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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/348 

av 25. oktober 2018 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

for fastsettelse av kriteriene for å vurdere konsekvensene for finansmarkedene, andre institusjoner og 

finansieringsvilkårene av at en institusjon blir kriserammet(*) 

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 4 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å avgjøre om medlemsstatene bør gi institusjoner i deres jurisdiksjoner forenklede forpliktelser, pålegges 

medlemsstatene i henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU å sikre at vedkommende myndigheter og 

krisehåndteringsmyndighetene vurderer konsekvensene av at en institusjon blir kriserammet, på bakgrunn av en rekke 

faktorer angitt i nevnte artikkel. 

2) Denne vurderingen bør være klart atskilt fra og ikke være førende for eventuelle andre vurderinger som krisehånd-

teringsmyndighetene foretar, særlig ikke vurderingen av mulighetene for krisehåndtering av en institusjon eller et 

konsern, eller av om vilkårene for krisehåndtering nevnt i direktiv 2014/59/EU og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 806/2014(2) er oppfylt. 

3) Kriteriene nevnt i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU bør spesifiseres på en praktisk, effektiv og formålstjenlig måte. 

Konsekvensene av at en institusjon blir kriserammet, bør derfor vurderes først på grunnlag av kvantitative kriterier og 

deretter på grunnlag av kvalitative kriterier. Generelt bør vurderingen basert på kvalitative kriterier bare gjennomføres 

dersom vurderingen basert på kvantitative kriterier ikke fører til den konklusjonen at konsekvensene av at en institusjon 

blir kriserammet, innebærer at det er nødvendig med fulle forpliktelser, ikke bare forenklede forpliktelser. 

4) For å sikre en ensartet og formålstjenlig anvendelse av denne forordningen bør vedkommende myndigheter og 

krisehåndteringsmyndighetene vurdere de kvantitative kriteriene mot en felles terskelverdi for Unionen i form av en 

samlet kvantitativ skår. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene bør beregne denne samlede 

kvantitative skåren på grunnlag av et sett indikatorer og bruke verdiene i gjeldende regelverk for tilsynsrapportering 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 4.3.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2020 av 12. juni 2020 

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

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 

(2) Europaparlaments- og 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). 

(3) 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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5) For å sikre ønsket balanse mellom forventet andel institusjoner i medlemsstatene som ikke kvalifiserer for forenklede 

forpliktelser, og fordelingen på tvers av medlemsstatene av ikke-kvalifiserte institusjoner bør Unionens terskelverdi for 

samlet kvantitativ skår for kredittinstitusjoner i prinsippet fastsettes til 25 basispunkter. Vedkommende myndigheter og 

krisehåndteringsmyndighetene bør imidlertid kunne heve eller senke terskelverdien med 25 basispunkter og sette den i 

området 0–105 basispunkter, avhengig av særtrekkene i medlemsstatens banksektor. En svært konsentrert banksektor 

kan rettferdiggjøre en høyere terskelverdi, mens et stort antall små institusjoner kombinert med et lite antall store 

institusjoner kan føre til en lavere terskelverdi. Terskelverdien bør sikre den rette balansen mellom den sammenlagte 

verdien av forvaltningskapitalen til kredittinstitusjoner som kan kvalifisere til forenklede forpliktelser i en gitt 

medlemsstat, og til kredittinstitusjoner som på grunnlag av den kvantitative vurderingen ikke er kvalifisert. 

6) Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene bør bruke egnede tilnærmingsverdier (proxyverdier) 

basert på nasjonale alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP) dersom de ikke mottar indikatorverdiene fra 

institusjonene i forbindelse med tilsynsrapporteringen. Vedkommende myndigheter eller krisehåndteringsmyndighetene 

bør kunne sette verdien på de relevante indikatorene til null dersom det vil være uforholdsmessig krevende å fastsette 

tilnærmingsverdier. Denne muligheten bør imidlertid være begrenset til institusjoner som ikke fyller ut skjema 20 på 

grunnlag av artikkel 5 bokstav a) nr. 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 fordi de ikke overskrider 

terskelverdien nevnt i samme artikkel. 

