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1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 9. februar 2018 ved beslut-
ning nr. 21/2018 å innlemme europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15 mai 2014 om 
fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 
omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdi-
papirforetak 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 rådsforord-
ning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 
(krisehåndteringsdirektivet) i EØS-avtalen. 

Gjennomføring av krisehåndteringsdirektivet 
forutsatte på tidspunktet for beslutning i EØS-
komiteen lovendring. Det ble derfor fra norsk side 
tatt forbehold om samtykke fra Stortinget, jf. 
Grunnloven § 26 annet ledd. Stortinget har etter 
dette vedtatt lovendringer for gjennomføring av 
direktivet, jf. lov 23. mars 2018 nr. 2 om endringer 
i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og 

krisehåndtering av banker), jf. Prop. 159 L (2016–
2017). Lovendringene trer i kraft 1. januar 2019, jf. 
kgl. res. 23. mars 2018. Det bes nå om samtykke 
fra Stortinget til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning.

EØS-komiteens beslutning og direktivet følger 
vedlagt i uoffisiell norsk oversettelse.

2 Nærmere om rettsakten

Krisehåndteringsdirektivet pålegger de enkelte 
medlemsstatene å etablere et regelverk for krise-
håndtering som kan støtte opp om den finansielle 
stabiliteten. Regelverket skal legge til rette for at 
myndighetene kan forebygge og håndtere økono-
miske problemer i banker, kredittforetak og visse 
verdipapirforetak på en hensiktsmessig måte. 
Regelverket skal bidra til at også større foretak 
kan krisehåndteres eller avvikles, uten at den 
finansielle stabiliteten trues, samtidig som inn-
skudd og offentlige midler beskyttes. Statene skal 
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utpeke en nasjonal krisehåndteringsmyndighet 
som er ansvarlig for å utføre visse oppgaver som 
følger av direktivet.

Krisehåndteringsdirektivet er bygget opp 
rundt tre separate faser og inneholder detaljerte 
regler for hver av fasene:
1) Beredskap og forebyggende tiltak, herunder 

krav om at det på forhånd skal utarbeides gjen-
opprettingsplaner og krisetiltaksplaner for alle 
foretak direktivet omfatter.

2) Tidlig inngripen og andre kriseforebyggende 
tiltak, herunder omfattende hjemler for myn-
dighetene til å treffe nødvendige tiltak for å 
gjenopprette et foretaks finansielle stilling.

3) Krisehåndtering, herunder spesifikke krisetil-
tak og hjemler for myndighetene til å håndtere 
foretak som er blitt kriserammet, samt regler 
om håndtering av kontrakter og om vern av 
eiere, kreditorer og motparter under krise-
håndteringen. Krisetiltakene inkluderer bl.a. 
salg av virksomhet, oppdeling av virksomhet, 
overføring av virksomhet til nyopprettet fore-
tak og intern oppkapitalisering (nedskriving 
og konvertering av egenkapital og gjeld). 

Den første delen av direktivet inneholder regler 
som dels skal virke forebyggende, og dels skal 
bidra til at foretakene og myndighetene har god 
beredskap for problemer som likevel kan oppstå. 
Direktivet stiller bl.a. krav om at alle foretak skal 
utarbeide gjenopprettingsplaner med konkrete og 
gjennomførbare tiltak for håndtering av gryende 
problemer i foretaket. Planene skal godkjennes av 
nasjonale tilsynsmyndigheter. Nasjonale krise-
håndteringsmyndigheter skal utarbeide krisetil-
taksplaner for finansforetak med hovedsete i 
hjemlandet. Planene skal sette myndighetene 
bedre i stand til å håndtere en mer alvorlig krise i 
det enkelte foretak. Et viktig element ved utarbei-
delsen av disse planene er å identifisere og fjerne 
vesentlige hindringer for eventuell krisehåndte-
ring eller avvikling. Krisehåndteringsmyndig-
heten skal i disse planene også fastsette individu-
elle minstekrav til summen av egenkapital og 
gjeldsinstrumenter som kan skrives ned og kon-
verteres til ny egenkapital i en eventuell intern 
oppkapitalisering.

