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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1222/2014 

av 8. oktober 2014 

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

reguleringsstandarder for spesifisering av metodene for å identifisere globalt systemviktige  

institusjoner og definere underkategorier av globalt systemviktige institusjoner(*) 

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 kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 131 nr. 18, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2013/36/EU gir medlemsstatenes vedkommende eller utpekte myndigheter myndighet til å innføre høyere krav 

til ansvarlig kapital for globalt systemviktige institusjoner for å kompensere for den økte risikoen som globalt 

systemviktige institusjoner utgjør for finanssystemet, og den potensielle innvirkningen det kan få for skattebetalerne 

dersom de rammes av en krise. Dette direktivet beskriver visse grunnleggende prinsipper for en metode for å identifisere 

globalt systemviktige institusjoner og plassere globalt systemviktige institusjoner i underkategorier etter system-

viktighet. I samsvar med denne plasseringen vil de bli pålagt et tilleggskrav til ren kjernekapital – en buffer for globalt 

systemviktige institusjoner. Denne metoden for identifisering og plassering av globalt systemviktige institusjoner 

bygger på fem kategorier som måler en banks systemviktighet for det globale finansmarkedet, og er nærmere angitt i 

denne forordningen. 

2) For å følge framgangsmåten i direktiv 2013/36/EU bør denne forordningen ta hensyn til standardene for metoden for å 

vurdere globalt systemviktige banker og for det økte kravet til tapsabsorberende evne fastsatt av Basel-komiteen for 

banktilsyn, som bygger på rammen for globalt systemviktige finansinstitusjoner fastsatt av Rådet for finansiell stabilitet 

i tilknytning til rapporten «Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions – FSB 

Recommendations and Time Lines». 

3) Direktiv 2013/36/EU gjør det klart at metoden for identifisering og plassering skal harmoniseres i alle medlemsstater 

ved bruk av ensartede, klare parametrer for beregning av en enhets samlede poengtall som mål på dens systemviktighet. 

For å sikre at utvalget av banker og bankgrupper, som bør bestå av foretak fra Unionen og foretak med tillatelse i 

tredjeland, som tjener som referanse for å gjenspeile det globale finanssystemet, er ensartet i hele Unionen, bør utvalget 

fastsettes av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA). Utelukkelse fra og tilføyelser til utvalget bør være basert på 

en tilsynsvurdering utelukkende med sikte på å sikre at utvalget skal utgjøre en referanse, og bør ikke baseres på andre 

hensyn. 

4) Prosessen for å identifisere globalt systemviktige institusjoner bør bygge på sammenlignbare data og bør ta hensyn til at 

institusjonene trenger klarhet i hvorvidt og i hvilken utstrekning bufferkravet vil gjelde for dem; derfor bør metoden 

også omfatte frister og framgangsmåter for denne prosessen. Ettersom identifiseringen av globalt systemviktige 

institusjoner bør bygge på oppdaterte opplysninger om utvalget av store globale bankgrupper, hvorav noen har tillatelse 

i tredjeland, vil imidlertid nødvendige opplysninger ikke foreligge før i annet halvår hvert år. For at institusjonene skal 

kunne oppfylle de kravene som følger av deres status som globalt systemviktige institusjoner, bør bufferkravet tre i kraft 

cirka ett år etter at de har blitt identifisert som globalt systemviktige institusjoner. 

5) I direktiv 2013/36/EU angis fem kategorier av systemviktighet basert på kvantifiserbare indikatorer. For å redusere den 

administrative byrden for institusjoner og myndigheter skal disse kategoriene være de samme som dem som brukes av 

Basel-komiteen for banktilsyn. Ved videreutvikling av de kvantifiserbare indikatorene bør denne forordningen følge 

samme metode. Indikatorene bør velges slik at de gjenspeiler de ulike sidene av potensielle negative eksterne 

konsekvenser dersom en enhet rammes av krise, og enhetens kritiske funksjoner for finanssystemets stabilitet. 