7) For å sikre at tilnærmingsmåten denne forordningen baserer seg på, er helt i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet, 

og for å unngå eventuelle uforholdsmessig store byrder bør det være mulig for små kredittinstitusjoner å bli vurdert 

kvantitativt utelukkende på grunnlag av størrelsen. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene bør 

derfor kunne konkludere med at dersom en liten kredittinstitusjon blir kriserammet, vil det sannsynligvis ikke få 

vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene, selv uten å 

anvende den samlede kvantitative skåren, forutsatt at deres kvalitative vurdering understøtter denne konklusjonen. For 

disse små kredittinstitusjonene bør også vurderingen av de kvalitative kriteriene gjennomføres på en forholdsmessig 

måte. 

8) For å sikre en effektiv og formålstjenlig vurdering av konsekvensene for finansmarkedene, andre institusjoner eller 

finansieringsvilkårene av at en institusjon blir kriserammet, bør spesifiseringen av kvantitative og kvalitative kriterier 

bygge på vilkår og kategorier som allerede er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(4). 

9) I henhold til artikkel 131 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU identifiseres globalt systemviktige institusjoner på grunnlag av 

blant annet deres størrelse, sammenkobling med finanssystemet, kompleksitet og virksomhet over landegrensene. 

Ettersom disse kriteriene i stor grad overlapper kriteriene i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU, bør vedkommende 

myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene kunne avgjøre om det er sannsynlig at dersom en globalt systemviktig 

institusjon blir kriserammet, vil det få vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller 

finansieringsvilkårene, uten å måtte foreta en kvantitativ vurdering. 

10) Videre identifiseres andre systemviktige institusjoner i henhold til artikkel 131 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU på grunnlag 

av blant annet deres størrelse, deres betydning for økonomien i Unionen eller i vedkommende medlemsstat, betydningen 

av deres virksomhet over landegrensene og deres sammenkobling med finanssystemet. Ettersom disse kriteriene er 

svært like kriteriene i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU, bør vedkommende myndigheter og krisehåndterings-

myndighetene kunne avgjøre om det er sannsynlig at dersom en annen systemviktig institusjon blir kriserammet, vil det 

få vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene, uten å måtte 

foreta en kvantitativ vurdering. 

11) Artikkel 107 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU pålegger Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) å utstede retningslinjer 

for felles framgangsmåter og metoder for tilsyns- og evalueringsprosessen (SREP, supervisory review and evaluation 

process) i samsvar med artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(5). Vedkommende 

myndigheter og finansinstitusjonene som disse retningslinjene er rettet til, skal gjøre sitt ytterste for å følge dem.  

I forbindelse med vurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU bør det derfor tas hensyn til 

kategoriseringen som vedkommende myndigheter utfører i henhold til EBAs retningslinjer for SREP. Vedkommende 

  

(4) 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). 

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

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

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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myndigheter skal klassifisere institusjonene i fire kategorier. Den første kategorien (SREP-kategori 1) består av globalt 

systemviktige institusjoner og andre systemviktige institusjoner samt eventuelt andre institusjoner som en 

vedkommende myndighet klassifiserer i denne kategorien på grunnlag av deres størrelse, interne organisering og 

virksomhetens art, omfang og kompleksitet. Dersom vedkommende myndighet har fastslått at en institusjon faller inn 

under SREP-kategori 1, bør vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene derfor kunne avgjøre om det 

er sannsynlig at dersom denne institusjonen blir kriserammet, vil det få vesentlige negative konsekvenser for 

finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene, uten å måtte foreta en kvantitativ vurdering. 

12) For å sikre en ensartet vurdering av institusjonene er det nødvendig å fastsette en minsteliste over betraktninger som 

vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene bør legge til grunn for sine kvalitative vurderinger, uten 

at disse myndighetene er forhindret fra å ta hensyn til andre relevante faktorer. Minstelisten over kvalitative faktorer bør 

vise til omstendigheter som tyder på at dersom en institusjon blir kriserammet, kan det få vesentlige negative 

konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene. 

