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Erkännande av litauisk systemriskbuffert  

Finansinspektionens beslut 
1. Finansinspektionen beslutar att erkänna den litauiska centralbankens beslut 
att införa en systemriskbuffert på 2 procent för hushållsexponeringar mot 
fysiska personer med säkerhet i bostadsfastighet i Litauen. Beslutet gäller 
svenska instituts hushållsexponeringar mot fysiska personer med säkerhet i 
bostadsfastighet i Litauen. I enlighet med det tröskelvärde som den litauiska 
centralbanken angett gäller beslutet svenska institut vars nämnda exponeringar 
totalt överstiger 50 miljoner euro. Beslutet gäller på gruppnivå. 

2. Beslutet i punkt 1 gäller från och med den 1 juli 2022.  

(4 kap. 7 § lag (2014:966) om kapitalbuffertar) 

Tillämpliga bestämmelser 
Enligt artikel 133 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU 
(kapitaltäckningsdirektivet) får varje medlemsstat införa en systemriskbuffert 
för den finansiella sektorn eller delar av den finansiella sektorn för alla 
exponeringar eller undergrupp av dessa för att förhindra och minska 
makrotillsynsrisker eller systemrisker som inte omfattas av förordning (EU) nr 
575/2013 och av artiklarna 130 och 131 i kapitaltäckningsdirektivet. 
 
Enligt artikel 133 punkt 9 i kapitaltäckningsdirektivet ska den myndighet som 
har utsetts enligt punkt 3 i samma artikel, notifiera fastställande av en 
systemriskbuffert till ESRB. Notifieringen ska innehålla detaljerade 
upplysningar om: 

a) makrotillsynsriskerna eller systemriskerna i medlemsstaten i fråga, 

b) orsakerna till att makrotillsynsrisker eller systemrisker hotar stabiliteten i det 
finansiella systemet på nationell nivå som motiverar systemriskbuffertvärdet, 

c) de bakomliggande skälen till varför det anses att systemriskbufferten 
sannolikt är tillräckligt effektiv och proportionell för att minska risken, 
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d) en bedömning av systemriskbuffertens sannolika positiva eller negativa 
effekter på den inre marknaden, på grundval av information som 
medlemsstaten har tillgång till, 

e) det eller de systemriskbuffertvärden som den behöriga myndigheten eller 
den utsedda myndigheten, beroende på vad som är tillämpligt, avser att införa 
och de exponeringar på vilka dessa värden ska tillämpas och de institut som 
ska omfattas av dessa värden, 

f) i det fall systemriskbuffertvärdet gäller alla exponeringar, en motivering till 
varför myndigheten anser att systemriskbufferten inte innebär en dubblering av 
funktionen av den buffert för andra systemviktiga institut som föreskrivs i 
artikel 131. 

Fastställandet ska även offentliggöras av myndigheten enligt artikel 133 punkt 
13. Offentliggörandet ska innehålla minst följande information: 

a) Systemriskbuffertvärdet eller systemriskbuffertvärdena. 

b) De institut på vilka systemriskbufferten tillämpas. 

c) De exponeringar på vilka systemriskbuffertvärdet eller 
systemriskbuffertvärdena tillämpas. 

d) En motivering till fastställandet eller ändringen av systemriskbuffertvärdet 
eller systemriskbuffertvärdena. 

e) Det datum då instituten ska börja tillämpa den fastställda eller ändrade 
systemriskbufferten. 

f) Namnen på de länder där exponeringar i dessa länder erkänns i 
systemriskbufferten. 

I 4 kap. 7 § lag (2014:966) om kapitalbuffertar (buffertlagen) framgår att om 
Finansinspektionen har erkänt ett systemriskbuffertvärde som fastställts i ett 
annat land inom EES, får inspektionen besluta att ett institut med exponeringar 
i det landet för dessa exponeringar ska ha en systemriskbuffert motsvarande 
den som fastställts i det landet. Vidare anges att en systemriskbufferten enligt 
ovan gäller utöver systemriskbufferten enligt kap 4 1 § buffertlagen, om 
buffertarna avser att täcka olika risker. Om buffertarna avser att täcka samma 
risker gäller den högsta av dem. 

Enligt 15 § förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar 
(buffertförordningen) ska Finansinspektionen vid ett beslut om erkännande av 
ett annat lands systemriskbuffertvärde enligt 4 kap. 7 § buffertlagen beakta 
information som lämnats av det landet.  
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Bakgrund 
I oktober 2021 meddelade den litauiska centralbanken Europeiska 
systemrisknämnden (ESRB) att man skulle införa en systemriskbuffert på 2 
procent för hushållsexponeringar mot fysiska personer i Litauen med säkerhet i 
bostadsfastighet. Bufferten gäller för alla institut vars relevanta exponeringar 
överstiger 50 miljoner euro. Bufferten börjar att gälla den 1 juli 2022.  

Syftet med bufferten är enligt den litauiska centralbanken att öka kapitalet för 
den potentiella risk som härrör från sårbarheter på bolånemarknaden i landet. 
Dessa sårbarheter inkluderar snabb tillväxt av bolån, accelererad tillväxt i 
huspriser och deras potentiella övervärdering samt en hög koncentration av 
utlåning mot bolånemarknaden i banksektorn.  

Den litauiska centralbanken anser att nivån på bufferten är proportionell och 
effektiv för att hantera risker kopplade till den litauiska bolånemarknaden då 
den stärker motståndskraften i det finansiella systemet genom en höjning av 
kapitalkraven.  

Enligt den litauiska centralbanken är erkännande av bufferten av andra 
medlemsländer nödvändig för att åtgärden ska vara effektiv. Tillsammans står 
utländska filialer och dotterbolag till utländska banker för cirka 92 procent av 
utlåningen till bolånemarknaden i Litauen. Erkännande av åtgärden på 
gruppnivå är därför viktigt enligt den litauiska centralbanken.  

 

Finansinspektionens bedömning 
Finansinspektionen får erkänna de åtgärder som den litauiska centralbanken 
har beslutat om, enligt 4 kap. 7 § buffertlagen och besluta att ett institut med 
exponeringar i det landet för dessa exponeringar ska ha en motsvarande 
systemriskbuffert. När Finansinspektionen beslutar om huruvida den ska 
erkänna den åtgärd som har beslutats i Litauen ska myndigheten beakta 
information som lämnats av Litauen.  

Med beaktande av den information som lämnats av Litauen bedömer 
Finansinspektionen att den litauiska åtgärden ska erkännas. Finansinspektionen 
bedömer vidare att den litauiska systemriskbufferten ska gälla utöver den 
systemriskbuffert som Finansinspektionen beslutat enligt kap 4. 1 § 
buffertlagen eftersom de två buffertarna avser täcka olika risker. I enlighet med 
den Litauiska centralbankens begäran om erkännande ska beslutet gälla på 
gruppnivå.  

Finansinspektionen kommer att tillämpa det tröskelvärde på 50 miljoner euro 
som den litauiska centralbanken har angett, vilket innebär att det är svenska 
institut vars totala exponeringar överstiger det beloppet som ska omfattas av 
åtgärden. 
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FINANSINSPEKTIONEN 
 
 
 
Per Nordkvist 
Tillförordnad verksamhetområdeschef 
Bank 
 
   Sara Ehnlund Martinussen 
   Senior kapitaltäckningsexpert 
   Finansiella risker 
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