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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 527/2014 

av 12. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som spesifiserer de klassene av instrumenter som i tilstrekkelig grad gjenspeiler  

en institusjons kredittkvalitet ved fortsatt drift og er egnet til  å bli brukt til variabel godtgjøring(*) 

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 94 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Variabel godtgjøring som tildeles i form av instrumenter, bør fremme en forsvarlig og effektiv risikostyring og bør ikke 

oppmuntre til risikotaking som overskrider det risikonivået institusjonen tolererer. Klasser av instrumenter som kan 

brukes til variabel godtgjøring, bør derfor skape balanse mellom personalets interesser og interessene til aksjeeiere, 

kreditorer og andre berørte parter ved at personalet gis insitamenter til å opptre i institusjonens langsiktige interesse og 

ikke ta for stor risiko. 

2)  For å sikre at det finnes en sterk forbindelse til en institusjons kredittkvalitet ved fortsatt drift, bør instrumenter som 

brukes til variabel godtgjøring, inneholde egnede utløsende hendelser for nedskrivning eller konvertering som reduserer 

instrumentenes verdi i situasjoner der institusjonens kredittkvalitet ved fortsatt drift er svekket. De utløsende hendelsene 

som brukes for godtgjøringsformål, bør ikke endre instrumentenes underordningsnivå og bør derfor ikke føre til at andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter ikke anses som ansvarlig kapital-instrumenter. 

3)  Vilkårene som gjelder for andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter, er angitt i artikkel 

52 og 63 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2), men de andre instrumentene nevnt i artikkel  

94 nr. 1 bokstav l) ii) i direktiv 2013/36/EU som fullt ut kan konverteres til ren kjernekapital-instrumenter eller 

nedskrives, er ikke underlagt særlige vilkår i henhold til nevnte forordning ettersom de ikke er klassifisert som ansvarlig 

kapital-instrumenter for tilsynsformål. Det bør derfor fastsettes særlige krav for ulike klasser av instrumenter for å sikre 

at de er egnet til å bli brukt til variabel godtgjøring, idet det tas hensyn til de ulike instrumentenes art. At instrumenter 

brukes til variabel godtgjøring, bør ikke i seg selv hindre at andre instrumenter anses som en institusjons ansvarlige 

kapital, forutsatt at vilkårene i forordning (EU) nr. 575/2013 er oppfylt. Slik bruk i seg selv bør heller ikke anses å gi et 

insitament til å innløse instrumentet ettersom ansatte, etter utsettelses- og tilbakeholdingsperioder, vanligvis kan få 

likvide midler på andre måter enn gjennom innløsning. 

4)  Andre instrumenter omfatter gjeldsinstrumenter som ikke er kontantinstrumenter, eller instrumenter knyttet til gjeld, 

som ikke anses som ansvarlig kapital. Andre instrumenter er ikke begrenset til finansielle instrumenter som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 50 i forordning (EU) nr. 575/2013, men kan også omfatte ytterligere instrumenter som ikke er 

kontantinstrumenter, som kan inngå i avtaler mellom institusjonen og de ansatte. For å sikre at disse instrumentene 

gjenspeiler en institusjons kredittkvalitet ved fortsatt drift, bør egnede krav sikre at de omstendighetene som slike 

instrumenter nedskrives eller konverteres under, omfatter mer enn gjenopprettings- og krisehåndteringssituasjoner.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 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. 65. 

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

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

2022/EØS/13/35 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/965 

 

5)  Når instrumenter som brukes til variabel godtgjøring kreves innløst ved benyttelse av innløsningsrett, innfris, gjenkjøp es 

eller konverteres, bør slike transaksjoner generelt ikke øke verdien av den tildelte godtgjøringen gjennom utbetaling av 

beløp som er høyere enn instrumentets verdi, eller gjennom konvertering til instrumenter som har en høyere verdi enn 

det instrumentet som opprinnelig ble tildelt. Dette skal sikre at godtgjøring ikke utbetales gjennom ordninger eller 

metoder som gjør det enklere å omgå artikkel 94 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU. 

