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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/488 

av 4. september 2014 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 241/2014 med hensyn til krav til ansvarlig kapital  

for foretak på grunnlag av faste kostnader(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 97 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes blant annet tilsynskrav for verdipapirforetak for å sikre at verdipapirforetakene 

er sikre og solide og til enhver tid oppfyller kravene til ansvarlig kapital. Kravene til ansvarlig kapital fastsatt i denne 

forordningen skal sikre at risikoer som følger av forretningsvirksomhet, dekkes av tilstrekkelig ansvarlig kapital.  

I samsvar med artikkel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan foretak (det vil si verdipapirforetak og foretak omhandlet 

i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 bokstav c)) anvende en alternativ metode som er basert på faste kostnader, for å beregne den 

samlede risikoeksponeringen. Det er derfor nødvendig å fastsette metoden for beregning av faste kostnader og utarbeide 

listen over poster som skal inngå i beregningene, for å sikre en felles tilnærming i alle medlemsstater. 

2) For å sikre at foretak kan gjennomføre en ordnet avvikling eller omstrukturering av sin virksomhet, bør de ha 

tilstrekkelige økonomiske midler til å kunne dekke driftskostnader i et passende tidsrom. Under avviklingen eller 

omstruktureringen må et foretak kunne fortsette sin virksomhet og være i stand til å dekke tap som ikke oppveies av 

et overskudd av tilstrekkelig størrelse, for å verne investorer. Noen kostnader (for eksempel ansattbonuser) kan gå 

ned, mens andre kostnader (for eksempel utgifter til rettshjelp) kan gå opp. Ettersom ikke alle foretak bruker 

internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS), og for å unngå regelverksarbitrasje, er det ved 

beregningen av ansvarlig kapital for foretak viktig å ha en forsiktig tilnærming, der endringer i regnskapsregelverket 

automatisk tas i betraktning og ikke kan velges vilkårlig gjennom å endre kategoriseringen i regnskapsføringen. For 

bedre å gjenspeile virkningen av variable kostnader i den ansvarlige kapitalen bør bestemmelser om ansvarlig kapital 

for foretak baseres på en metode der variable kostnader trekkes fra de samlede kostnadene. 

3) Ettersom foretak benytter tilknyttede agenter og virksomhet utøvd gjennom slike tilknyttede agenter eksponerer disse 

foretakene mot risikoer på samme måte som virksomhet som utøves av foretakene selv, bør hensiktsmessige 

bestemmelser om krav til ansvarlig kapital for foretak som er basert på faste kostnader, omfatte kostnader som 

gjelder tilknyttede agenter, for å gjenspeile disse risikoene. Med tanke på at kostnader som gjelder tilknyttede 

agenter, har et element av variabilitet, men ikke kan anses som en fullt variabel kostnadspost, og at det ville være 

uforholdsmessig å ta med det fulle kostnadsbeløpet som gjelder tilknyttede agenter, i kravet til ansvarlig kapital, bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 24.3.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 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. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 
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disse bestemmelsene derfor fastsette at bare en prosentdel av kostnadene skal inkluderes i kravene til ansvarlig 

kapital. For å unngå dobbeltregning av beløp som gjelder honorarer til tilknyttede agenter, bør disse bestemmelsene 

dessuten gi mulighet til å trekke fra honorarene til tilknyttede agenter før denne prosentdelen legges til kravene til 

ansvarlig kapital. 

4) Forordning (EU) nr. 575/2013 fastsetter at vedkommende myndigheter kan tilpasse kravene til ansvarlig kapital dersom 

det har skjedd en vesentlig endring i foretakets forretningsvirksomhet. For å sikre at vedkommende myndigheter 

anvender samme vilkår i hele Unionen, er det nødvendig å fastsette kriterier for hva som utgjør en vesentlig endring. 

Verdipapirforetak varierer imidlertid i størrelse, og det finnes svært små foretak eller foretak i en oppstartingsfase som 

ville føle det unødvendig tyngende å bli pålagt justeringer i egne krav til ansvarlig kapital, ettersom endringer 

nødvendigvis er hyppige hos dem. Derfor bør det fastsettes minsteterskler slik at disse foretakene unntas fra justeringer i 

kravene til ansvarlig kapital dersom egne krav til ansvarlig kapital faller under denne terskelen. 

5) I delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014(1) er det fastsatt tekniske reguleringsstandarder for krav til ansvarlig 

kapital for institusjoner. I denne forordningen fastsettes metoden for beregning av faste kostnader for foretak. For å sikre 

sammenheng og gjøre det lettere å få oversikt over og samlet tilgang til alle bestemmelser om ansvarlig kapital for personer 

som omfattes av disse forpliktelsene, er det ønskelig at alle tekniske reguleringsstandarder om ansvarlig kapital som kreves 

ved forordning (EU) nr. 575/2013, samles i én enkelt forordning. Delegert forordning (EU) nr. 241/2014 bør derfor endres. 

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

framlagt for Kommisjonen. 

7) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2). Den europeiske banktilsynsmyndighet har også rådspurt Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) før utkastet til de tekniske standardene som ligger til grunn for denne 

forordningen, ble lagt fram. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) nr. 241/2014 skal nytt kapittel Va lyde: 

«KAPITTEL Va 

ANSVARLIG KAPITAL PÅ GRUNNLAG AV FASTE KO STNADER 

Artikkel 34b 

Beregning av tellende kapital som utgjør minst en firedel av det foregående årets faste kostnader i henhold til artikkel 97 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

1. Ved anvendelse av dette kapittelet menes med «foretak» et foretak som omhandlet i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 som yter investeringstjenestene og formene for investeringsvirksomhet som er oppført i avsnitt A  

punkt 2 og 4 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(*), eller et verdipapirforetak. 

