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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 604/2014 

av 4. mars 2014 

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

reguleringsstandarder for kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å identifisere kategorier av 

medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil (*) 

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)  Direktiv 2013/36/EU, og særlig artikkel 74, krever at institusjoner har solide ordninger for foretaksstyring og effektive 

framgangsmåter for å identifisere, styre, overvåke og rapportere de risikoene som de er eller kan bli eksponert for. Disse 

ordningene og framgangsmåtene skal omfatte hele virksomheten og stå i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten 

av de iboende risikoene i forretningsmodellen og institusjonens virksomhet. De skal ta hensyn til bl.a. de spesifikke 

risikoene omhandlet i artikkel 79–87 i nevnte direktiv. Ordningene og framgangsmåtene skal evalueres av vedkommen-

de myndigheter som del av tilsyns- og evalueringsprosessen (SREP) i henhold til artikkel 97 i nevnte direktiv. 

Institusjonene skal vurdere de identifiserte risikoene i den interne kapitalvurderingsprosessen i henhold til artikkel 73 i 

nevnte direktiv. 

2)  I henhold til rammene for tilsyn fastsatt ved direktiv 2013/36/EU skal alle institusjoner identifisere alle medarbeidere 

hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Kriteriene som brukes til å vurdere hvor 

vesentlig innvirkning medarbeidernes arbeidsoppgaver har på risikoprofilen, bør ta hensyn til medarbeidernes mulige 

innvirkning på institusjonens risikoprofil, basert på deres myndighet og ansvarsområder og institusjonens risiko- og 

ytelsesindikatorer. I vurderingen bør det tas hensyn til institusjonens interne organisasjon og virksomhetens art, omfang 

og kompleksitet. Kriteriene bør fullt ut gjenspeile alle risikoer som institusjonen eller konsernet er eller kan bli 

eksponert for. Dette bør gjøre det mulig for institusjonene å fastsette egnede stimuleringstiltak innenfor godtgjørings-

politikken slik at de ansatte opptrer fornuftig, og det bør også sikre at identifiseringen av medarbeidere hvis 

arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, gjenspeiler risikonivået til de ulike 

aktivitetene innenfor institusjonen. 

3)  I 2012 offentliggjorde Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) resultatene av en undersøkelse om nasjonal 

gjennomføring og praktisk anvendelse av Den europeiske banktilsynskomités retningslinjer om godtgjøringspolitikk og 

godtgjøringspraksis (CEBS-retningslinjene), som inneholder generelle kriterier for vurdering av hvor vesentlig 

innvirkning de ansatte har på institusjonens risikoprofil. Undersøkelsen viste at institusjonenes og vedkommende 

myndigheters gjennomføring av godtgjøringsbestemmelsene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF(2) 

ikke har medført en tilstrekkelig grad av harmonisering. Spekteret av godtgjøringspraksiser er forblitt uhensiktsmessig 

bredt, og særlig tok ikke alltid kriteriene som ble brukt til å identifisere medarbeidere, tilstrekkelig hensyn til hvordan 

deres arbeidsoppgaver påvirket institusjonens risikoprofil. Det er fortsatt betydelige avvik i de ulike institusjonenes og 

medlemsstatenes framgangsmåter for å identifisere disse medarbeiderne. Disse tekniske reguleringsstandardene bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 6.6.2014, s. 30, 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 rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EUT  

L 177 av 30.6.2006, s. 1). 
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derfor bygge på erfaringene fra anvendelsen av direktiv 2006/48/EF og CEBS-retningslinjene og ta sikte på å oppnå en 

høyere grad av harmonisering. EBA vil utstede nye retningslinjer for forsvarlig godtgjøringspolitikk som er i 

overensstemmelse med prinsippene fastsatt i direktiv 2013/36/EU, i samsvar med artikkel 75 nr. 2 i nevnte direktiv. 

4)  Det bør fastsettes et sett av klare kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å identifisere de grunnleggende 

kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, for å sikre 

en harmonisert tilnærming i hele Unionen og dekke et felles sett av de mest relevante risikoene. I samsvar med artikkel 

94 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU skal alle de medarbeiderkategorier som er identifisert av disse kriteriene, være kategorier 

av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Institusjonene bør 

også ta hensyn til resultatene av sine egne risikovurderinger i de interne framgangsmåtene. Vedkommende myndigheter 

bør sikre en fullstendig identifisering av alle ansatte hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens 

risikoprofil. 

