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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/585 

av 18. desember 2014 

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

reguleringsstandarder for angivelse av marginrisikoperioder(*) 

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 304 nr. 5 fjerde ledd, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rammen for beregning av marginrisikoperiodene som brukes til å beregne kravene til ansvarlig kapital for clearing-

medlemmers eksponeringer mot sine kunder, bør være egnet både for institusjoner som benytter metoden med interne 

modeller, og for dem som bruker standardiserte metoder. Den bør også gjenspeile endringer i markedsvilkårene for å 

utgjøre en tilsynsmessig solid metode uten samtidig å pålegge disse institusjonene en urimelig stor operativ belastning. 

2) Selv om realisasjonsperiodene som sentrale motparter bruker, ikke har nøyaktig samme definisjon som marginrisiko-

periodene som clearingmedlemmer bruker for å beregne sine krav til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sine 

kunder, er definisjonene innholdsmessig likevel svært like hverandre. Realisasjonsperiodene gjenspeiler endringer i 

markedsvilkårene og tar hensyn til sluttavregningsperioder for kontrakter og transaksjoner. Sentrale motparters 

estimater for realisasjonsperioder bør derfor brukes som en tilnærmingsverdi for marginrisikoperiodene ved beregning 

av kravene til ansvarlig kapital for clearingmedlemmers eksponeringer mot sine kunder. 

3) Bruk av realisasjonsperioder vil også sikre et fullstendig bilde av alle typer produkter og transaksjoner angitt i artikkel 

301 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 som er clearet av sentrale motparter, og vil i tillegg ha den fordelen at de ikke 

krever ajourføring av denne delegerte forordningen hver gang en sentral motpart skal begynne å cleare en ny produkt - 

eller transaksjonstype. 

4) I motsetning til marginrisikoperiodene vil realisasjonsperiodene som sentrale motparter oppgir, noen ganger omfatte 

tilleggsperioder som åpner for novasjon av posisjoner for ikke-misligholdende clearingmedlemmer. Ettersom disse 

tilleggsperiodene er spesifikt knyttet til realisasjonsperioder og ikke gjenspeiler noen forskjell i risiko for 

clearingmedlemmer, er det ikke nødvendig å legge dem til den marginrisikoperioden som institusjonene kan bruke ved 

beregning av kravene til ansvarlig kapital for sine eksponeringer mot en kunde, når de opptrer som clearingmedlemmer.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 98 av 15.4.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 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. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 
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5) For å sikre at disse estimatene godkjennes av tilsynsmyndighetene, bør bare realisasjonsperioder estimert av kvalifiserte 

sentrale motparter som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 88 i forordning (EU) nr. 575/2013, tillates brukt som 

tilnærmingsverdier for marginrisikoperioder ved beregning av krav til ansvarlig kapital for clearingmedlemmers 

eksponeringer mot sine kunder. 

6) Ettersom hensikten med marginrisikoperioden er å fange opp endringer i markedsverdien for en motregningsgruppe av 

transaksjoner i tiden fra siste utveksling av sikkerheter som dekker nevnte motregningsgruppe med en misligholdende 

motpart, til transaksjonene er avsluttet og den markedsrisikoen som har oppstått, igjen er sikret , og ettersom markedene 

kan være lukket på visse kalenderdager, bør marginrisikoperiodene uttrykkes i bankdager. Dette vil sikre at kravet til 

ansvarlig kapital for disse transaksjonene fullt ut gjenspeiler de risikoene institusjonen er eksponert for i margin-

risikoperioden. Det bør derfor fastsettes at den korteste marginrisikoperioden som skal benyttes ved anvendelse av 

artikkel 304 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal være lik fem bankdager, altså lengre enn den korteste perioden på 

fem dager fastsatt i nevnte artikkel. Den korteste marginrisikoperioden vil da også bringes i samsvar med 

bestemmelsene fastsatt i del 3 avdeling II kapittel 6 avsnitt 6 i forordning (EU) nr. 575/2013 som omfatter kravene til 

bruk av metoden med interne modeller. 

7) I samsvar med artikkel 304 nr. 3 og 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 er den korteste marginrisikoperioden som 

institusjonene kan anvende ved beregning av krav til ansvarlig kapital for sine eksponeringer mot en kunde, relevante 

bare for institusjoner som opptrer som clearingmedlemmer. Derfor kommer reglene for marginrisikoperioder som 

institusjonene kan bruke i henhold til nevnte bestemmelser, ikke til anvendelse dersom institusjonene beregner kravene 

til ansvarlig kapital for eksponeringer mot en kunde, men ikke opptrer som clearingmedlemmer for disse 

eksponeringene. Dette gjelder uavhengig av om institusjonene anvender metoden med interne modeller eller ikke, og 

uavhengig av om de aktuelle eksponeringene mot kunder cleares sentralt eller ikke. 

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

framlagt for Kommisjonen. 

9) 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(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. De marginrisikoperiodene for en motregningsgruppe som institusjonene kan anvende i henhold til artikkel 304 nr. 3 og 4 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, skal fastsettes i samsvar med nr. 2 og 3 i denne artikkelen. 

2. Dersom den aktuelle motregningsgruppen omfatter transaksjoner som skal cleares gjennom en kvalifisert sentral motpart 

som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 88 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal marginrisikoperiodene som institusjonene kan 

bruke, være den som er lengst av 

a) fem bankdager og 

b) den lengste realisasjonsperioden for kontrakter eller transaksjoner som inngår i motregningsgruppen, som opplyst i samsvar 

med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) vi) i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 153/2013(2) av den kvalifiserte sentrale 

motparten som disse kontraktene eller transaksjonene er clearet gjennom. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav b) skal den perioden som institusjonene skal anvende som marginrisikoperiode, i 

tilfeller der realisasjonsperioden som oppgis, omfatter en tilleggsperiode for novasjon av posisjoner for et ikke-misligholdende 

clearingmedlem, ikke omfatte denne tilleggsperioden. 

3. Dersom den aktuelle motregningsgruppen omfatter transaksjoner som ikke skal cleares gjennom en kvalifisert sentral 

motpart som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 88 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal marginrisikoperiodene som institusjonene 

kan bruke, være minst ti bankdager. 

  

(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). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 153/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til sentrale motparter (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 41).  
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Artikkel 2 

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 18. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