6)  Ved tildeling av variabel godtgjøring og når instrumenter som brukes til variabel godtgjøring, innfris, kreves innløst ved 

benyttelse av innløsningsrett, gjenkjøpes eller konverteres, bør disse transaksjonene baseres på verdier som er fastsatt i 

samsvar med gjeldende regnskapsstandard. I alle disse situasjonene bør det derfor kreves en verdsetting av 

instrumentene, for å sikre at kravene i direktiv 2013/36/EU som gjelder godtgjøring, ikke omgås, særlig når det gjelder 

forholdet mellom variable og faste bestanddeler av godtgjøringen og tilpasningen til risikotakingen. 

7)  I artikkel 54 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes nedskrivnings- og konverteringsordningene for andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter. Dessuten kreves det i artikkel 94 nr. 1 bokstav l) ii) i direktiv 2013/36/EU at andre 

instrumenter fullt ut kan konverteres til ren kjernekapital-instrumenter eller nedskrives. Ettersom det økonomiske 

resultatet av en konvertering eller nedskrivning av andre instrumenter er det samme som for andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter, bør det ved nedskrivnings- eller konverteringsordninger for andre instrumenter tas hensyn til 

de ordningene som gjelder for andre godkjente kjernekapitalinstrumenter, med tilpasninger for å ta hensyn til at andre 

instrumenter ikke anses som ansvarlig kapital-instrumenter for tilsynsformål. Tilleggskapitalinstrumenter er ikke 

underlagt regelverksbaserte krav med hensyn til nedskrivning og konvertering i henhold til forordning (EU)  

nr. 575/2013. For å sikre at verdien av alle slike instrumenter, når de brukes til variabel godtgjøring, blir redusert når 

institusjonens kredittkvalitet svekkes, bør det fastsettes i hvilke situasjoner en nedskrivning eller konvertering av 

instrumentet er nødvendig. Det bør fastsettes ordninger for nedskrivning, oppskrivning og konvertering av 

tilleggskapitalinstrumenter og andre instrumenter for å sikre en ensartet anvendelse. 

8)  Utdelinger fra instrumentene kan anta forskjellige former. De kan være variable eller faste og kan utbetales regelmessig 

eller ved et instruments endelige forfall. I samsvar med retningslinjene for godtgjøringspolitikk og -praksis som er 

utstedt av Den europeiske banktilsynskomité(1), og for å fremme en forsvarlig og effektiv risikostyring, bør ingen 

utdelinger utbetales til personale i utsettelsesperioder. Ansatte bør få utdelinger bare for perioder som følger etter 

opptjeningstidspunktet for instrumentet. Derfor er bare instrumenter med utdelinger som utbetales regelmessig til 

instrumentets eier, egnet til bruk som variabel godtgjøring, og nullkupongobligasjoner eller instrumenter som 

akkumulerer utbyttet, bør ikke medregnes i den betydelige andelen av godtgjøringen som skal bestå av en 

sammensetning av instrumentene nevnt i artikkel 94 nr. 1 bokstav l) i direktiv 2013/36/EU. Dette skyldes at personalet i 

utsettelsesperioden ville dra fordel av økende verdier, som kan anses likeverdig med å motta utdelinger. 

9)  Svært høye utdelinger kan redusere det langsiktige insitamentet til forsvarlig risikotaking, ettersom de i praksis øker den 

variable delen av godtgjøringen. Særlig bør utdelinger ikke utbetales med lengre mellomrom enn ett år, ettersom dette 

ville føre til at utdelinger i praksis akkumuleres i utsettelsesperioder og utbetales når den variable godtgjøringen er 

opptjent. Akkumulering av utdelinger ville innebære omgåelse av artikkel 94 nr. 1 bokstav g) i direktiv 2013/36/EU når 

det gjelder forholdet mellom variable og faste bestanddeler av godtgjøringen, og prinsippet i bokstav m) i nevnte 

artikkel om at godtgjøring som skal utbetales i samsvar med en utsettelsesordning, ikke kan opptjenes  raskere enn på 

pro rata-grunnlag. Utdelinger som foretas etter at instrumentet er opptjent, bør derfor ikke overstige markedskursene. 

Dette bør sikres gjennom kravet om at instrumenter som brukes til variabel godtgjøring, eller de instrumentene som de 

er knyttet til, hovedsakelig skal utstedes til andre investorer, eller kravet om at slike instrumenter skal omfattes av en 

øvre grense for utdelinger. 

