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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/171 

av 19. oktober 2017 

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

reguleringsstandarder for vesentlighetsterskelen for forfalte kredittforpliktelser(*) 

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 og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 178 nr. 6 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ettersom markedsvilkårene og de økonomiske vilkårene innenfor samme jurisdiksjon er tilnærmet like, bør 

vedkommende myndigheter fastsette én enkelt terskel for vurderingen av vesentligheten til en kredittforpliktelse som 

nevnt i artikkel 178 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 for alle institusjoner i deres respektive 

jurisdiksjoner. En slik vesentlighetsterskel, som bør være konsekvent over tid, medfører også økt sammenlignbarhet 

mellom kapitalkrav for institusjoner i samme jurisdiksjon. 

2) På den ene siden avhenger beløpet som kan anses som vesentlig, av den samlede kredittforpliktelsens nivå. På den andre 

siden har institusjoner en tendens til å anse alle beløp under et visst nivå som uvesentlige, uavhengig av forholdet 

mellom disse og den samlede kredittforpliktelsen. Vesentlighetsterskelen bør derfor bestå av to komponenter: en 

absolutt komponent (et absolutt beløp) og en relativ komponent (prosentandelen av den samlede kredittforpliktelsen som 

det forfalte beløpet representerer). En forfalt kredittforpliktelse bør følgelig anses som vesentlig når både grensen uttrykt 

som et absolutt beløp og grensen uttrykt i prosent overskrides. 

3) Gjennomsnittlig inntekt og gjennomsnittlig størrelse på kredittforpliktelsene varierer betraktelig mellom ulike 

skyldnere. Vesentlighetstersklene bør derfor differensieres tilsvarende, med separate absolutte komponenter av terskelen 

for massemarkedseksponeringer og for andre eksponeringer. 

4) Vesentlighetsterskelen bør tilpasses de lokale forholdene i den enkelte jurisdiksjon. Forskjellene i økonomiske vilkår, 

herunder ulike prisnivåer i jurisdiksjonene, berettiger at vesentlighetsterskelens absolutte komponent kan variere fra 

jurisdiksjon til jurisdiksjon. En slik differensiering er imidlertid sjelden berettiget med hensyn til den relative 

komponenten. Følgelig bør den relative komponenten i prinsippet være den samme i alle jurisdiksjoner, mens en viss 

fleksibilitet bør være tillatt for den absolutte komponenten. Dette vil gi vedkommende myndigheter mulighet til å 

fastsette vesentlighetsterskelen på et hensiktsmessig nivå, opp til et angitt høyeste beløp, idet det tas hensyn til de 

særlige vilkårene i deres respektive jurisdiksjoner.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 6.2.2018, 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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5) Selv om vilkårene for fastsettelse av vesentlighetsterskelen i de ulike jurisdiksjonene i Unionen bør harmoniseres, bør 

visse forskjeller i terskelnivåene som får anvendelse i de ulike jurisdiksjonene, få bestå, som en gjenspeiling av ulike 

risikonivåer som anses som rimelige av vedkommende myndigheter under de særlige nasjonale markedsforholdene. Det 

hensiktsmessige nivået på vesentlighetsterskelen kan derfor måtte drøftes innenfor rammen av de ulike 

tilsynskollegiene. 

6) Vesentlighetsterskelen kan ha en betydelig innvirkning på beregningen av kapitalkravene og forventede tap for alle 

institusjoner i den berørte jurisdiksjonen, uavhengig av hvilken metode som benyttes for slike beregninger. Ved 

fastsettelse av vesentlighetsterskelen bør vedkommende myndigheter derfor ta hensyn til en rekke faktorer, herunder de 

spesifikke risikoegenskapene til massemarkedseksponeringer. De spesifikke risikoegenskapene til massemarkeds-

eksponeringer og andre eksponeringer enn massemarkedseksponeringer bør vurderes separat. 

7) Vesentlighetsterskelen fastsatt av en vedkommende myndighet i en bestemt jurisdiksjon kan også måtte anvendes av 

institusjoner som driver grensekryssende virksomhet. Nivået på en terskel fastsatt av vedkommende myndighet i en 

annen jurisdiksjon kan derfor være en viktig faktor når en vedkommende myndighet skal vurdere om risikonivået som 

en viss terskel gjenspeiler, er rimelig. Vesentlighetsterskler fastsatt av vedkommende myndigheter bør derfor være 

gjennomsiktige og meddeles Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) slik at de kan offentliggjøres. 

