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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1401 

av 23. mai 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for metoder og prinsipper for verdsetting av forpliktelser som følger av derivater(*) 

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 49  

nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2014/59/EU gir krisehåndteringsmyndighetene fullmakt til å nedskrive og konvertere forpliktelser i en 

institusjon som er under krisehåndtering. 

2) Derivatkontrakter kan utgjøre en betydelig del av forpliktelsesstrukturen i visse kredittinstitusjoner. Verdsettingen av 

slike kontrakter er imidlertid en kompleks prosess ettersom deres verdi er knyttet til verdien av underliggende 

instrumenter, eiendeler eller enheter som utvikler seg over tid og blir konkrete først ved løpetidens slutt eller ved 

avvikling. 

3) Tidligere erfaringer viser at kompleksiteten ved verdsetting av derivatforpliktelser når en av motpartene blir 

kriserammet, kan gjøre verdsettingen tidkrevende, medføre enorme kostnader og føre til tvister. 

4) Praksis viser dessuten at derivatkontrakter kan inneholde forskjellige metoder for å fastsette det skyldige beløpet 

mellom motparter ved avvikling, og noen av dem lar det være helt opp til den ikke-misligholdende motparten å fastsette 

avviklingsbeløpet og/eller avviklingsdatoen. 

5) For å unngå atferdsrisiko og sikre krisehåndteringstiltakenes effektivitet bør krisehåndteringsmyndighetene derfor vedta 

og anvende egnede metoder for å verdsette forpliktelser som følger av derivatkontrakter, innen en frist som er forenlig 

med en rask krisehåndteringsprosess, og som er basert på objektiv og, om mulig, lett tilgjengelig informasjon. Det er 

viktig at verdsettingsmetoden omfatter visse prosedyreregler for meddelelse av krisehåndteringsmyndighetens 

beslutninger om avvikling og for hvordan det inngås gjenanskaffelsestransaksjoner med motparter som er berørt av 

avviklingen. 

6) Derivatkontrakter som er omfattet av en avregningsavtale, gir opphav til ett eneste avviklingsbeløp i tilfelle av tidlig 

oppsigelse av kontrakten. I artikkel 49 i direktiv 2014/59/EU angis det at verdien av slike kontrakter fastsettes på 

nettogrunnlag i samsvar med avtalevilkårene. Krisehåndteringsmyndigheten eller en uavhengig takstmann bør derfor ta 

hensyn til motregningsgrupper som er definert i avregningsavtalen, uten å ha mulighet til å velge ut visse kontrakter og 

unnta andre. 

7) I henhold til artikkel 49 i direktiv 2014/59/EU skal verdien av derivatkontrakter fastsettes av krisehåndterings-

myndigheten eller en uavhengig takstmann som del av verdsettingsprosessen omhandlet i artikkel 36 i nevnte direktiv. 

Når det gjelder derivatforpliktelser, bør verdsettingsprosessen ha som mål å fastsette verdien raskt og på forhånd med 

henblikk på intern tapsdekning og samtidig gi krisehåndteringsmyndigheten tilstrekkelig fleksibilitet til å foreta en 

etterhåndsjustering av fordringsbeløpene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 228 av 23.8.2016, s. 7, 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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8) Vurderingen av om det skal anvendes intern tapsdekning for derivatforpliktelser eller om de skal utelukkes fra det 

interne tapsdekningsverktøyets anvendelsesområde i henhold til artikkel 44 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU, bør foretas før 

beslutningen om avvikling som del av verdsettingsprosessen i henhold til artikkel 36 i nevnte direktiv. 

9) Verdsettingen av derivatforpliktelser bør gjøre det mulig for krisehåndteringsmyndighetene å vurdere, før de treffer 

beslutning om avvikling, det potensielle beløpet for disse forpliktelsenes interne tapsdekning etter avviklingen, samt det 

potensielle verditapet som kan oppstå som følge av avviklingen. 