10)  Utsettelses- og tilbakeholdingskravene som får anvendelse på tildeling av variabel godtgjøring i henhold til artikkel  

94 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU, skal være oppfylt på alle relevante tidspunkter, herunder når instrumenter som brukes til 

variabel godtgjøring, kreves innløst ved benyttelse av innløsningsrett, innfris, gjenkjøpes eller konverteres. I slike 

situasjoner bør instrumentene derfor skiftes ut med andre godkjente kjernekapitalinstrumenter, tilleggskapital-

instrumenter og andre instrumenter som gjenspeiler institusjonens kredittkvalitet ved fortsatt drift, har tilsvarende 

egenskaper som det instrumentet som opprinnelig ble tildelt, og har samme verdi, idet det tas hensyn til eventuelle beløp 

som er nedskrevet. Dersom andre instrumenter enn andre godkjente kjernekapitalinstrumenter har fast løpetid, bør det 

  

(1) Den europeiske banktilsynskomité: Retningslinjer for godtgjøringspolitikk og -praksis av 10. desember 2010 
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fastsettes minstekrav for den gjenværende løpetiden til slike instrumenter når de tildeles for å sikre at de er i samsvar 

med kravene til utsettelses- og tilbakeholdingsperiodene for variabel godtgjøring. 

11)  Direktiv 2013/36/EU begrenser ikke de klassene av instrumenter som kan brukes til variabel godtgjøring, til en bestemt 

klasse av finansielle instrumenter. Det bør være mulig å bruke syntetiske instrumenter eller kontrakter mellom ansatte 

og institusjoner som er knyttet til andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter som fullt ut 

kan konverteres eller nedskrives. Dette gjør det mulig å innføre særlige vilkår i bestemmelsene om slike instrumenter, 

som får anvendelse bare på instrumenter som tildeles ansatte, uten at det er nødvendig å pålegge andre investorer slike 

vilkår. 

12)  Når det gjelder konserner, kan utstedelser forvaltes sentralt innenfor et morforetak. Det kan derfor forekomme at 

institusjoner i et slikt konsern ikke alltid utsteder instrumenter som er egnet til å bli brukt som variabel godtgjøring.  

I henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 kan andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter 

som utstedes av et foretak som inngår i konsolideringen, utgjøre en del av institusjonens ansvarlige kapital på visse 

vilkår. Det bør derfor også være mulig å bruke slike instrumenter til variabel godtgjøring, forutsatt at det er en klar 

forbindelse mellom kredittkvaliteten til institusjonen som bruker disse instrumentene til variabel godtgjøring, og 

kredittkvaliteten til utstederen av instrumentet. En slik forbindelse kan vanligvis antas å foreligge mellom et morforetak 

og et datterforetak. Andre instrumenter enn andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter 

som ikke er utstedt direkte av en institusjon, bør også kunne brukes til variabel godtgjøring dersom de er underlagt 

likeverdige vilkår. Instrumenter som er knyttet til referanseinstrumenter utstedt av morforetak i tredjeland, og som er 

likeverdige med andre godkjente kjernekapitalinstrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter, bør kunne brukes til 

variabel godtgjøring dersom den utløsende hendelsen gjelder den institusjonen som bruker et syntetisk instrument. 

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

(EBA) har framlagt for Europakommisjonen. 

14)  EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet, som er opprettet i samsvar 

med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Klasser av instrumenter som i tilstrekkelig grad gjenspeiler en institusjons kredittkvalitet ved fortsatt drift og er egnet 

til å bli brukt til variabel godtgjøring 

1.  Følgende klasser av instrumenter oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 94 nr. 1 bokstav l) ii) i direktiv 2013/36/EU: 

a)  Klasser av andre godkjente kjernekapitalinstrumenter dersom disse klassene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2 og artikkel  

2 og er i samsvar med artikkel 5 nr. 9 og artikkel 5 nr. 13 bokstav c). 

b)  Klasser av tilleggskapitalinstrumenter dersom disse klassene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2 og artikkel 3 og er i samsvar 

med artikkel 5. 

c)  Klasser av instrumenter som fullt ut kan konverteres til ren kjernekapital-instrumenter eller nedskrives, og som verken er 

andre godkjente kjernekapitalinstrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter («andre instrumenter») i tilfellene nevnt i 

artikkel 4, dersom disse klassene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2 og er i samsvar med artikkel 5.  

