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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/860 

av 4. februar 2016 

om ytterligere spesifisering av de omstendighetene der utelukkelse fra anvendelsen av nedskrivnings- eller 
konverteringsfullmaktene er nødvendig i henhold til artikkel 44 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og 

verdipapirforetak(*) 

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 44  
nr. 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forbindelse med krisehåndtering er det viktig at krisehåndteringsmyndighetene har tilstrekkelig veiledning til å sikre at 
det interne tapsdekningsverktøyet anvendes korrekt og på en ensartet måte i hele Unionen. Prinsippet om at det interne 
tapsdekningsverktøyet kan anvendes på alle forpliktelser med mindre de er uttrykkelig utelukket i henhold til artikkel 44 
nr. 2 i direktiv 2014/59/EU, er grunnleggende. Derfor bør ingen forpliktelser uten videre utelukkes fra intern 
tapsdekning med mindre de er omfattet av listen over forpliktelser som uttrykkelig er utelukket i henhold til nevnte 
bestemmelse. Allerede i forbindelse med krisehåndteringsplanleggingen og vurderingen av krisehåndteringsmulighetene 
bør krisehåndteringsmyndigheten ta sikte på å holde antall utelukkelser fra intern tapsdekning så lavt som mulig for å 
overholde prinsippet om at aksjeeiere og kreditorer dekker kostnadene for krisehåndteringen. 

2) Et allment prinsipp ved krisehåndtering er at aksjeeiere og kreditorer bør dekke tapene som følge av krisehåndteringen i 
samsvar med den rekkefølgen som gjelder for deres fordringer ved ordinær insolvensbehandling. Dessuten bør 
kreditorer i samme klasse behandles likt. På bakgrunn av dette bør krisehåndteringsmyndighetenes fullmakt til helt eller 
delvis å utelukke visse forpliktelser fra intern tapsdekning og overføre tapet til andre kreditorer eller, om nødvendig, til 
krisehåndteringsfondene, klart defineres. De omstendighetene der kreditorer kan utelukkes fra intern tapsdekning, må 
derfor klargjøres nøye, og ethvert avvik fra prinsippet om likebehandling av kreditorer av samme rang (det såkalte pari 
passu-prinsippet) må være forholdsmessig, berettiget ut fra offentlighetens interesser og ikke medføre forskjellsbehand-
ling. 

3) Det er viktig å fastsette en ramme for krisehåndteringsmyndighetenes utøvelse av sin fullmakt til å utelukke en 
forpliktelse eller en kategori av forpliktelser fra intern tapsdekning i unntakstilfellene fastsatt i artikkel 44 nr. 3 i direktiv 
2014/59/EU for å bidra til større klarhet i et gitt krisehåndteringsscenario. En viss fleksibilitet er imidlertid nødvendig 
for at krisehåndteringsmyndighetene skal kunne vurdere om utelukkelser er strengt nødvendige og forholdsmessige i 
hvert enkelt tilfelle. 

4) Beslutningen om å anvende det interne tapsdekningsverktøyet (eller andre krisehåndteringsverktøyer) bør treffes for å 
nå krisehåndteringsmålene i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU. På samme måte bør disse krisehåndteringsmålene 
også underbygge beslutninger om bruk av verktøyet, herunder beslutningen om å utelukke en forpliktelse eller en 
kategori av forpliktelser fra anvendelsen av intern tapsdekning i et gitt tilfelle. 

5) I tråd med disse prinsippene bør muligheten til helt eller delvis å utelukke visse forpliktelser fra anvendelsen av 
nedskrivnings- eller konverteringsfullmaktene i henhold til artikkel 44 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU begrenses til det 

  
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 144 av 1.6.2016, s. 11, 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. 
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minimum som er nødvendig for å nå målene som berettiger utelukkelsen. For dette formål bør muligheten til delvis å 
utelukke en forpliktelse ved å begrense nedskrivningens omfang, der dette er tilstrekkelig for å nå målet, om mulig 
foretrekkes framfor en fullstendig utelukkelse fra intern tapsdekning. 

6) Den unntaksvise bruken av fullmakten til helt eller delvis å utelukke en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser bør 
ikke påvirke krisehåndteringsmyndighetenes ansvar for å sikre at institusjoner og konserner kan krisehåndteres, og at de 
har tilstrekkelige midler til å oppfylle minstekravet til ansvarlig kapital og ►C1 konvertibel gjeld ◄ for å dekke tap ved 
krisehåndtering og sikre rekapitalisering i samsvar med krisehåndteringsplanen. I henhold til artikkel 45 nr. 6 bokstav c) 
i direktiv 2014/59/EU må de berørte krisehåndteringsmyndighetene ta hensyn til sannsynlige utelukkelser når de sikrer 
at en institusjon har tilstrekkelig kapasitet til tapsdekning og rekapitalisering. I den grad utelukkelsen av visse 
forpliktelser fra intern tapsdekning vesentlig reduserer den tilgjengelige kapasiteten ved krisehåndtering, bør det 
sannsynlige behovet for slike utelukkelser behandles av krisehåndteringsmyndigheten når minstekravet til ansvarlig 
kapital og ►C1 konvertibel gjeld ◄ fastsettes i henhold til artikkel 45 nr. 6 bokstav c) i direktiv 2014/59/EU. 