8) Vedkommende myndigheter bør fastsette vesentlighetsterskelen på et nivå som tilsvarer risikonivået de anser som 

rimelig. Ettersom dette risikonivået avhenger av måten vesentlighetsterskelen anvendes på i prosessen for å identifisere 

mislighold, må vedkommende myndigheter ved fastsettelse av terskelen gjøre visse antakelser om hvordan beløpene og 

forholdstallene som vil bli sammenlignet med den absolutte og relative komponenten av vesentlighetsterskelen, skal 

beregnes, og på hvilket stadium i prosessen for å identifisere mislighold vesentlighetsterskelen skal anvendes. I den 

forbindelse bør terskelen fastsettes slik at institusjoner kan identifisere skyldnere som utgjør en betydelig høyere risiko 

på grunn av delvise eller uregelmessige, men systematisk forsinkede betalinger, og slik at institusjoner kan identifisere 

en vesentlig forfalt kredittforpliktelse i rett tid. 

9) Forfalte kredittforpliktelsers vesentlighet utgjør en del av definisjonen av mislighold i artikkel 178 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. For institusjoner som benytter den interne kredittvurderingsmetoden («IRB-metoden»), 

fører enhver endring av nevnte definisjon til vesentlige endringer i risikoklassifiseringssystemene som brukes for å 

beregne krav til ansvarlig kapital for kredittrisiko. En vedkommende myndighet bør derfor ikke endre vesentlighets-

terskelen med mindre den er uegnet på grunn av endrede markedsvilkår eller økonomiske vilkår som medfører 

betydelige vridninger i prosessene for å identifisere mislighold. 

10) Vedkommende myndigheter bør ha mulighet til å utsette anvendelsen av vesentlighetstersklene for institusjoner som må 

utføre vesentlige endringer i sine IRB-modeller, og for institusjoner der gjennomføringen av slike terskler er belastende 

fordi deres tidligere metode for å vurdere forfalte eksponeringers vesentlighet avviker betydelig fra disse tersklene. For 

institusjoner som benytter IRB-metoden, men som anvender standardmetoden på deler av sine eksponeringer på 

grunnlag av artikkel 148 eller 150 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør anvendelsesdatoen for de nye vesentlighets-

tersklene være den samme for samtlige av disse institusjonenes eksponeringer. For å unngå for store forsinkelser i 

anvendelsen av tersklene i Unionen bør imidlertid slike lengre perioder begrenses. 

11) Vedkommende myndigheter bør få tilstrekkelig tid til å utføre den omfattende analysen som er nødvendig for å fastsette 

vesentlighetsterskelen på et rimelig nivå. 

12) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

13) 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).  

  

(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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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vilkår for fastsettelse av vesentlighetsterskelen for massemarkedseksponeringer 

1. En vedkommende myndighet skal for alle institusjoner i sin jurisdiksjon fastsette en felles vesentlighetsterskel for 

massemarkedseksponeringer. 

For institusjoner som anvender definisjonen av mislighold fastsatt i artikkel 178 nr. 1 første ledd bokstav a) og b) i forordning 

(EU) nr. 575/2013 på nivået for en enkelt kredittfasilitet, kan vedkommende myndighet imidlertid fastsette en særskilt felles 

vesentlighetsterskel for massemarkedseksponeringer. 

2. Vesentlighetsterskelen nevnt i nr. 1 første ledd skal bestå av en absolutt og en relativ komponent. 

Den absolutte komponenten skal uttrykkes som et høyeste beløp for summen av alle forfalte beløp som en skyldner skylder 

institusjonen, institusjonens morforetak eller et av dens datterforetak («forfalt kredittforpliktelse»). Det høyeste beløpet skal 

ikke overstige 100 euro eller tilsvarende beløp i den relevante nasjonale valutaen. 

Den relative komponenten skal uttrykkes som en prosentandel som gjenspeiler forholdet mellom den forfalte kredittfor-

pliktelsen og det samlede beløpet for alle de balanseførte eksponeringene som institusjonen, institusjonens morforetak eller 

dens datterforetak har mot skyldneren, med unntak av egenkapitalposisjoner. Prosentandelen skal være mellom 0 % og 2,5 % 

og skal settes til 1 % når prosentandelen gjenspeiler et risikonivå som vedkommende myndighet anser som rimelig i samsvar 

med artikkel 3. 

3. Vesentlighetsterskelen nevnt i nr. 1 annet ledd skal fastsettes i samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 2, med den eneste 

forskjellen at «forfalt kredittforpliktelse» og «det samlede beløpet for alle de balanseførte eksponeringene som institusjonen har 

mot skyldneren, med unntak av egenkapitalposisjoner» skal vise til de beløpene av skyldnerens kredittforpliktelse som følger av 

en enkelt kredittfasilitet som institusjonen, morforetaket eller et av dens datterforetak har bevilget. 