13) I lys av alle de forskjellige verdipapirforetakene som omfattes av direktiv 2014/59/EU, og for ikke å foregripe arbeidet 

som pågår på unionsplan med å gjennomgå tilsynskravene for disse foretakene, bør denne forordningen bare angi de 

indikatorene som vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene bør ta hensyn til for å vurdere 

størrelseskriteriet. Disse myndighetene bør fastsette hvilken vekt disse indikatorene skal tildeles, samt relevante 

terskelverdier. 

14) En institusjon som tilhører et konsern som er underlagt konsolidert tilsyn i henhold til artikkel 111 og 112 i direktiv 

2013/36/EU (konsern som driver grensekryssende virksomhet), er tett sammenkoblet, og dens virksomhet er langt mer 

kompleks enn en frittstående institusjons. Konsekvensene av at en institusjon som tilhører et konsern som driver 

grensekryssende virksomhet, blir kriserammet, vil dermed sannsynligvis bli større. Vedkommende myndigheter og 

krisehåndteringsmyndighetene bør derfor konkludere med at det er sannsynlig at dersom en institusjon som tilhører et 

konsern som driver grensekryssende virksomhet, blir kriserammet, vil det få vesentlige negative konsekvenser for 

finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene, dersom dette er konklusjonen i noen av vurderingene i 

en medlemsstat der konsernet er til stede. For å oppnå dette bør vedkommende myndigheter og krishåndterings-

myndighetene samordne sine vurderinger og utveksle alle nødvendige opplysninger innenfor rammen av bankunionen 

og tilsyns- og krisehåndteringskollegiene. 

15) Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene bør kunne fastslå at dersom visse institusjoner blir 

kriserammet, vil det sannsynligvis ikke få vesentlige negative konsekvenser som nevnt i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 

2014/59/EU, selv om deres samlede kvantitative skår kommer opp i den forhåndsfastsatte terskelverdien. Forskjells-

behandlingen av disse institusjonene bør kunne begrunnes med deres særlige kjennetegn. Den første gruppen av denne 

typen består av støttebanker som har som formål å fremme de politiske målene til en medlemsstats sentrale, regionale 

eller lokale myndigheter ved å gi støttelån på et ikke-konkurranseutsatt og ikke-profittorientert grunnlag. Lånene som 

disse institusjonene gir, er direkte eller indirekte garantert av den sentrale, regionale eller lokale myndigheten. 

Støttebanker kan dermed anses som institusjoner som sannsynligvis ikke vil gi vesentlige negative konsekvenser for 

finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene dersom de blir kriserammet, forutsatt at konklusjonen 

er i tråd med den kvalitative vurderingen som er utført for disse støttebankene. Den andre gruppen består av kreditt-

institusjoner som har vært gjenstand for en ordnet avviklingsprosess. Ettersom en ordnet avviklingsprosess vanligvis er 

til hinder for ny forretningsvirksomhet, kan kredittinstitusjoner som har vært gjenstand for en slik prosess, også anses 

som institusjoner som sannsynligvis ikke vil gi vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre 

institusjoner eller finansieringsvilkårene dersom de blir kriserammet, forutsatt at dette er i tråd med den kvalitative 

vurderingen som er utført for disse kredittinstitusjonene. 

16) Ettersom gjenopprettings- og krisehåndteringsplanlegging utføres for forskjellige formål, bør vedkommende 

myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter fra samme medlemsstat kunne komme til forskjellige konklusjoner i 

vurderingene de utfører i samsvar med denne forordningen. Særlig kan de treffe forskjellige beslutninger når de 

fastsetter terskelverdier for den samlede kvantitative skåren ved å gi støttebanker og institusjoner som er gjenstand for 

en ordnet avviklingsprosess, særbehandling, og komme til forskjellige konklusjoner med hensyn til muligheten for å gi 

forenklede forpliktelser. I disse tilfellene bør vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene regelmessig 

vurdere om forskjellene fortsatt er berettiget. 

17) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

18) EBA har holdt en åpen offentlig høring om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Kvantitativ vurdering av kredittinstitusjoner 

1. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene skal vurdere konsekvensene for finansmarkedene, andre 

institusjoner eller finansieringsvilkårene av at en kredittinstitusjon blir kriserammet, på grunnlag av en samlet kvantitativ skår 

beregnet i samsvar med vedlegg I. Dette skal de gjøre regelmessig og minst annethvert år. 