7) Ettersom krisehåndteringsmyndigheten bare i unntakstilfeller kan utelukke en forpliktelse eller en kategori av 
forpliktelser fra intern tapsdekning i henhold til artikkel 44 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU, må krisehåndterings-
myndighetens vurdering være velbegrunnet. Dersom slike utelukkelser innebærer bruk av krisehåndteringsfondet, bør 
krisehåndteringsmyndigheten grundig redegjøre for de unntakstilfellene som har ført til utelukkelsen. Denne redegjø-
relsen er avgjørende for at Kommisjonen skal kunne oppfylle sitt mandat i henhold til artikkel 44 nr. 12 i direktiv 
2014/59/EU, som fastsetter at Kommisjonen senest 24 timer etter krisehåndteringsmyndighetens melding om 
beslutningen om å utelukke visse forpliktelser, må beslutte om den bør forby eller kreve endringer av den foreslåtte 
utelukkelsen. Krisehåndteringsmyndighetens redegjørelse til Kommisjonen bør være forholdsmessig, og det bør tas 
hensyn til hensiktsmessigheten av utelukkelsen når sakens omstendigheter taler for det. 

8) I tilfelle av krisehåndtering bør forpliktelser som medregnes i minstekravet til ansvarlig kapital og ►C1 konvertibel 
gjeld ◄, i prinsippet alltid være gjenstand for intern tapsdekning i det omfanget som er nødvendig for å dekke tap og 
rekapitalisere institusjonen, såfremt krisehåndteringsmyndighetene på tidspunktet for krisehåndteringsplanleggingen 
faktisk forutser at disse forpliktelsene på en troverdig og gjennomførbar måte bidrar til tapsdekning og rekapitalisering. 
I unntakstilfeller der krisehåndteringsmyndigheten må anvende en utelukkelse i henhold til artikkel 44 nr. 3 i direktiv 
2014/59/EU som ikke er tatt i betraktning under krisehåndteringsplanleggingen, og der slike utelukkelser innebærer 
bruk av krisehåndteringsfondet, bør krisehåndteringsmyndigheten redegjøre for de unntakstilfellene som berettiger 
utelukkelsen, samt grunnene til at krisehåndteringsmyndigheten ikke kunne forutse unntakstilfellene på tidspunktet for 
krisehåndteringsplanleggingen. Kravet om å redegjøre for disse faktorene bør anvendes på en forholdsmessig og 
passende måte, idet det tas hensyn til behovet for krisehåndteringstiltak til rett tid. 

9) Muligheten til å utelukke forpliktelser fra intern tapsdekning i henhold til artikkel 44 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU bør 
utøves i full respekt for de allmenne prinsippene i unionsretten og bør særlig ikke påvirke garantier for vern av andre 
kreditorer, dvs. prinsippet om at ingen kreditor skal bære større tap enn vedkommende ville ha blitt påført dersom 
institusjonen hadde blitt avviklet gjennom ordinær insolvensbehandling. Når krisehåndteringsmyndighetene anvender 
utelukkelser i henhold til artikkel 44 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU og utarbeider krisehåndteringsplanen, bør de være 
oppmerksomme på at disse garantiene må overholdes, og på risikoen for at kreditorer kan ha krav på erstatning dersom 
de ikke overholdes. Det faktum at krisehåndteringsmyndighetens beslutning om å utelukke en forpliktelse kan gjøres til 
gjenstand for domstolsbehandling, bør ikke være den eneste grunnen til ytterligere utelukkelse. Uavhengig av dette bør 
det tas behørig hensyn til tidligere rettsavgjørelser i forbindelse med krisehåndteringstiltak når de er relevante i det 
konkrete tilfellet. 

10) Krisehåndteringsmyndighetens mulighet til å foreta utelukkelser begrenses samlet sett av at tap som på grunn av 
utelukkelser ikke bæres fullt ut av kreditorer, bare kan dekkes av ordningene for krisehåndteringsfinansiering dersom 
aksjeeiere og kreditorer har bidratt med et beløp som tilsvarer minst 8 % av institusjonens samlede forpliktelser, 
herunder ansvarlig kapital.  
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11) Utelukkelser bør vurderes i hvert enkelt tilfelle ved å analysere relevante vurderinger for hver av de mulige grunnene til 
utelukkelse i henhold til artikkel 44 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU, snarere enn ved å vurdere de berørte institusjonenes 
egenskaper for seg. Denne tilnærmingen bør sikre en ensartet vurdering i unntakstilfeller og at unødvendige 
konkurransevridninger unngås. En institusjons egenskaper (for eksempel størrelse, forbindelser eller kompleksitet) bør 
tas i betraktning, dersom det er relevant, for å vurdere om de omstendighetene som berettiger utelukkelse av en 
forpliktelse fra intern tapsdekning, er oppfylt. Disse egenskapene bør imidlertid ikke automatisk berettige utelukkelse av 
en slik institusjons forpliktelser fra intern tapsdekning. 

12) Visse generelle faktorer, for eksempel markedsvilkår, omstendighetene for at en institusjon ble kriserammet, eller 
størrelsen på institusjonens tap, kan påvirke sannsynligheten for at unntakstilfeller som definert i artikkel 44 nr. 3 i 
direktiv 2014/59/EU oppstår. Slike generelle faktorer bør imidlertid ikke utgjøre ytterligere uavhengige grunner til 
utelukkelse ut over dem som er oppført i artikkel 44 nr. 3 bokstav a)‒d) i direktiv 2014/59/EU. 

