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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/778 

av 2. februar 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til under hvilke omstendigheter 

og på hvilke vilkår betaling av ekstraordinære etterhåndsbidrag kan utsettes helt eller delvis, og om 

kriteriene for fastsettelse av virksomhet, tjenester og transaksjoner med hensyn til kritiske funksjoner og for 

fastsettelse av forretningsområder og tilknyttede tjenester med hensyn til hovedforretningsområder(*) 

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 2 nr. 2 og 

artikkel 104 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Utsettelse av ekstraordinære etterhåndsbidrag i henhold til artikkel 104 i direktiv 2014/59/EU bør gis av 

krisehåndteringsmyndigheten på anmodning fra en institusjon for å lette krisehåndteringsmyndighetens vurdering av om 

den berørte institusjonen oppfyller vilkårene for utsettelse i henhold til artikkel 104 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU. Den 

berørte institusjonen bør gi alle opplysninger som krisehåndteringsmyndigheten anser som nødvendige for å foreta en 

slik vurdering. Krisehåndteringsmyndigheten bør ta hensyn til alle opplysninger som er tilgjengelige for vedkommende 

nasjonale myndigheter, for å unngå overlappende meldingskrav. 

2) Når krisehåndteringsmyndigheten vurderer hvordan ekstraordinære etterhåndsbidrag innvirker på institusjonens solvens 

og likviditet, bør den analysere hvordan betalingen innvirker på institusjonens kapital- og likviditetsstilling. Analysen 

bør anta et tap på institusjonens balanse tilsvarende det beløpet som skal betales på det tidspunktet det forfaller, og 

foreta en beregning av institusjonens kapitaldekning som følge av dette tapet, innenfor et passende tidsrom. Den bør 

videre forutsette en utgående strøm av midler tilsvarende det beløpet som skal betales på det tidspunktet det forfaller, og 

vurdere likviditetsrisikoen. 

3) Gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner krever at institusjoner og krisehåndteringsmyndigheter skal kunne 

identifisere og sikre opprettholdelse av kritiske funksjoner i institusjoner eller konserner. 

4) Opprettholdelse av kritiske funksjoner i institusjonen som er under krisehåndtering, er et av de viktigste krisehåndte-

ringsmålene. Det dreier seg om å sikre den finansielle stabiliteten og realøkonomien, og dette målet er derfor viktig i 

forbindelse med gjenopprettings- og krisehåndteringsplanleggingen. Kritiske funksjoner kan omfatte innlån, utlån og 

lånetjenester, betalings-, clearing-, deponerings- og oppgjørstjenester, interbankmarkedsvirksomhet, kapitalmar-

kedsvirksomhet og investeringsvirksomhet. 

5) En institusjons eller et konserns kritiske funksjoner angis i gjenopprettingsplanen. Gjenopprettingsplanen bør vurderes 

av krisehåndteringsmyndigheten og danne grunnlaget for krisehåndteringsplanen. Krisehåndteringsmyndigheten bør 

foreta sin egen vurdering av kritiske funksjoner når den utarbeider krisehåndteringsplanen, og bør vise hvordan kritiske 

funksjoner og hovedforretningsområder kan atskilles juridisk og økonomisk fra andre funksjoner for å sikre at de 

opprettholdes dersom institusjonen blir kriserammet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 20.5.2016, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2019 av 10. juli 2019 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 
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6) Ved vurdering av en institusjons krisehåndteringsevne bør krisehåndteringsmyndighetene ta hensyn til om den valgte 

strategien sikrer opprettholdelse av kritiske funksjoner, og om myndigheten til å håndtere eller fjerne hindringer for 

krisehåndteringen er knyttet til kritiske funksjoner. Tilsvarende kan forpliktelser ved en eventuell tapsdekning unntas fra 

det interne tapsdekningsverktøyets anvendelsesområde dersom unntaket er strengt nødvendig og rimelig for å sikre at 

kritiske funksjoner opprettholdes. Kritiske funksjoner får også betydning når det brukes et brobankverktøy, ettersom en 

brobankinstitusjon bør opprettholde kritiske funksjoner. 