5)  Medlemmene av ledelsesorganet har det overordnede ansvaret for institusjonen, dens strategi og dens virksomhet og kan 

derfor alltid ha en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Dette gjelder både for medlemmer av 

ledelsesorganet i dets ledelsesfunksjon, som treffer beslutninger, og for medlemmer i tilsynsfunksjonen, som overvåker 

beslutningsprosessen og overprøver beslutningene. 

6)  Den øverste ledelsen og ledende medarbeidere som har ansvar for vesentlige forretningsenheter, for styringen av 

bestemte risikokategorier, for eksempel likviditetsrisiko, operasjonell risiko eller renterisiko, og for kontrollfunksjoner 

innenfor en institusjon, er ansvarlige for den daglige ledelsen av virksomheten, dens risikoer eller dens kontrollfunk-

sjoner. Dette omfatter ansvaret for å treffe strategiske eller andre grunnleggende beslutninger om forretningsvirk-

somheten eller kontrollrammen som anvendes. Risikoene som virksomheten påtar seg, og måten de håndteres på, er de 

viktigste faktorene for institusjonens risikoprofil. 

7)  I tillegg til de funksjonene som er ansvarlige for å skape ytterligere forretningsvirksomhet, kan funksjoner som har 

ansvar for intern støtte som er avgjørende for driften av virksomheten, og som har myndighet til å treffe beslutninger på 

disse områdene, utsette institusjonen for vesentlig operasjonell risiko og andre risikoer. Derfor har arbeidsoppgavene 

som ansatte i slike funksjoner utfører, også en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. 

8)  Kredittrisiko og markedsrisiko er noe som vanligvis tas for å skape forretningsvirksomhet, og derfor kan virkningen på 

risikoprofilen av de aktivitetene som genererer disse risikoene, vurderes ved bruk av kriterier som er basert på 

fullmaktsgrenser, som beregnes minst en gang i året på grunnlag av kapitaltall og metoder som anvendes for 

reguleringsformål, idet det benyttes en minimumsterskel for kredittrisikoer for å sikre en forholdsmessig anvendelse av 

kriteriene i små institusjoner. 

9)  Kriteriene for å identifisere medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens 

risikoprofil, bør ta hensyn til det faktum at kravene knyttet til handelsporteføljen kan fravikes for visse institusjoner i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1), og at grenseverdiene er fastsatt på ulike måter i 

institusjoner som benytter ulike metoder for beregning av kapitalkravene. 

10)  Ettersom utfallet av beslutninger ofte er påvirket av ansatte som har tatt initiativ til beslutningen, selv om den formelle 

beslutningsmyndigheten ligger hos ledende medarbeidere eller hos komiteer, bør kriteriene ta hensyn til de vesentlige 

elementene i slike beslutningsprosesser. 

11)  Ansatte i lederstillinger er ansvarlige for forretningsvirksomheten på det området de leder. Egnede kriterier bør derfor 

sikre at ansatte identifiseres som medarbeidere med en vesentlig innvirkning p å institusjonens risikoprofil dersom de er 

ansvarlige for grupper av ansatte hvis virksomhet kan ha en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Dette 

omfatter situasjoner der aktivitetene til de ansatte som er under deres ledelse, ikke hver for seg har en vesentlig 

innvirkning på institusjonens risikoprofil, men der det samlede omfanget av deres virksomhet kan ha en slik 

innvirkning. 

12)  I tillegg til de kvalitative kriteriene bør det fastsettes egnede kvantitative kriterier for å identifisere kategorier av 

medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Den samlede godtgjø-

ringen som tildeles, avhenger hovedsakelig av hvordan den ansatte bidrar til oppnåelsen av institusjonens 

forretningsmål, og følgelig av den ansattes ansvarsområder, forpliktelser, ferdigheter og kvalifikasjoner og av medarbei-

dernes og institusjonens resultater. Dersom en ansatt tildeles en samlet godtgjøring som overstiger en passende terskel, 

  

