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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/63 

av 21. oktober 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til 
forhåndsbidrag til ordninger for krisehåndteringsfinansiering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for 
gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU 
og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 103 nr. 7 
og 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2014/59/EU krever at medlemsstatene skal opprette ordninger for krisehåndteringsfinansiering for å sikre at 
krisehåndteringsmyndigheten på en effektiv måte kan anvende krisehåndteringsverktøy og -fullmakter. Slike ordninger for 
krisehåndteringsfinansiering bør ha tilstrekkelige økonomiske midler til at rammen for krisehåndtering kan fungere 
effektivt, og de gis derfor mulighet til å innkreve forhåndsbidrag fra de institusjonene som har tillatelse på deres område, 
herunder unionsfilialer (institusjoner). 

2) Medlemsstatene er forpliktet til å innkreve forhåndsbidrag til ordninger for krisehåndteringsfinansiering, ikke bare fra 
institusjoner, men også fra unionsfilialer i samsvar med artikkel 103 nr. 1 i nevnte direktiv. Unionsfilialer omfattes også av 
Kommisjonens myndighet til å vedta delegerte rettsakter i henhold til artikkel 103 nr. 7 og 8 i nevnte direktiv. I henhold til 
artikkel 47 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(2) er imidlertid medlemsstatene ansvarlige for tilsynskravene til 
og tilsynsbehandlingen av unionsfilialer, og derfor bør mange av de risikojusteringsparametrene som er fastsatt i denne 
delegerte forordning, ikke få direkte anvendelse på unionsfilialene. Selv om unionsfilialer ikke er omfattet av denne 
forordnings virkeområde, kan de likevel bli omfattet av en særlig ordning som Kommisjonen innfører gjennom en framtidig 
delegert rettsakt. 

3) I henhold til artikkel 6, 15, 16, 95 og 96 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(3) skal eller kan visse 
verdipapirforetak som er godkjent til å utføre bare begrensede tjenester og virksomheter, unntas fra visse kapital- og 
likviditetskrav. Derfor får mange av de risikojusteringsparametrene som bør fastsettes, ikke anvendelse på dem. Selv om 
medlemsstatene er forpliktet til å innkreve forhåndsbidrag fra disse verdipapirforetakene i samsvar med artikkel 103 nr. 1 i 
direktiv 2014/59/EU, er det hensiktsmessig å la medlemsstatene ha myndighet til å fastsette kredittrisikojusteringen for å 
unngå at disse foretakene pålegges uforholdsmessig store byrder. Slike verdipapirforetak bør derfor ikke omfattes av denne 
forordnings virkeområde. 

4) I samsvar med artikkel 102 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU bør medlemsstatene sikre at de tilgjengelige finansielle midlene for 
deres finansieringsordninger, i løpet av en periode som begynner når nevnte direktiv trer i kraft, og utløper  
31. desember 2024, utgjør minst 1 % av de dekkede innskuddene i alle institusjoner som har tillatelse på deres territorium. I 
denne perioden skal bidrag til finansieringsordningene fordeles så jevnt som mulig inntil målnivået nås, idet det tas hensyn 
til fasen i konjunktursyklusen og til den innvirkningen konjunkturforsterkende bidrag kan ha på de bidragende 
institusjonenes finansielle stilling. 

5) Artikkel 103 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU krever at bidrag skal innkreves minst én gang i året for å nå målnivået fastsatt i 
artikkel 102 i samme direktiv. I henhold til artikkel 103 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU bør det årlige bidraget gjenspeile 
institusjonens størrelse ettersom bidraget bør være basert på et fast beløp som fastsettes på grunnlag av institusjonens 

  
(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 17.1.2015, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av 

27. september 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 
(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 
(2) 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 
(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(3) 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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forpliktelser (årlig grunnbidrag); for det andre bør bidraget gjenspeile risikonivået for institusjonens relevante virksomheter 
ettersom det årlige grunnbidraget bør justeres i forhold til institusjonens risikoprofil (ytterligere risikojustering). 
Institusjonens størrelse er en første indikator på hvilken risiko institusjonen utgjør. Jo større institusjonen er, desto mer 
sannsynlig er det at krisehåndteringsmyndigheten, i tilfelle av vanskeligheter, vil anse at det er i allmennhetens interesse å 
krisehåndtere denne institusjonen og å anvende ordningen for krisehåndteringsfinansiering for å sikre en effektiv 
anvendelse av krisehåndteringsverktøyene. 

6) For å klargjøre hvordan krisehåndteringsmyndighetene bør justere bidragene i forhold til institusjonenes risikoprofil er det 
nødvendig å spesifisere hvilke risikopilarer og -indikatorer som skal brukes for å bestemme institusjoners risikoprofil, 
ordningen for anvendelse av risikojusteringen på det årlige grunnbidraget, og det årlige grunnbidraget, som utgangspunkt 
for risikojusteringen. Elementer som vil utfylle risikokriteriene fastsatt i artikkel 103 nr. 7 i direktiv 2014/59/EU, bør 
fastsettes på en måte som opprettholder like konkurransevilkår mellom medlemsstatene og et sterkt indre marked ved å 
unngå avvik mellom medlemsstatenes metoder for beregning av bidragene til deres respektive ordninger for 
krisehåndteringsfinansiering. Dette gjør at bidragene som institusjoner betaler til ordningene for krisehåndterings-
finansiering, blir sammenlignbare og forutsigbare uansett hvilken type bank det gjelder, noe som er viktig for å sikre like 
konkurransevilkår på det indre marked. 

7)  Artikkel 5 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 806/2014(1) fastsetter at det felles krisehåndteringsråd 
(«krisehåndteringsrådet»), opprettet ved artikkel 42 nr. 1 i nevnte forordning, i forbindelse med anvendelsen av nevnte 
forordning og direktiv 2014/59/EU, anses som den relevante nasjonale krisehåndteringsmyndigheten dersom det utfører 
oppgaver og utøver myndighet som i henhold til nevnte direktiv skal utføres eller utøves av den nasjonale 
krisehåndteringsmyndigheten. Gjennom artikkel 70 nr. 7 i forordning (EU) nr. 806/2014 gis krisehåndteringsrådet 
myndighet til å beregne institusjoners bidrag til det felles krisehåndteringsfondet, som gjennom anvendelsen av denne 
forordning på grunnlag av artikkel 103 nr. 7 i direktiv 2014/59/EU, skal erstatte finansieringsordningene i de 
medlemsstatene som deltar i den felles krisehåndteringsordningen, fra og med 1. januar 2016, og begrepet 
krisehåndteringsmyndighet i denne forordning bør derfor også omfatte krisehåndteringsrådet. 

8) Beregningen av bidrag på individuelt nivå ville, når det gjelder konserner, føre til dobbelttelling av visse forpliktelser ved 
fastsettelsen av det årlige grunnbidraget for de ulike konsernforetakene, ettersom forpliktelsene knyttet til avtaler som 
foretakene i samme konsern inngår med hverandre, vil være en del av de samlede forpliktelsene som skal tas hensyn til når 
det årlige grunnbidraget fra hvert foretak i konsernet fastsettes. Derfor bør det angis nærmere hvordan det årlige 
grunnbidraget skal fastsettes når det gjelder konserner, for å gjenspeile konsernforetakenes innbyrdes forbindelser og unngå 
dobbelttelling av konserninterne eksponeringer. For å sikre like konkurransevilkår for foretak som er en del av et konsern, 
og institusjoner som er medlemmer av samme institusjonelle beskyttelsesordning eller er varig tilknyttet samme 
sentralorgan, bør de sistnevnte behandles på samme måte. 

9) For å beregne det årlige grunnbidraget fra et konsernforetak bør de samlede forpliktelsene som medregnes, ikke omfatte 
forpliktelsene som oppstår fra enhver kontrakt, som dette konsernforetaket har inngått med et annet foretak som er en del av 
samme konsern. Slike unntak bør være mulige bare dersom hvert konsernforetak er etablert i Unionen, er fullt ut omfattet 
av samme konsolidering og er underlagt en egnet sentralisert framgangsmåte for risikovurdering, -måling og -kontroll, og 
dersom det ikke foreligger noen nåværende eller forutsigbare vesentlige praktiske eller juridiske hindringer for rask 
tilbakebetaling av de relevante forpliktelsene ved forfall. Dette bør hindre at forpliktelser utelates fra grunnlaget for 
beregningen av bidragene i tilfeller der det ikke kan garanteres at konserninterne utlånseksponeringer vil bli dekket dersom 
konsernets økonomiske stilling svekkes. For å unngå at unntaket for konserninterne forpliktelser gir en fordel for 
konsernforetak som omfattes av dette unntaket, bør unntaket ikke gjøre det mulig for de berørte institusjonene å dra nytte av 
det forenklede bidragssystemet som gjelder for mindre institusjoner, dersom en institusjon ville oppfylle vilkårene for det 
forenklede systemet som en følge av unntaket for konserninterne forpliktelser. For å sikre like konkurransevilkår for foretak 
som er en del av et konsern, og institusjoner som er medlemmer av samme institusjonelle beskyttelsesordning eller er varig 
tilknyttet samme sentralorgan, bør de sistnevnte behandles på samme måte.  

  
(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 806/2014 av 15. juli 2014 om fastsettelse av ensartede regler og en ensartet framgangsmåte 

for krisehåndtering av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak innenfor rammen av en felles krisehåndteringsordning og et felles 
krisehåndteringsfond og om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 av 30.7.2014, s. 1). 
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10) Som unntak fra regelen om at bidragene bør beregnes på individuelt nivå, og når det gjelder et sentralorgan med tilknyttede
kredittinstitusjoner som helt eller delvis er unntatt fra tilsynskravene i nasjonal rett i samsvar med artikkel 10 i
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013, bør reglene for forhåndsbidrag få anvendelse bare på
sentralorganet og dets tilknyttede kredittinstitusjoner som en helhet på konsolidert grunnlag, ettersom solvensen og
likviditeten til sentralorganet og alle dets tilknyttede institusjoner overvåkes som en helhet på grunnlag av disse
institusjonenes konsoliderte regnskaper.