7) Ved identifisering av kritiske funksjoner bør det anvendes en totrinns framgangsmåte. Først foretar institusjonen en egen 

vurdering når den oppretter sine gjenopprettingsplaner. Deretter foretar krisehåndteringsmyndighetene en kritisk 

gjennomgåelse av de enkelte institusjonenes gjenopprettingsplaner for å sikre at de strategiene som anvendes av 

bankene, er konsekvente og samstemte. Ettersom krisehåndteringsmyndighetene har et samlet overblikk over hvilke 

funksjoner som er avgjørende for å opprettholde den finansielle stabiliteten som helhet, bør de treffe den endelige 

beslutningen om utpeking av kritiske funksjoner med henblikk på krisehåndteringsplanleggingen og -gjennomføringen. 

8) Kritiske tjenester bør omfatte underliggende transaksjoner, virksomheter og tjenester som utføres for en («særskilte 

tjenester») eller flere («delte tjenester») forretningsenheter eller juridiske enheter innenfor konsernet, og som er 

nødvendige for å utføre en eller flere kritiske funksjoner. Kritiske tjenester kan utføres av en eller flere enheter (f.eks. en 

separat juridisk enhet eller en intern enhet) innenfor konsernet («interne tjenester») eller utkontrakteres til en ekstern 

leverandør («eksterne tjenester»). En tjeneste bør anses som kritisk dersom en forstyrrelse av den kan utgjøre en alvorlig 

hindring for eller helt forhindre utførelsen av kritiske funksjoner, ettersom de er nært knyttet til de kritiske funksjonene 

som en institusjon utfører for tredjeparter. Identifiseringen av kritiske tjenester bygger på identifiseringen av kritiske 

funksjoner. 

9) Institusjoner og krisehåndteringsmyndigheter bør også identifisere kritiske tjenester i gjenopprettings- og 

krisehåndteringsplanene. I den utstrekning kritiske tjenester utkontrakteres til tredjeparter, bør krisehåndtering-

smyndigheten kunne begrense sin vurdering til det som er nødvendig for å kontrollere om institusjonen har en egnet 

plan for kontinuerlig virksomhet. 

10) At en tjeneste fastsettes som kritisk, bør gjøre det mulig for institusjonene å sikre fortsatt tilgang til slike tjenester ved å 

tilby dem gjennom enheter som tåler å bli kriserammet, eller på en passende måte ordne det slik at de kan leveres av en 

ekstern leverandør. 

11) Den viktigste forskjellen mellom en kritisk funksjon og et hovedforretningsområde består i virkningene av den berørte 

virksomheten. Mens kritiske funksjoner bør vurderes ut fra den betydningen de har for realøkonomien og 

finansmarkedene, og dermed for den finansielle stabiliteten som helhet, bør hovedforretningsområder vurderes på 

grunnlag av den betydningen de har for institusjonen selv, for eksempel hvor mye de bidrar til institusjonens inntekter 

og overskudd. 

12) Ettersom gjenopprettingsplanen bør inneholde en detaljert beskrivelse av framgangsmåtene for å fastsette verdien av og 

salgbarheten til institusjonens hovedforretningsområder, virksomheter og eiendeler, bør også krisehåndteringsplanen 

inneholde en oversikt over institusjonens kritiske transaksjoner og hovedforretningsområder og en beskrivelse av 

hvordan kritiske funksjoner og hovedforretningsområder kan atskilles juridisk og økonomisk fra andre funksjoner, for å 

sikre at de opprettholdes dersom institusjonen blir kriserammet. Under krisehåndtering kan opprettholdelse av kritiske 

funksjoner og hovedforretningsområder berettige at visse forpliktelser unntas fra anvendelsen av det interne 

tapsdekningsverktøyet og eventuelt også overføres til en brobank. 

13) Hovedforretningsområdene er ofte knyttet til hvor mye de bidrar til institusjonens økonomiske resultater, men en slik 

tilnærmingsmåte fanger ikke nødvendigvis opp alle hovedforretningsområdene, ettersom en institusjon kan yte en 

tjeneste som ikke er direkte lønnsom (eller som til og med kan medføre tap), men som skaper betydelig franchiseverdi 

og derfor er viktig for virksomheten som helhet.  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

FELLES BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordningen fastsettes regler for følgende: 

a)  Under hvilke omstendigheter og på hvilke vilkår betaling av ekstraordinære etterhåndsbidrag helt eller delvis kan utsettes i 

henhold til artikkel 104 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU. 

b)  Kriteriene for fastsettelse av de virksomhetene, tjenestene og transaksjonene som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 35 i 

direktiv 2014/59/EU. 

c)  Kriteriene for fastsettelse av hovedforretningsområdene og de tilknyttede tjenestene nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 36 i 

direktiv 2014/59/EU. 