(1) 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).  
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er det rimelig å anta at dette skyldes den ansattes bidrag til institusjonens forretningsmål og virkningen av den ansattes 

arbeidsoppgaver på institusjonens risikoprofil. Det er derfor hensiktsmessig å basere disse kvantitative kriteriene på den 

samlede godtgjøringen en ansatt får, både i absolutte tall og i forhold til andre ansatte i samme institusjon. Ved 

anvendelsen av disse kvantitative kriteriene bør det, der det er relevant, tas hensyn til det faktum at godtgjøringsnivåene 

varierer mellom de ulike jurisdiksjonene. Det bør fastsettes klare og egnede terskelverdier for å identifisere 

medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, idet det tas hensyn til data 

innsamlet av EBA og av vedkommende myndigheter. Disse kvantitative kriteriene understøtter antakelsen om at ansatte 

har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Slike antakelser basert på kvantitative kriterier bør imidlertid 

ikke få anvendelse dersom institusjoner på grunnlag av ytterligere objektive vilkår fastslår at  ansatte faktisk ikke har en 

vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, idet det tas hensyn til alle risikoer som institusjonen er eller kan bli 

eksponert for. Unntak for de best betalte medarbeiderne som er identifisert i henhold til disse krit eriene, bør være 

underlagt godkjenning av vedkommende myndighet for å sikre effektiv og ensartet anvendelse av kriteriene. For ansatte 

som tildeles mer enn 1 000 000 euro (høytlønnede medarbeidere), bør vedkommende myndigheter underrette EBA før 

unntaket godkjennes, for å sikre en ensartet anvendelse av kriteriene, særlig under slike ekstraordinære omstendigheter. 

Identifiseringsprosessen, herunder anvendelsen av unntak, bør uansett alltid være gjenstand for tilsynskontroll i samsvar 

med artikkel 92 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU. 

13)  Det faktum at ansatte er i samme godtgjøringsgruppe som den øverste ledelsen eller risikotakerne, kan også være et tegn 

på at deres arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Ved fastsettelse av godtgjørings-

gruppen bør det ikke tas hensyn til godtgjøringen betalt til ansatte i kontrollfunksjoner og støttefunksjoner og til 

medlemmer av ledelsesorganet i tilsynsfunksjonen. Ved anvendelsen av det kriteriet bør det også tas hensyn til det 

faktum at godtgjøringsnivåene varierer mellom de ulike jurisdiksjonene. Institusjonene bør få mulighet til å vise at 

ansatte som omfattes av denne godtgjøringsgruppen, men som ikke oppfyller noen av de kvalitative eller andre 

kvantitative kriterier, ikke har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, idet det tas hensyn til alle risikoer 

som institusjonen er eller kan bli eksponert for. Unntak fra dette kriteriet for medarbeidere med et høyt samlet 

godtgjøringsnivå bør være underlagt en framgangsmåte for melding slik at det kan utføres en rettidig tilsynskontroll, for 

å sikre en ensartet anvendelse av dette kriteriet. 

14)  Vedkommende myndigheter bør påse at institusjoner opprettholder et register over vurderinger som er foretatt, og over 

medarbeidere hvis arbeidsoppgaver anses å ha en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, for å gjøre det 

mulig for vedkommende myndighet og revisorer å ta stilling til vurderingen. Dokumentasjonen bør også omfatte ansatte 

som er blitt identifisert i henhold til kriterier som bygger på deres godtgjøring, men der arbeidsoppgavene ikke anses å 

ha en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. 

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

16)  EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastene 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 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen fastsetter tekniske reguleringsstandarder for kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å identifisere 

kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, som omhandlet i 

artikkel 92 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU, på konsern-, morforetaks- og datterforetaksnivå, herunder institusjoner etablert i 

finanssentre offshore.  

  

(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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Artikkel 2 

Anvendelse av kriteriene  

Uten at det berører forpliktelsen vedkommende myndighet pålegges for å sikre at institusjoner overholder prinsippene fastsatt  i 

artikkel 92, 93 og 94 i direktiv 2013/36/EU for alle kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig 

innvirkning på institusjonens risikoprofil i henhold til artikkel 92 nr. 2 i nevnte direktiv, skal ansatte som oppfyller et eller flere 

av de kvalitative kriteriene fastsatt i artikkel 3 i denne forordningen eller et eller flere av de kvantitative kriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i denne forordningen, anses å ha en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. 

Artikkel 3 

Kvalitative kriterier 

Ansatte skal anses å ha en vesentlig innvirkning på en institusjons risikoprofil dersom et eller flere av følgende kvalitative 

kriterier er oppfylt: 

1)  Den ansatte er medlem av ledelsesorganet i dets ledelsesfunksjon. 

2)  Den ansatte er medlem av ledelsesorganet i dets tilsynsfunksjon. 

3)  Den ansatte er medlem av den øverste ledelsen. 

4)  Den ansatte er ansvarlig for og rapporterer til ledelsesorganet med hensyn til virksomheten i den uavhengige risikostyrin-

gsfunksjonen, etterlevelsesfunksjonen eller internrevisjonsfunksjonen. 