I delen om tidlig inngripen og andre krisefore-
byggende tiltak gir direktivet regler om hvordan 
gryende problemer i et foretak skal håndteres. 
Reglene aktiveres når et foretak bryter, eller i nær 
fremtid sannsynligvis vil komme i brudd med, 
minstekrav til kapital og andre virksomhetskrav. 
Formålet med inngripen fra myndighetene på et 
tidlig stadium er å stanse forverringen av et fore-

taks økonomiske stilling før en kommer til et 
punkt hvor det ikke er noen annen utvei enn å 
krisehåndtere foretaket eller avvikle det.

Den tredje delen av direktivet gjelder situa-
sjoner der et foretak blir, eller sannsynligvis vil 
bli, kriserammet. Direktivet inneholder et omfat-
tende regelsett med krisetiltak og krav til hjem-
ler som krisehåndteringsmyndigheten skal ha. 
Et sentralt krisetiltak er som nevnt intern oppka-
pitalisering («bail-in»). Dette innebærer at visse 
usikrede gjeldsinstrumenter kan bli skrevet ned 
og konvertert til ny egenkapital, etter at egenka-
pitalen er tapt eller skrevet ned. Formålet er å 
dekke tap og oppkapitalisere foretaket. Innskudd 
som dekkes av innskuddsgarantiordninger, skal 
normalt skjermes for tap, og gis etter direktivet 
prioritet foran andre usikrede krav. Direktivet 
stiller også krav til opprettelse av nasjonale finan-
sieringsordninger, bygget opp av bidrag fra fore-
takene. Slike finansieringsordninger, som pri-
mært skal etableres som fond, skal bl.a. kunne 
brukes av myndighetene til å dekke kostnader 
knyttet til bruken av ulike krisetiltak, og også 
bl.a. til å stille garantier, yte lån eller foreta opp-
kjøp.

Direktivet gjør, som det fremgår av tittelen 
også endringer i en rekke andre rettsakter. Av 
disse er følgende rettsakter allerede innlemmet i 
EØS-avtalen; rådsdirektiv 82/891/EØF, europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/
47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 
2011/35/EU, 2012/30/EU, og europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 
648/2012. Europaparlaments- og rådsdirektiv 
2013/36/EU, som også endres, er ennå ikke inn-
lemmet i avtalen. 

Endringene av direktiv 82/891/EØF gjelder 
oppdateringer av henvisninger til nytt fusjons-
direktiv. Endringene i direktiv 2002/47/EF, 
2004/25/EF, 2005/56/EF, 2011/35/EU og 
2012/30/EU avgrenser virkeområdet for direkti-
vene mot krisehåndteringsdirektivet og gir nød-
vendige unntak fra disse direktivene der krise-
håndteringsdirektivet har avvikende regulering. 
Videre endres direktiv 2001/24/EF slik at også 
visse verdipapirforetak er omfattet av dette 
direktivets virkeområde. I forordning 1093/2010 
om opprettelse av Den europeiske banktilsyns-
myndighet (EBA-forordningen) oppdateres defi-
nisjoner av kompetent myndighet mv. i tråd med 
direktivet, og i forordning 648/2012 om hande-
len med derivater (EMIR-forordningen), utvi-
des foretakenes informasjonsplikt til myndig-
hetene til også å gjelde krisehåndteringsmyn-
dighetene. 
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Krisehåndteringsdirektivet trådte delvis i kraft 
i EU 1. januar 2015, og fullt ut et år senere. Euro-
pakommisjonen og EBA har gitt omfattende 
regler og retningslinjer som utfyller direktivet.

