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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2188 

av 11. august 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til unntaket fra krav til 

ansvarlig kapital for visse obligasjoner med fortrinnsrett(*) 

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 kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak(1), særlig artikkel 503 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 496 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan vedkommende myndigheter for visse obligasjoner med 

fortrinnsrett og fram til 31. desember 2017 unnlate å anvende grensen på 10 % nevnt i artikkel 129 nr. 1 bokstav d) ii) i 

nevnte forordning og artikkel 129 nr. 1 bokstav f) ii) i nevnte forordning. 

2) I henhold til artikkel 503 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 er Kommisjonen forpliktet til å vurdere om denne 

muligheten er hensiktsmessig for vedkommende myndigheter og å avgjøre om denne muligheten bør gjøres permanent. 

Kommisjonen anmodet Den europeiske banktilsynsmyndighet om å bistå med teknisk rådgivning om dette spørsmålet. 

Denne anmodningen førte til utarbeidingen av rapporten «Report on EU Covered Bond Frameworks and Capital 

Treatment». Kommisjonen brukte denne rapporten for å ytterligere vurdere de tilsyns- og reguleringsordningene som 

gjelder for obligasjoner med fortrinnsrett, og la deretter fram en rapport for Europaparlamentet og Rådet om artikkel 503 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Det framgikk av denne rapporten at bare et begrenset antall nasjonale regelverk for obligasjoner med fortrinnsrett tillater 

inkludering av verdipapirer med sikkerhet i lån med pant i bolig eller næringseiendom eller konserninterne strukturer 

med obligasjoner med fortrinnsrett brukt som sikkerhetsmasse. Ettersom visse institusjoner i sine forretningsmodeller er 

avhengige av anvendelsen av unntaket gitt av vedkommende myndigheter, er det av hensyn til rettssikkerheten 

imidlertid hensiktsmessig å tillate vedkommende myndigheter å forlenge unntaket omhandlet i artikkel 496 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 utover datoen angitt i nevnte bestemmelse. Artikkel 496 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 bør derfor endres for å oppheve datoen angitt i nevnte bestemmelse, men med forbehold om at 

vedkommende myndigheters mulighet til å gi unntak kan måtte vurderes på nytt i forbindelse med et framtidig regelverk 

for obligasjoner med fortrinnsrett. 

4) Av hensyn til rettssikkerheten bør det permanente unntaket gjelde fra dagen etter utløpsdatoen for det nåværende 

unntaket. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 25.11.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 496 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal innledende punktum lyde: 

«Vedkommende myndigheter kan helt eller delvis unnlate å anvende grensen på 10 % for andeler i transjer med best 

prioritet utstedt av franske «fonds communs de créances» eller tilsvarende verdipapiriseringsforetak, som presisert i artikkel 

129 nr. 1 bokstav d) og f), forutsatt at begge følgende vilkår er oppfylt:» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 11. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