10) Avviklingen av derivatkontrakter kan gi opphav til ytterligere tap som ikke gjenspeiles i verdsettingen av fortsatt drift, 

for eksempel på grunn av motpartens faktiske gjenanskaffelseskostnader, som vil øke de avviklingskostnadene som 

institusjonen under krisehåndtering pådrar seg, eller på grunn av kostnader som institusjonen under krisehåndtering 

pådrar seg i forbindelse med gjenopptakelse av handel med eksponeringer som er utsatt for risiko på det åpne markedet 

som følge av avviklingen. Dersom påløpte eller forventede tap fra avviklingen av derivater overstiger andelen av de 

tilsvarende forpliktelsene som faktisk vil være tilgjengelige for intern tapsdekning, kan det overskytende tapet øke 

byrden ved intern tapsdekning for andre kreditorer til institusjonen under krisehåndtering. I slike tilfeller vil tapene som 

ville blitt dekket av forpliktelser som ikke følger av derivatkontrakter i en intern tapsdekning, være høyere enn de ville 

ha vært uten avvikling og intern tapsdekning for derivatkontrakter, og derfor kan krisehåndteringsmyndigheten vurdere 

å unnta derivatkontrakter fra intern tapsdekning i samsvar med artikkel 44 nr. 3 bokstav d) i direktiv 2014/59/EU og 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/860(1), som er vedtatt i henhold til artikkel 44 nr. 11 i nevnte direktiv. 

Utøvelse av fullmaktene til å anvende intern tapsdekning på slike forpliktelser bør være omfattet av unntakene fastsatt i 

artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU og de skjønnsmessig unntakene fastsatt i artikkel 44 nr. 3 i nevnte direktiv, som 

angitt i delegert forordning (EU) 2016/860. 

11) Ettersom det er behov for en konsekvent fortolkning av artikkel 49 nr. 3 og 4 i direktiv 2014/59/EU, bør metodene og 

prinsippene for den verdsettingen av derivater som foretas av uavhengige takstmenn og krisehåndteringsmyndigheter, 

spesifiseres. 

12) En verdsettingsmetode som bygger på faktiske eller hypotetiske gjenanskaffelseskostnader for avviklede forpliktelser, 

ville gi resultater som tilsvarer rådende markedspraksis og være i samsvar med de prinsippene for verdsetting som 

kreves i henhold til artikkel 74 i direktiv 2014/59/EU, som skal fastslå om aksjeeiere og kreditorer ville ha fått en bedre 

behandling dersom institusjonen under krisehåndtering hadde vært omfattet av ordinær insolvensbehandling (prinsippet 

om likebehandling av kreditorer i forbindelse med insolvens). 

13) Ved anvendelsen av verdsettingsmetoden bør krisehåndteringsmyndigheten kunne anvende forskjellige datakilder, 

herunder datakilder som institusjonen under krisehåndtering, motparter eller tredjeparter stiller til rådighet. Det er 

imidlertid hensiktsmessig å fastsette prinsipper for de typene data som må tas i betraktning i forbindelse med 

verdsetting, for å sikre en objektiv fastsettelse av verdien. 

14) Motparter i derivatkontrakter som avvikles av krisehåndteringsmyndigheter, kan velge å inngå en eller flere 

gjenanskaffelsestransaksjoner for å erstatte sin eksponering etter avvikling. Slike gjenanskaffelsestransaksjoner bør 

utgjøre en privilegert datakilde for verdsettingen så lenge de inngås på forretningsmessig rimelige vilkår på 

avviklingsdatoen eller så snart det er praktisk mulig etter det. Når krisehåndteringsmyndighetene meddeler beslutningen 

om avvikling, bør de derfor gi motpartene mulighet til å framlegge dokumentasjon på forretningsmessig rimelige 

gjenanskaffelsestransaksjoner innen en frist som er forenlig med det forventede referansetidspunktet for verdsettingen. 

Dersom motpartene har framlagt slik dokumentasjon innen fristen, bør takstmannen fastsette avviklingsbeløpet til 

samme pris som disse gjenanskaffelsestransaksjonene. Dersom motpartene ikke har framlagt dokumentasjon på 

forretningsmessig rimelige gjenanskaffelsestransaksjoner innen fristen, bør krisehåndteringsmyndighetene kunne foreta 

sin verdsetting på grunnlag av tilgjengelig markedsinformasjon, for eksempel middelkurser og kjøpskurs-

salgskursdifferanser, for å vurdere hypotetiske gjenanskaffelseskostnader, dvs. det tapet eller de kostnadene som ville ha 

påløpt som følge av gjenoppretting av en sikring eller en tilknyttet handelsposisjon på grunnlag av netto 

risikoeksponering. 