Referansesystemet for vurdering av systemviktighet bør være de globale finansmarkedene og verdensøkonomien.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 15.11.2014, s. 27, 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. 338. 
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6) For å kunne angi en nøyaktig metode for å identifisere og klassifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar med 

de grunnleggende reglene fastsatt i direktiv 2013/36/EU er det viktig med en tydelig avgrensning av begrepene «berørt 

enhet», «indikatorverdi», «nevner» og «grenseverdi» ved å definere dem i henhold til denne forordningen. 

7) Den systemviktigheten hver bankgruppe har, målt ved hjelp av indikatorene på konsolidert grunnlag, bør uttrykkes som 

et individuelt samlet poengtall for et gitt år, som måler gruppens stilling i forhold til andre enheter i utvalget. Bankene 

bør identifiseres som globalt systemviktige institusjoner og plasseres på grunnlag av samlet poengtall i de under-

kategoriene som de ulike kapitalbufferkravene får anvendelse på. Ved beregning av gjennomsnittlig poengtall for hver 

kategori bør hver av de fem kategoriene vektes med 20 %. For kategorien som måler muligheten for å erstatte, bør det 

ved beregning av samlet poengtall anvendes et tak ettersom denne kategorien etter en analyse av dataene for årene til og 

med 2013 viste seg å ha en uforholdsmessig høy innvirkning på poengtallet for banker som har en dominerende stilling 

innen yting av betalingstjenester, garantistillelse og oppbevaring av eiendeler. 

8) Vedkommende myndigheter bør etter en forsvarlig tilsynsvurdering kunne flytte en globalt systemviktig institusjon fra 

en lavere underkategori til en høyere underkategori eller utpeke en enhet som globalt systemviktig institusjon selv om 

dens samlede poengtall er lavere enn grenseverdien for den laveste underkategorien. Ettersom denne identifiseringen 

etter en tilsynsvurdering har samme mål som den ordinære framgangsmåten for poengberegning, bør kriteriet som denne 

vurderingen bygger på, også være bankens systemviktighet for det globale finansmarkedet og verdensøkonomien, i 

samsvar med metoden brukt av Basel-komiteen for banktilsyn. Risikoen for at banken blir rammet av en krise, bør ikke 

være et kriterium, ettersom det allerede er tatt hensyn til denne risikoen i andre tilsynskrav, blant annet i det samlede 

risikovektede eksponeringsbeløpet og eventuelt i tilleggskrav til ansvarlig kapital, som for eksempel system-

risikobufferen. 

9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har oversendt til Kommisjonen. 

10) EBA 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(1). 

11) Denne forordningen bør få anvendelse fra 1. januar 2015, ettersom kravet om å opprettholde en buffer for globalt 

systemviktige institusjoner fastsatt i artikkel 131 nr. 4 i direktiv 2013/36/EU får anvendelse og fases inn fra 1. januar 2016. 

Av denne grunn og for at institusjonene skal kunne informeres i god tid om hvilket bufferkrav som gjelder for dem som 

globalt systemviktige institusjoner, og gi dem tilstrekkelig tid til å skaffe til veie den kapitalen som kreves, bør 

identifiseringen av de globalt systemviktige institusjonene finne sted senest i begynnelsen av 2015. 

12) Bufferkravet for globalt systemviktige institusjoner bør fases inn i løpet av en periode på tre år i samsvar med artikkel 

162 nr. 5 i direktiv 2013/36/EU: Første del av kravet nevnt i artikkel 162 nr. 5 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU bør få 

anvendelse fra 1. januar 2016 på institusjoner som vedkommende myndigheter har identifisert som globalt system-

viktige institusjoner i begynnelsen av 2015 på grunnlag av opplysninger fra regnskapsår avsluttet før juli 2014. Andre 

del av bufferkravet for globalt systemviktige institusjoner nevnt i artikkel 162 nr. 5 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU bør 

få anvendelse fra 1. januar 2017 på institusjoner som vedkommende myndigheter har identifisert som globalt 

systemviktige institusjoner før utgangen av 2015 eller senest i begynnelsen av 2016 på grunnlag av opplysninger fra 

regnskapsår avsluttet før juli 2015. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

I denne forordningen angis den metoden en medlemsstats myndighet som nevnt i artikkel 131 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU 

(heretter kalt «vedkommende myndighet») skal bruke for å identifisere på konsolidert grunnlag en berørt enhet som globalt 

systemviktig institusjon, og metoden for fastsettelse av underkategorier av globalt systemviktige institusjoner og plasseringen 

av globalt systemviktige institusjoner i disse underkategoriene på grunnlag av deres systemviktighet, samt i forbindelse med 

denne metoden de fristene og opplysningene som skal brukes i forbindelse med identifiseringen. 