11) Også når det gjelder finansmarkedsinfrastrukturer, bør det angis nærmere hvordan det årlige grunnbidraget skal fastsettes.
Noen finansmarkedsinfrastrukturer, for eksempel sentrale motparter eller verdipapirsentraler, er også godkjent som
kredittinstitusjoner. Særlig tilbyr noen verdipapirsentraler banklignende tjenester som et tillegg til sin virksomhet som
markedsinfrastruktur. I motsetning til kredittinstitusjoner har verdipapirsentraler ikke dekkede innskudd, men hovedsakelig
intradagsaldo eller «over natten»-saldo som følge av oppgjør av verdipapirtransaksjoner de gjennomfører for
finansinstitusjoner eller sentralbanker. Dette fører vanligvis ikke til kontantbeholdninger som kan likestilles med midler
som skaffes med sikte på å utøve bankvirksomhet. Ettersom de banklignende tjenestene som utføres av finansmarkeds-
infrastrukturer, er tilleggstjenester til deres hovedvirksomheter, som er clearing eller oppgjør, for hvilke de omfattes av
strenge tilsynskrav i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(1) og (EU) nr. 909/2014(2) samt de
relevante bestemmelsene i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, og ettersom finansmarkeds-
infrastrukturenes forretningsmodell ikke medfører risikoer som kan sammenlignes med en kredittinstitusjons risikoer, bør
det bare tas hensyn til de forpliktelsene som er knyttet til foretakenes banklignende virksomhet, ved fastsettelsen av deres
samlede forpliktelser for å beregne deres årlige grunnbidrag.

12) Regnskapsføring av derivater er ikke harmonisert i Unionen når det gjelder individuelle kontoer, og dette kan derfor påvirke
beløpet for forpliktelser som det skal tas hensyn til ved beregningen av den enkelte banks bidrag. Den metoden for
beregning av uvektet kjernekapitalandel som er nevnt i artikkel 429 nr. 6 og 7 i forordning (EU) nr. 575/2013, får
anvendelse på alle banker og sikrer at samme derivatkontrakt, og særlig avregningen mellom derivatkontrakter, vil bli
vurdert på samme måte uansett hvilken regnskapsramme banken omfattes av. For å sikre en harmonisert behandling av
derivater ved fastsettelsen av det årlige grunnbidraget, som gjør det mulig å sammenligne institusjonenes verdsettinger og
oppnå like konkurransevilkår i hele Unionen, bør derivater verdsettes i samsvar med artikkel 429 nr. 6 og 7 i forordning
(EU) nr. 575/2013. For å sikre forutsigbarhet når derivater verdsettes i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013, bør det
fastsettes at en slik verdsetting ikke kan føre til en verdi som er lavere enn 75 % av verdien av de aktuelle derivatene i
henhold til den relevante regnskapsrammen.

13) Noen kredittinstitusjoner er støttebanker som har som formål å fremme de politiske målene til en medlemsstats sentrale,
regionale eller lokale myndighet hovedsakelig ved å gi støttelån på et ikke-konkurranseutsatt og ikke-profittorientert
grunnlag. Lånene som gis av slike institusjoner, er direkte eller indirekte delvis garantert av den sentrale, regionale eller
lokale myndigheten. Støttelån gis på et ikke-konkurranseutsatt og ikke-profittorientert grunnlag med sikte på å fremme de
politiske målene til Unionen eller en medlemsstats sentralmyndighet eller regionale myndighet. Støttelån gis noen ganger
gjennom en annen institusjon som opptrer som formidler (formidlingslån). I slike tilfeller får den formidlende
kredittinstitusjonen støttelån fra en multilateral utviklingsbank eller et offentlig foretak og gir dem videre til andre
kredittinstitusjoner som tilbyr dem til sluttkundene. Ettersom de formidlende kredittinstitusjonene videreformidler disse
lånenes likviditet fra den opprinnelige støttebanken til en utlånende institusjon eller en annen formidlerinstitusjon, bør slike 
forpliktelser ikke medregnes i de samlede forpliktelsene som skal tas i betraktning ved beregningen av det årlige
grunnbidraget.

14) Artikkel 103 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU krever at alle institusjoner skal bidra til ordningene for krisehåndterings-
finansiering. Det må imidlertid oppnås en rimelig og rettferdig balanse mellom en institusjons forpliktelse til å bidra til en
ordning for krisehåndteringsfinansiering, og dens størrelse, risikoprofil, omfanget av og kompleksiteten i dens virksomhet,
dens forbindelser med andre institusjoner eller med finanssystemet i sin alminnelighet, hvordan dens mislighold vil påvirke
finansmarkedene, andre institusjoner, finansieringsvilkårene eller hele økonomien, og dermed sannsynligheten for at en

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 
(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1).

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og
om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 av 28.8.2014, 
s. 1). 
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institusjon innleder krisehåndtering og benytter ordningen for krisehåndteringsfinansiering. Krisehåndteringsmyndighetene 
skal i henhold til artikkel 4 i direktiv 2014/59/EU ta hensyn til slike forhold når de avgjør om visse institusjoner bør 
omfattes av forenklede forpliktelser når det gjelder kravene om å utarbeide gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner. Det 
bør også tas hensyn til den administrative byrden som følger av beregningen av årlige bidrag for visse institusjoner og 
krisehåndteringsmyndigheter, når det foretas en avveining mellom oppfyllelsen av kravene i direktiv 2014/59/EU og 
særtrekkene til de ulike institusjonene som omfattes av nevnte direktiv. 

15) Små institusjoner har vanligvis ikke en høy risikoprofil og er ofte mindre systemviktige enn store institusjoner, og i mange 
tilfeller påvirker deres mislighold hele økonomien i mindre grad enn store institusjoners mislighold. Samtidig kan det ikke
utelukkes at små institusjoners mislighold kan påvirke den finansielle stabiliteten, ettersom selv små institusjoner kan skape
systemrisiko på grunn av sin rolle i det store banksystemet, de kumulative virkningene av deres nettverk eller den
spredningseffekten som kan oppstå gjennom svekket tillit til banksystemet.

16) Ettersom små institusjoner i de fleste tilfeller ikke utgjør en systemrisiko og det er mindre sannsynlighet for at de må
krisehåndteres, noe som igjen reduserer sannsynligheten for at de nyter godt av ordningene for krisehåndteringsfinansiering,
sammenlignet med store institusjoner, bør metoden for beregning av deres årlige bidrag til ordningene for krisehåndterings-
finansiering forenkles. De årlige bidragene fra små institusjoner bør bestå av et fast beløp som baseres utelukkende på deres
årlige grunnbidrag og står i forhold til deres størrelse. En slik metode bør muliggjøre et tilpasset system av årlige bidrag,
ettersom krisehåndteringsmyndigheten, når den fastsetter det årlige bidraget fra hver institusjon, må opprettholde et årlig
målnivå for ordningen for krisehåndteringsfinansiering. Et system med fast beløp gjenspeiler derfor det faktum at små
organisasjoner i mange tilfeller er mindre risikofylte, og dette gjør det mulig å foreta en mer omfattende justering av de
større institusjonenes bidrag i forhold til deres risikoprofil, ettersom de vanligvis er viktigere for systemet.

17) For å fastslå hvilke institusjoner som anses som små, bør det anvendes to terskler, der den første terskelen, basert på
samlede forpliktelser (unntatt ansvarlig kapital) minus dekkede innskudd, bør være høyst 300 millioner euro, og den andre
terskelen, basert på samlede eiendeler, ikke bør overstige 1 milliard euro. Den andre terskelen bør hindre at større
institusjoner som når opp til den første terskelen for beløpet for forpliktelser, blir omfattet av det forenklede systemet.

18) Det bør også trekkes et skille innenfor kategorien av små institusjoner, ettersom noen er svært små, mens andre ligger nær
de tersklene som gir dem mulighet til å dra nytte av det forenklede systemet. I et system med et fast beløp vil de årlige
bidragene fra svært små institusjoner være uforholdsmessig høyere enn bidragene fra små institusjoner som ligger nær
tersklene. Samtidig bør det unngås at det forenklede systemet fører til uforholdsmessig store forskjeller mellom de årlige
bidragene fra de største av de små institusjonene og de institusjonene som ikke omfattes av det forenklede systemet fordi de
ligger rett over tersklene. For å unngå slike uønskede virkninger er det derfor hensiktsmessig å fastsette et system med flere
kategorier av små institusjoner hvis årlige bidrag bør bestå av forskjellige faste beløp. Dette bør muliggjøre trinnvise bidrag
i det forenklede systemet, og en gradvis overgang fra de høyeste faste beløpene til de laveste av bidragene, i henhold til
metoden der det årlige grunnbidraget justeres etter institusjonens risikoprofil.

19) Dersom krisehåndteringsmyndigheten fastslår at en liten institusjon har en særlig høy risikoprofil, bør den ha mulighet til å
beslutte at den berørte institusjonen ikke lenger skal dra nytte av det forenklede systemet, og at institusjonens bidrag i stedet
bør beregnes i henhold til metoden der det årlige grunnbidraget justeres etter andre risikofaktorer enn institusjonens
størrelse.