  

(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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2.  Klassene av instrumenter nevnt i nr. 1 skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Det er ikke stilt sikkerhet for instrumentene eller en garanti for dem som forbedrer prioriteten til innehaverens fordringer. 

b) Dersom bestemmelsene som gjelder for et instrument, tillater konvertering, skal dett e instrumentet brukes for å tildele 

variabel godtgjøring bare dersom konverteringskursen eller -intervallet er fastsatt på et nivå som sikrer at verdien av det 

instrumentet som det opprinnelig tildelte instrumentet konverteres til, ikke er høyere enn verdien av det instrumentet som 

opprinnelig ble tildelt, på det tidspunktet det ble tildelt som variabel godtgjøring. 

c) Bestemmelsene om konvertible instrumenter som utelukkende brukes til variabel godtgjøring, skal sikre at verdien av det 

instrumentet som det opprinnelig tildelte instrumentet konverteres til, ikke er høyere enn verdien av det instrumentet som 

opprinnelig ble tildelt, på tidspunktet for denne konverteringen. 

d) Bestemmelsene som gjelder for instrumentet, skal fastsette at alle utdelinger skal utbetales minst én gang i året og til 

innehaveren av instrumentet. 

e) Instrumentenes pris skal fastsettes til deres verdi på det tidspunktet instrumentet tildeles, i samsvar med gjeldende 

regnskapsstandard. Verdsettingen skal ta hensyn til institusjonens kredittkvalitet og være underlagt uavhengig revisjon. 

f) Bestemmelsene som gjelder for instrumentene som utstedes utelukkende for å brukes til variabel godtgjøring, skal kreve at 

en verdsetting foretas i samsvar med gjeldende regnskapsstandard dersom instrumentet innfris, kreves innløst ved 

benyttelse av innløsningsrett, gjenkjøpes eller konverteres. 

Artikkel 2 

Vilkår for klasser av andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

Klasser av andre godkjente kjernekapitalinstrumenter skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  Bestemmelsene som gjelder for instrumentet, skal angi en utløsende hendelse med sikte på anvendelsen av artikkel 52 nr. 1 

bokstav n) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Den utløsende hendelsen nevnt i bokstav a) inntreffer når ren kjernekapital-dekningen til institusjonen som utsteder 

instrumentet, som omhandlet i artikkel 92 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, er lavere enn et av følgende: 

i)  7 %. 

ii)  Et nivå høyere enn 7 % når det fastsettes av institusjonen og angis nærmere i bestemmelsene som gjelder for 

instrumentet. 

c)  Et av følgende krav er oppfylt: 

i)  Instrumentene utstedes utelukkende for å brukes til variabel godtgjøring, og bestemmelsene som gjelder for 

instrumentet, sikrer at alle utdelinger utbetales til en kurs som er i samsvar med markedskursene for tilsvarende 

instrumenter utstedt av institusjonen eller av institusjoner av tilsvarende art, omfang, kompleksitet og med tilsvarende 

kredittkvalitet, og som under alle omstendigheter på det tidspunktet godtgjøringen tildeles, ligger høyst åtte 

prosentpoeng over den gjennomsnittlige endringskursen for Unionen, som offentliggjøres av Kommisjonen (Eurostat) i 

dens harmoniserte konsumprisindekser i henhold til artikkel 11 i rådsforordning (EF) nr. 2494/95(1). Dersom 

instrumentene tildeles ansatte som utfører størstedelen av sitt arbeid utenfor Unionen, og instrumentene er uttrykt i en 

valuta som utstedes av et tredjeland, kan institusjonene anvende en lignende, uavhengig beregnet konsumprisindeks 

som er utarbeidet for dette tredjelandet. 

ii)  På det tidspunktet instrumentene tildeles som variabel godtgjøring, er minst 60 % av de utstedte instrumentene utstedt 

for andre formål enn tildeling av variabel godtgjøring, og de innehas ikke av følgende eller av et foretak som har nære 

forbindelser med følgende: 

— Institusjonen eller dens datterforetak. 

— Morforetaket for institusjonen eller dets datterforetak.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar (EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1). 
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— Det finansielle morholdingselskapet eller dets datterforetak. 

— Det blandede holdingselskapet eller dets datterforetak. 

— Det blandede finansielle holdingselskapet eller dets datterforetak. 