  

(1) 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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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «berørt enhet» en morinstitusjon i EU, et finansielt morholdingselskap i EU, et blandet finansielt holdingselskap i EU eller 

en institusjon som ikke er et datterforetak av en morinstitusjon i EU, et finansielt morholdingselskap i EU eller et blandet 

finansielt holdingselskap i EU, 

2) «indikatorverdi» den individuelle verdien for hver indikator i henhold til artikkel 6 for hver berørt enhet i utvalget, og for 

hver bank med tillatelse i et tredjeland den tilsvarende individuelle verdien offentliggjort i samsvar med internasjonalt 

avtalte standarder, 

3) «nevner», for hver indikator, samlet verdi av indikatorverdiene for de berørte enhetene og bankene med tillatelse i 

tredjeland som inngår i utvalget, 

4) «grenseverdi» en poengverdi som bestemmer den laveste grensen og grensene mellom de fem underkategoriene definert i 

artikkel 131 nr. 9 i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 3 

Felles parametrer til metoden 

1. For å kunne beregne poengtallene skal EBA ved hjelp av internasjonalt avtalte standarder identifisere et utvalg av 

institusjoner eller grupper hvis indikatorverdier skal brukes som referanseverdier for å representere den globale banksektoren, 

idet det tas hensyn til internasjonalt avtalte standarder, særlig det utvalget som brukes av Basel-komiteen for banktilsyn for 

identifisering av globalt systemviktige banker, og skal innen 31. juli hvert år underrette vedkommende myndigheter om hvilke 

berørte enheter som inngår i utvalget. 

Utvalget skal bestå av berørte enheter og banker som har tillatelse i tredjeland, og skal omfatte de 75 største av dem basert på 

samlet eksponering som definert i artikkel 6 nr. 1, samt berørte enheter som er identifisert som globalt systemviktige 

institusjoner, og banker i tredjeland, som er identifisert som globalt systemviktige i det foregående året. 

EBA skal utelukke eller legge til berørte enheter eller banker med tillatelse i tredjeland dersom og i den grad det er nødvendig 

for å sikre at referansesystemet for vurdering av systemviktighet gjenspeiler de globale finansmarkedene og verdensøkonomien 

på en tilfredsstillende måte, samtidig som det tas hensyn til internasjonalt avtalte standarder, herunder utvalget som brukes  av 

Basel-komiteen for banktilsyn. 

2. Vedkommende myndighet skal innen 31. juli hvert år rapportere til EBA de indikatorverdiene for alle berørte enheter med 

en eksponering på over 200 milliarder euro som har tillatelse innenfor deres jurisdiksjon. Vedkommende myndighet skal sikre 

at indikatorverdiene er de samme som dem som framlegges for Basel-komiteen for banktilsyn, og dem som offentliggjøres av 

den samme berørte enheten i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014(1). Vedkommende 

myndighet skal benytte malene fastsatt i nevnte forordning. 

3. EBA skal beregne nevnerne på grunnlag av indikatorverdiene innrapportert av vedkommende myndighet i henhold til  

nr. 2, samtidig som det tas hensyn til internasjonalt avtalte standarder, særlig nevnerne offentliggjort av Basel-komiteen for 

banktilsyn for det aktuelle året, og underrette vedkommende myndigheter om dem. Nevneren for en indikator skal være samlet 

verdi av indikatorverdiene for samtlige berørte enheter og banker med tillatelse i tredjeland som utvalget består av, slik de er 

innrapportert for de berørte enhetene i samsvar med nr. 2 og offentliggjort  av bankene med tillatelse i tredjeland, per 31. juli i 

det aktuelle året.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 av 29. september 2014 om fastsettelse  av tekniske gjennom-

føringsstandarder for de ensartede formatene og datoen for offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere globalt syst emviktige 

institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 284 av 30.9.2014, s. 14). 
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Artikkel 4 