13) Når krisehåndteringsmyndigheten vurderer om en eller flere av omstendighetene som berettiger utelukkelse fra intern 
tapsdekning, er oppfylt, bør den ta hensyn til hvor lang tid det går før en institusjon som trues av å bli kriserammet, ikke 
lenger kan håndteres på en ordnet måte. Dersom krisehåndteringsplaner og minstekrav til ansvarlig kapital og ►C1 
konvertibel gjeld ◄ for hver institusjon er fastsatt og hindringer for krisehåndtering er håndtert, forventes det at 
institusjonen har nødvendig kapasitet til å dekke tap og bli rekapitalisert. Krisehåndteringsordningen bør således følge 
krisehåndteringsplanen, herunder krisehåndteringsstrategien, med mindre krisehåndteringsmyndigheten i lys av sakens 
omstendigheter vurderer det slik at krisehåndteringsmålene kan nås på en mer effektiv måte ved at det treffes tiltak som 
ikke er fastsatt i krisehåndteringsplanen. 

14) I den perioden der krisehåndteringsplanene og minstekravet til ansvarlig kapital og ►C1 konvertibel gjeld ◄ ennå ikke 
er vedtatt, og der krisehåndteringsmyndigheten har hatt begrenset tid til å treffe beslutning om den detaljerte gjennom-
føringen av krisehåndteringsstrategien, er det mer sannsynlig at det vil være tilfeller der det ikke er mulig å anvende det 
interne tapsdekningsverktøyet på all ►C1 konvertibel gjeld ◄ innen rimelig tid. Fastsettelsen av hva som er «rimelig 
tid», bør avhenge av hastigheten og vissheten som kreves for å ferdiggjøre oppgavene i forbindelse med den interne 
tapsdekningen innen en bestemt dato for effektivt å stabilisere foretaket. Dersom det ikke er mulig å utføre alle 
oppgavene som kreves for å foreta intern tapsdekning for visse forpliktelser innen nevnte dato, bør det anses som 
umulig å foreta intern tapsdekning «innen rimelig tid». Beslutningen om når «vanskelig» går over til å bli «umulig», bør 
treffes på grunnlag av de kriteriene som definerer «rimelig tid». 

15) I prinsippet omfattes forpliktelser som er underlagt lovgivningen i en tredjestat, av intern tapsdekning i den utstrekning 
de ikke er utelukket i henhold til artikkel 44 nr. 2. Ordningen fastsatt i artikkel 55 skal øke sannsynligheten for at disse 
forpliktelsene kan bli gjenstand for intern tapsdekning innen rimelig tid. Like viktig er det at krisehåndteringsmyn-
dighetene ved artikkel 67 i direktiv 2014/59/EU gis fullmakt til å kreve at administratoren, bobestyreren eller enhver 
annen person som utøver kontroll over institusjonen som krisehåndteres, treffer alle nødvendige tiltak for å sikre at 
nedskrivningen eller konverteringen av forpliktelser som er underlagt lovgivningen i en tredjestat, trer i kraft. Ettersom 
slike forpliktelser ikke omfattes av EU-retten, er det imidlertid fortsatt en risiko for at det i unntakstilfeller tross 
krisehåndteringsmyndighetens innsats, herunder utøvelse av skjønn i henhold til artikkel 67, oppstår problemer med å 
foreta intern tapsdekning i forbindelse med slike forpliktelser innen rimelig tid. 

16) En praktisk hindring for å foreta intern tapsdekning i forbindelse med visse forpliktelser kan være at forpliktelsens verdi 
ikke er fastsatt eller er vanskelig å fastsette på det tidspunktet da krisehåndteringsmyndigheten anvender det interne 
tapsdekningsverktøyet. Dette kan være tilfellet for sikrede forpliktelser som overstiger verdien av den relevante 
sikkerheten, eller forpliktelser som er betinget av uvisse hendelser i framtiden, for eksempel poster utenfor balansen og 
uutnyttede forpliktelser. Slike hindringer kan overvinnes gjennom en hensiktsmessig verdsetting, for eksempel ved at 
forpliktelsen annulleres og verdien fastsettes skjønnsmessig ved bruk av en relevant verdsettingsmetode, eller ved at det 
anvendes en «virtuell» prosentvis avkortingssats. 

17) Mens det i noen tilfeller også kan vise seg å være vanskelige å foreta intern tapsdekning for derivater, fastsettes det i 
artikkel 49 i direktiv 2014/59/EU entydig hvordan intern tapsdekning bør foretas for derivater, nemlig etter 
sluttavregning («close-out»). Det faktum at det kan være vanskelig innen kort tid å fastsette det beløpet som skal 
sluttavregnes, bør ikke medføre en automatisk utelukkelse ettersom dette også kan håndteres gjennom relevante 
verdsettingsmetoder som fastsatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 49 nr. 5 i direktiv 2014/59/EU, særlig under den 
midlertidige verdsettingen. Institusjoner bør derfor ha plikt til å dokumentere at de er i stand til å framlegge de 
opplysningene som er nødvendige for å foreta en verdsetting med sikte på krisehåndtering. Krisehåndterings-
myndighetene bør særlig sikre at institusjonene er i stand til å framlegge de nødvendige oppdaterte opplysningene innen 
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den fristen som er fastsatt i krisehåndteringsstrategien, særlig for å underbygge en troverdig verdsetting før og under 
krisehåndteringen i henhold til artikkel 36 i direktiv 2014/59/EU. Ifølge retningslinjene bør krisehåndteringsmyn-
dighetene dessuten vurdere å kreve at institusjonene avhender eiendeler som vesentlig reduserer gjennomførbarheten av 
verdsettingen. 