20) Institusjoner nevnt i artikkel 45 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU vil ikke bli rekapitalisert ved hjelp av ordningene for
krisehåndteringsfinansiering i samsvar med artikkel 44 og 101 i direktiv 2014/59/EU, ettersom de vil bli avviklet gjennom
nasjonal insolvensbehandling eller andre framgangsmåter som gjennomføres i samsvar med artikkel 38, 40 eller 42 i
direktiv 2014/59/EU, og deres virksomhet vil opphøre. Disse framgangsmåtene sikrer at disse institusjonenes kreditorer,
herunder innehavere av obligasjoner med fortrinnsrett dersom det er relevant, vil bære tapet på en måte som er forenlig med
krisehåndteringsmålene. Deres bidrag til ordningene for krisehåndteringsfinansiering bør derfor gjenspeile disse
særtrekkene. Ordningene for krisehåndteringsfinansiering kan imidlertid brukes for de andre formålene nevnt i artikkel 101
i direktiv 2014/59/EU. Dersom en slik institusjon anvender ordningen for krisehåndteringsfinansiering for slike formål, bør
krisehåndteringsmyndigheten kunne sammenligne risikoprofilen til alle andre institusjoner som omfattes av artikkel 45 nr. 3 
i direktiv 2014/59/EU, med risikoprofilen til den institusjonen som anvendte ordningen for krisehåndteringsfinansiering, og 
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anvende metoden fastsatt i denne delegerte rettsakten på institusjoner som har en risikoprofil som tilsvarer eller er høyere 
enn risikoprofilen til institusjonene som har anvendt ordningen for krisehåndteringsfinansiering. Det er også hensiktsmessig 
å utarbeide en liste over faktorer som krisehåndteringsmyndigheten skal ta hensyn til når den sammenligner risikoprofiler. 

21) For å gjøre det mulig for medlemsstatenes krisehåndteringsmyndigheter å oppnå en harmonisert tolkning av kriteriene
fastsatt i artikkel 103 nr. 7 i direktiv 2014/59/EU, slik at risikoindikatoren for institusjoner med sikte på beregningen av
individuelle bidrag til ordningene for krisehåndteringsfinansiering fastsettes på samme måte i hele Unionen, bør det
fastsettes et antall risikopilarer og tilsvarende risikoindikatorer for hver av disse pilarene som krisehåndterings-
myndighetene skal ta hensyn til når de vurderer institusjoners risikoprofil. For å sikre en konsekvent tilsynspraksis bør
risikoindikatorene bygge på referanseverdier som allerede er fastsatt i gjeldende bestemmelser, eller er i ferd med å bli
fastsatt.

22) Dersom den relevante lovgivningen inneholder bestemmelser om unntak som fritar institusjonene fra å fastsette noen av
risikoindikatorene på institusjonsnivå, og, dersom det er relevant, forutsatt at vedkommende myndigheter tillater
anvendelsen av slike unntak, bør krisehåndteringsmyndighetene vurdere de relevante indikatorene på konsolidert eller
delkonsolidert nivå, avhengig av omstendighetene, for å sikre konsekvent tilsynspraksis og at konserner som benytter disse
unntakene, ikke blir utilbørlig straffet.

23) For å gjøre det mulig for krisehåndteringsmyndighetene å anvende en konsekvent tilnærming med hensyn til de ulike
risikopilarenes og -indikatorenes betydning ved beregningen av institusjonenes risikoprofil, bør også den relative vekten av
hver risikopilar og -indikator fastsettes ved denne forordning. Det er imidlertid viktig at krisehåndteringsmyndighetene gis
tilstrekkelig fleksibilitet ved vurderingen av institusjoners risikoprofil, slik at de kan tilpasse anvendelsen av risikopilarer og 
-indikatorer i samsvar med hver enkelt institusjons særtrekk. Ettersom dette ikke kan oppnås bare gjennom fastsettelsen av
en ramme for vurdering av risikoprofilen, men krever et visst rom for skjønnsutøvelse når vekten av visse risikoindikatorer
skal fastsettes i enkelttilfeller, bør vekten av noen risikoindikatorer bare være veiledende, eller det bør fastsettes en ramme
som gjør det mulig for krisehåndteringsmyndighetene å beslutte om disse indikatorene er relevante i et gitt tilfelle.

24) Ved fastsettelsen av vekten av ulike indikatorer som tilsvarer en bestemt pilar, bør aggregering innenfor pilarer skje ved
hjelp av et aritmetisk vektet gjennomsnitt av de enkelte indikatorene. Beregningen av den endelige sammensatte
risikoindikatoren for hver institusjon bør baseres på det geometrisk vektede gjennomsnittet av de enkelte pilarene, for å
unngå at kompensasjonsvirkninger mellom pilarene gjør at en institusjon som skårer relativt godt under flere risikopilarer,
men svært dårlig under en annen, vanligvis vil få et middels resultat basert på det aritmetiske gjennomsnittet av de enkelte
pilarene.

25) Intervallet for å vurdere hvilken grad av risiko en institusjon utgjør, bør tillate en tilstrekkelig tilpasning av institusjonenes
risikoprofil i samsvar med de ulike risikopilarene og -indikatorene fastsatt i denne forordning, samtidig som det gis nok
sikkerhet og forutsigbarhet med hensyn til de årlige beløpene som institusjonene vil måtte bidra med i henhold til direktiv
2014/59/EU og denne forordning.

26) For å sikre at bidragene faktisk betales, er det nødvendig å fastsette betalingsvilkårene og -måtene. Særlig i forbindelse
med bidrag som ikke utbetales i kontanter, men i ugjenkallelige betalingsforpliktelser i samsvar med artikkel 103 i
direktiv 2014/59/EU, er det nødvendig å angi hvilken andel av ugjenkallelige betalingsforpliktelser hver institusjon kan
anvende, og hvilken type sikkerhet som godtas for å dekke disse ugjenkallelige betalingsforpliktelsene, slik at
krisehåndteringsmyndigheten, i tilfeller der det er vanskelig å iverksette den ugjenkallelige betalingsforpliktelsen, kan
sikre at betalingen faktisk skjer. For å sikre at de årlige bidragene faktisk betales, er det nødvendig å gi krisehåndterings-
myndighetene særskilt myndighet til å ilegge administrative sanksjoner og iverksette andre forvaltningsmessige tiltak
overfor institusjoner som ikke oppfyller denne forordnings krav til beregning og justering av bidragene, for eksempel
kravet om å gi de opplysningene som krisehåndteringsmyndigheten anmoder om. Krisehåndteringsmyndigheten bør
også ha myndighet til å ilegge en institusjon dagbøter dersom den berørte institusjonen bare delvis betaler det årlige
bidraget som forfaller, eller dersom den ikke betaler, eller dersom institusjonen ikke oppfyller kravene i
krisehåndteringsmyndighetens melding. I tillegg er det nødvendig å fastsette særlige krav til utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter.

27) For å sikre at risikojusteringen fortsetter å gjenspeile utviklingen i banksektoren og derfor løpende oppfyller kravene i
direktiv 2014/59/EU, vil Kommisjonen, på grunnlag av erfaringene med anvendelsen av den, før 1. juni 2016, på nytt
vurdere risikojusteringen for beregningen av de årlige bidragene, og særlig hvorvidt risikojusteringsmultiplikatoren fastsatt
i denne forordning er hensiktsmessig, og hvorvidt det er behov for å forhøye den øvre grensen for risikojusterings-
multiplikatoren.
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28) Ettersom medlemsstatenes forpliktelse til å innkreve årlige bidrag fra institusjoner som har tillatelse på deres territorium, og
som i henhold til artikkel 130 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU gjelder fra 1. januar 2015, bør denne forordning også få
anvendelse fra 1. januar 2015. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVSNITT 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter regler for følgende: 

a) Metoden for beregning av bidragene som institusjoner skal betale til ordningene for krisehåndteringsfinansiering, og
metoden for justering av disse bidragene etter institusjonens risikoprofil.

b) Institusjonenes forpliktelser med hensyn til opplysninger som skal framlegges med sikte på beregning og betaling av
bidragene til ordningene for krisehåndteringsfinansiering.

c) Tiltakene som skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene kontrollerer at bidragene er betalt på riktig måte.

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på institusjoner nevnt i artikkel 103 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU og definert i artikkel 2
nr. 1 punkt 23. Den får også anvendelse på et sentralorgan og dets tilknyttede institusjoner på konsolidert grunnlag dersom de
tilknyttede institusjonene helt eller delvis er unntatt fra tilsynskravene i nasjonal rett i samsvar med artikkel 10 i forordning
(EU) nr. 575/2013.

2. Enhver henvisning til et konsern bør omfatte et sentralorgan og alle kredittinstitusjoner som er fast tilknyttet
sentralorganet som nevnt i artikkel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, samt deres datterforetak.