Prosedyre for identifisering 

1. Vedkommende myndighet skal innen 15. desember hvert år beregne poengtallene for de berørte enhetene som inngår i 

utvalget som EBA har sendt underretning om, og som har tillatelse i dens jurisdiksjon. Dersom vedkommende myndighet som 

ledd i en forsvarlig tilsynsvurdering utpeker en berørt enhet som en globalt systemviktig institusjon i samsvar med artikkel  

131 nr. 10 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU, skal vedkommende myndighet innen 15. desember hvert år sende EBA en skriftlig 

erklæring med en nærmere redegjørelse for begrunnelsen for denne vurderingen. 

2. Identifiseringen av en berørt enhet som globalt systemviktig institusjon og plasseringen av den i en underkategori får 

virkning fra 1. januar i det andre året etter det kalenderåret da nevnerne ble fastsatt i samsvar med artikkel 3. 

Artikkel 5 

Identifisering av globalt systemviktige institusjoner, fastsettelse av poengtall og plassering i underkategorier 

1. Indikatorverdiene skal baseres på data som er innrapportert for den berørte enheten ved utgangen av foregående 

regnskapsår, på konsolidert grunnlag, og for banker som har tillatelse i tredjeland, på data framlagt i samsvar med internasjonalt 

avtalte standarder. For berørte enheter hvis regnskapsår avsluttes 30. juni, kan vedkommende myndigheter bruke indika-

torverdiene basert på enhetenes stilling per 31. desember. 

2. Vedkommende myndighet skal fastsette poengtallet for hver berørt enhet i utvalget som et aritmetisk gjennomsnitt av 

poengtallene i hver kategori; kategorien som måler muligheten til å erstatte, kan imidlertid ikke ha et kategoripoengtall som er 

høyere enn 500 basispunkter. Poengtallet for hver kategori skal beregnes som det aritmetiske gjennomsnittet av de verdiene 

som framkommer når hver indikatorverdi i kategorien divideres med nevneren for indikatoren meldt av EBA. Poengtallene skal 

uttrykkes i basispunkter og skal avrundes til nærmeste heltall. 

3. Den laveste grenseverdien skal være 130 basispunkter. Følgende underkategorier skal anvendes: 

a) underkategori 1 skal omfatte poengtall fra 130 til 229 basispunkter, 

b) underkategori 2 skal omfatte poengtall fra 230 til 329 basispunkter, 

c) underkategori 3 skal omfatte poengtall fra 330 til 429 basispunkter, 

d) underkategori 4 skal omfatte poengtall fra 430 til 529 basispunkter, 

e) underkategori 5 skal omfatte poengtall fra 530 til 629 basispunkter. 

4. Vedkommende myndighet skal identifisere en berørt enhet som en globalt systemviktig institusjon dersom enhetens 

poengtall minst tilsvarer den laveste grenseverdien. En beslutning om å utpeke en berørt enhet som en globalt systemviktig 

institusjon som treffes som ledd i en forsvarlig tilsynsvurdering i samsvar med artikkel 131 nr. 10 bokstav b) i direktiv 

2013/36/EU, skal bygge på en vurdering av om det vil få vesentlige negative konsekvenser for det globale finansmarkedet og 

verdensøkonomien dersom enheten rammes av en krise. 

5. Vedkommende myndighet skal plassere en globalt systemviktig institusjon i en underkategori ut fra dens poengtall. En 

beslutning om å flytte en globalt systemviktig institusjon fra en lavere underkategori til en høyere underkategori som treffes som 

ledd i en forsvarlig tilsynsvurdering i samsvar med artikkel 131 nr. 10 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU, skal bygge på en vurdering 

av om det vil få større negative konsekvenser for det globale finansmarkedet og verdensøkonomien dersom enheten rammes av en 

krise. 

6. Beslutningene nevnt i nr. 4 og 5 kan støttes av supplerende indikatorer, som ikke skal være indikatorer for sannsynligheten 

for at den berørte enheten rammes av en krise. Slike beslutninger skal inneholde godt dokumenterte, verifiserbare kvantitative 

og kvalitative opplysninger.  
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Artikkel 6 

Indikatorer 

1. Kategorien som måler gruppens størrelse, skal bestå av én indikator som tilsvarer gruppens samlede eksponering som 

nærmere beskrevet i vedlegget. 