18) I artikkel 2 i direktiv 2014/59/EU defineres begrepene «kritiske funksjoner» og «hovedforretningsområder». 
Kommisjonen gis myndighet til å vedta en delegert rettsakt for ytterligere å presisere under hvilke omstendigheter visse 
virksomheter, tjenester og transaksjoner vil kunne omfattes av definisjonen av kritiske funksjoner eller hovedforret-
ningsområder. I den forbindelse er et forretningsområdes lønnsomhet ikke i seg selv en tilstrekkelig grunn til 
utelukkelse fra intern tapsdekning av forpliktelser som gjelder dette forretningsområdet. Utelukkelse kan imidlertid være 
berettiget dersom opprettholdelse av et hovedforretningsområde er avgjørende for å nå krisehåndteringsmålene, 
herunder opprettholdelsen av kritiske funksjoner, dersom disse fremmes ved at de viktigste virksomhetene, tjenestene og 
transaksjonene opprettholdes. 

19) Krisehåndteringsmyndighetene kan bare utelukke forpliktelser som er nødvendige for risikostyringsformål («hedging») i 
forbindelse med kritiske funksjoner dersom risikostyringen («hedging») er innregnet for tilsynsformål og er avgjørende 
for å opprettholde transaksjoner knyttet til kritiske funksjoner, slik at dersom sikringen ble avviklet, ville videreføringen 
av den kritiske funksjonen være alvorlig truet. 

20) Krisehåndteringsmyndighetene kan dessuten bare utelukke forpliktelser som er nødvendige for risikostyringsformål 
(«hedging») i forbindelse med kritiske funksjoner dersom det ville være umulig for institusjonen, i tilfelle risikostyrings-
tiltaket ble avviklet, å erstatte det på rimelige vilkår og innen den fristen som kreves for å opprettholde den kritiske 
funksjonen, for eksempel som følge av «spreads» eller usikkerhet i forbindelse med verdsettingen. 

21) Å forebygge spredningsvirkninger for å unngå en betydelig negativ innvirkning på finanssystemet er et annet 
krisehåndteringsmål som kan berettige en utelukkelse fra anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet. I alle 
tilfeller bør utelukkelse på dette grunnlaget bare finne sted dersom den er strengt nødvendig og forholdsmessig, men 
også dersom spredningsvirkningene er så alvorlige at de vil bli omfattende og alvorlig forstyrre finansmarkedenes 
virkemåte på en måte som ville medføre alvorlige forstyrrelser i en medlemsstats eller Unionens økonomi. 

22) Anvendelsen av tapsdekningsverktøyet kan innebære en viss risiko for spredningsvirkninger. Beslutningen om å 
forankre det interne tapsdekningsverktøyet i direktiv 2014/59/EU som et viktig krisehåndteringsverktøy, sammen med 
prinsippet om at kreditorer og aksjeeiere bør bære tapene, betyr at den iboende risikoen for spredningsvirkninger som 
intern tapsdekning kan innebære, ikke automatisk bør anses som en grunn til å utelukke forpliktelser. Krisehåndterings-
myndighetene bør derfor nøye vurdere disse grunnene og forklare utelukkelsen av en forpliktelse fra intern tapsdekning 
med at det er større sannsynlighet for at denne forpliktelsen får omfattende spredningsvirkninger av den typen som er 
beskrevet i artikkel 44 nr. 3 bokstav c) i direktiv 2014/59/EU, enn tilfellet er for dem som ikke er utelukket. For dette 
formål bør de basere sin vurdering på hensiktsmessige metoder, herunder kvantitative analyser, for å bestemme risikoen 
for og omfanget av omfattende spredningsvirkninger og av alvorlige forstyrrelser i en medlemsstats eller Unionens 
økonomi. 

23) Behovet for utelukkelse på grunn av risikoen for omfattende spredningsvirkninger kan bli påvirket av markedsvilkårene 
på tidspunktet for intern tapsdekning, særlig dersom foretakets krise skjer når finanssystemet utsettes for en betydelig 
belastning eller lider under manglende tillit. Risikoen for at anvendelsen av krisehåndteringsverktøyene og -fullmaktene 
kan ha en betydelig direkte eller indirekte negativ innvirkning på den finansielle stabiliteten og tilliten i markedet, bør 
inngå i vurderingen av krisehåndteringsmulighetene som kreves i henhold til avsnitt C nr. 26 i vedlegget til direktiv 
2014/59/EU. Når en forpliktelse utelukkes fra intern tapsdekning i henhold til artikkel 44 nr. 3 i nevnte direktiv på grunn 
av risikoen for omfattende spredningsvirkninger, forventes det derfor at krisehåndteringsmyndigheten forklarer hvorfor 
hindringene for intern tapsdekning ikke er håndtert under krisehåndteringsplanleggingen dersom disse utelukkelsene 
utgjør en hindring for krisehåndtering. Krisehåndteringsmyndigheten bør også vurdere om spredningsvirkningene 
skyldes eller blir vesentlig forverret ved anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet på de aktuelle forpliktelsene, 
eller i virkeligheten skyldes institusjonens krise i seg selv.  
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24) Risikoen for omfattende spredningsvirkninger kan være direkte, der de direkte tapene påført motpartene til institusjonen 
som krisehåndteres, fører til mislighold eller alvorlige solvensproblemer for disse motpartene, og i neste omgang for 
deres motparter. Muligheten for at en eller flere finansinstitusjoner blir kriserammet eller får vanskeligheter som en 
direkte følge av intern tapsdekning, bør ikke automatisk føre til utelukkelse av forpliktelser fra intern tapsdekning. 
Beslutninger om utelukkelser bør stå i forhold til de systemrisikoene som direkte spredningsvirkninger kan medføre. 