3 Beslutningen i EØS-komiteen

EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. 
februar 2018 endrer EØS-avtalens vedlegg IX 
(Finansielle tjenester), vedlegg XII (Fri bevegelig-
het for kapital) og vedlegg XXII (Selskapsrett).

EØS-komiteens beslutning inneholder en for-
tale og seks artikler. Fortalen angir rettsakten 
som blir innlemmet i EØS-avtalen. Det er i forta-
len også vist til at når det i direktiv 2014/59/EU 
henvises til «morinstitusjon i Unionen», «finansielt 
morholdingselskap i Unionen» og «blandet finan-
sielt morholdingselskap i Unionen», skal dette 
innenfor rammen av EØS-avtalen forstås som hen-
visning til enheter som oppfyller relevante defini-
sjoner fastsatt ved direktivet, som er etablert i en 
stat som er part i EØS-avtalen, og som ikke er dat-
terselskap til en annen institusjon opprettet i en 
annen stat som er part i EØS-avtalen.

Artikkel 1 lister opp endringene som gjøres i 
vedlegg IX til EØS-avtalen. Beslutningen gjelder 
punktene 14, 16c, 31bc og 31g, og fastsetter at 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 
skal tilføyes som endringsdirektiv til disse punk-
tene. Det legges til et nytt punkt 19b som viser til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 
om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 
omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdi-
papirforetak mv.

Artikkel 2 fastsetter at direktiv 2014/59/EU skal 
tilføyes som endringsdirektiv i vedlegg XII nr. 4 
(europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/47/EF).

Artikkel 3 lister opp endringene som gjøres i 
vedlegg XXII til EØS-avtalen. Beslutningen gjel-
der punktene 2, 3, 5, 10d, 10e og 10g, og fastsetter 
at europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 
skal tilføyes som endringsdirektiv til disse punk-
tene.

Artikkel 4 fastsetter at teksten til direktiv 
2014/59/EU på islandsk og norsk, som vil bli 
kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 5 fastsetter at beslutningen trer i kraft 
10. april 2018, forutsatt at EØS-komiteen har mot-
tatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 
1, eller på den dag EØS-komiteens beslutning som 
innlemmer forordning (EU) nr. 575/2013 og 
direktiv 2013/36/EU i EØS-avtalen trer i kraft, alt 
etter hva som inntreffer sist.

EFTA-statene og EU diskuterer utforming av 
EØS-komitebeslutning for innlemmelse av forord-
ning 575/2013 og direktiv 2013/36, og det er ven-
tet at slik beslutning kan bli tatt i løpet av første 
halvår 2019.

Artikkel 6 slår fast at beslutningen i EØS-komi-
teen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende.

3.1 Særlig om tilpasningstekst

Tilpasningsteksten til punkt 19b om innlemmelse 
av krisehåndteringsdirektivet i EØS-avtalen inne-
holder ti tilpasninger. Den første tilpasningen (til-
pasning a) klargjør at begrepene medlemsstater, 
vedkommende myndigheter og omstrukture-
ringsmyndigheter også skal omfatte EØS/EFTA-
statene og relevante myndigheter i disse statene. 

Videre er det inntatt en generell tilpas-
ningstekst som tilpasser bestemmelser i krise-
håndteringsdirektivet, som viser til den euro-
peiske banktilsynsmyndigheten EBAs myndighet 
etter artikkel 19 i europaparlaments- og rådsfor-
ordning (EU) nr. 1093/2010. I tilpasningsteksten 
er det presisert at henvisningene for EØS/EFTA-
statenes vedkommende skal forstås som henvis-
ninger til EFTAs overvåkingsorgans myndighet, i 
de tilfeller som er fastsatt i og i samsvar med nr. 
31g i dette vedlegg (tilpasning b). Det vises til 
nærmere omtale i Prop. 100 S (2015–2016) om 
deltakelse i EØS-komitébeslutninger om rettsak-
tene som etablerer EUs finanstilsynssystem m.m., 
kapittel 3.3.2.12. Som ledd i tilpasningen til EUs 
finanstilsynssystem er det også tatt inn tilpas-
ningstekst som tilføyer EFTAs overvåkingsorgan 
til bestemmelsene om samarbeid i artikkel 84 
og 128 (tilpasning f).