2. Kategorien som måler gruppens sammenkopling med finanssystemet, skal bestå av samtlige av følgende indikatorer som 

nærmere beskrevet i vedlegget: 

a) Eiendeler innenfor finanssystemet. 

b) Forpliktelser innenfor finanssystemet. 

c) Utestående verdipapirer. 

3. Kategorien som måler muligheten for å erstatte de tjenestene eller den finansielle infrastrukturen som gruppen tilbyr, skal 

bestå av samtlige av følgende indikatorer som nærmere beskrevet i vedlegget: 

a) Eiendeler som oppbevares i depot. 

b) Betalingsvirksomhet. 

c) Garanterte transaksjoner på markedet for gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter. 

4. Kategorien som måler gruppens kompleksitet, skal bestå av samtlige av følgende indikatorer som nærmere beskrevet i 

vedlegget: 

a) Nominelt beløp for OTC-derivater. 

b) Eiendeler som tilhører hierarkiet for virkelig verdi på nivå 3, målt i samsvar med kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1255/2012(1). 

c) Verdipapirer som innehas for handel, og verdipapirer som kan selges. 

5. Kategorien som måler gruppens virksomhet over landegrensene, skal bestå av følgende indikatorer som nærmere 

beskrevet i vedlegget: 

a) Fordringer på tvers av jurisdiksjoner. 

b) Forpliktelser på tvers av jurisdiksjoner. 

6. For opplysninger som rapporteres i andre valutaer enn euro, skal vedkommende myndighet benytte en passende 

valutakurs og ta hensyn til gjeldende referansevekslingskurs per 31. desember offentliggjort av Den europeiske sentralbank og 

internasjonale standarder. For indikatoren som gjelder betalingsvirksomhet som nevnt i nr. 3 bokstav b), skal vedkommende 

myndighet bruke gjennomsnittlig valutakurs for det aktuelle året. 

Artikkel 7 

Overgangsbestemmelser 

Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 første ledd skal EBA innen 14. januar 2015 fastsette utvalget med sikte på å identifisere en 

berørt enhet som en globalt systemviktig institusjon for år 2014. Vedkommende myndigheter skal rapportere indikatorverdiene 

for de berørte enhetene i utvalget på grunnlag av opplysninger fra regnskapsår avsluttet før juli 2014, til EBA, innen  

21. januar 2015. På grunnlag av disse indikatorverdiene skal EBA innen 30. januar 2015 beregne nevnerne for år 2014. På 

grunnlag av disse nevnerne skal vedkommende myndigheter fastsette poengtallene for de berørte enhetene for år 2014. De skal 

også identifisere globalt systemviktige institusjoner og plassere dem i underkategorier. Samtidig skal vedkommende myndighet 

innen 28. februar 2015 underrette Kommisjonen, ESRB og EBA om de institusjonene som er identifisert som globalt 

systemviktige, og offentliggjøre deres navn og poengtall for år 2014. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1255/2012 av 11. desember 2012 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse 

internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 12, internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 og 13 samt tolkning nr. 20 fr a Den 

internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) (EUT L 360 av 29.12.2012, s. 78).  
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Som unntak fra artikkel 4 nr. 2 skal identifiseringen av en berørt enhet som en globalt systemviktig institusjon og den 

underkategori enheten skal plasseres i på grunnlag av poengtallene for år 2014, få anvendelse fra 1. januar 2016. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 8. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Ved anvendelse av artikkel 6 skal indikatorene fastsettes på følgende måte: 

1. Samlet eksponering 

Samlet eksponering skal være summen av alle poster i balansen, alle derivater og alle poster utenfor balansen, på 

konsolidert grunnlag, herunder enheter som konsolideres for regnskapsformål, men ikke for risikobaserte reguleringsformål, 

fratrukket reguleringsmessige justeringer. 