4. Ved fastsettelsen av vesentlighetsterskelen i samsvar med denne artikkelen skal vedkommende myndighet ta hensyn til 

massemarkedseksponeringers risikoegenskaper samt spesifikasjonen av massemarkedseksponeringer som fastsatt i artikkel 147 

i forordning (EU) nr. 575/2013 for banker som anvender den interne kredittvurderingsmetoden, og i artikkel 123 i nevnte 

forordning for institusjoner som anvender standardmetoden. 

5. Ved fastsettelsen av vesentlighetsterskelen i samsvar med denne artikkelen skal vedkommende myndighet anta at det 

foreligger mislighold fra skyldnerens side når både grensen uttrykt som vesentlighetsterskelens absolutte komponent og grensen 

uttrykt som denne terskelens relative komponent er overskredet enten i 90 påfølgende dager eller i 180 påfølgende dager, 

dersom alle eksponeringene inkludert i beregningen av den forfalte kredittforpliktelsen er sikret ved pant i boligeiendom eller 

SMB-næringseiendom og de 90 dagene er blitt erstattet med 180 dager i samsvar med artikkel 178 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 575/2013 for disse eksponeringene. 

Artikkel 2 

Vesentlighetsterskel for andre eksponeringer enn massemarkedseksponeringer 

1. En vedkommende myndighet skal for alle institusjoner i sin jurisdiksjon fastsette en felles vesentlighetsterskel for andre 

eksponeringer enn massemarkedseksponeringer. 

2. Vesentlighetsterskelen nevnt i nr. 1 skal fastsettes i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 1 nr. 2, med den eneste 

forskjellen at den absolutte komponenten av denne vesentlighetsterskelen ikke skal overstige 500 euro eller tilsvarende beløp i 

den relevante nasjonale valutaen.  
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3. Ved fastsettelsen av vesentlighetsterskelen i samsvar med denne artikkelen skal vedkommende myndighet ta hensyn til 

risikoegenskapene til andre eksponeringer enn massemarkedseksponeringer. 

4. Ved fastsettelsen av vesentlighetsterskelen i samsvar med denne artikkelen skal vedkommende myndighet anta at det 

foreligger mislighold fra skyldnerens side når både grensen uttrykt som vesentlighetsterskelens absolutte komponent og grensen 

uttrykt som denne terskelens relative komponent er overskredet enten i 90 påfølgende dager eller i 180 påfølgende dager, 

dersom eksponeringene inkludert i beregningen av den forfalte kredittforpliktelsen er eksponeringer mot et offentlig foretak og 

de 90 dagene er blitt erstattet med 180 dager i samsvar med artikkel 178 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 for 

disse eksponeringene. 

Artikkel 3 

Risikonivå 

En vedkommende myndighet skal anse at en vesentlighetsterskel gjenspeiler et rimelig risikonivå i henhold til kravene i artikkel 

178 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) nr. 575/2013, når denne terskelen verken fører til innregning av et for stort antall 

mislighold som skyldes andre forhold enn en skyldners økonomiske problemer, eller til betydelige forsinkelser i innregningen 

av mislighold som skyldes en skyldners økonomiske problemer. 

Artikkel 4 

Meddelelse av vesentlighetsterskler 

En vedkommende myndighet skal meddele EBA de vesentlighetstersklene som fastsettes i dens jurisdiksjon. En vedkommende 

myndighet som fastsetter vesentlighetsterskelens relative komponent til en høyere eller lavere prosentandel enn 1 %, skal 

begrunne dette valget overfor EBA. 

Artikkel 5 

Oppdatering av vesentlighetsterskler 

Dersom vesentlighetsterskelens absolutte komponent er fastsatt i en annen valuta enn euro, og det tilsvarende beløpet for 

komponenten som følge av svingninger i valutakursene overstiger 100 euro for massemarkedseksponeringer eller 500 euro for 

andre eksponeringer enn massemarkedseksponeringer, skal terskelen forbli uendret, med mindre vedkommende myndighet 

begrunner overfor EBA at vesentlighetsterskelen ikke lenger gjenspeiler et risikonivå som vedkommende myndighet anser som 

rimelig. 

Artikkel 6 

Anvendelsesdato for vesentlighetstersklene 

En vedkommende myndighet skal fastsette en anvendelsesdato for vesentlighetsterskelen, som kan variere for forskjellige 

kategorier av institusjoner, men som ikke skal være senere enn 31. desember 2020 for institusjoner som bruker standard-

metoden fastsatt i tredje del avdeling II kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 7. mai 2018. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


