordeles tapene først på visse transjer avhengig av deres prioritet, og deretter, dersom det er mer enn 

én investor i samme transje, på investorene på pro rata-grunnlag. Alle transjer i en verdipapirisering bør behandles 

likt ettersom etterstilte transjer i det verst tenkelige tilfellet kan forsvinne svært raskt. Særlig bør det største tapet for 

alle investorer i en viss transje ved et fullstendig tap på en underliggende eiendel innregnes, ettersom ingen 

reduksjon fra etterstilte transjer bør innregnes. Institusjonens eksponering mot en underliggende eiendel i en 

transaksjon bør ikke overstige den samlede eksponeringsverdien for denne transjen (ettersom en investors tap i en 

bestemt transje som følge av en misligholdt underliggende eiendel aldri kan bli høyere enn transjens samlede 

eksponeringsverdi) og eksponeringsverdien for den eksponeringen som utgjøres av den underliggende eiendelen 

(ettersom institusjonen aldri kan tape mer enn beløpet for den underliggende eiendelen). Denne begrensningen av det 

samlede tapet bør gjenspeiles ved å bruke den laveste av de to eksponeringsverdiene og deretter anvende 

framgangsmåten for innregning av pro rata-fordelingen av tap på alle eksponeringer som likestilles i denne transjen, 

dersom det er mer enn én investor i denne transjen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 7.11.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 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. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 
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4) Selv om institusjonene forventes å identifisere alle skyldnere i forbindelse med underliggende eiendeler i transaksjoner 

som de investerer i, kan det være tilfeller der dette vil medføre urimelige kostnader for institusjoner, eller der andre 

omstendigheter hindrer dem i å identifisere bestemte skyldnere. Dersom en eksponering mot en underliggende eiendel er 

så begrenset at den bare i ubetydelig grad bidrar til den samlede eksponeringen mot en motpart eller gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter, bør det derfor være tilstrekkelig å tilordne denne eksponeringen til transaksjonen som 

en separat motpart. Summen av slike eksponeringer mot underliggende eiendeler i samme transaksjon bør dermed 

fortsatt være begrenset av grensen for store eksponeringer for denne transaksjonen. Den underliggende eiendelens 

bidrag til den samlede eksponeringen bør antas å være ubetydelig dersom det kreves minst 100 eksponeringer mot 

underliggende eiendeler for en transaksjon for å nå grensen på 25 % av institusjonens tellende kapital. Dette vil kreve at 

eksponeringsverdien ikke overstiger 0,25 % av institusjonens tellende kapital. 

5) For å hindre en ubegrenset samlet eksponering som følge av mangelfull informasjon vil det være nødvendig å tilordne 

eksponeringer – der eksponeringsverdien overstiger 0,25 % av institusjonens tellende kapital, og der det mangler 

informasjon om skyldneren – til en hypotetisk motpart («ukjent motpart»), som grensen for store eksponeringer på  

25 % bør gjelde for. 

6) Dersom en institusjon ikke kan skille mellom de underliggende eiendelene i en transaksjon med hensyn til deres 

beløp, er det en risiko for at transaksjonens underliggende eiendeler gjelder samme skyldner eller gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter. For å redusere risikoen bør det i dette tilfellet kreves at institusjonen vurderer om 

den samlede verdien av dens eksponeringer mot transaksjonen er betydelig, før den kan tilordne den til 

transaksjonen som en separat motpart i stedet for «ukjent motpart». 

7) En transaksjons struktur bør ikke utgjøre en ytterligere eksponering dersom omstendighetene ved transaksjonen 

sikrer at tap på en eksponering mot denne transaksjonen bare kan følge av misligholdshendelser i forbindelse med 

underliggende eiendeler. En ytterligere eksponering bør innregnes dersom transaksjonen medfører en betalings-

forpliktelse for en bestemt person, i tillegg til, eller i det minste før, pengestrømmene fra de underliggende 

eiendelene ettersom investorer kan bli påført ytterligere tap i tilfelle av mislighold hos denne personen selv om 

det ikke har funnet sted noen misligholdshendelse for en underliggende eiendel. En ytterligere eksponering bør 

også innregnes når omstendighetene ved transaksjonen muliggjør omdirigering av pengestrømmer til en person 

som ikke er berettiget til å motta dem, ettersom investorer kan bli påført ytterligere tap selv om det ikke har 

funnet sted noen misligholdshendelse for en underliggende eiendel. Det bør ikke innregnes noen ytterligere 

eksponering for innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) som nevnt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(1) ettersom pengestrømmene ikke kan omdirigeres til en person 

som i henhold til transaksjonens vilkår ikke er berettiget til å motta dem. Dette bør også gjelde for enheter som er 

underlagt tilsvarende krav i henhold til Unionens regelverksakter eller lovgivningen i et tredjeland. 