Videre er det inntatt tilpasningstekster (tilpas-
ning c og d) om at henvisninger i direktivet til uni-
onsretten erstattes med henvisninger til EØS-avta-
len. Det er også tilpasningstekst om at henvisnin-
ger i direktivet til rettsakter som ikke er inn-
lemmet i EØS-avtalen, ikke får anvendelse (tilpas-
ning e). Det samme gjelder bestemmelser i 
direktivet som gjelder forholdet til tredjeland (til-
pasning e, g og h). 

Det er også inntatt tilpasningstekster som gir 
EØS/EFTA-statene like lange overgangsperioder 
som EU-statene har hatt (tilpasning i og j). Den 
første overgangsperioden gjelder tidspunktet for 
når krisetiltaksfondet senest skal nå sitt målnivå, 
og den andre tilpasningen innebærer at fristen for 
å gjennomføre reglene om intern oppkapitalise-
ring er ett år etter ikrafttredelse av EØS-komi-
teens beslutning.



8 Prop. 8 S 2018–2019
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. 
(krisehåndteringsdirektivet)

4 Forholdet til norsk rett

Etter at EØS-komiteens beslutning om innlem-
melse av krisehåndteringsdirektivet i EØS-avtalen 
ble truffet, har Stortinget vedtatt lovendringer for 
gjennomføring av krisehåndteringsdirektivet, jf. 
lov 23. mars 2018 nr. 2 om endringer i finansfore-
taksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndte-
ring av banker). Lovendringene ble vedtatt etter 
forslag fra Finansdepartementet i Prop. 159 L 
(2016–2017) og innstilling fra finanskomiteen i 
Innst 137 L (2017–2018). Lovendringene trer i kraft
1. januar 2019, jf. kgl. res. 23. mars 2018. Lov-
endringene vil bli supplert med forskriftsregler. 
Endringene i direktiv 2001/24/EF vil bli gjennom-
ført i forskrift til finansforetaksloven. De øvrige 
endringene i andre direktiver forutsetter ikke 
endringer i norsk regelverk.

5 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Stortinget har allerede vedtatt lovendringer som 
gjennomfører krisehåndteringsdirektivet i norsk 
rett. De økonomiske og administrative konse-
kvensene av de nye lovreglene som gjennomfører 
direktivet, er omtalt i Prop. 159 L (2016–2017). 
Konsekvensene for det offentlige er omtalt i kapit-
tel 12.6:

«Den viktigste virkningen av det foreslåtte 
regelverket for det offentlige, er at risikoen for 
offentlige midler reduseres. Ved å innføre et 
sett av hjemler og krisetiltak i tråd med krise-
håndteringsdirektivet får myndighetene økt 
fleksibilitet til å løse problemer i finanssekto-
ren uten bruk av offentlige midler. I tillegg til at 
oppbygging av krisetiltaksfondet vil sikre at det 
står midler til disposisjon for å håndtere krise-
rammede foretak, vil det kunne fremskaffes 
betydelig ny egenkapital i foretakene gjennom 
krisetiltaket intern oppkapitalisering.

Finanstilsynet som tilsynsmyndighet vil få 
nye oppgaver med det nye regelverket, bl.a. 
godkjenning av enkeltforetaks gjenoppret-
tingsplaner. Finanstilsynet vil også få nye hjem-
ler for å håndtere gryende problemer på et tid-
lig stadium, men dette antas ikke å legge 
beslag på vesentlig flere ressurser enn gjel-
dende system.