15) Derivatprodukter og -markeder er svært uensartede, og det er ikke mulig å identifisere en enkelt markedspraksis for 

inngåelse av gjenanskaffelsestransaksjoner. Derfor må begrepet «forretningsmessig rimelige gjenanskaffelses-

transaksjoner» defineres bredt for å gi takstmannen mulighet til å foreta den vurderingen som kreves, under alle 

markedsforhold. Dette begrepet bør derfor forstås som en gjenanskaffelsestransaksjon som er inngått på grunnlag av 

netto risikoeksponering på vilkår som er i samsvar med vanlig markedspraksis, og som er basert på en rimelig 

  

(1) 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 

(EUT L 144 av 1.6.2016, s. 11). 
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innsats for å oppnå det mest fordelaktige resultatet. Takstmannen kan særlig ta hensyn til blant annet antallet handlere 

som motparten har henvendt seg til, antallet bindende pristilbud og om tilbudet med den beste prisen er valgt. 

Krisehåndteringsmyndigheten bør i meddelelsen om avvikling også kunne spesifisere de kriteriene den vil anvende i sin 

vurdering. 

16) Det unionsregelverket som er vedtatt i de senere årene, har, i tråd med internasjonale standarder, søkt å øke 

gjennomsiktigheten og risikoreduksjonen i markedet for derivatkontrakter ved å fastsette obligatorisk clearing gjennom 

sentrale motparter for standardiserte OTC-derivater, verdsettings- og marginkrav for derivater som cleares av sentrale 

motparter, og et bredt spekter av OTC-derivater samt obligatorisk rapportering til transaksjonsregistre for alle OTC-

derivater. 

17) Dersom et clearingmedlem som er en sentral motpart, blir gjenstand for krisehåndtering og krisehåndte-

ringsmyndigheten avvikler derivatkontrakten før den interne tapsdekningen, vil dette clearingmedlemmet bli ansett som 

et misligholdende clearingmedlem med hensyn til den sentrale motparten i forbindelse med den eller de berørte 

motregningsgruppene. De interne framgangsmåtene og ordningene som anvendes ved et clearingmedlems mislighold, 

og som ble innført av sentrale motparter på bakgrunn av kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012(1), gir et pålitelig grunnlag for å fastsette verdien av den derivativforpliktelsen som oppstår i hele 

motregningsgruppen som følge av avviklingen, også i forbindelse med intern tapsdekning i en krisehåndteringsprosess. 

18) De sentrale motpartene kan ha behov for flere dager eller mer etter den utløsende hendelsen for å gjennomføre sine 

framgangsmåter ved mislighold. I det særlige tilfellet som en krisehåndtering utgjør, kan venting i svært lang tid på at 

framgangsmåtene ved mislighold skal avsluttes for å fastsette derivatenes verdi, undergrave tidsplanen og målene for 

krisehåndteringen og medføre unødige forstyrrelser på finansmarkedene. Det er derfor nødvendig at krisehåndte-

ringsmyndigheten blir enig med den sentrale motparten og den sentrale motpartens vedkommende myndighet om en 

frist for fastsettelse av beløpet ved tidlig oppsigelse, idet det tas hensyn til både den sentrale motpartens og 

krisehåndteringsmyndighetens begrensninger. 

19) Det beløpet ved tidlig oppsigelse som fastsettes av den sentrale motparten i samsvar med dens framgangsmåter ved 

mislighold innen den avtalte fristen, bør godkjennes av takstmannen. Dersom den sentrale motparten unnlater å fastsette 

beløpet ved tidlig oppsigelse innen den avtalte fristen eller ikke anvender sine framgangsmåter ved mislighold, bør 

krisehåndteringsmyndigheten ha mulighet til å anvende sine egne estimater for å fastsette beløpet ved tidlig oppsigelse. 

Krisehåndteringsmyndigheten bør også kunne anvende en midlertidig fastsettelse basert på egne estimater dersom et 

slikt tiltak er begrunnet ut fra hvor mye krisehåndteringsprosessen haster, og forutsatt at myndigheten oppdaterer sin 

verdsetting etter at den sentrale motparten har avsluttet sin framgangsmåte ved mislighold ved fristens utløp. 

Krisehåndteringsmyndigheten bør kunne ta hensyn til opplysninger framlagt av den sentrale motparten etter fristen i 

forbindelse med den endelige etterhåndsverdsettingen, dersom de er tilgjengelige på nevnte tidspunkt, og under alle 

omstendigheter når den foretar vurdering av forskjeller i behandlingen i henhold til artikkel 74 i direktiv 2014/59/EU. 

Denne forordningen bør ikke påvirke de framgangsmåtene ved mislighold som gjennomføres av sentrale motparter i 

samsvar med forordning (EU) nr. 648/2012. 