5)  Den ansatte har overordnet ansvar for risikostyringen i en forretningsenhet som definert i artikkel 142 nr. 1 punkt 3 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 som har fått tildelt ansvarlig kapital i samsvar med artikkel 73 i direktiv 2013/36/EU som 

utgjør minst 2 % av institusjonens ansvarlige kapital (en «vesentlig forretningsenhet»). 

6)  Den ansatte leder en vesentlig forretningsenhet. 

7)  Den ansatte har ledelsesansvar innen en av funksjonene omhandlet i nr. 4 eller i en vesentlig forretningsenhet og 

rapporterer direkte til en ansatt identifisert i henhold til nr. 4 eller 5. 

8)  Den ansatte har ledelsesansvar i en vesentlig forretningsenhet og rapporterer direkte til den ansatte som leder den berørte 

enheten. 

9)  Den ansatte leder en funksjon som er ansvarlig for juridiske anliggender, finans, herunder beskatning og budsjettering, 

menneskelige ressurser, godtgjøringspolitikk, informasjonsteknologi eller økonomisk analyse. 

10) Den ansatte er ansvarlig for eller er medlem av en komité med ansvar for styringen av en risikokategori omhandlet i 

artikkel 79–87 i direktiv 2013/36/EU, unntatt kredittrisiko og markedsrisiko. 

11)  Med hensyn til kredittrisikoeksponeringer med et nominelt beløp per transaksjon som utgjør 0,5 % av institusjonens rene 

kjernekapital og er på minst 5 millioner euro, er den ansatte 

a)  ansvarlig for å utarbeide kredittforslag eller for å strukturere kredittprodukter som kan gi slike kredittrisiko-

eksponeringer, eller 

b)  bemyndiget til å treffe, godkjenne eller nedlegge veto mot en beslutning om slike kredittrisikoeksponeringer, eller 

c)  medlem av en komité som har myndighet til å treffe beslutninger omhandlet i bokstav a) eller b).  
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12)  Med hensyn til en institusjon der unntaket for mindre handelsporteføljevirksomhet fastsatt i artikkel 94 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 ikke får anvendelse, er den ansatte 

a)  bemyndiget til å treffe, godkjenne eller nedlegge veto mot en beslutning om transaksjoner på handelsporteføljen som 

samlet overstiger en av følgende terskler: 

i)  Dersom standardmetoden brukes, et krav til ansvarlig kapital for markedsrisikoer som utgjør 0,5 % eller mer av 

institusjonens rene kjernekapital. 

ii)  Dersom en intern modell-basert metode er godkjent for reguleringsformål, 5 % eller mer av institusjonens interne 

«value-at-risk»-grense for handelsporteføljeeksponeringer innenfor en 99-prosentil (ensidig konfidensintervall), 

b)  medlem av en komité som har myndighet til å treffe beslutninger omhandlet i bokstav a). 

13)  Den ansatte har ledelsesansvar for en gruppe ansatte med individuell bemyndigelse til å forplikte institusjonen til 

transaksjoner, og et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Summen av disse bemyndigelsene er lik eller overstiger en terskel fastsatt i nr. 11 bokstav a), nr. 11 bokstav b) eller 

nr. 12 bokstav a) punkt i. 

b)  Dersom det for reguleringsformål er blitt godkjent en intern modell-basert metode, utgjør disse bemyndigelsene  

5 % eller mer av institusjonens interne «value-at-risk»-grense for handelsporteføljeeksponeringer innenfor en  

99-prosentil (ensidig konfidensintervall). Dersom institusjonen ikke beregner en «value-at-risk» for denne medarbei-

derens nivå, skal «value-at-risk»-grensene for ansatte under denne medarbeiderens ledelse summeres. 

14)  Med hensyn til beslutninger om å godkjenne eller nedlegge veto mot innføring av nye produkter er den ansatte 

a)  bemyndiget til å treffe slike beslutninger, eller 

b)  medlem av en komité som har myndighet til å treffe slike beslutninger. 

15)  Medarbeideren har ledelsesansvar for en ansatt som oppfyller et av kriteriene i nr. 1–14. 