25) Risikoen for omfattende spredningsvirkninger kan også være indirekte og for eksempel oppstå fordi visse markeds-
deltakere, for eksempel innskytere, taper tillit, eller gjennom virkninger på eiendelenes pris. En viktig kanal for indirekte 
spredning kan være svekket tillit i finansieringsmarkedene (detalj og engros) — uttørking av finansieringskilder, høyere 
marginkrav generelt eller for institusjoner med lignende egenskaper som den kriserammede institusjonen, eller krisesalg 
av eiendeler i institusjoner med likviditetsmangler. 

26) Når det foretas intern tapsdekning for visse forpliktelser, kan det forekomme verditap dersom disse forpliktelsene inngår 
i et framgangsrikt forretningsområde som ellers ville ha utgjort en betydelig merverdi for banken, for eksempel salg til 
en kjøper i privat sektor. For at krisehåndteringsmyndigheten skal utelukke en forpliktelse eller en kategori av 
forpliktelser fra intern tapsdekning, må den bevarte verdien være tilstrekkelig til (potensielt) å forbedre situasjonen for 
de kreditorene som ikke er utelukket, sammenlignet med deres situasjon dersom de aktuelle forpliktelsene ikke var 
utelukket fra intern tapsdekning. Krisehåndteringsmyndighetene kan derfor utelukke en forpliktelse fra intern 
tapsdekning i henhold til artikkel 44 nr. 3 bokstav d) i direktiv 2014/59/EU dersom fordelen ved utelukkelse for andre 
kreditorer oppveier deres bidrag til tapsdekning og rekapitalisering, i det tilfellet utelukkelsen ikke hadde funnet sted. 
Dette kan for eksempel være tilfellet dersom den bevarte verdien klart kan identifiseres ved en tilsvarende økning av det 
vederlaget som betales av en kjøper i privat sektor. 

27) I forbindelse med vurderingen av mulige fordeler ved en utelukkelse fra intern tapsdekning i form av verdibevaring gis 
Kommisjonen ved henholdsvis artikkel 36 nr. 16 og artikkel 49 nr. 5 i direktiv 2014/59/EU myndighet til å vedta 
tekniske reguleringsstandarder for verdsetting for krisehåndteringsformål og for verdsetting av derivater. Avhengig av 
hvilken metode som får anvendelse, kan det framkomme ytterligere tap i forbindelse med sluttavregningen av derivater 
som overskrider den tilsvarende forpliktelsens potensial for intern tapsdekning, og dermed forårsaker ytterligere tap som 
kan øke byrden ved intern tapsdekning for andre kreditorer i institusjonen som krisehåndteres. Ytterligere tap kan være 
et resultat av motpartens gjenanskaffelseskostnader eller kostnader til gjenoppretting av åpne sikringer i institusjonen 
som krisehåndteres, og som ikke gjenspeiles i derivatenes verdi ved fortsatt virksomhet. I slike tilfeller bør 
krisehåndteringsmyndigheten vurdere om nevnte verdiforringelse vil bety at det tapet som bæres av kreditorer som ikke 
er utelukket, vil være større enn dersom den aktuelle forpliktelsen ble utelukket fra intern tapsdekning. Rent spekulative 
forventninger om en mulig verdiøkning kan ikke tjene som utelukkelsesgrunn. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Ved denne forordning fastsettes regler som ytterligere spesifiserer unntakstilfellene angitt i artikkel 44 nr. 3 i direktiv 
2014/59/EU, der krisehåndteringsmyndigheten helt eller delvis kan utelukke visse forpliktelser fra anvendelsen av nedskriv-
nings- eller konverteringsfullmaktene når det interne tapsdekningsverktøyet anvendes. 

2.  Bestemmelsene i denne forordning skal anvendes av en krisehåndteringsmyndighet som er utpekt av en medlemsstat i 
henhold til artikkel 3 i direktiv 2014/59/EU, og av det felles krisehåndteringsråd innenfor rammen av dets oppgaver og 
fullmakter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 806/2014(1).  

  
(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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Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a)-e) i direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

Ved anvendelsen av denne forordning får definisjonene i artikkel 3 i direktiv 2014/59/EU anvendelse. I denne forordning menes 
videre med 

1) «direkte spredning» en situasjon der de direkte tapene for motpartene til institusjonen som krisehåndteres, og som  
er resultatet av nedskrivning av institusjonens forpliktelser, umiddelbart fører til mislighold eller sannsynlig mislighold for 
disse motpartene, 

2) «indirekte spredning» en situasjon der nedskrivning eller konvertering av institusjonens forpliktelser framkaller en negativ 
reaksjon hos markedsdeltakere som fører til alvorlig forstyrrelser i finanssystemet, og som potensielt kan skade realøkono-
mien. 

Artikkel 4 

Felles bestemmelser 

1.  Krisehåndteringsmyndighetene skal ikke utelukke en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser fra intern tapsdekning 
med mindre de er omfattet av listen over forpliktelser i artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU. 

2.  Krisehåndteringsmyndighetens beslutning om å utelukke en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser fra anvendelsen 
av det interne tapsdekningsverktøyet i henhold til artikkel 44 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU, skal være basert på en analyse i hvert 
enkelt tilfelle av institusjonen som krisehåndteres, og ikke være automatisk. 

3.  Når krisehåndteringsmyndigheten vurderer utelukkelser i henhold til artikkel 44 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU, skal den før 
den fullstendig utelukker en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser fra intern tapsdekning, først vurdere muligheten for 
delvis å utelukke denne forpliktelsen ved å begrense omfanget av nedskrivningen når det er mulig. 