Finanstilsynet som krisehåndteringsmyn-
dighet vil få flere nye oppgaver etter det fore-
slåtte regelverket, bl.a. med krisetiltaksplaner 
og samarbeid og informasjonsutveksling med 

andre lands krisehåndteringsmyndigheter. Det 
kan også måtte påregnes ressursbruk på utvik-
ling og avklaring av regelverk. Krisehåndte-
ringsmyndigheten skal organiseres operasjo-
nelt atskilt fra de enhetene i Finanstilsynet som 
ivaretar det løpende tilsynet med foretak som 
omfattes av regelverket, det vil bl.a. si at de 
ansatte som utøver krisehåndteringsmyndig-
heten, må følge andre rapporterings- og beslut-
ningslinjer enn de som ivaretar det løpende til-
synet. Utøvelse av oppgaver som krisehåndte-
ringsmyndighet antas på denne bakgrunn å 
kreve noe økt ressursbruk i Finanstilsynet.

Finanstilsynet skal i sitt virke som krise-
håndteringsmyndighet imidlertid kunne 
trekke på ressursene i Bankenes sikringsfond, 
f.eks. for å få utarbeidet utkast til krisetiltaks-
planer og få utført oppgaver knyttet til oppføl-
gingen av planene. Den praktiske gjennomfø-
ringen av krisehåndtering av enkeltforetak skal 
etter lovforslaget utføres av et administrasjons-
styre, noe som ytterligere reduserer ressursbe-
hovet hos Finanstilsynet.

Bankenes sikringsfond får nye oppgaver 
etter det foreslåtte regelverket. I tillegg til å 
bistå Finanstilsynet, skal Bankenes sikrings-
fond forvalte innskuddsgarantiordningen og 
de to nye fondene, herunder kreve inn årsbi-
drag og eventuelle andre bidrag. Bankenes sik-
ringsfonds driftskostnader til administrasjon 
mv. dekkes i dag av midlene som forvaltes i sik-
ringsfondet. Departementet legger til grunn at 
denne finansieringsmodellen kan videreføres 
for det nye innskuddsgarantifondet og for 
Bankenes sikringsfonds oppgaver som admi-
nistrator for innskuddsgarantiordningen. For 
oppgaver knyttet til forvaltning av krisetiltaks-
fondet, samt andre tilhørende administrative 
gjøremål, bør kostnadene belastes krisetiltaks-
fondet etter avtale med Finanstilsynet som kri-
sehåndteringsmyndighet.»

Samlet sett forventes ikke gjennomføringen av 
direktivet å medføre ytterligere kostnader av 
betydning for det offentlige.

6 Vurdering

Finansmarkedene er globale. Mangelen på et har-
monisert regelverk for krisehåndtering kan ha 
vært en vesentlig hindring for vellykket håndte-
ring av kriserammede foretak med virksomhet 
eller innlånsavtaler i flere land. Krisehåndterings-
direktivet vil bidra til harmonisering av reglene i 
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hele EØS om hvordan finansforetakenes ulike 
kontrakter skal håndteres i en krise. Sammen 
med harmonisering av reglene om håndhevelse 
og anerkjennelse på tvers av landegrensene av 
beslutninger som treffes av krisehåndteringsmyn-
dighetene, vil dette kunne gi et betydelig bidrag til 
å øke sannsynligheten for vellykkede krisehåndte-
ringer. Det kan i sin tur redusere kostnadene og 
forstyrrelsene ved krisehåndtering. Harmoniserte 
regler bidrar videre til åpenhet og kunnskap hos 
kreditorer og andre markedsaktører om det regu-
latoriske rammeverket, ved at en kan forholde seg 
til ett sett gjenkjennelige regler i hele EØS. Ved at 
markedsaktørene får bedre grunnlag for å skille 
mellom kriser som gjelder enkeltforetak og sys-
temkriser, reduseres også faren for smittevirknin-
ger. 

Innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen er vik-
tig for å unngå negative konsekvenser for norske 
bankers virksomhet i andre EU-stater. Før direkti-
vet er innlemmet i EØS-avtalen, kan norske ban-
ker bli ansett som tredjelandsbanker av EU/EUs 
medlemsstater. Dette kan blant annet få betydning 
for bankenes bidragsplikt til andre lands krisetil-
taksfond. 

Finansdepartementet tilrår at Stortinget sam-
tykker i godkjenning av EØS-komiteens beslut-
ning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlem-
melse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om 
fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 
omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdi-
papirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet).

Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om samtykke til godkjenning av EØS-komi-
teens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 
om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/
59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenopp-
retting og omstrukturering av kredittinstitusjoner 
og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirek-
tivet).  

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 
21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om fastsettelse av en 
ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krise-
håndteringsdirektivet), i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag

til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse 

i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om fastsettelse 
av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. 
(krisehåndteringsdirektivet).

I

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komi-
teens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 
om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/
59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenopp-

retting og omstrukturering av kredittinstitusjoner 
og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirek-
tivet).
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Vedlegg 1  

EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), vedlegg XII (Fri bevegelighet for 
kapital) og vedlegg XXII (Selskapsrett)

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:
1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/

EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en 
ramme for gjenoppretting og omstrukturering 
av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 
om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, euro-
paparlaments- 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 rådsforord-
ning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/
20121 skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) I direktiv 2014/59/EU henvises det til ’morin-
stitusjon i Unionen’, ’finansielt morholdingsel-
skap i Unionen’ og ’blandet finansielt morhol-
dingselskap i Unionen’, som innenfor rammen 
av EØS-avtalen skal forstås å henvise til enhe-
ter som oppfyller relevante definisjoner fast-
satt ved direktivet, som er etablert i en stat 
som er part i EØS-avtalen, og som ikke er dat-
terselskap til en annen institusjon opprettet i 
en annen stat som er part i EØS-avtalen.

3) EØS-avtalens vedlegg IX, XII og XXII bør der-
for endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende 
endringer:
1. I nr. 14 (europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU) og 16c (europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/24/EF) tilføyes følgende:

«, endret ved:

– 32014 L 0059: Europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 
(EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190).»

2. Etter nr. 19a (europaparlaments- og rådsdirek-
tiv 94/19/EF) tilføyes følgende:

«19b.32014 L 0059: Europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om 
fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 
omstrukturering av kredittinstitusjoner og ver-
dipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 
82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirek-
tiv 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 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190).

Direktivets bestemmelser skal for denne 
avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-

avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er 
fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene 
’medlemsstat(er)’, ’omstrukturerings-
myndigheter’ og ’vedkommende myndig-
heter’ også omfatte, i tillegg til den betydning 
de har i direktivet, henholdsvis EFTA-sta-
tene, deres omstruktureringsmyndigheter 
og deres vedkommende myndigheter.

b) Henvisninger til EBAs myndighet i henhold 
til artikkel 19 i europaparlaments- og råds-
forordning (EU) nr. 1093/2010 i direktivet 
skal når det gjelder EFTA-statene forstås 
som henvisninger til EFTAs overvåkingsor-
gans myndighet i de tilfeller som er fastsatt 
i og i samsvar med nr. 31g i dette vedlegg.

c) I artikkel 2 nr. 1 punkt 28 skal ordene ’artik-
kel 107 nr. 1 i TEUV’ erstattes med ordene 
’artikkel 61 nr. 1 i EØS-avtalen’.

d) Henvisninger til ’Unionens statsstøtte-
regler’ som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 
53 skal forstås som henvisninger til stats-
støttereglene fastsatt i EØS-avtalens del IV 1 EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190.
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kapittel 2, inkludert relevante vedlegg og 
protokoller til EØS-avtalen samt, når det 
gjelder EFTA-statene, relevante bestem-
melser i avtalen mellom EFTA-statene om 
opprettelse av et overvåkingsorgan og en 
domstol.

e) Artikkel 68 nr. 6 og artikkel 93 får ikke 
anvendelse.