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU(1) og direktiv 2014/59/EU 
anvendelse. I denne forordning menes videre med 

1) «institusjoner» kredittinstitusjoner som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 2 i direktiv 2014/59/EU, eller verdipapirforetak
som definert i nr. 2 i denne artikkel, samt et sentralorgan og alle kredittinstitusjoner som er fast tilknyttet sentralorganet
som nevnt i artikkel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, i sin helhet på konsolidert grunnlag, forutsatt at vilkårene i
artikkel 2 nr. 1 er oppfylt,

2) «verdipapirforetak» verdipapirforetak som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 3 i direktiv 2014/59/EU, unntatt
verdipapirforetak som faller inn under definisjonen i artikkel 96 nr. 1 bokstav a) eller b) i forordning (EU) nr. 575/2013,
eller verdipapirforetak som utøver virksomhet 8 i avsnitt A i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/39/EF(2), men som ikke utøver virksomhet 3 eller 6 i avsnitt A i vedlegg I til nevnte direktiv,

3) «årlig målnivå» det samlede beløpet for årlige bidrag fastsatt for hver bidragsperiode av krisehåndteringsmyndigheten for
å nå målnivået nevnt i artikkel 102 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU,

4) «finansieringsordning» en ordning for å sikre at krisehåndteringsmyndigheten på en effektiv måte kan anvende
krisehåndteringsverktøy og -fullmakter som nevnt i artikkel 100 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU,

5) «årlig bidrag» det beløpet nevnt i artikkel 103 i direktiv 2014/59/EU som krisehåndteringsmyndigheten i løpet av
bidragsperioden innkrever til den nasjonale finansieringsordningen fra hver av institusjonene nevnt i artikkel 2 i denne
forordning,  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU av 16. april 2014 om innskuddsgarantiordninger (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 149). 
(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av
30.4.2004, s. 1). 
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6) «bidragsperiode» et kalenderår, 

7) «krisehåndteringsmyndighet» myndigheten nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 18 i direktiv 2014/59/EU eller enhver annen 
relevant myndighet som er utnevnt av medlemsstatene i henhold til artikkel 100 nr. 2 og 6 i direktiv 2014/59/EU, 

8) «vedkommende myndighet» en vedkommende myndighet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 40 i forordning (EU) 
nr. 575/2013, 

9) «innskuddsgarantiordninger» ordninger nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), b) eller c) i direktiv 2014/49/EU, 

10) «dekkede innskudd» innskuddene nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2014/49/EU, unntatt midlertidig høye innskudd som 
definert i artikkel 6 nr. 2 i nevnte direktiv, 

11) «samlede forpliktelser» samlede forpliktelser som definert i avsnitt 3 i rådsdirektiv 86/635/EØF(1), eller som definert i 
samsvar med de internasjonale standardene for finansiell rapportering som er nevnt i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1606/2002(2), 

12) «samlede eiendeler» samlede eiendeler som definert i avsnitt 3 i direktiv 86/635/EØF, eller som definert i samsvar med de 
internasjonale standardene for finansiell rapportering som er nevnt i forordning (EF) nr. 1606/2002, 

13) «samlet risikoeksponering» den samlede risikoeksponeringen som definert i artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) 
nr. 575/2013, 

14) «ren kjernekapitaldekning» dekning som nevnt i artikkel 92 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, 

15) «MREL» minstekrav til ansvarlig kapital og ►C1 konvertibel gjeld ◄ som definert i artikkel 45 nr. 1 i direktiv 
2014/59/EU, 

16) «ansvarlig kapital» ansvarlig kapital som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 118 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

17) «►C1 konvertibel gjeld ◄» forpliktelser og kapitalinstrumenter som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 71 i direktiv 
2014/59/EU, 

18) «uvektet kjernekapitalandel» en uvektet kjernekapitalandel som definert i artikkel 429 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

19) «likviditetsreservedekning» en likviditetsreservedekning som definert i artikkel 412 i forordning (EU) nr. 575/2013 og 
som ytterligere definert i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61(3), 

20) «netto stabil finansieringsgrad» (NSFR) netto stabil finansieringsgrad rapportert i samsvar med artikkel 415 i forordning 
(EU) nr. 575/2013, 

21) «sentral motpart» en juridisk person som definert i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

22) «derivater» derivater i henhold til vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013, 

23) «verdipapirsentral» en juridisk person som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 1 og i artikkel 54 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 909/2014(4), 

24) «oppgjør» avslutning av en verdipapirtransaksjon som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 2 i forordning (EU) nr. 909/2014, 

25) «clearing» prosessen med å fastsette posisjoner som definert i artikkel 2 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

26) «finansmarkedsinfrastruktur» for denne forordnings formål en sentral motpart som nevnt i nr. 21 i denne artikkel, eller en 
verdipapirsentral som nevnt i nr. 23 i denne artikkel, som er godkjent som institusjon i samsvar med artikkel 8 i direktiv 
2013/36/EU,  

  
(1) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT 

L 372 av 31.12.1986, s. 1). 
(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT 

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 
(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/61 av 10. oktober 2014 om utfylling av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

likviditetsdekningskrav for kredittinstitusjoner (se EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1). 
(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og 

om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 av 28.8.2014, 
s. 1). 
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27) «støttebank» ethvert foretak eller enhver enhet som er opprettet av en sentralmyndighet eller en regional myndighet i en 
medlemsstat, som gir støttelån på ikke-konkurranseutsatt og ikke-profittorientert grunnlag med sikte på å fremme 
vedkommende myndighets politiske mål, forutsatt at denne myndigheten har plikt til å beskytte foretakets eller enhetens 
økonomiske grunnlag og opprettholde dets/dens levedyktighet i hele levetiden, eller at minst 90 % av den opprinnelige 
finansieringen eller av støttelånet den gir, er direkte eller indirekte garantert av denne myndigheten, 

28) «støttelån» et lån gitt av en støttebank eller gjennom en formidlende bank på et ikke-konkurranseutsatt og ikke-
profittorientert grunnlag, med sikte på å fremme de politiske målene til sentrale eller regionale myndigheter i en 
medlemsstat, 

29) «formidlerinstitusjon» en kredittinstitusjon som formidler støttelån, forutsatt at den ikke gir dem i form av kreditt til en 
sluttkunde. 

AVSNITT 2 

METODER 

Artikkel 4 

Fastsettelse av årlige bidrag 

1.  Krisehåndteringsmyndighetene skal, på grunnlag av opplysninger som institusjonen gir i samsvar med artikkel 14, 
fastsette de årlige bidragene som skal betales av hver institusjon i forhold til dens risikoprofil, ved å anvende metodene fastsatt i 
dette avsnittet. 

2.  Krisehåndteringsmyndigheten skal fastsette det årlige bidraget nevnt i nr. 1 på grunnlag av det årlige målnivået for 
ordningen for krisehåndteringsfinansiering, idet det tas hensyn til målnivået som skal nås innen 31. desember 2024 i samsvar 
med artikkel 102 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU, og på grunnlag av gjennomsnittet av dekkede innskudd i foregående år, beregnet 
kvartalsvis, for alle institusjoner som har tillatelse på dens territorium. 

Artikkel 5 

Risikojustering av det årlige grunnbidraget 

1.  Følgende forpliktelser skal ikke tas med i beregningen av bidragene nevnt i artikkel 103 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU: 

a)  De konserninterne forpliktelsene som følger av transaksjoner mellom to institusjoner som tilhører samme konsern, forutsatt 
at alle følgende vilkår er oppfylt: 

i)  Begge institusjonene er etablert i Unionen. 

ii)  Begge institusjonene er fullt ut omfattet av det samme konsoliderte tilsynet i samsvar med artikkel 6–17 i forordning 
(EU) nr. 575/2013 og er gjenstand for egnede sentraliserte framgangsmåter for risikovurdering, -måling og -kontroll, 
og 

iii)  det foreligger ingen nåværende eller forutsette vesentlige praktiske eller juridiske hindringer for rask tilbakebetaling av 
forpliktelsen ved forfall. 

b)  Forpliktelsene som skapes av en institusjon som er medlem av en institusjonell beskyttelsesordning som omhandlet i 
artikkel 2 nr. 1 punkt 8 i direktiv 2014/59/EU, og som av vedkommende myndighet har fått tillatelse til å anvende artikkel 
113 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013, gjennom en avtale inngått med en annen institusjon som er medlem av den 
samme institusjonelle beskyttelsesordningen. 

c)  Når det gjelder en sentral motpart som er etablert i en medlemsstat som har benyttet muligheten omhandlet i artikkel 14 
nr. 5 i forordning (EU) nr. 648/2012, forpliktelser knyttet til clearingvirksomhet som definert i artikkel 2 nr. 3 i nevnte 
forordning, herunder forpliktelser som følger av et tiltak som den sentrale motparten treffer for å oppfylle marginkrav, for å 
opprette et misligholdsfond og for å opprettholde tilstrekkelige forhåndsfinansierte økonomiske midler til å dekke mulige 
tap gjennom anvendelse av kaskadeprinsippet ved mislighold i samsvar med nevnte forordning, samt for å investere sine 
økonomiske midler i samsvar med artikkel 47 i nevnte forordning.  
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d)  Når det gjelder en verdipapirsentral, forpliktelsene som er knyttet til en verdipapirsentrals virksomhet, herunder 
forpliktelser overfor verdipapirsentralens deltakere eller tjenesteytere med en løpetid på mindre enn sju dager i forbindelse 
med virksomhet som den har fått tillatelse til å yte banklignende tilleggstjenester for i samsvar med avdeling IV i 
forordning (EU) nr. 909/2014, men med unntak av andre forpliktelser som følger av slik banklignende virksomhet. 

e)  Når det gjelder verdipapirforetak, de forpliktelsene som oppstår gjennom innehav av kunders eiendeler eller penger, herunder 
kunders eiendeler eller penger som innehas på vegne av UCITS-er som definert i artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2009/65/EF(1), eller av AIF-er som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2011/61/EU(2), forutsatt at en slik kunde er beskyttet i henhold til gjeldende insolvenslovgivning. 

f)  Når det gjelder institusjoner som formidler støttelån, formidlerinstitusjonens forpliktelser overfor den opprinnelige eller en 
annen støttebank eller en annen formidlerinstitusjon, og den opprinnelige støttebankens forpliktelser overfor sine 
finansieringsparter i den utstrekning beløpet for disse forpliktelsene motsvares av denne institusjonens støttelån. 

2.  Forpliktelsene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) skal, jevnt fordelt på hver transaksjon, trekkes fra de samlede forpliktelsene 
til institusjonene som er parter i de transaksjonene eller avtalene som er nevnt i nr. 1 bokstav a) og b). 