2. En kredittinstitusjon som har en samlet kvantitativ skår lik eller høyere enn 25 basispoeng, skal anses som en institusjon 

som sannsynligvis vil gi vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene 

dersom den blir kriserammet. 

3. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene kan heve eller senke terskelverdien nevnt i nr. 2 og sette 

den i området 0–105 basispunkter. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene skal regelmessig gjennomgå 

den endrede terskelverdien. 

4. Dersom indikatorverdiene i vedlegg I ikke er tilgjengelige, skal vurderingen nevnt i nr. 1 gjøres på grunnlag av 

tilnærmingsverdier (proxyverdier) som i størst mulig grad er i samsvar med indikatorene angitt i vedlegg III. 

5. Dersom en kredittinstitusjon ikke overskrider terskelverdien angitt i artikkel 5 bokstav a) nr. 4 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 680/2014 og ikke sender inn skjema 20 i nevnte forordning, kan vedkommende myndigheter og krisehåndterings-

myndighetene sette verdien på de relevante indikatorene i vedlegg III til null. 

6. Dersom en kredittinstitusjons forvaltningskapital ikke overstiger 0,02 % av forvaltningskapitalen til alle kreditt-

institusjoner med tillatelse og, dersom relevante opplysninger er tilgjengelige, til filialer etablert i medlemsstaten, herunder 

unionsfilialer, kan vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene fastslå, uten å anvende nr. 1–5, at dersom 

denne kredittinstitusjonen blir kriserammet, vil det sannsynligvis ikke få vesentlige negative konsekvenser for finans-

markedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene, med mindre dette ikke vil være berettiget i henhold til artikkel 2. 

7. Dersom en kredittinstitusjon har blitt identifisert som en globalt systemviktig institusjon eller en annen systemviktig 

institusjon i henhold til artikkel 131 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU eller er klassifisert i kategori 1 på grunnlag av retningslinjene 

for felles framgangsmåter og metoder for tilsyns- og evalueringsprosessen (SREP) utstedt i samsvar med artikkel 107 nr. 3 i 

nevnte direktiv, kan vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene fastslå, uten å anvende nr. 1–5 i denne 

artikkelen, at dersom denne kredittinstitusjonen blir kriserammet, vil det sannsynligvis få vesentlige negative konsekvenser for 

finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene. De relevante indikatorverdiene for disse institusjonene skal 

uansett fortsatt tas i betraktning ved fastsettelse av det samlede beløpet nevnt i nr. 2 i vedlegg I og ved fastsettelse av 

forvaltningskapitalen for alle kredittinstitusjoner som har tillatelse i medlemsstaten i henhold til nr. 6. 

Artikkel 2 

Kvalitativ vurdering av kredittinstitusjoner 

1. Dersom en kredittinstitusjon i henhold til artikkel 1 ikke anses som en institusjon som sannsynligvis vil gi vesentlige 

negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene dersom den blir kriserammet, skal 

vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene regelmessig og minst annethvert år vurdere hvilke konsekvenser 

det kan få for finansmarkedene, andre institusjoner og finansieringsvilkårene dersom denne kredittinstitusjonen blir 

kriserammet, idet de minst tar hensyn til alle følgende kvalitative faktorer: 

a) I hvilket omfang kredittinstitusjonen utfører kritiske funksjoner i en eller flere medlemsstater. 

b) Om kredittinstitusjonens dekkede innskudd overstiger de finansielle midlene som er tilgjengelige i den aktuelle innskudds-

garantiordningen, og innskuddsgarantiordningens evne til å kreve inn ekstraordinære etterhåndsbidrag, som nevnt i artikkel 

10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU(6). 

c) Om kredittinstitusjonens aksjeeierstruktur er svært konsentrert, svært spredt eller ikke tilstrekkelig gjennomsiktig på en 

måte som vil kunne virke negativt inn på tilgangen til eller den rettidige gjennomføringen av institusjonens gjenopprettings- 

eller krisehåndteringstiltak.  