2. Ved anvendelse av artikkel 97 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal foretak beregne det foregående årets faste 

kostnader ved hjelp av tall som følger av gjeldende regnskapsregelverk, ved å trekke følgende poster fra de samlede kostnadene 

etter utdeling av overskudd til aksjeeiere i nyeste reviderte årsregnskap eller, dersom reviderte regnskap ikke foreligger, i 

årsregnskap godkjent av nasjonale tilsynsmyndigheter: 

a) Helt skjønnsmessig fastsatte ansattbonuser. 

b) Ansattes, lederes og partneres andel av overskuddet, i den utstrekning de er helt skjønnsmessige.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 av 7. januar 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til ansvarlig kapital for institusjoner (EUT L 74 av 14.3.2014, s. 8).  

(2) 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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c) Andre anvendelser av overskuddet og andre variable godtgjøringer, i den utstrekning de er helt skjønnsmessige. 

d) Delte utgifter til provisjon og honorarer som er direkte knyttet til inntekter fra provisjon og honorarer, og som inngår i de 

samlede inntektene, og der betalingen av utgifter til provisjon og honorarer forutsetter faktisk mottak av inntekten fra 

provisjon og honorarer. 

e) Honorarer, meglersalærer og andre avgifter som betales til clearingsentraler, børser og mellomliggende meglere for 

utførelse, registrering eller clearing av transaksjoner. 

f) Eventuelle honorarer til tilknyttede agenter som definert i artikkel 4 punkt 25 i direktiv 2004/39/EF. 

g) Rente som betales til kunder på kunders penger. 

h) Ikke-gjentatte kostnader på ikke-ordinær virksomhet. 

3. Dersom andre tredjeparter enn tilknyttede agenter har pådratt seg faste kostnader på et foretaks vegne, og disse faste 

kostnadene ikke allerede inngår i de samlede kostnadene nevnt i nr. 2, skal foretaket gjennomføre et av følgende tiltak: 

a) Dersom det foreligger en oppdeling av disse tredjepartenes kostnader, skal foretaket fastsette størrelsen på de faste 

kostnadene som disse tredjepartene har pådratt seg på foretakets vegne, og legge dette beløpet til tallet som følger av nr. 2. 

b) Dersom det ikke foreligger en oppdeling som nevnt i bokstav a), skal foretaket fastsette størrelsen på kostnadene som disse 

tredjepartene har pådratt seg på foretakets vegne i henhold til foretakets forretningsplaner, og legge dette beløpet til tallet 

som følger av nr. 2. 

4. Dersom foretaket benytter tilknyttede agenter, skal det tilføye et beløp som tilsvarer 35 % av alle honorarer som gjelder de 

tilknyttede agentene, til tallet som følger av nr. 2. 

5. Dersom foretakets nyeste reviderte regnskap ikke dekker et tidsrom på tolv måneder, skal foretaket dividere resultatet av 

beregningen i nr. 2–4 med antallet måneder som regnskapet omfatter, og deretter multiplisere resultatet med tolv for å få et 

beløp som tilsvarer årsbeløpet. 

Artikkel 34c 

Vilkårene for vedkommende myndighets tilpasning av kravet om å ha en tellende kapital på minst en firedel av det 

foregående årets faste kostnader i henhold til artikkel 97 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

1. For foretak som er nevnt i annet ledd, skal en endring i et foretaks virksomhet anses som vesentlig dersom et av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Endringen i foretakets virksomhet resulterer i en endring på minst 20 % i foretakets forventede faste kostnader. 

b) Endringen i foretakets virksomhet resulterer i endringer i kravene til ansvarlig kapital for foretaket på grunnlag av 

forventede faste kostnader på minst 2 millioner euro. 

Foretakene nevnt i første ledd skal være foretak som oppfyller minst et av følgende vilkår: 

a) Deres nåværende krav til ansvarlig kapital på grunnlag av faste kostnader er minst 125 000 euro. 

b) Deres krav til ansvarlig kapital oppfyller begge følgende vilkår: 

i) Kravet er på under 125 000 euro på grunnlag av gjeldende faste kostnader. 

ii) Kravet er på minst 150 000 euro på grunnlag av forventede faste kostnader. 

2. For foretak som er nevnt i annet ledd, skal en endring i et foretaks virksomhet anses som vesentlig dersom endringen i 

foretakets virksomhet resulterer i en endring på minst  100 % i foretakets forventede faste kostnader. 
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Foretakene nevnt i første ledd skal være foretak som oppfyller begge følgende vilkår: 

a) Deres krav til ansvarlig kapital på grunnlag av gjeldende faste kostnader er på under 125 000 euro. 

b) Deres krav til ansvarlig kapital på grunnlag av forventede faste kostnader er på under 150 000 euro. 

Artikkel 34d 

Beregning av forventede faste kostnader når et foretak ikke har drevet virksomhet i ett år i samsvar med artikkel 97  

nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Dersom et foretak ikke har drevet virksomhet i ett år fra den dagen det innledet sin handelsvirksomhet, skal det, for beregning 

av postene i artikkel 34b nr. 2 bokstav a)–h), bruke forventede faste kostnader som inngår i budsjettet for de første tolv 

måneders virksomhet, slik de er framlagt med søknaden om tillatelse.» 

  

(*) 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). 

Artikkel 2 

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. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