20) Bestemmelsene i denne forordningen bør ikke påvirke sentrale motparters interne framgangsmåter for overføring av 

eiendeler og posisjoner som er etablert mellom et misligholdende clearingmedlem og dets kunder, vedtatt i samsvar med 

artikkel 48 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012, og bør være forenlige med andre relevante bestemmelser eller 

godkjenningsvilkår som kan påvirke avviklingen av de relevante derivatkontraktene. 

21) Tidspunktet for verdsetting av derivatkontrakter bør gjenspeile verdsettingsprinsippet som tar hensyn til den faktiske 

eller hypotetiske gjenanskaffelseskostnaden som motparter pådrar seg. For at verdsettingen skal være så nøyaktig som 

mulig, bør den foretas på avviklingsdatoen eller, dersom dette ikke er forretningsmessig rimelig, på den første dagen og 

det første tidspunktet da en markedspris er tilgjengelig for den underliggende eiendelen. I de tilfellene der beløpet ved 

tidlig oppsigelse fastsettes av en sentral motpart eller fastsettes til prisen for gjenanskaffelsestransaksjonene, bør 

referansetidspunktet være tidspunktet for den sentrale motpartens fastsettelse eller for gjenanskaffelsestransaksjonene. 

22) Dersom krisehåndteringsmyndigheten beslutter å foreta en midlertidig verdsetting i henhold til artikkel 36 nr. 9 i 

direktiv 2014/59/EU fordi saken haster, bør krisehåndteringsmyndigheten eller takstmannen som del av den midlertidige 

verdsettingen før referansetidspunktet kunne fastsette verdien av derivatforpliktelser midlertidig på grunnlag av 

verdiestimater og opplysninger som er tilgjengelige på dette tidspunktet. Dersom krisehåndteringsmyndigheten treffer 

krisehåndteringstiltak på grunnlag av den midlertidige verdsettingen i henhold til artikkel 36 nr. 12 i 

  

(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). 
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direktiv 2014/59/EU, vil relevant observert markedsutvikling eller dokumentasjon på faktiske gjenanskaffel-

sestransaksjoner på referansetidspunktet enten gjenspeiles i en etterfølgende midlertidig verdsetting eller i den endelige 

verdsettingen som foretas i henhold til artikkel 36 nr. 10 i nevnte direktiv. 

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

framlagt for Kommisjonen. 

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

som ligger til grunn for denne forordningen, rådspurt Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, analysert 

de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet 

opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «motregningsgruppe» en gruppe av kontrakter som omfattes av en avregningsavtale som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 98 

i direktiv 2014/59/EU, 

2) «takstmann» den uavhengige sakkyndige som er utpekt til å foreta verdsettinger i samsvar med kravene og kriteriene 

fastsatt i kapittel IV i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075(2), eller krisehåndteringsmyndigheten når den foretar 

verdsettingen i henhold til artikkel 36 nr. 2 og 9 i direktiv 2014/59/EU, 

3) «sentral motpart» en sentral motpart som definert i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, i den utstrekning den 

enten er 

a)  etablert i Unionen og har tillatelse i samsvar med framgangsmåten angitt i artikkel 14–21 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 eller 

b)  etablert i en tredjestat og har tillatelse i samsvar med framgangsmåten angitt i artikkel 25 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, 

4) «clearingmedlem» et clearingmedlem som definert i artikkel 2 nr. 14 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

5) «avviklingsdato» den datoen og det tidspunktet for avvikling som er spesifisert i meddelelsen om beslutningen om 

avvikling, 

6) «gjenanskaffelsestransaksjon» en transaksjon som inngås på eller etter avviklingsdatoen for en derivatkontrakt for å 

gjenopprette, på grunnlag av netto risikoeksponering, en sikring eller en tilknyttet handelsposisjon som er blitt oppsagt, på 

likeverdige økonomiske vilkår som den avviklede transaksjonen, 

7) «forretningsmessig rimelig gjenanskaffelsestransaksjon» en gjenanskaffelsestransaksjon som er inngått på grunnlag av netto 

risikoeksponering, og som er basert på en rimelig innsats for å oppnå det mest fordelaktige resultatet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av 23. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i gjenopprettingsplaner, krisehåndteringsplaner og konsernkrise-

håndteringsplaner, de minstekriteriene som vedkommende myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenopprettingsplaner og 

konserngjenopprettingsplaner, vilkårene for konsernintern finansiell støtte, kravene til uavhengige takstmenn, den avtalemessige 

anerkjennelsen av nedskrivnings- og konverteringsfullmakter, framgangsmåtene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og melding 

om utsettelse samt krisehåndteringskollegienes virkemåte i praksis (EUT L 184 av 8.7.2016, s. 1). 
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Artikkel 2 