8) Forekomsten og verdien av eksponeringer mot en motpart eller gruppe av innbyrdes tilknyttede motparter som 

følger av eksponeringer mot transaksjoner, avhenger ikke av om eksponeringene mot transaksjonene inngår i eller 

utenfor handelsporteføljen. Derfor bør de vilkårene og metodene som anvendes for å identifisere eksponeringer 

mot transaksjoner med underliggende eiendeler, være de samme, uansett om disse eksponeringene inngår i eller 

utenfor handelsporteføljen. 

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

(EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

10) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastene 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(2).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(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 kommisjo nsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes vilkårene og metodene som anvendes for å fastsette en institusjons samlede eksponering mot en 

motpart eller en gruppe av innbyrdes tilknyttede motparter i forbindelse med eksponeringer gjennom transaksjoner med 

underliggende eiendeler, og vilkårene for at strukturen til transaksjoner med underliggende eiendeler ikke skal utgjøre en 

ytterligere eksponering. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «transaksjoner» transaksjoner nevnt i artikkel 112 bokstav m) og o) i forordning (EU) nr. 575/2013 og andre transaksjoner 

der det foreligger en eksponering mot underliggende eiendeler, 

b) «ukjent motpart» en enkelt hypotetisk motpart som institusjonen, forutsatt at artikkel 6 nr. 2 bokstav a) og b) og artikkel  

6 nr. 3 bokstav a) i denne forordningen ikke får anvendelse, tilordner alle eksponeringer til som den ikke har identifisert 

skyldneren for. 

Artikkel 3 

Identifikasjon av eksponeringer som er resultatet av transaksjoner 

1. En institusjon skal bestemme det bidraget til den samlede eksponeringen mot en bestemt motpart eller gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter som er resultatet av en viss transaksjon, i samsvar med metoden fastsatt i artikkel 4, 5 og 6. 

Institusjonen skal separat for hver av de underliggende eiendelene bestemme sin eksponering mot den underliggende eiendelen 

i samsvar med artikkel 5. 

2. En institusjon skal vurdere om en bestemt transaksjon utgjør en ytterligere eksponering i samsvar med artikkel 7. 

Artikkel 4 

Underliggende eksponeringer mot transaksjoner som selv har underliggende eiendeler 

1. Når en institusjon ved anvendelsen av artikkel 5 og 6 vurderer de underliggende eksponeringene i forbindelse med en 

transaksjon (transaksjon A), som selv har en underliggende eksponering mot en annen transaksjon (transaksjon B), skal den 

behandle eksponeringen mot transaksjon B som erstattet med de eksponeringene som er underliggende for transaksjon B. 

2. Nr. 1 får anvendelse så lenge de underliggende eksponeringene er eksponeringer mot transaksjoner med underliggende 

eiendeler. 

Artikkel 5 

Beregning av eksponeringsverdien 

1. En institusjons eksponering mot en underliggende eiendel i en transaksjon er den laveste av følgende verdier: 

a) Eksponeringsverdien for den eksponeringen som følger av den underliggende eiendelen. 

b) Den samlede eksponeringsverdien av institusjonens eksponeringer mot den underliggende eiendelen som er resultatet av 

alle institusjonens eksponeringer mot transaksjonen.  
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2. For hver eksponering som en institusjon har mot en transaksjon, skal eksponeringsverdien av den resulterende 

eksponeringen mot en underliggende eiendel, bestemmes som følger: 

a) Dersom alle investorers eksponeringer i forbindelse med denne transaksjonen har samme prioritet, skal eksponerings-

verdien for den resulterende eksponeringen mot en underliggende eiendel være pro rata-kvoten for institusjonens 

eksponering mot transaksjonen multiplisert med eksponeringsverdien av eksponeringen som utgjøres av den underliggende 

eiendelen. 

b) I andre tilfeller enn dem som er nevnt i bokstav a), skal eksponeringsverdien av den resulterende eksponeringen mot en 

underliggende eiendel være pro rata-kvoten for institusjonens eksponering mot transaksjonen multiplisert med den laveste av 

følgende verdier: 

i) Eksponeringsverdien av eksponeringen som utgjøres av den underliggende eiendelen. 

ii)  Den samlede eksponeringsverdien av institusjonens eksponering mot transaksjonen sammen med alle andre 

eksponeringer mot denne transaksjonen som har samme prioritet som institusjonens eksponering. 