Artikkel 4 

Kvantitative kriterier 

1.  Med forbehold for nr. 2–5 skal ansatte anses å ha en vesentlig innvirkning på en institusjons risikoprofil dersom et eller 

flere av følgende kvantitative kriterier er oppfylt: 

a)  Den ansatte er tildelt en samlet godtgjøring på 500 000 euro eller mer i foregående regnskapsår. 

b)  Den ansatte er blant de 0,3 % av medarbeiderne, rundet opp til nærmeste hele tall, som er blitt tildelt den høyeste samlede 

godtgjøringen i foregående regnskapsår. 

c)  Den ansatte ble i foregående regnskapsår tildelt en samlet godtgjøring som er lik eller høyere enn den laveste samlede 

godtgjøringen som i samme regnskapsår ble tildelt til et medlem av den øverste ledelsen, eller oppfyller et eller flere av 

kriteriene i nr. 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13 eller 14 i artikkel 3. 

2.  Et kriterium fastsatt i nr. 1 skal ikke anses å være oppfylt dersom institusjonen vurderer at den ansattes arbeidsoppgaver 

ikke har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, fordi den ansatte eller kategorien av medarbeidere som den 

ansatte tilhører, 

a)  utelukkende utfører arbeidsoppgaver og har myndighet i en forretningsenhet som ikke er en vesentlig forretningsenhet, eller 

b)  ikke har vesentlig innvirkning på risikoprofilen til en vesentlig forretningsenhet gjennom arbeidsoppgavene som utføres. 

3.  Vilkåret fastsatt i nr. 2 bokstav b) skal vurderes på grunnlag av objektive kriterier som tar hensyn til alle relevante risiko- 

og ytelsesindikatorer som institusjonen bruker til å identifisere, styre og overvåke risikoer i samsvar med artikkel 74 i direktiv 

2013/36/EU, og på grunnlag av de oppgaver og bemyndigelser som den ansatte eller kategorien av medarbeidere har, og deres 

innvirkning på institusjonens risikoprofil, sammenlignet med den innvirkningen som arbeidsoppgavene til ansatte som er 

identifisert ved hjelp av kriteriene fastsatt i artikkel 3 i denne forordningen, har. 
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4.  En institusjon skal underrette vedkommende myndighet som har ansvar for dens tilsyn, om anvendelsen av nr. 2 i 

sammenheng med kriteriet i nr. 1 bokstav a). Underretningen skal angi på hvilket grunnlag institusjonen har vurdert at den 

berørte ansatte eller kategorien av medarbeidere som den ansatte tilhører, oppfyller et av vilkårene fastsatt i nr. 2, og skal 

eventuelt omfatte vurderingen utført av institusjonen i henhold til nr. 3. 

5.  En institusjons anvendelse av nr. 2 på en ansatt som ble tildelt en samlet godtgjøring på 750 000 euro eller mer i 

foregående regnskapsår, eller i sammenheng med kriteriet i nr. 1 bokstav b) skal være underlagt forhåndsgodkjenning fra 

vedkommende myndighet med ansvar for tilsyn med institusjonen. 

Vedkommende myndighet skal bare gi sin forhåndsgodkjenning dersom institusjonen kan godtgjøre at et av vilkårene fastsatt i 

nr. 2 er oppfylt, idet det for vilkåret i nr. 2 bokstav b) tas hensyn til vurderingskriteriene fastsatt i nr. 3. 

Dersom den ansatte ble tildelt en samlet godtgjøring på 1 000 000 euro eller mer i foregående regnskapsår, skal vedkommende 

myndighet bare gi sin forhåndsgodkjenning under ekstraordinære omstendigheter. For å sikre en ensartet anvendelse av denne 

artikkelen skal vedkommende myndighet underrette Den europeiske banktilsynsmyndighet før den gir sin godkjenning for en 

slik medarbeider. 

Artikkel 5 

Beregning av tildelt godtgjøring 

1.  Ved anvendelsen av denne forordningen skal godtgjøring som er blitt tildelt, men som ennå ikke er blitt utbetalt, 

verdivurderes som på tidspunktet for tildelingen, uten at det tas hensyn til anvendelse av diskonteringssatsen omhandlet i 

artikkel 94 nr. 1 bokstav g) punkt iii i direktiv 2013/36/EU eller av reduksjoner i utbetalingen, uansett om det er som følge av 

tilbakebetaling, fradrag eller annet. Alle beløp skal beregnes brutto og på heltidsekvivalentbasis. 

2.  Ved anvendelsen av artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og c) kan den tildelte godtgjøringen vurderes hver for seg for hver 

medlemsstat og hvert tredjeland der institusjonen er etablert, og ansatte skal tilhøre det landet der de utøver hoveddelen av sin 

virksomhet. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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 4. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