3.  Ved anvendelsen av dette avsnittet skal det årlige gjennomsnittsbeløpet, beregnet kvartalsvis, for forpliktelser nevnt i nr. 1 
som oppstår som følge av derivatkontrakter, verdsettes i samsvar med artikkel 429 nr. 6 og 7 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Den verdien som tildeles forpliktelser som følger av derivatkontrakter, kan imidlertid ikke være mindre enn 75 % av verdien av 
de samme forpliktelsene som følger av anvendelsen av de regnskapsreglene som gjelder for den berørte institusjonen i 
forbindelse med finansiell rapportering. 

Dersom det i henhold til nasjonale regnskapsstandarder som gjelder for en institusjon, ikke foreligger regnskapsmål for 
eksponeringen mot visse derivater som holdes utenfor balansen, skal institusjonen rapportere til krisehåndteringsmyndigheten 
summen av de positive virkelige verdiene for disse derivatene som gjenanskaffelseskost og legge dem til i verdiene som føres i 
balansen. 

4.  Ved anvendelsen av dette avsnittet skal de samlede forpliktelsene nevnt i nr. 1 ikke omfatte den bokførte verdien av 
forpliktelser som følger av derivatkontrakter, men de skal omfatte den tilsvarende verdien fastsatt i samsvar med nr. 3. 

5.  Når krisehåndteringsmyndigheten kontrollerer om alle vilkår og krav nevnt i nr. 1–4 er oppfylt, skal den basere seg på de 
relevante vurderingene som er foretatt av vedkommende myndigheter, og som gjøres tilgjengelige i samsvar med artikkel 90 i 
direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 6 

Risikopilarer og -indikatorer 

1.  Krisehåndteringsmyndigheten skal vurdere institusjonenes risikoprofil på grunnlag av følgende fire risikopilarer: 

a)  Risikoeksponering. 

b)  Finansieringskildenes stabilitet og mangfold. 

c)  Institusjonens betydning for stabiliteten i finanssystemet eller økonomien. 

d)  Ytterligere risikoindikatorer som fastsettes av krisehåndteringsmyndigheten.  

  
(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 
(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 
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2.  Pilaren «risikoeksponering» skal bestå av følgende risikoindikatorer: 

a)  Ansvarlig kapital og ►C1 konvertibel gjeld ◄ som innehas av institusjonen ut over MREL. 

b)  Uvektet kjernekapitalandel. 

c)  Ren kjernekapitaldekning. 

d)  Samlet risikoeksponering dividert med samlede eiendeler. 

3.  Pilaren «finansieringskildenes stabilitet og mangfold» skal bestå av følgende risikoindikatorer: 

a)  Netto stabil finansieringsgrad. 

b)  Likviditetsreservedekning. 

4.  Pilaren «institusjonens betydning for stabiliteten i finanssystemet eller økonomien» skal bestå av indikatoren «andel av 
interbanklån og -innskudd i Den europeiske union, som gjenspeiler institusjonens betydning for etableringsstatens økonomi». 

5.  Pilaren «ytterligere risikoindikatorer som fastsettes av krisehåndteringsmyndigheten» skal bestå av følgende indikatorer: 

a)  Handelsvirksomhet, eksponeringer utenfor balansen, derivater, kompleksitet og krisehåndteringsmuligheter. 

b)  Medlemskap i en institusjonell beskyttelsesordning. 

c)  Omfanget av tidligere ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige. 

Når krisehåndteringsmyndigheten fastsetter de ulike risikoindikatorene i pilaren «ytterligere risikoindikatorer som fastsettes av 
krisehåndteringsmyndigheten», skal den ta hensyn til disse indikatorenes betydning i lys av sannsynligheten for at den berørte 
institusjonen vil bli krisehåndtert, og den derav følgende sannsynligheten for at ordningen for krisehåndteringsfinansiering vil 
bli anvendt dersom institusjonen krisehåndteres. 

6.  Ved fastsettelsen av indikatorene «handelsvirksomhet, eksponeringer utenfor balansen, derivater, kompleksitet og 
krisehåndteringsmuligheter» nevnt i nr. 5 bokstav a) skal krisehåndteringsmyndigheten ta hensyn til følgende: 

a)  Institusjonens økte risikoprofil som følge av 

i)  handelsvirksomhetens betydning i forhold til balansens størrelse, den ansvarlige kapitalens størrelse, eksponeringenes 
risiko og den overordnede forretningsmodellen, 

ii)  betydningen av eksponeringene utenfor balansen i forhold til balansens størrelse, den ansvarlige kapitalens størrelse og 
eksponeringenes risiko, 

iii)  betydningen av derivatenes beløp i forhold til balansens størrelse, den ansvarlige kapitalens størrelse, eksponeringenes 
risiko og den overordnede forretningsmodellen, 

iv)  i hvilket omfang institusjonens forretningsmodell og organisasjonsstruktur anses å være kompleks i samsvar med 
avdeling II kapittel II i direktiv 2014/59/EU. 

b)  Institusjonens reduserte risikoprofil som følge av 

i)  det relative beløpet for derivater som cleares gjennom en sentral motpart, 

ii)  i hvilket omfang en institusjon kan krisehåndteres omgående og uten juridiske hindringer i samsvar med avdeling II 
kapittel II i direktiv 2014/59/EU.  
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7.  Når krisehåndteringsmyndigheten fastsetter indikatoren nevnt i nr. 5 bokstav b), skal den ta hensyn til følgende: 

a)  Hvorvidt de midlene som er umiddelbart tilgjengelige til både rekapitalisering og likviditetsfinansiering for å støtte den 
berørte institusjonen dersom den får problemer, er tilstrekkelige til at institusjonen kan få en troverdig og reell støtte. 

b)  Graden av retts- eller kontraktssikkerhet for at midlene nevnt i bokstav a) vil bli fullt utnyttet før det kan anmodes om 
ekstraordinær offentlig støtte. 

8.  Risikoindikatoren nevnt i nr. 5 bokstav c) skal ha den høyeste verdien i intervallet nevnt i trinn 3 i vedlegg I for 

a)  enhver institusjon som er en del av et konsern som er under omstrukturering etter å ha mottatt statsmidler eller tilsvarende 
midler, f.eks. fra en ordning for krisehåndteringsfinansiering, og fortsatt befinner seg i omstrukturerings- eller 
avviklingsperioden, unntatt de siste to årene av gjennomføringen av omstruktureringsplanen, 

b)  enhver institusjon som avvikles, inntil avviklingsplanen utløper (i den utstrekning institusjonen fortsatt er forpliktet til å 
betale bidrag). 

For alle andre institusjoner skal den ha den laveste verdien i intervallet nevnt i trinn 3 i vedlegg I. 

9.  Ved anvendelsen av nr. 6, 7 og 8 skal krisehåndteringsmyndigheten basere seg på de tilgjengelige vurderingene som er 
foretatt av vedkommende myndigheter. 

Artikkel 7 

Risikopilarenes og -indikatorenes relative vekt 

1.  Når krisehåndteringsmyndigheten vurderer en institusjons risikoprofil, skal den anvende følgende vekter for 
risikopilarene: 

a)  Risikoeksponering: 50 %. 

b)  Finansieringskildenes stabilitet og mangfold: 20 %. 

c)  Institusjonens betydning for stabiliteten i finanssystemet eller økonomien: 10 %. 

d)  Ytterligere risikoindikatorer som fastsettes av krisehåndteringsmyndigheten: 20 %. 

2.  Den relative vekten av de risikoindikatorene som krisehåndteringsmyndighetene skal vurdere for å bestemme pilaren 
«risikoeksponering», skal være følgende: 

a)  Ansvarlig kapital og ►C1 konvertibel gjeld ◄ som innehas av institusjonen ut over MREL: 25 %. 

b)  Uvektet kjernekapitalandel: 25 %. 

c)  Ren kjernekapitaldekning: 25 %. 

d)  Samlet risikoeksponering dividert med samlede eiendeler: 25 %. 

3.  Hver risikoindikator i pilaren «finansieringskildenes stabilitet og mangfold» skal ha samme vekt. 

4.  Den relative vekten av hver indikator som krisehåndteringsmyndighetene skal vurdere for å bestemme pilaren «ytterligere 
risikoindikatorer som fastsettes av krisehåndteringsmyndigheten», skal være følgende: 

a)  Handelsvirksomhet, eksponeringer utenfor balansen, derivater, kompleksitet og krisehåndteringsmuligheter: 45 %. 

b)  Medlemskap i en institusjonell beskyttelsesordning: 45 %. 

c)  Omfanget av tidligere ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige: 10 %. 

Når krisehåndteringsmyndigheten anvender indikatoren nevnt i bokstav b), skal den ta hensyn til den relative vekten av 
indikatoren nevnt i bokstav a).  
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Artikkel 8 

Anvendelse av risikoindikatorene i særlige tilfeller 

1.  Dersom en vedkommende myndighet har gitt et unntak for en institusjon i samsvar med artikkel 8 og 21 i forordning (EU) 
nr. 575/2013, skal krisehåndteringsmyndigheten anvende indikatoren nevnt i artikkel 6 nr. 3 bokstav b) i denne forordning på 
nivået for likviditetsundergruppen. Resultatet som oppnås med denne indikatoren på nivået for likviditetsundergruppen, skal 
gjelde for hver institusjon som er en del av likviditetsundergruppen, med sikte på beregningen av institusjonens risikoindikator. 

2.  Dersom vedkommende myndighet har avstått fra å anvende kapitalkrav på en institusjon på individuelt nivå i henhold til 
artikkel 7 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 og krisehåndteringsmyndigheten også har avstått fra å anvende MREL på 
individuelt nivå for samme institusjon i samsvar med artikkel 45 nr. 12 i direktiv 2014/59/EU, kan indikatoren nevnt i artikkel 6 
nr. 2 bokstav a) i denne forordning beregnes på konsolidert nivå. Resultatet som oppnås med denne indikatoren på konsolidert 
nivå, skal gjelde for hver institusjon som er en del av konsernet, med sikte på beregningen av institusjonens risikoindikator. 