Disse reglene skal anvendes av en krisehåndteringsmyndighet som er utpekt av en medlemsstat i samsvar med artikkel 3 i 

direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «utsettelsesperiode» en periode på inntil seks måneder, 

2) «funksjon» et strukturert sett av virksomheter, tjenester eller transaksjoner som leveres av institusjonen eller konsernet til 

tredjeparter, uavhengig av institusjonens interne organisering, 

3) «forretningsområde» et strukturert sett av virksomheter, prosesser eller transaksjoner som er utviklet av institusjonen eller 

konsernet for tredjeparter for å nå organisasjonens mål. 

KAPITTEL II 

UTSETTELSE AV ETTERHÅNDSBIDRAG 

Artikkel 3 

Utsettelse av ekstraordinære etterhåndsbidrag 

1.  På anmodning fra en institusjon kan krisehåndteringsmyndigheten innvilge utsettelse av etterhåndsbidrag i henhold til 

artikkel 104 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU. Institusjonen skal gi alle opplysninger som krisehåndteringsmyndigheten anser som 

nødvendige for å foreta vurderingen av den innvirkningen betalingen av ekstraordinære etterhåndsbidrag har på foretakets 

finansielle stilling. Krisehåndteringsmyndigheten skal ta hensyn til alle opplysninger som er tilgjengelige for vedkommende 

nasjonale myndigheter, for å fastslå om institusjonen oppfyller vilkårene for utsettelse nevnt i nr. 3. 

2.  Når krisehåndteringsmyndigheten avgjør om institusjonen oppfyller vilkårene for utsettelse, skal den vurdere den 

innvirkningen en betaling av ekstraordinære etterhåndsbidrag vil ha på institusjonens solvens og likviditetsstilling. Dersom 

institusjonen inngår i et konsern, skal vurderingen også omfatte innvirkningen på solvens og likviditet for konsernet som helhet.  
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3.  Krisehåndteringsmyndigheten kan utsette betalingen av ekstraordinære etterhåndsbidrag dersom den kommer fram til at 

betalingen medfører at 

a)  institusjonen i løpet av de neste seks månedene forventes ikke å oppfylle minstekravene til ansvarlig kapital fastsatt i 

artikkel 92 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1), 

b)  institusjonen i løpet av de neste seks månedene forventes ikke å oppfylle kravet til likviditetsreserve fastsatt i artikkel 412 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 og spesifisert i artikkel 4 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61(2), 

c)  institusjonen i løpet av de neste seks månedene forventes ikke å oppfylle det særlige likviditetskravet fastsatt i artikkel 105 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(3). 

4.  Krisehåndteringsmyndigheten skal begrense utsettelsesperioden til den tiden som er nødvendig for å unngå risikoer for 

institusjonens eller konsernets finansielle stilling. Krisehåndteringsmyndigheten skal regelmessig overvåke om vilkårene for 

utsettelse nevnt i nr. 3 fortsatt er oppfylt i utsettelsesperioden. 

5.  På anmodning fra institusjonen kan krisehåndteringsmyndigheten forlenge utsettelsesperioden dersom den fastslår at 

vilkårene for utsettelse nevnt i nr. 3 fortsatt er oppfylt. Denne forlengelsen skal ikke overstige seks måneder. 

Artikkel 4 

Vurdering av utsettelsens innvirkning på solvensen 

1.  Krisehåndteringsmyndigheten skal vurdere hvilken innvirkning betalingen av ekstraordinære etterhåndsbidrag har på 

institusjonens situasjon når det gjelder lovfestet kapital. Denne vurderingen skal omfatte en analyse av den innvirkningen 

betalingen av ekstraordinære etterhåndsbidrag vil ha på institusjonens oppfyllelse av minstekravene til ansvarlig kapital fastsatt 

i artikkel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  Ved vurderingen skal beløpet for etterhåndsbidrag trekkes fra institusjonens ansvarlige kapital. 