  

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU av 16. april 2014 om innskuddsgarantiordninger (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190). 
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d) Om en kredittinstitusjon som er medlem av en institusjonell beskyttelsesordning som nevnt i artikkel 113 nr. 7 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(7), utfører kritiske funksjoner for andre medlemmer av den 

institusjonelle beskyttelsesordningen, herunder clearing- eller finansforvaltningstjenester eller andre tjenester. 

e) Om kredittinstitusjonen er tilknyttet et sentralorgan som nevnt i artikkel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, og om gjensidig 

ansvar for tap mellom tilknyttede institusjoner vil utgjøre en vesentlig hindring for ordinær insolvensbehandling. 

2. Vurderingen nevnt i nr. 1 skal utføres uavhengig av vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene og ta 

hensyn til målene fastsatt i gjenopprettings- og krisehåndteringsplanleggingen. 

3. Vurderingen nevnt i nr. 1 kan utføres for en kategori av kredittinstitusjoner dersom den berørte vedkommende 

myndigheten eller krisehåndteringsmyndigheten fastslår at to eller flere kredittinstitusjoner har lignende egenskaper når det 

gjelder alle de kvalitative faktorene fastsatt i nr. 1. 

Artikkel 3 

Kvantitativ vurdering av verdipapirforetak 

1. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene skal regelmessig og minst annethvert år vurdere 

konsekvensene for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene av at et verdipapirforetak blir kriserammet, 

på grunnlag av 

a) samlet kvantitativ skår beregnet på grunnlag av indikatorene nevnt i vedlegg II, 

b) vektene som vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene har tildelt disse indikatorene. 

2. Verdiene av disse indikatorene skal fastsettes på grunnlag av indikatorene angitt i vedlegg III. Dersom indikatorverdiene i 

vedlegg II ikke er tilgjengelige, skal vurderingen nevnt i nr. 1 gjøres på grunnlag av tilnærmingsverdier (proxyverdier) som i 

størst mulig grad er i samsvar med indikatorene angitt i vedlegg III. Dersom tilnærmingsverdier ikke er tilgjengelige, kan 

vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene erstatte indikatorene nevnt i vedlegg II med andre relevante 

indikatorer. 

3. Terskelverdien for den samlede kvantitative skåren skal fastsettes av vedkommende myndigheter og krisehåndterings-

myndighetene. 

4. Et verdipapirforetak som har en samlet kvantitativ skår lik eller høyere enn terskelverdien nevnt i nr. 3, skal anses som en 

institusjon som sannsynligvis vil gi vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller 

finansieringsvilkårene dersom det blir kriserammet. 

5. Dersom et verdipapirforetak har blitt identifisert som en globalt systemviktig institusjon eller en annen systemviktig 

institusjon i samsvar med artikkel 131 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU eller er klassifisert i kategori 1 på grunnlag av retningslinjene 

for felles framgangsmåter og metoder for SREP utstedt i samsvar med artikkel 107 nr. 3 i nevnte direktiv, kan vedkommende 

myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene fastslå, uten å anvende nr. 1–4 i denne artikkelen, at dersom denne institusjonen 

blir kriserammet, vil det sannsynligvis få vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller 

finansieringsvilkårene. 

Artikkel 4 

Kvalitativ vurdering av verdipapirforetak 

1. Dersom et verdipapirforetak ikke anses som en institusjon som sannsynligvis vil gi vesentlige negative konsekvenser for 

finansmarkedene, andre institusjoner og finansieringsvilkårene i henhold til artikkel 3 dersom det blir kriserammet, skal 

vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene regelmessig og minst annethvert år vurdere hvilke konsekvenser 

det kan få for finansmarkedene, andre institusjoner og finansieringsvilkårene dersom dette verdipapirforetaket blir kriserammet, 

idet de minst tar hensyn til alle følgende kvalitative faktorer: 

a) I hvilket omfang verdipapirforetaket utfører kritiske funksjoner i en eller flere medlemsstater. 

b) Om verdipapirforetakets aksjeeierstruktur er svært konsentrert, svært spredt eller ikke tilstrekkelig gjennomsiktig på en 

måte som vil kunne virke negativt inn på tilgangen til eller den rettidige gjennomføringen av institusjonens gjenopprettings- 

eller krisehåndteringstiltak.  