3.  Dersom en vedkommende myndighet har gitt et unntak for en institusjon under andre omstendigheter som er definert i 
forordning (EU) nr. 575/2013, kan de relevante indikatorene beregnes på konsolidert nivå. Resultatet som oppnås med disse 
indikatorene på konsolidert nivå, skal gjelde for hver institusjon som er en del av konsernet, med sikte på beregningen av 
institusjonens risikoindikatorer. 

Artikkel 9 

Anvendelse av risikojusteringen på det årlige grunnbidraget 

1.  Krisehåndteringsmyndigheten skal fastsette multiplikatoren for ytterligere risikojustering for hver institusjon ved å 
kombinere risikoindikatorene nevnt i artikkel 6 i samsvar med formelen og framgangsmåtene i vedlegg I. 

2.  Uten at det berører artikkel 10, skal krisehåndteringsmyndigheten for hver bidragsperiode fastsette det årlige bidraget fra 
hver institusjon ved å multiplisere det årlige grunnbidraget med multiplikatoren for ytterligere risikojustering i samsvar med 
formelen og framgangsmåtene i vedlegg I. 

3.  Risikojusteringsmultiplikatoren skal ligge i området mellom 0,8 og 1,5. 

Artikkel 10 

Årlige bidrag fra små institusjoner 

1.  Institusjoner som har samlede forpliktelser, minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd, til en verdi av høyst 50 000 000 
euro, og som har samlede eiendeler til en verdi under 1 000 000 000 euro, skal betale et fast beløp på 1 000 euro som et årlig 
bidrag for hver bidragsperiode. 

2.  Institusjoner som har samlede forpliktelser, minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd, til en verdi over 50 000 000 
euro, men høyst 100 000 000 euro, og som har samlede eiendeler til en verdi under 1 000 000 000 euro, skal betale et fast beløp 
på 2 000 euro som et årlig bidrag for hver bidragsperiode. 

3.  Institusjoner som har samlede forpliktelser, minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd, til en verdi over 100 000 000 
euro, men høyst 150 000 000 euro, og som har samlede eiendeler til en verdi under 1 000 000 000 euro, skal betale et fast beløp 
på 7 000 euro som et årlig bidrag for hver bidragsperiode. 

4.  Institusjoner som har samlede forpliktelser, minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd, til en verdi over 150 000 000 
euro, men høyst 200 000 000 euro, og som har samlede eiendeler til en verdi under 1 000 000 000 euro, skal betale et fast beløp 
på 15 000 euro som et årlig bidrag for hver bidragsperiode. 

5.  Institusjoner som har samlede forpliktelser, minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd, til en verdi over 200 000 000 
euro, men høyst 250 000 000 euro, og som har samlede eiendeler til en verdi under 1 000 000 000 euro, skal betale et fast beløp 
på 26 000 euro som et årlig bidrag for hver bidragsperiode. 

6.  Institusjoner som har samlede forpliktelser, minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd, til en verdi over 250 000 000 
euro, men høyst 300 000 000 euro, og som har samlede eiendeler til en verdi under 1 000 000 000 euro, skal betale et fast beløp 
på 50 000 euro som et årlig bidrag for hver bidragsperiode. 

7.  Uten at det berører nr. 8, og dersom institusjonen inngir tilstrekkelig dokumentasjon for at det faste beløpet nevnt i nr. 1–6 
er høyere enn bidraget som beregnes i samsvar med artikkel 5, skal krisehåndteringsmyndigheten anvende det laveste beløpet. 
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8.  Uten hensyn til nr. 1–6 kan en krisehåndteringsmyndighet treffe en begrunnet beslutning som fastslår at en institusjon har 
en risikoprofil som ikke står i forhold til institusjonens begrensede størrelse, og anvende artikkel 5, 6, 7, 8 og 9 på denne 
institusjonen. Denne beslutningen skal bygge på følgende kriterier: 

a)  Institusjonens forretningsmodell. 

b)  Opplysningene som gis av denne institusjonen i henhold til artikkel 14. 

c)  Risikopilarene og -identifikatorene nevnt i artikkel 6. 

d)  Vedkommende myndighets vurdering av denne institusjonens risikoprofil. 

9.  Nr. 1–8 får ikke anvendelse på institusjoner som har samlede forpliktelser, minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd, 
til en verdi av høyst 300 000 000 euro etter at forpliktelsene nevnt i artikkel 5 nr. 1 er fratrukket. 

10.  Fradragene nevnt i artikkel 5 nr. 1 skal ikke tas hensyn til når nr. 1–9 anvendes på institusjoner som har samlede 
forpliktelser, minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd, til en verdi av høyst 300 000 000 euro før forpliktelsene nevnt i 
artikkel 5 nr. 1 er fratrukket. 

Artikkel 11 

Årlige bidrag fra institusjoner som omfattes av artikkel 45 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU 

1.  Uten at det berører artikkel 10, skal de årlige bidragene fra institusjoner nevnt i artikkel 45 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU 
beregnes i samsvar med artikkel 9 ved å anvende 50 % av deres årlige grunnbidrag. 

2.  Dersom ordningen for krisehåndteringsfinansiering anvendes i en medlemsstat på en institusjon som er nevnt i artikkel 45 
nr. 3 i direktiv 2014/59/EU, for et av formålene nevnt i artikkel 101 i direktiv 2014/59/EU, kan krisehåndteringsmyndigheten 
treffe en begrunnet beslutning som fastslår at artikkel 5, 6, 7, 8 og 9 får anvendelse på institusjoner som har en risikoprofil som 
tilsvarer eller er høyere enn risikoprofilen til institusjonen som har anvendt ordningen for krisehåndteringsfinansiering for et av 
formålene nevnt i artikkel 101 i direktiv 2014/59/EU. Når krisehåndteringsmyndigheten vurderer risikoprofilens likhet i 
forbindelse med den begrunnede beslutningen, skal den ta hensyn til følgende: 

a)  Institusjonens forretningsmodell 

b)  Opplysningene som gis av denne institusjonen i henhold til artikkel 14. 

c)  Risikopilarene og -identifikatorene nevnt i artikkel 6. 

d)  Vedkommende myndighets vurdering av denne institusjonens risikoprofil. 

Artikkel 12 

Nye institusjoner under tilsyn eller statusendring 

1.  Dersom en institusjon er en ny institusjon under tilsyn i bare en del av bidragsperioden, skal delbidraget fastsettes ved at 
metoden som er angitt i avsnitt 3, anvendes på det årlige bidraget beregnet i den påfølgende bidragsperioden på grunnlag av det 
antallet hele måneder i bidragsperioden som institusjonen er under tilsyn. 

2.  En endring av status for en institusjon, herunder en liten institusjon, i bidragsperioden skal ikke påvirke det årlige bidraget 
som skal betales i det aktuelle året. 

Artikkel 13 

Prosess for innkreving av årlige bidrag 

1.  Senest 1. mai hvert år skal krisehåndteringsmyndigheten meddele hver institusjon nevnt i artikkel 2 sin beslutning om det 
årlige bidraget som institusjonen skal betale. 

2.  Krisehåndteringsmyndigheten skal meddele beslutningen på en av følgende måter: 

a)  Elektronisk eller ved hjelp av et annet sammenlignbart kommunikasjonsmiddel som gjør det mulig å bekrefte mottak. 

b)  Per rekommandert brev med mottakskvittering.  
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3.  Beslutningen skal angi på hvilke vilkår og hvordan det årlige bidraget skal betales, samt hvilken andel av ugjenkallelige 
betalingsforpliktelser i henhold til artikkel 103 i direktiv 2014/59/EU hver institusjon kan anvende. Krisehåndteringsmyndigheten 
skal bare godta sikkerhet av en slik type og på slike vilkår som muliggjør rask realisering, herunder ved en krisehåndterings-
beslutning som tas i løpet av en helg. Sikkerheten bør verdsettes forsiktig for å gjenspeile en vesentlig forverring av 
markedsvilkårene. 

4.  Uten at det berører andre midler som er tilgjengelige for krisehåndteringsmyndigheten, medfører delvis betaling, 
manglende betaling eller manglende oppfyllelse av kravene i beslutningen at den berørte institusjonen skal betale dagbøter for 
det utestående beløpet. 

Dagbotrenten skal påløpe daglig på det forfalte beløpet til en rentesats som Den europeiske sentralbank anvender på sine 
viktigste refinansieringstransaksjoner, som offentliggjøres i C-serien av Den europeiske unions tidende, og trer i kraft den første 
kalenderdagen i den måneden betalingsfristen forfaller, forhøyet med 8 prosentpoeng fra den datoen beløpet forfalt. 

5.  Dersom en institusjon er en ny institusjon under tilsyn for bare en del av en bidragsperiode, skal dens delvise årlige bidrag 
innkreves sammen med det årlige bidraget for den påfølgende bidragsperioden. 

AVSNITT 3 

ADMINISTRATIVE FORHOLD OG SANKSJONER 

Artikkel 14 

Institusjonenes rapporteringsplikt 

1.  Institusjoner skal framlegge for krisehåndteringsmyndigheten det senest godkjente årsregnskapet som er tilgjengelig før 
31. desember i året før bidragsperioden, sammen med uttalelsen som er avgitt av revisoren som foretar lovfestet revisjon, eller 
revisjonsselskapet, i samsvar med artikkel 32 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(1). 

2.  Institusjoner skal gi krisehåndteringsmyndigheten minst de opplysningene som er nevnt i vedlegg II, for hver enkelt enhet. 