Sammenligning mellom verditapet som følge av avviklingen og derivatkontraktenes potensielle interne tapstekning 

1.  Ved anvendelsen av artikkel 49 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2014/59/EU skal krisehåndteringsmyndigheten sammenligne 

a)  det tapsbeløpet som ville bli dekket av derivatkontraktene i en intern tapsdekning, beregnet ved å multiplisere 

i)  andelen av forpliktelser som følger av derivatkontrakter, blant alle forpliktelser av samme rang, som fastsettes som del 

av verdsettingen i henhold til artikkel 36 i direktiv 2014/59/EU, og som ikke omfattes av unntakene fra intern 

tapsdekning i henhold til artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv, med 

ii)  de samlede forventede tapene som skal dekkes av alle forpliktelser av samme rang som derivatene, herunder 

derivatforpliktelser som følger av avviklingen, 

med 

b)  verditapet basert på en vurdering av kostnadene, utgiftene eller annen verdiforringelse som forventes å påløpe som følge av 

avviklingen av derivatkontraktene, og som beregnes som summen av følgende elementer: 

i)  Risikoen for et økt avviklingskrav fra motparter som følge av de kostnadene motparten forventes å pådra seg i 

forbindelse med ny sikring, idet det tas hensyn til kjøpskurs-salgskurs-differansen, differansen mellom middelkurs og 

kjøpskurs eller differansen mellom middelkurs og salgskurs i henhold til artikkel 6 nr. 2 bokstav b). 

ii)  Den kostnaden som institusjonen under krisehåndtering forventes å pådra seg ved inngåelse av sammenlignbare 

derivattransaksjoner som anses nødvendige for å gjenopprette en sikring for en eventuell åpen eksponering, eller for å 

opprettholde en akseptabel risikoprofil i samsvar med krisehåndteringsstrategien. Kostnadene ved inngåelse av en 

sammenlignbar derivattransaksjon kan beregnes ved å ta hensyn til startmarginkrav og aktuelle kjøpskurs-

salgskursdifferanser. 

iii)  En eventuell reduksjon av franchiseverdien som følge av avviklingen av derivatkontrakter, herunder en eventuell 

verdiforringelse for andre eller underliggende eiendeler som er knyttet til derivatkontrakter som avvikles, og en 

eventuell innvirkning på finansieringskostnader eller inntektsnivåer. 

iv)  En eventuell forsiktighetsbuffer mot mulige negative konsekvenser av avviklingen, for eksempel feil og tvister i 

forbindelse med transaksjoner eller utveksling av sikkerheter. 

2.  Sammenligningen i nr. 1 skal foretas før enhver beslutning om avvikling treffes, som del av den verdsettingen som 

anvendes som utgangspunkt for velbegrunnede beslutninger om de krisehåndteringstiltakene som kreves i henhold til artikkel 

36 i direktiv 2014/59/EU. Når en delegert rettsakt vedtatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 36 nr. 15 i nevnte direktiv trer i 

kraft, skal sammenligningen oppfylle kravene i den delegerte rettsakten. 

Artikkel 3 

Meddelelse om beslutningen om avvikling 

1.  Før anvendelse av nedskrivnings- eller konverteringsfullmaktene i forbindelse med forpliktelser som følger av 

derivatkontrakter, skal krisehåndteringsmyndigheten meddele motpartene i disse kontraktene beslutningen om å avvikle 

kontrakter i henhold til artikkel 63 nr. 1 bokstav k) i direktiv 2014/59/EU. 

2.  Beslutningen om avvikling får anvendelse umiddelbart eller på en senere avviklingsdato eller et senere avviklings-

tidspunkt som angitt i meddelelsen.  
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3.  I beslutningen nevnt i nr. 1 skal krisehåndteringsmyndigheten spesifisere datoen og tidspunktet, idet det tas hensyn til 

kravene i artikkel 8 nr. 1 bokstav c), for når motparter senest kan framlegge for krisehåndteringsmyndigheten dokumentasjon på 

forretningsmessig rimelige gjenanskaffelsestransaksjoner med henblikk på å fastsette avviklingsbeløpet i henhold til artikkel 6 

nr. 1. Motparten skal også gi krisehåndteringsmyndigheten en oversikt over alle forretningsmessig rimelige gjenanskaffelses-

transaksjoner. 