  

(7) 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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c) Om et verdipapirforetak som er medlem av en institusjonell beskyttelsesordning som nevnt i artikkel 113 nr. 7 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, utfører kritiske funksjoner for andre medlemmer av den institusjonelle beskyttelsesordningen, herunder 

clearing- eller finansforvaltningstjenester eller andre tjenester. 

d) Om de fleste av verdipapirforetakets kunder er ikke-profesjonelle eller profesjonelle kunder. 

e) I hvilket omfang penger og finansielle instrumenter som verdipapirforetaket innehar på kundenes vegne, ikke vil være fullt 

beskyttet av en erstatningsordning for investorer som nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF(8). 

f) Om verdipapirforetakets virksomhetsmodell er kompleks, herunder omfanget av dets investeringsvirksomhet. 

2. Vurderingen nevnt i nr. 1 skal utføres uavhengig av vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene og ta 

hensyn til målene fastsatt i gjenopprettings- og krisehåndteringsplanleggingen. 

Artikkel 5 

Institusjoner som tilhører konserner 

1. For en institusjon som er del av et konsern, skal vurderingene nevnt i artikkel 1–4 gjøres på morforetaksnivå i den 

medlemsstat der institusjonen har tillatelse. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal vurderingene nevnt i artikkel 1–4 for institusjoner som er del av et konsern som er underlagt 

konsolidert tilsyn i henhold til artikkel 111 og 112 i direktiv 2013/36/EU, gjøres på følgende nivåer: 

a) Nivået for morforetaket i Unionen. 

b) Nivået for hvert morforetak i en medlemsstat eller, dersom det ikke finnes noe morforetak i en medlemsstat, nivået for 

hvert av konsernets frittstående datterforetak i en medlemsstat. 

3. Institusjoner som er del av et konsern som er underlagt konsolidert tilsyn i henhold til artikkel 111 og 112 i direktiv 

2013/36/EU, skal anses som institusjoner som sannsynligvis vil gi vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre 

institusjoner eller finansieringsvilkårene dersom de blir kriserammet, dersom et av følgende får anvendelse på noen av nivåene 

nevnt i nr. 2 bokstav a) og b): 

a) Institusjonen har en samlet kvantitativ skår lik eller høyere enn terskelverdien fastsatt av vedkommende myndigheter og 

krisehåndteringsmyndighetene i henhold til artikkel 1 nr. 3 eller artikkel 3 nr. 3. 

b) Kriteriene i artikkel 2 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1 er oppfylt. 

4. Nr. 2 og 3 får ikke anvendelse på institusjoner som er gjenstand for en gjenopprettingsplan som nevnt i artikkel 8 nr. 2 

bokstav b) i direktiv 2014/59/EU. 

5. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene skal samordne vurderingene nevnt i denne artikkelen og 

utveksle alle nødvendige opplysninger innenfor rammen av tilsyns- og krishåndteringskollegiene. 

Artikkel 6 

Vurdering av støttebanker 

Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene kan, uten å anvende artikkel 1 nr. 2 og 7 og artikkel 5 nr. 3, anse 

støttebanker som definert i artikkel 3 nr. 27 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63(9) som institusjoner som 

sannsynligvis ikke vil gi vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene 

dersom de blir kriserammet, dersom de kvalitative kriteriene i artikkel 2 nr. 1 ikke er oppfylt på noen av følgende nivåer: 

a) Nivået for morforetaket i Unionen. 

b) Nivået for hvert morforetak i en medlemsstat eller, dersom det ikke finnes noe morforetak i en medlemsstat, nivået for 

hvert av konsernets frittstående datterforetak i en medlemsstat. 

  

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars 1997 om erstatningsordninger for investorer (EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22). 

(9) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 av 21. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til forhåndsbidrag til ordninger for krisehåndteringsfinansiering (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 44). 