Artikkel 3 

Vilkår for klasser av tilleggskapitalinstrumenter 

Klasser av tilleggskapitalinstrumenter skal oppfylle følgende vilkår: 

a) På det tidspunktet instrumentene tildeles som variabel godtgjøring, skal instrumentenes gjenværende løpetid være like lang 

som eller lengre enn summen av de utsettelsesperiodene og tilbakeholdingsperiodene som gjelder for variabel godtgjøring i 

forbindelse med tildelingen av disse instrumentene. 

b) Bestemmelsene som gjelder for instrumentet, krever at instrumentenes hovedstol ved en utløsende hendelse skal nedskrives 

permanent eller midlertidig, eller at instrumentet skal konverteres til ren kjernekapital-instrumenter. 

c) Den utløsende hendelsen nevnt i bokstav b) inntreffer når ren kjernekapital-dekningen til institusjonen som utsteder 

instrumentet, som omhandlet i artikkel 92 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, er lavere enn et av følgende: 

i)  7 %. 

ii)  Et nivå høyere enn 7 % når det fastsettes av institusjonen og angis nærmere i bestemmelsene som gjelder for 

instrumentet. 

d) Et av kravene i artikkel 2 bokstav c) er oppfylt. 

Artikkel 4 

Vilkår for klasser av andre instrumenter 

1.  I henhold til vilkårene som er fastsatt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c), oppfyller andre instrumenter vilkårene fastsatt i artikkel 

94 nr. 1 bokstav l) ii) i direktiv 2013/36/EU i hvert av følgende tilfeller: 

a) De andre instrumentene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2. 

b) De andre instrumentene er knyttet til et annet godkjent kjernekapitalinstrument eller et tilleggskapitalinstrument og 

oppfyller vilkårene nevnt i nr. 3. 

c) De andre instrumentene er knyttet til et instrument som ville vært et annet godkjent kjernekapitalinstrument eller et 

tilleggskapitalinstrument dersom de ikke hadde blitt utstedt av et morforetak til institusjonen som ikke omfattes av 

konsolidering i henhold til del 1 avdeling II kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, og de andre instrumentene oppfyller 

vilkårene i nr. 4. 

2.  Vilkårene nevnt i nr. 1 bokstav a) er følgende: 

a) De andre instrumentene skal utstedes direkte eller gjennom et foretak som inngår i konsernkonsolideringen i henhold til del 

1 avdeling II kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, forutsatt at en endring av kredittkvaliteten til utst ederen av 

instrumentet med rimelighet kan forventes å føre til en tilsvarende endring av kredittkvaliteten til institusjonen som bruker  

andre instrumenter med sikte på variabel godtgjøring. 

b) Bestemmelsene som gjelder for de andre instrumentene, gir ikke innehaveren rett til å framskynde den planlagte betalingen 

av utdelinger eller hovedstol, unntatt ved institusjonens insolvens eller avvikling. 

c) På tidspunktet for tildeling av andre instrumenter som variabel godtgjøring er den gjenværende løpetiden for de andre 

instrumentene like lang eller lengre enn summen av de utsettelsesperiodene og tilbakeholdingsperiodene som gjelder for 

tildelingen av disse instrumentene.  
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d) Bestemmelsene som gjelder for instrumentet, krever at instrumentenes hovedstol ved en ut løsende hendelse skal nedskrives 

permanent eller midlertidig, eller at instrumentet skal konverteres til ren kjernekapital-instrumenter. 

e)  Den utløsende hendelsen nevnt i bokstav d) inntreffer når ren kjernekapital-dekningen til institusjonen som utsteder 

instrumentet, som omhandlet i artikkel 92 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, er lavere enn et av følgende: 

i)  7 %. 

ii)  Et nivå høyere enn 7 % når det fastsettes av institusjonen og angis nærmere i bestemmelsene som gjelder for 

instrumentet. 

f)  Et av kravene i artikkel 2 bokstav c) er oppfylt. 