Samlet eksponering skal følge regnskapsmålet for eksponering (imidlertid med anvendelse av et bredest mulig 

konsolideringsgrunnlag) med forbehold for følgende prinsipper: 

— Balanseførte eksponeringer som ikke er derivater, inngår i eksponeringsverdien, netto etter fradrag for særlige 

avsetninger og verdsettingsjusteringer (for eksempel kredittverdijusteringer). 

— Motregning av lån og innskudd tillates ikke. 

— Fysiske eller finansielle sikkerheter eller garantier eller kredittrisikoreduksjon som er kjøpt, skal ikke anvendes for å 

redusere balanseførte eksponeringer. 

Postene i balansen skal være summen av følgende: 

a) Motpartseksponeringer for derivatkontrakter. 

b) Bruttoverdien av transaksjoner for verdipapirfinansiering. 

c) Motpartseksponeringer for verdipapirfinansieringstransaksjoner. 

d) Det beløpet som er høyest av i) andre eiendeler minus verdipapirer mottatt i transaksjoner for verdipapirfinansiering 

som er innregnet som eiendeler, og ii) null. 

Postene utenfor balansen skal være summen av følgende: 

a) Potensiell framtidig eksponering for derivatkontrakter. 

b) Nominell verdi av poster utenfor balansen med en kredittkonverteringsfaktor på 0 %, minus 100 % av kredittkort-

forpliktelser som kan sies opp uten vilkår, minus 100 % av andre forpliktelser som kan sies opp uten vilkår. 

c) 10 % av kredittkortforpliktelser som kan sies opp uten vilkår. 

d) 10 % av andre forpliktelser som kan sies opp uten vilkår. 

e) Nominell verdi av poster utenfor balansen med en kredittkonverteringsfaktor på 20 %. 

f) Nominell verdi av poster utenfor balansen med en kredittkonverteringsfaktor på 50 %. 

g) Nominell verdi av poster utenfor balansen med en kredittkonverteringsfaktor på 100 %. 

For enheter konsolidert for regnskapsformål, men ikke for risikobaserte reguleringsformål, skal indikatorverdien økes med 

summen av følgende: 

a) Balanseførte eiendeler. 

b) Potensiell framtidig eksponering for derivatkontrakter. 

c) 10 % av forpliktelser som kan sies opp uten vilkår. 

d) Andre forpliktelser utenfor balansen. 

e) Minus investeringsverdi i konsoliderte enheter.  
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2. Sammenkopling 

Når det gjelder indikatorene som måler sammenkopling, skal finansinstitusjoner anses å omfatte banker og andre 

innskuddsinstitusjoner, bankholdingselskaper, verdipapirforhandlere, forsikringsselskaper, verdipapirfond, hedgefond, 

pensjonsfond, investeringsbanker og sentrale motparter. Sentralbanker og andre offentlige organer (for eksempel 

multilaterale utviklingsbanker) skal ikke medregnes, mens statseide forretningsbanker skal. 

2.1. Eiendeler innenfor finanssystemet 

Samlede eiendeler innenfor finanssystemet skal være summen av midler satt inn hos eller lånt ut til andre finansin-

stitusjoner, samt uutnyttede bevilgede kredittlinjer gitt til andre finansinstitusjoner, beholdninger av verdipapirer utstedt av 

andre finansinstitusjoner, aktuell positiv nettoeksponering for verdipapirfinansieringstransaksjoner og OTC-derivater med 

andre finansinstitusjoner som har en positiv virkelig nettoverdi. 

a) Midler satt inn hos eller lånt ut til andre finansinstitusjoner, samt uutnyttede bevilgede kredittlinjer 

Samlede midler satt inn eller lånt ut til andre finansinstitusjoner, samt uutnyttede bevilgede kredittlinjer skal være 

summen av følgende: 

1) Midler satt inn hos eller lånt ut til andre finansinstitusjoner, herunder innskuddsbevis. 

2) Uutnyttede bevilgede kredittlinjer gitt til andre finansinstitusjoner. 

b) Beholdninger av verdipapirer utstedt av andre finansinstitusjoner 

Denne posten skal gjenspeile alle beholdninger av verdipapirer utstedt av andre finansinstitusjoner. Beholdningen skal 

regnes til virkelig verdi for verdipapirer som er klassifisert som verdipapirer som innehas for handel, og som kan 

selges, mens verdipapirer som holdes til forfall, skal regnes til amortisert kost. 

