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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1608 

av 17. mai 2016 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 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) I delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1222/2014(2) spesifiseres metodene for å identifisere globalt systemviktige 

institusjoner (G-SII) omhandlet i direktiv 2013/36/EU. I delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 fastsettes særlig de 

kvantifiserbare indikatorene som inngår i de fem kategoriene som måler en banks systemviktighet som angitt i direktiv 

2013/36/EU. Vedlegget til delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 inneholder detaljerte tekniske spesifikasjoner for 

indikatorverdiene. 

2) Delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 tar hensyn til de internasjonale standardene utviklet av Basel-komiteen for 

banktilsyn (BCBS) for metoden for å vurdere globalt systemviktige banker og for det økte kravet til tapsabsorberende 

evne, herunder de tekniske spesifikasjonene for de indikatorene som brukes for å identifisere globalt systemviktige 

banker. 

3) Basel-komiteens metode for å vurdere globalt systemviktige banker og det økte kravet til tapsabsorberende evne 

oppdateres regelmessig. Nylig offentliggjorde Basel-komiteen for banktilsyn en noe endret rapporteringsmal og endrede 

rapporteringsinstrukser for datainnsamling i 2016, basert på data fra utgangen av 2015. Ytterligere oppdateringer ventes 

i framtiden. 

4) For å gjenspeile den aktuelle utviklingen i det globale banksystemet og minimere den administrative byrden for 

institusjonene er det viktig å sikre at indikatorverdiene bestemmes i samsvar med de internasjonalt avtalte standardene 

utformet av Basel-komiteen. Relevante nasjonale myndigheter bør derfor sikre at verdiene av de kvantifiserbare 

indikatorene angitt i delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 fastsettes i samsvar med gjeldende datasett fra Basel-

komiteen for banktilsyn.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 240 av 8.9.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 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. 77. 

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

(2) 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 
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5) For å sikre samsvar med den oppdaterte metoden som brukes av Basel-komiteen for banktilsyn, bør det i artikkel 5 nr. 6 

i delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 fastsettes at beslutningene nevnt i artikkel 5 nr. 4 og artikkel 5 nr. 5 kan støttes  

av «supplerende data» istedenfor «supplerende indikatorer». 

6) For å sikre at verdiene for indikatorene angitt i delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 fastsettes i samsvar med de 

oppdaterte spesifikasjonene som anvendes av Basel-komiteen for banktilsyn, bør vedlegget til delegert forordning (EU) 

nr. 1222/2014 utgå. 

7) Delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 bør derfor endres. 

8) Ettersom datainnsamlingen for identifiseringsprosessen i 2016 begynte i første kvartal 2016 og institusjonene trenger 

klarhet med hensyn til hvilke data som skal offentliggjøres, bør denne forordningen tre i kraft umiddelbart. 

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 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 

I delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 5 nr. 6 skal lyde: 

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

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

og kvalitative opplysninger.» 

2)  Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Indikatorer 

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

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

a) Eiendeler innenfor finanssystemet. 

b) Forpliktelser innenfor finanssystemet. 

c) Utestående verdipapirer. 

3.  Kategorien som måler betydningen av tjenestene eller den finansielle infrastrukturen gruppen tilbyr, skal bestå av 

samtlige av følgende indikatorer: 

a) Eiendeler som oppbevares i depot. 

  

(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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b) Betalingsvirksomhet. 

c) Garanterte transaksjoner på markedet for gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter. 

4.  Kategorien som måler gruppens kompleksitet, skal bestå av samtlige av følgende indikatorer: 

a) Nominelt beløp for OTC-derivater. 

b) Eiendeler som tilhører nivå 3 i virkelig verdi-hierarkiet, målt i samsvar med delegert forordning (EU) nr. 1255/2012(*). 

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

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

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. 

  

(*) 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 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering 

(IFRIC) (EUT L 360 av 29.12.2012, s. 78).» 

3)  Artikkel 7 siste punktum utgår. 

4)  Vedlegget utgår. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft 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 17. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