3.  Opplysningene i vedlegg II, som omfattes av tilsynsrapporteringskravene fastsatt i Kommisjonens gjennomførings-
forordning (EU) nr. 680/2014(2), eller eventuelt av andre tilsynsrapporteringskrav som gjelder for institusjonen i henhold til 
nasjonal rett, skal framlegges for krisehåndteringsmyndigheten slik de er rapportert av institusjonen i den seneste relevante 
tilsynsrapporten som er oversendt til vedkommende myndighet i forbindelse med referanseåret for årsregnskapet nevnt i nr. 1. 

4.  Opplysningene nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal gis innen 31. januar hvert år for det året som ble avsluttet 31. desember 
foregående år, eller for det gjeldende relevante regnskapsåret. Dersom 31. januar ikke er en bankdag, skal opplysningene gis 
den påfølgende bankdagen. 

5.  Dersom opplysningene eller dataene som framlegges for krisehåndteringsmyndighetene, blir oppdatert eller rettet, skal 
oppdateringene eller rettelsene framlegges for krisehåndteringsmyndighetene uten unødig opphold. 

6.  Institusjonene skal framlegge opplysningene nevnt i vedlegg II i de dataformatene og den formen som angis av 
krisehåndteringsmyndigheten. 

7.  Opplysningene som gis i samsvar med nr. 2 og 3, skal omfattes av kravene om fortrolig behandling og taushetsplikt i 
artikkel 84 i direktiv 2014/59/EU.  

  
(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 
(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 
institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1). 
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Artikkel 15 

Krisehåndteringsmyndighetenes plikt til å utveksle opplysninger 

1.  Med sikte på beregningen av nevneren for risikopilaren nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav c) skal krisehåndterings-
myndighetene innen 15. februar hvert år framlegge for Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) de opplysningene de har 
mottatt fra alle institusjoner som er etablert på deres territorium, om interbankforpliktelser og -innskudd nevnt i vedlegg I, på 
aggregert nivå. 

2.  Innen 1. mars hvert år skal EBA underrette hver enkelt krisehåndteringsmyndighet om verdien av nevneren i risikopilaren 
nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav c). 

Artikkel 16 

Innskuddsgarantiordningenes rapporteringsplikt 

1.  Innen 31. januar hvert år skal innskuddsgarantiordningene framlegge for krisehåndteringsmyndighetene beregningen av 
gjennomsnittet for de dekkede innskuddene i foregående år, beregnet kvartalsvis, for alle sine medlemskredittinstitusjoner. 

2.  Disse opplysningene skal framlegges på både individuelt og aggregert nivå for de berørte kredittinstitusjonene, slik at 
krisehåndteringsmyndighetene kan fastsette det årlige målnivået for ordningen for krisehåndteringsfinansiering i samsvar med 
artikkel 4 nr. 2 og fastsette hver institusjons årlige grunnbidrag i samsvar med artikkel 5. 

Artikkel 17 

Håndheving 

1.  Dersom institusjonene ikke framlegger alle opplysninger nevnt i artikkel 14 innen fristen fastsatt i samme artikkel, skal 
krisehåndteringsmyndigheten anvende estimater eller sine egne antakelser for å beregne den berørte institusjonens årlige bidrag. 

2.  Dersom opplysningene ikke framlegges innen 31. januar hvert år, kan krisehåndteringsmyndigheten tildele den berørte 
institusjonen den høyeste risikojusteringsmultiplikatoren i henhold til artikkel 9. 

3.  Dersom opplysningene som en institusjon oversender til krisehåndteringsmyndigheten, blir omarbeidet eller endret, skal 
krisehåndteringsmyndigheten justere det årlige bidraget i samsvar med de ajourførte opplysningene når den beregner det årlige 
bidraget fra denne institusjonen for den påfølgende bidragsperioden. 

4.  Eventuelle forskjeller mellom det årlige bidraget som beregnes og betales på grunnlag av opplysningene som deretter 
omarbeides eller endres, og det årlige bidraget som skulle ha vært betalt etter justeringen av det årlige bidraget, skal innregnes i 
det årlige bidraget som skal betales i den påfølgende bidragsperioden. Denne justeringen skal skje gjennom en reduksjon eller 
økning av bidragene for den påfølgende bidragsperioden. 

Artikkel 18 

Administrative sanksjoner og andre administrative tiltak 

Krisehåndteringsmyndighetene kan ilegge personer eller enheter som er ansvarlige for overtredelser av denne forordning, 
administrative sanksjoner og iverksette andre forvaltningsmessige tiltak nevnt i artikkel 110 i direktiv 2014/59/EU. 

AVSNITT 4 

SAMARBEIDSAVTALER 

Artikkel 19 

Samarbeidsavtaler 

1.  For å sikre at bidragene faktisk betales, skal vedkommende myndigheter bistå krisehåndteringsmyndighetene med å utføre 
eventuelle oppgaver i henhold til denne forordning dersom sistnevnte anmoder om det. 

2.  På anmodning skal vedkommende myndigheter senest 1. april hvert år eller påfølgende bankdag dersom 1. april ikke er en 
bankdag, gi krisehåndteringsmyndighetene kontaktopplysningene for de institusjonene som skal underrettes om beslutningen 
nevnt i nr. 1 i artikkel 13. Slike kontaktopplysninger omfatter den juridiske personens navn, navnet på den fysiske personen 
som representerer den juridiske personen, adresse, e-postadresse, telefonnummer, faksnummer eller andre opplysninger som 
gjør det mulig å identifisere en institusjon. 
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3.  Vedkommende myndigheter skal gi krisehåndteringsmyndighetene alle opplysninger som gjør det mulig for 
krisehåndteringsmyndighetene å beregne de årlige bidragene, særlig opplysninger om ytterligere risikojustering og om 
eventuelle relevante unntak som vedkommende myndigheter har gitt i henhold til direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) 
nr. 575/2013. 

AVSNITT 5 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 20 

Overgangsbestemmelser 

1.  Dersom opplysningene som kreves for en bestemt indikator som omhandlet i vedlegg II, ikke inngår i det gjeldende 
tilsynsrapporteringskravet nevnt i artikkel 14 for referanseåret, skal denne risikoindikatoren ikke anvendes før det aktuelle 
tilsynsrapporteringskravet får anvendelse. Vekten av andre tilgjengelige risikoindikatorer skal omskaleres proporsjonalt med deres 
vekt i henhold til artikkel 7, slik at summen av deres vekter blir 1. Dersom noen av opplysningene som kreves i artikkel 16, ikke er 
tilgjengelige for innskuddsgarantiordningen innen 31. januar 2015, med sikte på beregning av det årlige målnivået nevnt i artikkel 4 
nr. 2 eller av det årlige grunnbidraget fra hver institusjon nevnt i artikkel 5, skal de relevante kredittinstitusjonene etter en melding 
fra innskuddsgarantiordningen framlegge disse opplysningene for krisehåndteringsmyndighetene innen nevnte dato. Som unntak 
fra artikkel 13 nr. 1 skal krisehåndteringsmyndighetene, når det gjelder bidragene som skal betales i 2015, innen  
30. november 2015 meddele hver institusjon sin beslutning om det årlige bidraget de skal betale. 

2.  Som unntak fra artikkel 13 nr. 4, og når det gjelder bidragene som skal betales i 2015, skal beløpet som skal betales i 
henhold til beslutningen nevnt i artikkel 13 nr. 3, betales innen 31. desember 2015. 

3.  Som unntak fra artikkel 14 nr. 4, og når det gjelder opplysningene som skal framlegges for krisehåndteringsmyndigheten i 
2015, skal opplysningene angitt i nevnte nummer gis senest 1. september 2015. 

4.  Som unntak fra artikkel 16 nr. 1 skal innskuddsgarantiordninger innen 1. september 2015 gi krisehåndteringsmyndigheten 
opplysningene om beløpet for dekkede innskudd per 31. juli 2015. 

5.  Fram til utløpet av den innledende perioden nevnt i artikkel 69 nr. 1 i forordning (EU) nr. 806/2014 kan medlemsstatene 
tillate at institusjoner som har samlede forpliktelser, minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd, til en verdi over 300 000 000 
euro, og som har samlede eiendeler til en verdi av høyst 3 000 000 000 euro, betaler et fast beløp på 50 000 euro for de første 
300 000 000 euro av samlede forpliktelser, minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd. For den delen av de samlede 
forpliktelsene, minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd, som overstiger 300 000 000 euro, skal disse institusjonene bidra i 
samsvar med artikkel 4–9 i denne forordning. 

Artikkel 21 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 21. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______  
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VEDLEGG I 

FRAMGANGSMÅTE FOR BEREGNING AV INSTITUSJONERS ÅRLIGE BIDRAG 

TRINN 1 

Beregning av indikatorene basert på rådata 

Krisehåndteringsmyndigheten skal beregne følgende indikatorer ved hjelp av følgende mål: 

Pilar Indikator Mål 

Risikoeksponering Ansvarlig kapital og 
►C1 konvertibel gjeld 
◄ som innehas av 
institusjonen ut over 
MREL 

 
Ansvarlig kapital og ►C1 konvertibel gjeld ◄ 

 
‒ MREL 

Samlede forpliktelser, herunder ansvarlig kapital 

der følgende gjelder ved anvendelsen av denne indikatoren: 

Ansvarlig kapital er summen av kjernekapital og tilleggskapital i samsvar med 
definisjonen i artikkel 4 nr. 1 punkt 118 i forordning (EU) nr. 575/2013, og 

►C1 konvertibel gjeld ◄ er summen av forpliktelsene nevnt i artikkel 2 nr. 1
punkt 71 i direktiv 2014/59/EU. 

Samlede forpliktelser defineres i artikkel 3 nr. 11 i denne forordning. 
Derivatforpliktelser skal medregnes i de samlede forpliktelsene, forutsatt at 
motparters avregningsrett anerkjennes fullt ut. 