Samlet beholdning av verdipapirer utstedt av andre finansinstitusjoner skal være summen av følgende: 

1) Sikrede omsettelige gjeldspapirer. 

2) Prioriterte usikrede omsettelige gjeldspapirer. 

3) Etterstilte omsettelige gjeldspapirer. 

4) Rentebærende markedspapirer. 

5) Den verdien som er høyest på aksjene, herunder nominell verdi og merverdi på ordinære aksjer og preferanse-

aksjer, fratrukket motregnede korte posisjoner i tilknytning til spesifikke aksjebeholdninger, og null. 

c) Verdipapirfinansieringstransaksjoner 

Samlede verdipapirfinansieringstransaksjoner skal være den samlede verdien av aktuell positiv nettoeksponering for 

verdipapirfinansieringstransaksjoner med andre finansinstitusjoner. 

Verdien som rapporteres, er ikke ment å skulle gjenspeile beløpene registrert i balansen. Den skal være det samlede 

skyldige beløpet for hver motregningsgruppe. Motregning skal bare brukes dersom transaksjonene er omfattet av en 

juridisk bindende motregningsavtale. Dersom disse kriteriene ikke er oppfylt, er det brutto balanseført verdi som skal 

legges til grunn. Utlånstransaksjoner skal ikke medregnes. 

d) OTC-derivater med andre finansinstitusjoner som har en positiv virkelig nettoverdi 

OTC-derivater med andre finansinstitusjoner som har en positiv virkelig nettoverdi skal være summen av følgende: 

1) Positiv virkelig nettoverdi, herunder sikkerhet som innehas dersom dette skjer innenfor rammeavtalen om 

motregning. 

2) Potensiell framtidig eksponering.  
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2.2. Forpliktelser innenfor finanssystemet 

Samlede forpliktelser innenfor finanssystemet skal være summen av innskudd fra finansinstitusjoner, verdipapirfinansie-

ringstransaksjoner og OTC-derivater med andre finansinstitusjoner som har en negativ virkelig nettoverdi. 

a) Innskudd fra finansinstitusjoner 

Samlede innskudd fra finansinstitusjoner skal være summen av følgende: 

1) Innskudd som tilkommer depotinstitusjoner. 

2) Innskudd som tilkommer finansinstitusjoner som ikke er depotinstitusjoner. 

3) Uutnyttede bevilgede kredittlinjer bevilget av andre finansinstitusjoner. 

b) Verdipapirfinansieringstransaksjoner 

Samlede verdipapirfinansieringstransaksjoner skal være den samlede verdien av aktuell negativ nettoeksponering for 

verdipapirfinansieringstransaksjoner med andre finansinstitusjoner. 

c) OTC-derivater med andre finansinstitusjoner, som har en negativ virkelig nettoverdi 

Samlede OTC-derivater med andre finansinstitusjoner som har en negativ virkelig nettoverdi, skal være summen av 

følgende: 

1) Negativ virkelig nettoverdi, herunder sikkerhet som stilles dersom dette skjer innenfor rammeavtalen om 

motregning. 

2) Potensiell framtidig eksponering. 

2.3. Utestående verdipapirer 

Denne indikatoren skal gjenspeile den bokførte verdien av utestående verdipapirer utstedt av den berørte enheten. Det skal 

ikke skilles mellom virksomhet innenfor finanssystemet og annen virksomhet. 

Samlede utestående verdipapirer skal være summen av følgende: 

a) Sikrede omsettelige gjeldspapirer. 

b) Prioriterte usikrede omsettelige gjeldspapirer. 

c) Etterstilte omsettelige gjeldspapirer. 

d) Rentebærende markedspapirer. 

e) Innskuddsbevis. 

f)  Kjernekapital. 

g) Preferanseaksjer og andre former for etterstilt finansiering som ikke er nevnt i bokstav c). 

3. Muligheten for å erstatte de tjenestene eller den finansielle infrastrukturen gruppen tilbyr 

3.1. Betalingsvirksomhet 

Samlet betalingsvirksomhet skal omfatte alle betalinger gjort i rapporteringsåret, unntatt gruppeinterne betalinger. 