3. Pro rata-kvoten for en institusjons eksponering mot en transaksjon skal være eksponeringsverdien av institusjonens 

eksponering dividert med den samlede eksponeringsverdien av institusjonens eksponering sammen med alle andre 

eksponeringer mot denne transaksjonen som har samme prioritet som institusjonens eksponering. 

Artikkel 6 

Framgangsmåte for å bestemme underliggende eksponeringers bidrag til samlede eksponeringer 

1. En institusjon skal for hver kredittrisikoeksponering der skyldneren er identifisert, ta med eksponeringsverdien av sin 

eksponering mot den relevante underliggende eiendelen ved beregning av den samlede eksponeringen mot denne skyldneren 

som en enkelt motpart eller mot den gruppen av innbyrdes tilknyttede motparter som skyldneren tilhører. 

2. Dersom en institusjon ikke har identifisert skyldneren i forbindelse med en underliggende kredittrisikoeksponering, eller 

dersom en institusjon ikke kan bekrefte at en underliggende eksponering ikke er en kreditteksponering, skal institusjonen 

tilordne denne eksponeringen som følger: 

a) Når eksponeringsverdien ikke overstiger 0,25 % av institusjonens tellende kapital, skal den tilordne denne eksponeringen til 

transaksjonen som separat motpart. 

b) Dersom eksponeringsverdien er lik eller overstiger 0,25 % av institusjonens tellende kapital, og institusjonen gjennom 

transaksjonens mandat kan sikre at de underliggende eksponeringene i transaksjonen ikke er forbundet med noen andre 

eksponeringer i dens portefølje, herunder underliggende eksponeringer fra andre transaksjoner, skal den tilordne denne 

eksponeringen til transaksjonen som separat motpart. 

c) I andre tilfeller enn dem som er nevnt i bokstav a) og b), skal den tilordne denne eksponeringen til den ukjente motparten. 

3. Dersom en institusjon ikke kan skille mellom de underliggende eksponeringene i en transaksjon, skal den tilordne den 

samlede eksponeringsverdien av sine eksponeringer mot transaksjonen som følger: 

a) Dersom denne samlede eksponeringsverdien ikke overstiger 0,25 % av institusjonens tellende kapital, skal den tilordne 

denne samlede eksponeringsverdien til transaksjonen som separat motpart. 

b) I andre tilfeller enn dem som er nevnt i bokstav a), skal den tilordne denne samlede eksponeringsverdien til den ukjente motparten. 

4. Ved anvendelsen av nr. 1 og 2 skal institusjoner regelmessig, og minst én gang i måneden, overvåke slike transaksjoner for 

mulige endringer i sammensetningen og den relative andelen av de underliggende eksponeringene. 

Artikkel 7 

Ytterligere eksponering som utgjøres av en transaksjons struktur 

1. En transaksjons struktur skal ikke utgjøre en ytterligere eksponering dersom transaksjonen oppfyller følgende to vilkår: 

a) Transaksjonens rettslige og operasjonelle struktur er utformet slik at transaksjonens forvalter eller en tredjepart hindres i å 

omdirigere pengestrømmer som er resultat av transaksjonen, til personer som i henhold til vilkårene for transaksjonen ikke 

er berettiget til å motta disse pengestrømmene. 
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b) Verken utstederen eller noen annen person kan i forbindelse med transaksjonen pålegges å betale et beløp til institusjonen i 

tillegg til, eller som en forskuddsbetaling av, pengestrømmene fra de underliggende eiendelene. 

2. Vilkåret i nr. 1 bokstav a) skal anses som oppfylt dersom transaksjonen er ett av følgende: 

a) En UCITS som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2009/65/EF. 

b) Et foretak som er etablert i et tredjeland, som utøver virksomhet tilsvarende den som utøves av en UCITS, og som er 

underlagt tilsyn i henhold til en unionsregelverksakt eller i henhold til lovgivningen i et tredjeland som anvender tilsyns- og 

reguleringskrav som minst tilsvarer dem som anvendes på UCITS i Unionen. 

Artikkel 8 

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 2. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