Nr. 3/328 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

 

Artikkel 7 

Vurdering av kredittinstitusjoner som er gjenstand for en ordnet avviklingsprosess 

Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene kan, uten å anvende artikkel 1 nr. 2 og 7 og artikkel 5 nr. 3, anse 

kredittinstitusjoner som er gjenstand for en ordnet avviklingsprosess, som institusjoner som sannsynligvis ikke vil gi vesentlige 

negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene dersom de blir kriserammet, 

dersom de kvalitative kriteriene i artikkel 2 nr. 1 ikke er oppfylt på noen av følgende nivåer: 

a) Nivået for morforetaket i Unionen. 

b) Nivået for hvert morforetak i en medlemsstat eller, dersom det ikke finnes noe morforetak i en medlemsstat, nivået for hvert 

av konsernets frittstående datterforetak i en medlemsstat. 

Artikkel 8 

Vurdering utført av vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter fra samme medlemsstat 

Ettersom gjenopprettings- og krisehåndteringsplanleggingen har ulike formål, kan vedkommende myndigheter og krisehånd-

teringsmyndigheter fra samme medlemsstat komme til forskjellige konklusjoner med hensyn til anvendelsen av artikkel 1–4, 6 

og 7, og i så fall skal de regelmessig vurdere om de forskjellige konklusjonene fortsatt er berettiget. 

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 25. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 1 

Tabell 1 

Indikatorer og vekter for beregning av den samlede kvantitative skåren for kredittinstitusjoner 

Kriterium Indikator for kredittinstitusjoner Vekt 

Størrelse Forvaltningskapital 25 % 

Sammenkobling Forpliktelser innen finansmarkedet 8,33 % 

Eiendeler innen finansmarkedet 8,33 % 

Utestående gjeldsinstrumenter 8,33 % 

Virksomhetenes omfang og 

kompleksitet 

Verdien av OTC-derivater (nominell) 8,33 % 

Grensekryssende forpliktelser 8,33 % 

Grensekryssende fordringer 8,33 % 

Virksomhetens art Innskudd fra private innskytere i EU 8,33 % 

Lån til private låntakere i EU 8,33 % 

Verdien av innenlandske betalinger 8,33 % 

1. For hver indikator oppført i tabell 1 skal den tilsvarende verdien fastsettes i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg III. 

2. Indikatorverdien for hver kredittinstitusjon skal divideres med summen av verdiene for denne indikatoren for alle 

kredittinstitusjoner med tillatelse i medlemsstaten og, dersom relevante opplysninger er tilgjengelige, for filialer som er 

etablert i den berørte medlemsstaten, herunder unionsfilialer etablert i denne medlemsstaten. 

3. Resultatene av disse beregningene skal multipliseres med 10 000 for å uttrykke indikatorskåren i basispunkter. 

4. Hver indikatorskår (uttrykt i basispunkter) skal multipliseres med den vekten hver indikator er tildelt i henhold til tabell 1. 

5. Samlet kvantitativ skår skal være summen av alle vektede indikatorskårer. 

 _____   
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VEDLEGG 2 

Tabell 2 

Indikatorer for verdipapirforetak 

Kriterium Indikator for verdipapirforetak 

Størrelse Samlede eiendeler 

Samlede forpliktelser 

Samlede inntekter fra gebyrer og provisjoner 

Eiendeler under forvaltning 
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VEDLEGG 3 

Tabell 3 

Spesifikasjoner for indikatorene 

Indikator Omfang Spesifikasjoner 

Forvaltningskapital Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 01.01, rad 380, kolonne 010 

Samlede forpliktelser Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 01.02, rad 300, kolonne 010 

Samlede inntekter fra gebyrer 

og provisjoner 

Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 02.00, rad 200, kolonne 010 

Eiendeler under forvaltning Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 22.02, rad 010, kolonne 010 

Forpliktelser innen 

finansmarkedet 

Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.06, rad 020 + 030 + 050 + 060 + 

100 + 110, kolonne 010, alle land (z-aksen) 

Eiendeler innen 

finansmarkedet 

Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.04, rad 020 + 030 + 050 + 060 + 

110 + 120 + 170 + 180, kolonne 010, alle land (z-aksen) 

Utestående 

gjeldsinstrumenter 

Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 01.02, rad 050 + 090 + 130, kolonne 

010 

Verdien av OTC-derivater 

(nominell) 