4.  I sin beslutning om hvorvidt en forpliktelse bør utelukkes i henhold til artikkel 44 nr. 3 direktiv 2014/59/EU skal 
krisehåndteringsmyndigheten vurdere hvorvidt vilkårene som er nevnt der, er oppfylt på tidspunktet for anvendelsen av det 
interne tapsdekningsverktøyet på institusjonen. Denne vurderingen skal ikke berøre krisehåndteringsmyndighetens forpliktelse 
til å følge krisehåndteringsplanen i henhold til artikkel 87 i direktiv 2014/59/EU. 

5.  Beslutningen om å utelukke en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser fra anvendelsen av intern tapsdekning i 
henhold til artikkel 44 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU skal bygge på minst ett av krisehåndteringsmålene beskrevet i artikkel 31  
nr. 2 i nevnte direktiv. 

6.  Beslutningen om helt eller delvis å utelukke en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser fra anvendelsen av det interne 
tapsdekningsverktøyet i henhold til artikkel 44 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU, som vil innebære bruk av krisehåndteringsfondet, 
skal være behørig begrunnet, idet det tas hensyn til hensiktsmessigheten av utelukkelsen når sakens omstendigheter taler for 
det. 

7.  Dersom krisehåndteringsmyndigheten har antatt at en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser på en troverdig og 
gjennomførbar måte vil bidra til tapsdekning og rekapitalisering, og at disse forpliktelsene ikke vil oppfylle kravene til uteluk-
kelse i henhold til artikkel 44 nr. 3, skal krisehåndteringsmyndigheten, dersom den deretter treffer beslutning om helt eller 
delvis å utelukke en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser i henhold til artikkel 44 nr. 3 og dermed overføre tapene til 
krisehåndteringsfondet, redegjøre for hvert av følgende punkter: 

a)  Unntakstilfellene som skiller seg fra dem som gjaldt på tidspunktet for krisehåndteringsplanleggingen, med det resultat at 
disse forpliktelsene må utelukkes fra intern tapsdekning på tidspunktet for krisehåndteringstiltaket. 

b)  Hvorfor utelukkelse er nødvendig og særlig hvorfor de unntakstilfellene som førte til den, ikke kunne forutses under 
krisehåndteringsplanleggingen. 

c)  Dersom behovet for utelukkelse ble fastsatt i krisehåndteringsplanen, hvordan krisehåndteringsmyndigheten håndterte dette 
behovet for å unngå at det utgjør en hindring for krisehåndtering.  
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8.  Når krisehåndteringsmyndigheten avgjør hvorvidt en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser helt eller delvis skal 
utelukkes i henhold til artikkel 44 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2014/59/EU, dersom utelukkelsen innebærer at tapene overføres til 
krisehåndteringsfondet, skal den også forklare 

a)  hvordan/hvorvidt kravene fastsatt i artikkel 5 og 6 i denne forordning er oppfylt, 

b)  hvorfor behovet for utelukkelse ikke kunne håndteres ved å benytte en egnet verdsettingsmetode i henhold til artikkel 36 i 
direktiv 2014/59/EU. 

9.  Når den avgjør om den helt eller delvis skal utelukke en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser for å opprettholde 
kritiske funksjoner og hovedforretningsområder i henhold til artikkel 44 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2014/59/EU, dersom 
utelukkelsen innebærer at tapene overføres til krisehåndteringsfondet, skal krisehåndteringsmyndigheten også forklare 

a)  hvordan/hvorvidt kravene fastsatt i artikkel 7 i denne forordning er oppfylt, 

b)  hvorfor forpliktelsene som skal utelukkes, er mer relevante for opprettholdelsen av klart definerte kritiske funksjoner eller 
hovedforretningsområder enn forpliktelser som ikke skal utelukkes. 

10. Dersom krisehåndteringsmyndigheten helt eller delvis utelukker en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser for å 
unngå omfattende spredningsvirkninger i henhold til artikkel 44 nr. 3 bokstav c) i direktiv 2014/59/EU, dersom utelukkelsen 
innebærer at tapene overføres til krisehåndteringsfondet, skal krisehåndteringsmyndigheten også forklare 

a)  hvordan/hvorvidt kravene fastsatt i artikkel 8 i denne forordning er oppfylt, 

b)  hvorfor det er mer sannsynlig at de utelukkede forpliktelsene vil få omfattende spredningsvirkninger av den typen som  
er beskrevet i artikkel 44 nr. 3 bokstav c) i direktiv 2014/59/EU, enn tilfellet er for dem som ikke er utelukket. 

11.  Dersom krisehåndteringsmyndigheten helt eller delvis utelukker en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser i henhold 
til artikkel 44 nr. 3 bokstav d) i direktiv 2014/59/EU, dersom utelukkelsen innebærer at tapene overføres til krisehåndte-
ringsfondet, skal krisehåndteringsmyndigheten også forklare hvordan/hvorvidt kravene fastsatt i artikkel 9 i denne forordning  
er oppfylt. 

Artikkel 5 

Utelukkelse fordi det ikke er mulig å foreta intern tapsdekning i henhold til artikkel 44 nr. 3 bokstav a) i direktiv 
2014/59/EU 

1.  Krisehåndteringsmyndighetene kan bare utelukke en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser fra anvendelsen av det 
interne tapsdekningsverktøyet dersom hindringene som påberopes for anvendelsen, gjør at verktøyet ikke kan anvendes innen 
rimelig tid, til tross for krisehåndteringsmyndighetens innsats. 