4.  Krisehåndteringsmyndigheten kan endre datoen og tidspunktet for når motparter senest kan framlegge dokumentasjon på 

forretningsmessig rimelige gjenanskaffelsestransaksjoner, dersom slike endringer er i samsvar med artikkel 8 nr. 1 bokstav c). 

Enhver beslutning om å endre datoen og tidspunktet for når motparter senest kan framlegge dokumentasjon på forretnings-

messig rimelige gjenanskaffelsestransaksjoner, skal meddeles motparten. 

5.  I beslutningen nevnt i nr. 1 kan krisehåndteringsmyndigheten spesifisere de kriteriene den har til hensikt å anvende når 

den vurderer om gjenanskaffelsestransaksjoner er forretningsmessig rimelige. 

6.  Denne artikkelen får ikke anvendelse på avvikling og verdsetting av sentralt clearede derivatkontrakter som er inngått 

mellom institusjonen under krisehåndtering, som opptrer som clearingmedlem, og en sentral motpart. 

Artikkel 4 

Avregningsavtalens rolle 

For kontrakter som omfattes av en avregningsavtale, skal takstmannen i samsvar med artikkel 2, 5, 6 og 7 fastsette et 

enkeltbeløp som institusjonen under krisehåndtering har en rett til å motta eller en forpliktelse til å betale som følge av 

avviklingen av alle derivatkontraktene i motregningsgruppen, som definert i avregningsavtalen. 

Artikkel 5 

Verdsettingsprinsipp for beløp ved tidlig oppsigelse 

1.  Takstmannen skal fastsette verdien av forpliktelser som følger av derivatkontrakter, som et beløp ved tidlig oppsigelse 

beregnet som summen av følgende beløp: 

a)  Ubetalte beløp, sikkerheter eller andre beløp som institusjonen under krisehåndtering skylder motparten, minus ubetalte 

beløp, sikkerheter og andre beløp som motparten skylder institusjonen under krisehåndtering på avviklingsdatoen. 

b)  Et avviklingsbeløp som dekker de tapene eller kostnadene som derivatmotparter pådrar seg, eller de gevinstene de 

realiserer, ved å gjenanskaffe eller oppnå den økonomiske motverdien av de oppsagte kontraktenes vesentlige vilkår og 

partenes opsjonsrettigheter med hensyn til disse kontraktene. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 menes med «ubetalte beløp», med hensyn til avviklede derivatkontrakter, summen av følgende: 

a)  Beløp som forfalt på eller før avviklingsdatoen, og som ennå ikke var betalt på denne datoen. 

b)  Et beløp som tilsvarer markedsverdien av den eiendelen som skulle leveres for hver forpliktelse i de derivatkontraktene som 

skulle gjøres opp ved levering på eller før avviklingsdatoen, og som ikke var oppgjort på avviklingsdatoen. 

c)  Beløp som gjelder påløpt rente eller erstatning i perioden fra datoen da de relevante betalings- eller leveringsforpliktelsene 

forfalt, fram til avviklingsdatoen.  
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Artikkel 6 

Fastsettelse av avviklingsbeløpet 

1.  Dersom en motpart har framlagt dokumentasjon på forretningsmessig rimelige gjenanskaffelsestransaksjoner innen fristen 

fastsatt i artikkel 3 nr. 3, skal takstmannen fastsette avviklingsbeløpet til samme pris som disse gjenanskaffelsestransaksjonene. 

2.  Dersom en motpart ikke har framlagt dokumentasjon på noen gjenanskaffelsestransaksjoner innen fristen fastsatt i artikkel 

3 nr. 3, dersom takstmannen fastslår at gjenanskaffelsestransaksjonene som er meddelt, ikke var inngått på forretningsmessig 

rimelige vilkår, eller dersom artikkel 7 nr. 7 eller artikkel 8 nr. 2 får anvendelse, skal takstmannen fastsette avviklingsbeløpet på 

grunnlag av følgende: 

a)  Middelkursen ved dagens slutt i samsvar med normal forretningsvirksomhet i institusjonen under krisehåndtering på datoen 

fastsatt i henhold til artikkel 8. 

b)  Differansen mellom middelkurs og kjøpskurs eller mellom middelkurs og salgskurs, avhengig av den avregnede 

risikoposisjonens retning. 

c)  De justeringene av priser og differanser nevnt i bokstav a) og b) som er nødvendige for å gjenspeile markedets likviditet for 

de underliggende risikoene eller instrumentene, eksponeringens størrelse sett i forhold til markedsdybden og eventuell 

modellrisiko. 