3.  Vilkårene nevnt i nr. 1 bokstav b) er følgende: 

a)  De andre instrumentene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2 bokstav a)–e). 

b)  De andre instrumentene er knyttet til et annet godkjent kjernekapitalinstrument eller tilleggskapitalinstrument utstedt av et 

foretak som inngår i konsernkonsolideringen i henhold til del 1 avdeling II kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

(«referanseinstrumentet»). 

c)  Referanseinstrumentet oppfyller vilkårene i nr. 2 bokstav c) og f) på det tidspunktet instrumentet tildeles som variabel 

godtgjøring. 

d)  Verdien av et annet instrument er knyttet til referanseinstrumentet på en slik måte at den ikke på noe tidspunkt overstiger 

referanseinstrumentets verdi. 

e)  Verdien av eventuelle utdelinger som utbetales etter at det andre instrumentet er opptjent, er knyttet til referanseinstrument 

på en slik måte at utdelinger som utbetales, ikke på noe tidspunkt overstiger verdien av utdelinger som utbetales med 

hensyn til referanseinstrumentet. 

f)  I bestemmelsene som gjelder for andre instrumenter, er det fastsatt at dersom referanseinstrumentet kreves innløst ved 

benyttelse av innløsningsrett, innfris, gjenkjøpes eller konverteres i utsettelses- eller tilbakeholdingsperioden, skal de andre 

instrumentene være knyttet til et tilsvarende referanseinstrument som oppfyller vilkårene i denne artikkelen, slik at de andre 

instrumentenes samlede verdi ikke øker. 

4.  Vilkårene nevnt i nr. 1 bokstav c) er følgende: 

a)  Vedkommende myndigheter har med sikte på anvendelsen av artikkel 127 i direktiv 2013/36/EU bestemt at institusjonen 

som utsteder det instrumentet som de andre instrumentene er knyttet til, skal være underlagt konsolidert tilsyn av en 

tilsynsmyndighet i et tredjeland som er likeverdig med det tilsynet som er omfattet av prinsippene fastsatt i nevnte direktiv 

og kravene i del 1 avdeling II kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  De andre instrumentene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 3 bokstav a) og bokstav c)–f). 

Artikkel 5 

Framgangsmåter for nedskrivning, oppskrivning og konvertering 

1.  Med sikte på anvendelsen av artikkel 3 bokstav b) og artikkel 4 nr. 2 bokstav d) skal bestemmelsene som gjelder for 

tilleggskapitalinstrumenter og andre instrumenter, være i samsvar med framgangsmåtene og fristene fastsatt i nr. 2–14 for å 

beregne ren kjernekapital-dekningen og de beløpene som skal nedskrives, oppskrives eller konverteres. Bestemmelsene som 

gjelder for andre godkjente kjernekapitalinstrumenter, skal være i samsvar med framgangsmåtene fastsatt i nr. 9 og nr. 13 

bokstav c) når det gjelder beløp som skal nedskrives, oppskrives eller konverteres. 

2.  Dersom tilleggskapitalinstrumenter og andre instrumenter i henhold til bestemmelsene som gjelder for dem, skal 

konverteres til ren kjernekapital-instrumenter dersom en utløsende hendelse inntreffer, skal bestemmelsene nærmere angi et av 

følgende: 

a)  Konverteringskursen og en grenseverdi for beløpet som kan konverteres. 

b)  Et intervall som instrumentene vil bli konvertert til ren kjernekapital-instrumenter innenfor.  
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3.  Dersom instrumentenes hovedstol i henhold til bestemmelsene som gjelder for instrumentene, skal nedskrives dersom en 

utløsende hendelse inntreffer, skal nedskrivningen permanent eller midlertidig redusere alle følgende beløp: 

a)  Instrumentinnehaverens fordring ved institusjonens insolvens eller avvikling. 

b)  Beløpet som skal utbetales dersom instrumentet innløses ved benyttelse av innløsningsrett eller innfris. 

c)  Utdelingene for instrumentet. 

4.  Alle utdelinger som skal utbetales etter en nedskrivning, skal baseres på det reduserte hovedstolbeløpet. 

5.  Nedskrivning eller konvertering av instrumentene skal i henhold til gjeldende regnskapsregelverk generere poster som 

anses som ren kjernekapital-poster. 

6.  Dersom institusjonen har fastslått at ren kjernekapital-dekningen har falt under det nivået som utløser konvertering eller 

nedskrivning av instrumentet, skal ledelsesorganet eller et annet relevant organ i institusjonen umiddelbart fastslå at en 

utløsende hendelse har inntruffet, og at det foreligger en ugjenkallelig forpliktelse til å nedskrive eller konvertere instrumentet. 

7.  Den samlede verdien av instrumenter som skal nedskrives eller konverteres dersom en utløsende hendelse inntreffer, skal 

ikke være mindre enn det laveste av følgende beløp: 

a)  Beløpet som kreves for fullt ut å gjenopprette institusjonens ren kjernekapital-dekning til den prosentdelen som er fastsatt 

som den utløsende hendelsen i bestemmelsene som gjelder for instrumentet. 

b)  Hele hovedstolen for instrumentet. 