Verdien av betalingene skal være den samlede bruttoverdien av alle kontantutbetalinger som den rapporterende gruppen 

har sendt via systemer for overføring av større beløp, sammen med bruttoverdien av alle kontantutbetalinger sendt 

gjennom en korrespondentbank (f.eks. ved å benytte en korrespondent- eller nostrokonto). Kontantbetalinger som er gjort 

på vegne av den berørte enheten og på vegne av kunder, herunder finansinstitusjoner og andre kommersielle kunder, skal 

medregnes. Betalinger som er gjort gjennom betalingssystemer for massebetaling skal ikke medregnes. Bare utgående 

betalinger skal medregnes. Verdien skal beregnes i euro. 
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3.2. Eiendeler som oppbevares i depot 

Verdien av eiendeler som oppbevares i depot, skal være verdien av alle eiendeler, herunder grensekryssende eiendeler, 

som det rapporterende gruppen har oppbevart i depot på vegne av kunder, herunder andre finansinstitusjoner enn den 

rapporterende gruppen. Eiendeler som forvaltes eller administreres på annen måte, og som ikke også er klassifisert som 

eiendeler som oppbevares i depot, skal ikke medregnes. 

3.3. Garanterte transaksjoner på markedet for gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter  

Samlede garanterte transaksjoner på markedet for gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter skal være summen av 

garantivirksomhet for aksjer og garantivirksomhet for gjeldsinstrumenter. 

All garantivirksomhet der banken er forpliktet til å kjøpe usolgte verdipapirer, skal medregnes. Når garantivirksomheten 

skjer etter beste evne (det vil si at banken ikke er forpliktet til å kjøpe gjenværende beholdning), skal bare de verdipapirene 

som faktisk er solgt, medregnes. 

4. Gruppens kompleksitet 

4.1. Nominell verdi av OTC-derivater 

Denne indikatoren skal måle omfanget av den rapporterende gruppens engasjement i transaksjoner med OTC-derivater og 

skal omfatte alle typer risikokategorier og instrumenter. Ved rapportering av derivatenes nominelle verdier skal 

sikkerheten ikke trekkes fra. 

Samlet nominell verdi av OTC-derivater skal være summen av OTC-derivater som er clearet gjennom en sentral motpart, 

og OTC-derivater som er clearet bilateralt. 

4.2. Nivå 3-eiendeler 

Verdien av nivå 3-eiendeler skal være verdien av alle eiendeler hvis pris fastsettes periodisk på grunnlag av nivå  

3-måledata. 

4.3. Verdipapirer som innehas for handel, og verdipapirer som kan selges 

Verdien av verdipapirer som innehas for handel, og verdipapirer som kan selges, skal være differansen mellom samlet 

verdi av verdipapirene i regnskapskategoriene verdipapirer som innehas for handel eller som kan selges, og den delen av 

verdipapirene i disse kategoriene som kan klassifiseres som likvide eiendeler av høy kvalitet. 

5. Gruppens grensekryssende virksomhet 

5.1. Fordringer på tvers av jurisdiksjoner 

Verdien av fordringer på tvers av jurisdiksjoner skal være verdien av samtlige fordringer i alle sektorer som på grunnlag av 

endelig risiko er grensekryssende fordringer, utenlandske datterforetaks lokale fordringer i utenlandsk valuta eller 

utenlandske datterforetaks lokale fordringer i lokal valuta, derivatvirksomhet ikke medregnet. Grensekryssende fordringer 

skal bestå av fordringer som et kontor i ett land har på en låntaker i et annet land. Utenlandske datterforetaks lokale 

fordringer i utenlandsk og lokal valuta skal omfatte de fordringene bankens lokale kontor har på låntakere på dette stedet. 

5.2. Forpliktelser på tvers av jurisdiksjoner 

Samlede forpliktelser på tvers av jurisdiksjoner skal være summen av følgende, minus utenlandske forpliktelser overfor 

tilknyttede kontorer nevnt i bokstav b): 

a) Lokale forpliktelser i lokal valuta. 

b) Utenlandske forpliktelser (unntatt lokale forpliktelser i lokal valuta). 

 __________  