3.  Analysen nevnt i nr. 1 skal minst omfatte perioden fram til neste overføringsdato for rapportering for kravet til ansvarlig 

kapital fastsatt i artikkel 3 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(4). 

Artikkel 5 

Vurdering av utsettelsens innvirkning på likviditeten 

1.  Krisehåndteringsmyndigheten skal vurdere hvilken innvirkning betalingen av ekstraordinære etterhåndsbidrag har på 

institusjonens likviditetsstilling. Denne vurderingen skal omfatte en analyse av den innvirkningen betalingen av ekstraordinære 

etterhåndsbidrag vil ha på institusjonens evne til å oppfylle kravet til likviditetsreserve fastsatt i artikkel 412 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 og spesifisert i artikkel 4 i delegert forordning (EU) 2015/61.  

  

(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). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1). 

(3) 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). 

(4) 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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2.  Med henblikk på analysen beskrevet i nr. 1 skal krisehåndteringsmyndigheten legge en utgående pengestrøm som tilsvarer 

100 % av beløpet som skal betales på det tidspunktet da de ekstraordinære etterhåndsbidragene forfaller til betaling, til 

beregningen av netto utgående kontantstrømmer som fastsatt i artikkel 20 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2015/61. 

3.  Krisehåndteringsmyndigheten skal også vurdere hvilken innvirkning de utgående strømmene fastsatt i henhold til nr. 2 har 

på de særlige likviditetskravene fastsatt i artikkel 105 i direktiv 2013/36/EU. 

4.  Analysen nevnt i nr. 1 skal minst omfatte perioden fram til neste overføringsdato for rapportering for kravet til 

likviditetsreserve fastsatt i artikkel 3 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

KAPITTEL III 

KRITERIER FOR FASTSETTELSE AV KRITISKE FUNKSJONER OG HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER 

Artikkel 6 

Kriterier for fastsettelse av kritiske funksjoner 

1.  En funksjon skal anses som kritisk dersom den oppfyller begge følgende kriterier: 

a)  Funksjonen ytes av en institusjon til tredjeparter som ikke er tilknyttet institusjonen eller konsernet. 

b)  En plutselig forstyrrelse av funksjonen vil sannsynligvis ha en vesentlig negativ innvirkning på tredjeparter, ha 

smittevirkninger eller undergrave markedsdeltakernes generelle tillit på grunn av funksjonens systemviktighet for 

tredjepartene og den betydningen det har for systemet at institusjonen eller konsernet yter funksjonen. 

2.  Ved vurderingen av den vesentlige negative innvirkningen på tredjeparter, funksjonens systemviktighet for tredjepartene 

og den betydningen det har for systemet at institusjonen eller konsernet yter denne funksjonen, skal institusjonen og 

krisehåndteringsmyndigheten ta hensyn til institusjonens eller konsernets størrelse, markedsandel, eksterne og interne 

forbindelser, kompleksitet og grensekryssende virksomhet. 

Kriteriene for vurdering av innvirkningen på tredjeparter skal omfatte minst følgende elementer: 

a)  Virksomhetens art og omfang, globalt, nasjonalt eller regionalt omfang, volum av og antall transaksjoner, antall kunder og 

motparter og antall kunder som har institusjonen som sin eneste eller viktigste bankpartner. 

b)  Institusjonens betydning på lokalt, regionalt, nasjonalt eller europeisk plan, alt etter hva som er relevant for det aktuelle 

markedet. Institusjonens betydning kan vurderes på grunnlag av markedsandel, innbyrdes forbindelser, kompleksitet og 

grensekryssende virksomhet. 

c)  Typen av kunder og interessenter som berøres av funksjonen, for eksempel, men ikke begrenset til, ikke-profesjonelle 

kunder, foretakskunder, interbankkunder, sentrale clearingsentraler og offentlige foretak. 

d)  Den mulige forstyrrelsen som rammer markeder, infrastruktur, kunder og offentlige tjenester. Vurderingen kan særlig 

omfatte innvirkningen på de berørte markedenes likviditet, virkningen og omfanget av forstyrrelsen for kundevirksomheten 

og kortsiktige likviditetsbehov, graden av merkbarhet for motparter, kunder og offentligheten, kundenes reaksjonsevne og 

reaksjonshastighet, betydningen for andre markeders funksjon, innvirkningen på et annet markeds likviditet, transaksjoner 

og struktur, innvirkningen på andre motparter som er knyttet til hovedkundene, og sammenhengen mellom funksjonen og 

andre tjenester. 