Globalt FINREP (IFRS) → F 10.00, rad 300 + 310 + 320, kolonne 030 + 

F 11.00, rad 510 + 520 + 530, kolonne 030 

FINREP (GAAP) → F 10.00, rad 300 + 310 + 320, kolonne 030 + 

F 11.00, rad 510 + 520 + 530, kolonne 030 

Grensekryssende forpliktelser Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.06, rad 010 + 040 + 070, kolonne 

010, alle land bortsett fra hjemstaten (z-aksen) 

Merk: Den beregnede verdien skal ikke omfatte i) konserninterne 

forpliktelser og ii) utenlandske filialers og datterforetaks forpliktelser 

overfor motparter i den samme vertsstaten. 

Grensekryssende fordringer Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.04, rad 010 + 040 + 080 + 140, 

kolonne 010, alle land bortsett fra hjemstaten (z-aksen) 

Merk: Den beregnede verdien skal ikke omfatte i) konserninterne 

eiendeler og ii) utenlandske filialers og datterforetaks eiendeler overfor 

motparter i den samme vertsstaten. 

Innskudd fra private 

innskytere i EU 

Bare EU FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.06, rad 120 + 130, kolonne 010, 

EU-statene (z-aksen) 

Lån til private låntakere i EU Bare EU FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.04, rad 190 + 220, kolonne 010, 

EU-statene (z-aksen) 

Verdien av innenlandske 

betalingstransaksjoner 

Globalt Betalinger som er gjort i rapporteringsåret (unntatt konserninterne 

betalinger): Denne indikatoren beregnes som verdien av en banks 

betalinger som er sendt gjennom alle viktige betalingssystemer som 

banken er medlem av. 
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Indikator Omfang Spesifikasjoner 

  Innrapporter samlet bruttoverdi av alle kontantbetalinger som det berørte 

foretaket har sendt gjennom betalingssystemer for større beløp, samt 

bruttoverdien av alle kontantbetalinger som er sendt gjennom en 

korrespondentbank (f.eks. ved å benytte en korrespondent- eller 

nostrokonto) i løpet av rapporteringsåret i hver angitte valuta. Alle 

betalinger som er sendt gjennom en korrespondentbank, bør 

innrapporteres, uten hensyn til hvordan korrespondentbanken faktisk gjør 

opp transaksjonen. Konserninterne transaksjoner holdes utenfor (dvs. 

transaksjoner innenfor eller mellom foretak i samme konsern som det 

berørte foretaket). Dersom det ikke foreligger nøyaktige totalbeløp, kan 

kjente overestimater innrapporteres. 

Betalingene bør innrapporteres uten hensyn til formål, sted eller 

oppgjørsmetode. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, kontant-

betalinger knyttet til derivater, verdipapirfinansieringstransaksjoner og 

valutatransaksjoner. Verdien av eventuelle ikke-kontantposter som er 

gjort opp i forbindelse med disse transaksjonene, holdes utenfor. 

Kontantbetalinger som er gjort på vegne av det rapporterende foretaket 

og på vegne av kunder (herunder finansinstitusjoner og andre kommer-

sielle kunder), medregnes. Betalinger som er gjort gjennom betalings-

systemer for massebetaling, holdes utenfor. 

Ta med bare utgående betalinger (dvs. at mottatte betalinger holdes 

utenfor). Ta med verdien av betalinger som er gjort via CLS (Continuous 

Linked Settlement). Bortsett fra CLS-betalinger skal ikke verdien av 

utgående storvolumbetalinger nettoføres, heller ikke dersom trans-

aksjonen gjøres opp på nettogrunnlag (dvs. alle storvolumbetalinger som 

gjøres gjennom betalingssystemer for større beløp eller gjennom en 

korrespondent, skal innrapporteres på bruttogrunnlag). Massebetalinger 

som sendes gjennom betalingssystemer for større beløp eller en 

korrespondent, kan innrapporteres på nettogrunnlag. 

Alle verdier bes innrapportert i euro, til offisiell kurs angitt på 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/infor

euro_en.cfm (for månedskurser) eller på http://www.ecb.europa.eu/stats/ 

exchange/eurofxref/html/index.en.html (for dagskurser). 

 