2.  Med hensyn til nr. 1 skal krisehåndteringsmyndighetene særlig oppfylle følgende krav før de treffer beslutning om den 
aktuelle utelukkelsen: 

a)  Krisehåndteringsmyndighetens forpliktelse til i krisehåndteringsplanen å gi en beskrivelse av framgangsmåtene for å sikre 
at de opplysningene som kreves for verdsettingen i henhold til artikkel 36 og 49 i direktiv 2014/59/EU, foreligger innen en 
passende frist. 

b)  Krisehåndteringsmyndighetens forpliktelse til å håndtere eventuelle hindringer for krisehåndtering av institusjonen, 
herunder hvilke omstendigheter som fører til en mulig utelukkelse som kunne forutses under krisehåndteringsplan-
leggingen, når disse mulige utelukkelsene utgjør en hindring for krisehåndtering. 

Artikkel 6 

Rimelig tid 

1.  Når krisehåndteringsmyndighetene utelukker en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser fra intern tapsdekning i 
henhold til artikkel 44 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2014/59/EU, og for å fastslå hva som er «rimelig tid», skal de fastsette 
følgende: 

a)  Når nedskrivningsbeløpet senest skal fastsettes. 

b)  Når alle oppgaver som kreves for å anvende intern tapsdekning for disse forpliktelsene, må utføres for å nå krisehåndte-
ringsmålene, idet det tas hensyn til situasjonen på tidspunktet for krisehåndteringstiltaket.  
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2.  Når krisehåndteringsmyndighetene fastsetter kravene i nr. 1, skal de ta hensyn til følgende: 

a)  Behovet for å offentliggjøre en beslutning om intern tapsdekning og fastsette beløpet for intern tapsdekning samt den 
endelige fordelingen av dette på de forskjellige kreditorklassene. 

b)  De følgene en utsettelse av en slik beslutning kan få for tilliten i markedet, mulige reaksjoner fra markedet, for eksempel 
utgående pengestrømmer, og krisehåndteringstiltakets formålstjenlighet, idet det tas hensyn til følgende: 

i)  Hvorvidt markedsdeltakerne kjenner til institusjonens vanskeligheter og risikoen for å bli kriserammet. 

ii)  Hvor synlige følg  b c ene av institusjonens vanskeligheter eller mulige krise er for markedsdeltakerne. 

c)  Markedenes åpningstider i den grad de kan påvirke opprettholdelsen av kritiske funksjoner og spredningsvirkninger. 

d)  Referansedatoen(e) for oppfyllelse av kapitalkravene. 

e)  Forfallsdatoene for institusjonens innbetalinger samt de aktuelle forpliktelsenes løpetid. 

Artikkel 7 

Utelukkelse med sikte på å opprettholde visse kritiske funksjoner og hovedforretningsområder i henhold til artikkel 44 
nr. 3 bokstav b) i direktiv 2014/59/EU 

1.  Krisehåndteringsmyndighetene kan utelukke forpliktelser eller en kategori av forpliktelser fordi det er nødvendig og 
forholdsmessig for å bevare visse kritiske funksjoner når de anser at forpliktelsen eller kategorien av forpliktelser er knyttet til 
en kritisk funksjon, og denne forpliktelsen eller kategorien av forpliktelser ikke bør omfattes av intern tapsdekning med tanke 
på opprettholdelse av denne funksjonen, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Intern tapsdekning for forpliktelsen eller kategorien av forpliktelser ville undergrave funksjonen på grunn av tilgang til 
finansiering eller avhengighet av motparter, for eksempel sikringsmotparter og leverandører av infrastruktur eller tjenester 
til institusjonen, som kan bli forhindret fra eller være uvillige til å fortsette transaksjonene med institusjonen etter en intern 
tapsdekning. 

b)  Den aktuelle kritiske funksjonen er en tjeneste som institusjonen yter til tredjeparter, og som er avhengig av forpliktelsens 
fortsatte oppfyllelse. 

2.  Krisehåndteringsmyndighetene kan bare utelukke forpliktelser som er nødvendige for risikostyringsformål («hedging») i 
forbindelse med kritiske funksjoner dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Risikostyringen («hedging») er anerkjent for tilsynsformål og er av avgjørende betydning for å opprettholde transaksjoner 
knyttet til kritiske funksjoner. 

b)  Det ville være umulig for institusjonen å erstatte et avviklet risikostyringstiltak på rimelige vilkår innen den fristen som 
kreves for å opprettholde den kritiske funksjonen. 

3.  Krisehåndteringsmyndighetene kan bare utelukke forpliktelser med henblikk på å opprettholde et finansieringsforhold 
dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Krisehåndteringsmyndigheten anser at finansieringen er avgjørende for å opprettholde en kritisk funksjon. 

b)  Med hensyn til artikkel 6 i denne forordning ville det være umulig for institusjonen å erstatte finansieringen innen den 
fristen som kreves for å opprettholde den kritiske funksjonen.  

32016R0860 Konsolidert tekst: 22.4.2021 9



 

4.  Krisehåndteringsmyndighetene skal ikke utelukke en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser utelukkende på grunn-
lag av 

a)  deres løpetid, 

b)  en forventet økning av finansieringskostnader som ikke truer opprettholdelsen av den kritiske funksjonen, 

c)  forventet framtidig mulig fortjeneste. 