3.  Med hensyn til konserninterne forpliktelser kan takstmannen fastsette verdien til middelkursen ved dagens slutt som nevnt 

i nr. 2 bokstav a) uten hensyn til nr. 2 bokstav b) og c) dersom krisehåndteringsstrategien vil innebære ny sikring av de oppsagte 

transaksjonene gjennom en annen konsernintern derivattransaksjon eller gruppe av transaksjoner. 

4.  For å fastsette størrelsen på avviklingsbeløpet i henhold til nr. 2 skal takstmannen vurdere et spekter av tilgjengelige og 

pålitelige datakilder og eventuelt anvende observerbare markedsdata eller teoretiske priser generert av verdsettingsmodeller 

utformet for å estimere beløp, herunder følgende datakilder: 

a)  Data framlagt av tredjeparter, for eksempel observerbare markedsdata eller verdsettingsparametrer og pristilbud fra 

prisstillere eller, dersom kontrakten er clearet sentralt, verdier og estimater innhentet fra sentrale motparter. 

b)  For standardiserte produkter, verdsettinger generert av takstmannens egne systemer. 

c)  Data som er tilgjengelige i institusjonen under krisehåndtering, for eksempel interne modeller og verdsettinger, herunder 

uavhengige priskontroller utført i henhold til artikkel 105 nr. 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1). 

d)  Andre data framlagt av motparter enn dokumentasjon på gjenanskaffelsestransaksjoner som er meddelt i henhold til artikkel 

3 nr. 3, herunder data om nåværende eller tidligere verdsettingstvister for lignende eller tilknyttede transaksjoner og 

pristilbud. 

e)  Andre relevante data. 

5.  Ved anvendelsen av nr. 2 bokstav b) kan krisehåndteringsmyndigheten pålegge institusjonen under krisehåndtering å 

utføre en oppdatert uavhengig priskontroll på referansetidspunktet som fastsatt i henhold til artikkel 8 ved hjelp av opplysninger 

som er tilgjengelige ved dagens slutt på avviklingsdatoen. 

6.  Denne artikkelen får ikke anvendelse på fastsettelsen av et avviklingsbeløp for clearede derivatkontrakter inngått mellom 

en institusjon under krisehåndtering og en sentral motpart, unntatt under de ekstraordinære omstendighetene fastsatt i artikkel 7 

nr. 7. 

Artikkel 7 

Verdsetting av derivatkontrakter inngått mellom en institusjon under krisehåndtering og en sentral motpart 

1.  Takstmannen skal fastsette verdien av forpliktelser som følger av derivatkontrakter som er inngått mellom på den ene 

siden en institusjon under krisehåndtering som opptrer som clearingmedlem, og på den andre siden en sentral motpart, på 

grunnlag av det verdsettingsprinsippet som er spesifisert i artikkel 5. Beløpet ved tidlig oppsigelse skal fastsettes av den 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 
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sentrale motparten innen fristen angitt i nr. 5 i samsvar med den sentrale motpartens framgangsmåter ved mislighold og etter 

fradrag av sikkerheten som stilles av institusjonen under krisehåndtering, herunder startmargin, variasjonsmargin og bidrag fra 

institusjonen under krisehåndtering til den sentrale motpartens misligholdsfond. 

2.  Krisehåndteringsmyndigheten skal meddele den sentrale motparten og den sentrale motpartens vedkommende myndighet 

sin beslutning om å avvikle derivatkontrakter i henhold til artikkel 63 nr. 1 bokstav k) i direktiv 2014/59/EU. Beslutningen om 

avvikling får anvendelse umiddelbart eller på den datoen og det tidspunktet som er angitt i meddelelsen. 

3.  Krisehåndteringsmyndigheten skal pålegge den sentrale motparten å framlegge sin verdsetting av beløpet ved tidlig 

oppsigelse for alle derivatkontrakter i den relevante motregningsgruppen i samsvar med den sentrale motpartens framgangsmåte 

ved mislighold. 

4.  Den sentrale motparten skal framlegge for krisehåndteringsmyndigheten sine dokumenter om framgangsmåter ved 

mislighold og rapportere om de misligholdstiltakene som er truffet i den forbindelse. 