3.  En funksjon som er av avgjørende betydning for realøkonomien og finansmarkedene, skal anses som erstattelig dersom 

den kan erstattes på en akseptabel måte og innen en rimelig frist, slik at systemproblemer for realøkonomien og 

finansmarkedene dermed unngås.  
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Ved vurderingen av en funksjons erstattelighet skal det tas hensyn til følgende kriterier: 

a)  Strukturen i markedet for denne funksjonen og tilgangen til alternative tjenesteytere. 

b)  Andre tjenesteyteres muligheter med hensyn til kapasitet, kravene til utførelse av funksjonen og mulige hindringer for 

markedsadgang eller markedsutvidelse. 

c)  Andre tjenesteyteres incentiv til å påta seg denne virksomheten. 

d)  Den tiden brukerne av tjenesten trenger for å flytte over til den nye tjenesteyteren, og kostnadene ved å flytte, den tiden det 

tar for andre konkurrenter å overta funksjonene, og om denne tiden er tilstrekkelig til å hindre betydelige forstyrrelser, 

avhengig av type tjeneste. 

4.  En tjeneste anses som kritisk dersom en forstyrrelse av den kan utgjøre en alvorlig hindring for eller forhindre utførelsen 

av en eller flere kritiske funksjoner. En tjeneste anses ikke som kritisk dersom den kan ytes av en annen tjenesteyter innenfor en 

rimelig tidsramme i et sammenlignbart omfang med hensyn til formål, kvalitet og pris. 

5.  En forstyrrelse av funksjoner eller tjenester er en situasjon der funksjoner og tjenester ikke lenger ytes i et sammenlignbart 

omfang, på sammenlignbare vilkår og med sammenlignbar kvalitet, med mindre endringen i leveringen av den berørte 

funksjonen eller tjenesten skjer på en ordnet måte. 

Artikkel 7 

Kriterier for fastsettelse av hovedforretningsområder 

1.  Forretningsområder og tilknyttede tjenester som er vesentlige kilder til inntekter, utbytte eller franchiseverdi for en 

institusjon eller for et konsern som en institusjon er en del av, skal anses som hovedforretningsområder. 

2.  Hovedforretningsområder skal identifiseres på grunnlag av en institusjons interne organisasjon og forretningsstrategi og 

etter hvor mye disse hovedforretningsområdene bidrar til institusjonens økonomiske resultater. Indikatorer for 

hovedforretningsområder omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: 

a)  Inntekter fra hovedforretningsområdet som en prosentdel av samlede inntekter. 

b)  Fortjeneste fra hovedforretningsområdet som en prosentdel av samlet fortjeneste. 

c)  Kapitalavkastning eller avkastning på eiendeler. 

d)  Samlede eiendeler, inntekter og resultater. 

e)  Kundegrunnlag, geografisk fotavtrykk, varemerke og driftssynergier med konsernets andre forretningsområder. 

f)  Innvirkning på kostnader og resultater dersom virksomheten innenfor hovedforretningsområdet opphører, der det er en 

kilde til finansiering eller likviditet. 

g)  Vekstutsiktene for hovedforretningsområdet. 

h)  Konkurrentenes interesse for forretningsområdet som et mulig erverv. 

i)  Markedspotensial og franchiseverdi. 

Forventede framtidige inntekter, vekstutsikter og franchiseverdi kan tas i betraktning ved identifisering av et hovedforret-

ningsområde dersom de understøttes av troverdige, dokumenterte prognoser med opplysninger om hvilke antakelser de bygger 

på. 

3.  Hovedforretningsområder kan bygge på virksomhet som ikke i seg selv skaper direkte overskudd for institusjonen, men 

som understøtter institusjonens hovedforretningsområder og dermed indirekte bidrar til institusjonens fortjeneste. 
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KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 8 

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 2. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