5.  Krisehåndteringsmyndighetene kan utelukke forpliktelser eller en kategori av forpliktelser fordi det er nødvendig og 
forholdsmessig for å opprettholde et hovedforretningsområde dersom utelukkelsen av nevnte forpliktelse er avgjørende for at 
institusjonen som krisehåndteres, skal kunne fortsette sine viktigste virksomheter, tjenester og transaksjoner, og for å nå 
krisehåndteringsmålene fastsatt i artikkel 31 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 8 

Utelukkelse med henblikk på å unngå omfattende spredningsvirkninger i henhold til artikkel 44 nr. 3 bokstav c) i 
direktiv 2014/59/EU 

1.  Når krisehåndteringsmyndighetene vurderer utelukkelser på grunn av risikoen for direkte spredningsvirkninger i henhold 
til artikkel 44 nr. 3 bokstav c) i direktiv 2014/59/EU, bør de så langt det er mulig, vurdere forbindelsen mellom institusjonen 
som krisehåndteres, og dens motparter. 

Vurderingen nevnt i nr. 1 skal omfatte følgende: 

a)  Vurdering av eksponeringer mot berørte motparter med hensyn til risikoen for at intern tapsdekning for slike eksponeringer 
kan få en dominoeffekt. 

b)  Systemviktigheten av motparter som risikerer å bli kriserammet, særlig med hensyn til andre finansmarkedsdeltakere og 
leverandører av finansmarkedsinfrastruktur. 

2.  Når krisehåndteringsmyndigheten vurderer utelukkelser på grunn av risikoen for indirekte spredningsvirkninger i henhold 
til artikkel 44 nr. 3 bokstav c) i direktiv 2014/59/EU, skal den så langt det er mulig og på grunnlag av en rekke objektive 
relevante indikatorer, vurdere behovet for utelukkelsen og om den er forholdsmessig. Følgende indikatorer kan for eksempel 
være relevante: 

a)  Antall, størrelse og innbyrdes forbindelser for institusjoner med lignende egenskaper som institusjonen som krisehåndteres, 
i den grad dette kan gi opphav til utbredt manglende tillit i banksektoren eller finanssystemet generelt. 

b)  Antall fysiske personer som direkte og indirekte berøres av intern tapsdekning, synligheten og pressedekningen av 
krisehåndteringstiltaket, i den grad dette innebærer en betydelig risiko for å undergrave den generelle tilliten i banksektoren 
eller finanssystemet generelt. 

c)  Antall, størrelse og innbyrdes forbindelser for motparter som berøres av intern tapsdekning, herunder markedsdeltakere 
utenfor banksektoren, og betydningen av kritiske funksjoner som utføres av disse motpartene. 

d)  Motpartenes evne til å få tilgang til alternative tjenesteytere i forbindelse med funksjoner som er blitt vurdert som 
erstattelige, ut fra den aktuelle situasjonen. 

e)  Hvorvidt et stort antall motparter vil trekke tilbake finansiering eller avbryte sine transaksjoner med andre institusjoner etter 
intern tapsdekning, eller hvorvidt markeder vil opphøre å virke på en tilfredsstillende måte som følge av intern tapsdekning 
for slike markedsdeltakere, særlig i tilfelle av en generell svikt i markedets tillit eller panikk. 

f)  Utstrakt tilbakekalling av kortsiktig finansiering eller innskudd av betydelige beløp. 

g)  Antallet, størrelsen eller betydningen av institusjoner som risikerer å oppfylle vilkårene for tidlig inngrep, eller som 
oppfyller vilkårene for å anses å bli eller å kunne forventes å bli kriserammet i henhold til artikkel 32 nr. 4 i direktiv 
2014/59/EU. 
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h)  Risikoen for et betydelig avbrudd i kritiske funksjoner eller en betydelig økning i prisene for levering av slike funksjoner 
(som framgår av endringer i markedsvilkårene for slike funksjoner eller deres tilgjengelighet), eller motparters og andre 
markedsdeltakeres forventninger. 

i)  Omfattende og betydelige fall i institusjonenes aksjekurser eller i prisene på deres eiendeler, særlig der de kan ha innvirk-
ning på institusjonenes kapitalsituasjon. 

j)  En generell og omfattende betydelig reduksjon av den finansieringen på kort eller mellomlang sikt som er tilgjengelig for 
institusjoner. 

k)  En vesentlig forstyrrelse av internbankmarkedets funksjon som framgår av en betydelig økning av marginkravene og 
redusert tilgang til sikkerhet for institusjonene. 

l)  Omfattende og betydelige prisøkninger på forsikringer mot kredittmislighold eller svekket kredittverdighet for institusjoner 
eller andre markedsdeltakere som er relevante for institusjonenes finansielle stilling. 

Artikkel 9 

Utelukkelse med henblikk på å unngå verditap i henhold til artikkel 44 nr. 3 bokstav d) i direktiv 2014/59/EU 

1.  Krisehåndteringsmyndighetene kan utelukke en forpliktelse eller en kategori av forpliktelser fra intern tapsdekning 
dersom en slik utelukkelse ville forhindre verditap slik at innehaverne av forpliktelser som ikke er utelukket, ville være bedre 
stilt enn dersom den aktuelle forpliktelsen eller kategorien av forpliktelser var omfattet av intern tapsdekning. 

2.  For å vurdere om vilkåret i nr. 1 er oppfylt skal krisehåndteringsmyndighetene sammenligne og vurdere resultatet for alle 
kreditorer av en potensiell intern tapsdekning og uten intern tapsdekning i samsvar med artikkel 36 nr. 16 og artikkel 49 nr. 5 i 
direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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