5.  Krisehåndteringsmyndigheten skal etter avtale med den sentrale motparten og den sentrale motpartens vedkommende 

myndighet fastsette en frist for når den sentrale motparten skal framlegge verdsettingen av beløpet ved tidlig oppsigelse. For 

dette formålet skal krisehåndteringsmyndigheten, den sentrale motparten og den sentrale motpartens vedkommende myndighet 

ta hensyn til begge følgende elementer: 

a)  Framgangsmåten ved mislighold, som fastsatt i den sentrale motpartens styringsregler i samsvar med artikkel 48 i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

b)  Tidsplanen for krisehåndteringen. 

6.  Krisehåndteringsmyndigheten kan endre fristen fastsatt i henhold til nr. 5 etter avtale med den sentrale motparten og den 

sentrale motpartens vedkommende myndighet. 

7.  Som unntak fra nr. 1 kan krisehåndteringsmyndigheten i begge følgende tilfeller beslutte å anvende metoden fastsatt i 

artikkel 6 etter å ha rådspurt den sentrale motpartens vedkommende myndighet: 

a)  Den sentrale motparten framlegger ikke verdsettingen av beløpet ved tidlig oppsigelse innen fristen fastsatt av 

krisehåndteringsmyndigheten i henhold til nr. 5. 

b)  Den sentrale motpartens verdsetting av beløpet ved tidlig oppsigelse er ikke i tråd med den sentrale motpartens 

framgangsmåter ved mislighold fastsatt i artikkel 48 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 8 

Tidspunkt for fastsettelse av verdien av derivatforpliktelser og tidlig fastsettelse 

1.  Takstmannen skal fastsette verdien av derivatforpliktelser på følgende tidspunkt: 

a)  Dersom takstmannen fastsetter beløpet ved tidlig oppsigelse til prisen for gjenanskaffelsestransaksjoner i henhold til 

artikkel 6 nr. 1, på datoen og tidspunktet for inngåelsen av gjenanskaffelsestransaksjonene. 

b)  Dersom takstmannen fastsetter beløpet ved tidlig oppsigelse i samsvar med den sentrale motpartens framgangsmåter ved 

mislighold i henhold til artikkel 7 nr. 1, på datoen og tidspunktet da beløpet ved tidlig oppsigelse ble fastsatt av den sentrale 

motparten. 

c)  I alle andre tilfeller, på avviklingsdatoen eller, dersom dette ikke er forretningsmessig rimelig, på datoen og tidspunktet da 

en markedspris er tilgjengelig for den underliggende eiendelen. 

2.  Takstmannen kan, som del av den midlertidige verdsettingen foretatt i henhold til artikkel 36 nr. 9 i direktiv 2014/59/EU, 

fastsette verdien av forpliktelser som følger av derivater, tidligere enn på det tidspunktet som er fastsatt i henhold til nr. 1. En 

slik tidligere fastsettelse skal foretas på grunnlag av estimater som bygger på prinsippene fastsatt i artikkel 5 og artikkel 6  

nr. 2–5, og på data som foreligger på tidspunktet for fastsettelsen. 
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3.  Dersom takstmannen foretar en tidlig fastsettelse i henhold til nr. 2, kan krisehåndteringsmyndigheten når som helst 

anmode takstmannen om å oppdatere den midlertidige verdsettingen for å ta hensyn til relevant observerbar markedsutvikling 

eller dokumentasjon på forretningsmessig rimelige gjenanskaffelsestransaksjoner som er inngått på tidspunktet fastsatt i 

henhold til nr. 1. Denne utviklingen eller dokumentasjonen, dersom den er tilgjengelig innen datoen og tidspunktet angitt i 

henhold til artikkel 3 nr. 2, skal tas i betraktning i den endelige etterhåndsverdsettingen som foretas i henhold til artikkel 36  

nr. 10 i direktiv 2014/59/EU. 

4.  Dersom takstmannen foretar en tidlig fastsettelse i henhold til nr. 2 med hensyn til derivatkontrakter inngått mellom en 

institusjon under krisehåndtering som opptrer som clearingmedlem, og en sentral motpart, skal takstmannen ta behørig hensyn 

til ethvert estimat av forventede avviklingskostnader som den sentrale motparten framlegger. 

Dersom den sentrale motparten framlegger en verdsetting av beløpet ved tidlig oppsigelse i samsvar med den sentrale 

motpartens framgangsmåter ved mislighold innen fristen fastsatt i henhold til artikkel 7 nr. 5 og 6, skal denne verdsettingen tas i 

betraktning i den endelige etterhåndsverdsettingen som foretas i henhold til artikkel 36 nr. 10 i direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 9 

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 23. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