Med «MREL» menes minstekravet til ansvarlig kapital og ►C1 konvertibel
gjeld ◄ som definert i artikkel 45 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU. 

Risikoeksponering Uvektet kjerne-
kapitalandel 

Uvektet kjernekapitalandel som definert i artikkel 429 i forordning (EU) 
nr. 575/2013 og rapportert i samsvar med vedlegg X til Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

Risikoeksponering Ren kjernekapitaldek-
ning 

Ren kjernekapitaldekning som definert i artikkel 92 i forordning (EU) 
nr. 575/2013 og rapportert i samsvar med vedlegg I til Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

Risikoeksponering Samlet risikoekspone-
ring / Samlede eiende-
ler 

 
Samlet risikoeksponering 

 Samlede eiendeler 

der 

samlet risikoeksponering er den samlede risikoeksponeringen som definert i 
artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Samlede eiendeler defineres i artikkel 3 nr. 12 i denne forordning. 

Finansieringskilde
nes stabilitet og 
mangfold 

Netto stabil finansie-
ringsgrad 

Netto stabil finansieringsgrad rapportert i samsvar med artikkel 415 i forordning 
(EU) nr. 575/2013 

Finansieringskilde
nes stabilitet og 
mangfold 

Likviditetsreserve-
dekning 

Likviditetsreservedekning som rapporteres i samsvar med artikkel 415 i 
forordning (EU) nr. 575/2013 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61. 

Institusjonens be-
tydning for stabili-
teten i finanssys-
temet eller økono-
mien 

Andel av interbanklån 
og -innskudd i EU 

Interbanklån + interbankinnskudd 
 Samlede interbanklån og -innskudd i EU 

der 

interbanklån defineres som summen av de balanseførte verdiene av fordringer på 
kredittinstitusjoner og andre finansforetak som fastsettes i forbindelse med mal 
nr. 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 i vedlegg III til Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 680/2014. 
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Pilar Indikator Mål 

  Interbankinnskudd defineres som den balanseførte verdien av kredittinstitusjoners 
og andre finansforetaks innskudd som fastsettes i forbindelse med mal nr. 8.1 i
vedlegg III til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

Samlede interbanklån og -innskudd i EU er summen av de aggregerte
interbanklånene og -innskuddene som innehas av institusjoner i hver medlemsstat,
beregnet i samsvar med artikkel 15. 

TRINN 2 

Diskretisering av indikatorene 

1.  I beregningen nedenfor er n indeks for institusjoner, i indeks for indikatorer innenfor pilarer og j indeks for pilarer. 

2.  For hver indikator basert på rådata fra trinn 1, xij, unntatt indikatoren «omfanget av tidligere ekstraordinær finansiell støtte 
fra det offentlige», skal krisehåndteringsmyndigheten beregne antall intervaller, kij, som nærmeste heltall til 

 

 der 

 N er antall institusjoner som bidrar til ordningen for krisehåndteringsfinansiering, og som indikatoren beregnes for. 

 

3.  For hver indikator, unntatt indikatoren «omfanget av tidligere ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige», skal 
krisehåndteringsmyndigheten tilordne samme antall institusjoner til hvert intervall, og de institusjonene som har de laveste 
verdiene på sine indikatorer basert på rådata, skal tilordnes til det første intervallet. Dersom antall institusjoner ikke kan 
divideres nøyaktig med antall intervaller, skal hvert første intervall r, med start fra det intervallet som inneholder 
institusjonene med de laveste verdiene på sine indikatorer basert på rådata, tilordnes en ytterligere institusjon, der r 
betegner restverdien av divisjonen av antall institusjoner, N, med antall intervaller, kij. 

4.  For hver indikator, unntatt indikatoren «omfanget av tidligere ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige», skal 
krisehåndteringsmyndigheten tilordne alle institusjoner i et gitt intervall en verdi som tilsvarer intervallets nummer, regnet 
fra venstre til høyre, slik at verdien på den diskretiserte indikatoren defineres som Iij,n = 1, …, kij. 

5.  Dette trinnet får anvendelse på indikatorene oppført i artikkel 6 nr. 5 bokstav a) og b) bare dersom krisehåndterings-
myndigheten definerer dem som kontinuerlige variabler. 

TRINN 3 

Omskalering av indikatorene 

Krisehåndteringsmyndigheten skal omskalere hver indikator som følger av trinn 2, Iij, i intervallet 1–1 000 ved å anvende 
følgende formel: 

 

der argumentene for de minste og største verdiene av funksjonene skal være verdiene for alle institusjoner som bidrar til 
ordningen for krisehåndteringsfinansiering, og som indikatoren beregnes for.  
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TRINN 4 

Angivelse av tildelt tegn 

1.  Krisehåndteringsmyndigheten skal anvende følgende tegn for indikatorene: 

Pilar Indikator Tegn 

Risikoeksponering Ansvarlig kapital og ►C1 konvertibel gjeld ◄ som 
innehas av institusjonen ut over MREL 

– 

Risikoeksponering Uvektet kjernekapitalandel – 

Risikoeksponering Ren kjernekapitaldekning – 

Risikoeksponering Samlet risikoeksponering / Samlede eiendeler + 

Finansieringskildenes stabilitet og mangfold Netto stabil finansieringsgrad – 

Finansieringskildenes stabilitet og mangfold Likviditetsreservedekning – 

Institusjonens betydning for stabiliteten i finanssystemet 
eller økonomien 

Andel av interbanklån og -innskudd i EU + 

Ytterligere risikoindikatorer som fastsettes av 
krisehåndteringsmyndigheten 

Medlemskap i en institusjonell beskyttelsesordning – 

Ytterligere risikoindikatorer som fastsettes av 
krisehåndteringsmyndigheten 

Omfanget av tidligere ekstraordinær finansiell støtte 
fra det offentlige 

+ 

 For indikatorer med et positivt fortegn betyr en høy verdi at institusjonen har en høy risiko. For indikatorer med et negativt 
fortegn betyr en høy verdi at institusjonen har en lav risiko. 

 Krisehåndteringsmyndigheten skal fastsette indikatorene handelsvirksomhet, eksponeringer utenfor balansen, derivater, 
kompleksitet og krisehåndteringsmuligheter, og angi deres tegn. 

2.  Krisehåndteringsmyndigheten skal anvende følgende transformasjon på hver av de omskalerte indikatorene som følger av 
trinn 3, RIij,n, for å integrere deres tegn: 

 

TRINN 5 

Beregning av den sammensatte indikatoren 

1.  Krisehåndteringsmyndigheten skal aggregere indikatorene i innenfor hver pilar j gjennom et vektet aritmetisk gjennomsnitt 
ved hjelp av følgende formel: 

 

 der 

 wij er vekten av indikator i pilar j som definert i artikkel 7, 

 Nj er antall indikatorer i pilar j.  
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2.  For å beregne den sammensatte indikatoren skal krisehåndteringsmyndigheten aggregere pilarene j gjennom et vektet 
geometrisk gjennomsnitt ved hjelp av følgende formel: 

 

 der 

 Wj er vekten av pilar j som definert i artikkel 7, 

 J er antall pilarer. 

3.  Krisehåndteringsmyndigheten skal anvende følgende transformasjon slik at den endelige sammensatte indikatoren gir 
høyere verdier for institusjoner med høyere risikoprofil: 

FCIn = 1 000 – CIn. 

TRINN 6 

Beregning av de årlige bidragene 

1.  Krisehåndteringsmyndigheten skal omskalere den endelige sammensatte indikatoren som følger av trinn 5, FCIn, innenfor 
intervallet definert i artikkel 9 ved hjelp av følgende formel: 

 

 der argumentene for de minste og største verdiene av funksjonene skal være verdiene for alle institusjoner som bidrar til 
ordningen for krisehåndteringsfinansiering, og som den endelige sammensatte indikatoren beregnes for. 

2.  Krisehåndteringsmyndigheten skal beregne det årlige bidraget fra hver institusjon n, unntatt institusjoner som omfattes av 
artikkel 10, og unntatt den faste delen av institusjoners bidrag som medlemsstatene anvender artikkel 20 nr. 5 på, som 
følger: 

 

 der 

 p, q betegner institusjoner, 

 Target er det årlige målnivået som fastsettes av krisehåndteringsmyndigheten i samsvar med artikkel 4 nr. 2, minus 
summen av bidragene som beregnes i samsvar med artikkel 10, og minus summen av et eventuelt fast beløp som betales i 
henhold til artikkel 20 nr. 5, 

 Bn er beløpet for forpliktelser (unntatt ansvarlig kapital) minus dekkede innskudd for institusjon n, som justert i samsvar 
med artikkel 5 og uten at det berører anvendelsen av artikkel 20 nr. 5. 

 ______  
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VEDLEGG II 

DATA SOM SKAL FRAMLEGGES FOR KRISEHÅNDTERINGSMYNDIGHETER 

– Samlede eiendeler som definert i artikkel 3 nr. 12 

– Samlede forpliktelser som definert i artikkel 3 nr. 11 

– Forpliktelser som omfattes av artikkel 5 nr. 1 bokstav a), b), c), d), e) og f) 

– Forpliktelser som følger av derivatkontrakter 

– Forpliktelser som følger av derivatkontrakter verdsatt i samsvar med artikkel 5 nr. 3 

– Dekkede innskudd 

– Samlet risikoeksponering 

– Ansvarlig kapital 

– Ren kjernekapitaldekning 

– ►C1 konvertibel gjeld ◄ 

– Uvektet kjernekapitalandel 

– Likviditetsreservedekning 

– Netto stabil finansieringsgrad 

– Interbanklån 

– Interbankinnskudd 

 __________  
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