8.  Dersom en utløsende hendelse inntreffer, skal institusjonene gjøre følgende: 

a)  Underrette de ansatte som har fått tildelt instrumentene som variabel godtgjøring, og de personene som fortsatt innehar slike 

instrumenter. 

b)  Så snart som mulig eller senest innen én måned nedskrive instrumentenes hovedstol eller konvertere instrumentene til ren 

kjernekapital-instrumenter i samsvar med kravene i denne artikkelen. 

9.  Dersom det i andre godkjente kjernekapitalinstrumenter, tilleggskapitalinstrumenter og andre instrumenter inngår et 

identisk utløsningsnivå, skal hovedstolen nedskrives eller konverteres på pro rata-grunnlag for alle innehavere av slike 

instrumenter som brukes til variabel godtgjøring. 

10.  Verdien av instrumentet som skal nedskrives eller konverteres, skal være underlagt uavhengig revisjon. Den uavhengige 

revisjonen skal fullføres så snart som mulig og skal ikke hindre at institusjonen nedskriver eller konverterer instrumentet.  

11.  En institusjon som utsteder instrumenter som ved en utløsende hendelse konverteres til ren kjernekapital-instrumenter, 

skal til enhver tid sikre at det er godkjent tilstrekkelig aksjekapital for konverteringen av alle slike konvertible instrumenter til 

aksjer, dersom en utløsende hendelse inntreffer. Institusjonen skal til enhver tid ha nødvendig forhåndstillatelse til å utstede ren 

kjernekapital-instrumentene som slike instrumenter vil bli konvertert til dersom en utløsende hendelse inntreffer. 

12.  En institusjon som utsteder instrumenter som ved en utløsende hendelse konverteres til ren kjernekapital-instrumenter, 

skal sikre at det ikke finnes noen prosedyremessige hindringer for denne konverteringen i dens stiftelsesdokument eller 

vedtekter eller avtalefestede ordninger. 

13.  For at nedskrivningen av et instrument skal kunne anses som midlertidig, må alle følgende vilkår være oppfylt: 

a)  Oppskrivninger skal baseres på overskudd etter at utstederen av instrumentet har truffet en formell beslutning om sitt 

endelige overskudd. 

b)  En oppskrivning av instrumentet eller kupongutbetaling for det reduserte hovedstolbeløpet skal gjennomføres fullt og helt 

etter institusjonens valg, med forbehold for de begrensningene som følger av bokstav c), d) og e), og institusjonen skal ikke 

være forpliktet til å foreta eller framskynde en oppskrivning under særlige omstendigheter. 
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c)  En oppskrivning skal gjennomføres på pro rata-grunnlag for andre godkjente kjernekapitalinstrumenter, tilleggskapital-

instrumenter og andre instrumenter som brukes til variabel godtgjøring og har vært gjenstand for en nedskrivning. 

d)  Det høyeste beløpet som skal angis for summen av oppskrivningen av tilleggskapitalinstrumenter og andre instrumenter 

sammen med kupongutbetalinger for det reduserte hovedstolbeløpet, skal være lik institusjonens overskudd multiplisert 

med det beløpet som framkommer ved at beløpet fastsatt i punkt i) divideres med beløpet fastsatt i punkt ii): 

i)  Summen av det nominelle beløpet før nedskrivning for samtlige av institusjonens tilleggskapitalinstrumenter og andre 

instrumenter som har blitt nedskrevet. 

ii)  Summen av institusjonens ansvarlige kapital og av det nominelle beløpet for andre instrumenter som brukes til 

variabel godtgjøring. 

e)  Summen av eventuelle oppskrivningsbeløp og kupongutbetalinger for det reduserte hovedstolbeløpet skal behandles som en 

betaling som fører til en reduksjon av ren kjernekapital, og skal, sammen med andre utdelinger fra ren kjernekapital-

instrumenter, være omfattet av begrensningene knyttet til det høyeste utdelingsbeløpet i henhold til artikkel 141 nr. 2 i 

direktiv 2013/36/EU. 

14.  Ved anvendelsen av nr. 13 bokstav d) skal beregningen foretas på det tidspunktet oppskrivningen gjennomføres. 

Artikkel 6 

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 12. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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