f) I artikkel 84 nr. 1 og 4 og artikkel 128 første 
ledd skal ordene ’eller, der det er relevant, 
EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter 
ordet ’EBA’.

g) I artikkel 94 nr. 1, når det gjelder EFTA-sta-
tene, får ordene ’som nevnt i artikkel 93 nr. 
1’ ikke anvendelse.

h) I artikkel 97:
i) i nr. 1, når det gjelder EFTA-statene, får 

ordene ’som omhandlet i artikkel 93 nr. 
1’ og ’i henhold til artikkel 93 nr. 1’ ikke 
anvendelse.

ii) i nr. 4 første ledd tilføyes følgende:
’Inngåelsen av slike samarbeidsavta-

ler skal ikke være obligatorisk for ved-
kommende myndigheter og omstruktu-
reringsmyndigheter i EFTA-statene.’.

i) I artikkel 102 nr. 1, når det gjelder EFTA-
statene, skal ordene ’31. desember 2024’ 
forstås som ’31. desember 2027’.

j) I artikkel 130, når det gjelder EFTA-statene, 
skal ordene ’fra 1. januar 2016’ forstås som 
’innen ett år etter at EØS-komiteens beslut-
ning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 trådte i 
kraft’.»

3. I nr. 31bc (europaparlaments- og rådsforord-
ning (EU) nr. 648/2012) og 31g (europaparla-
ments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010) 
skal nytt strekpunkt lyde:

«–32014 L 0059: Europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 (EUT 
L 173 av 12.6.2014, s. 190).»

Artikkel 2

I EØS-avtalens vedlegg XII nr. 4 (europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2002/47/EF) skal nytt 
strekpunkt lyde:

«–32014 L 0059: Europaparlaments- og råds-
direktiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 (EUT L 
173 av 12.6.2014, s. 190).»

Artikkel 3

I EØS-avtalens vedlegg XXII gjøres følgende 
endringer:
1. I nr. 2 (europaparlaments- og rådsdirektiv 

2012/30/EU), 3 (europaparlaments- og rådsdi-
rektiv 2011/35/EU), 5 (rådsdirektiv 82/891/
EØF) og 10e (europaparlaments- og rådsdirek-
tiv 2005/56/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«–32014 L 0059: Europaparlaments- og rådsdi-
rektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 (EUT L 173 
av 12.6.2014, s. 190).»

2. I nr. 10d (europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/25/EF) og 10g (europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2007/36/EF) tilføyes følgende:

«, endret ved:
– 32014 L 0059: Europaparlaments- og rådsdi-

rektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 (EUT L 
173 av 12.6.2014, s. 190).»

Artikkel 4

Teksten til direktiv 2014/59/EU på islandsk og 
norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 5

Denne beslutning trer i kraft 10. februar 2018, for-
utsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artik-
kel 103 nr. 1 er inngitt2, eller på den dag EØS-
komiteens beslutning som innlemmer forordning 
(EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU i EØS-
avtalen trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 6

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende.

Utferdiget i Brussel 9. februar 2018.

For EØS-komiteen

Claude Maerten
Formann

2  Forfatningsrettslige krav angitt



2018–2019 Prop. 8 S 13
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. 
(krisehåndteringsdirektivet)

Vedlegg 2  

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 
2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 

omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapir-
foretak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europa-
parlaments- 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

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den euro-
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 114,

under henvisning til forslag fra Europakommi-
sjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til 
de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den euro-
peiske sentralbank1,

under henvisning til uttalelse fra Den euro-
peiske økonomiske og sosiale komité2,

etter den ordinære regelverksprosessen3 og
ut fra følgende betraktninger:

1) Finanskrisen har vist at det på unionsplan er 
en betydelig mangel på egnede verktøy for å 
håndtere usunne eller sviktende kredittinsti-
tusjoner og verdipapirforetak («institusjo-
ner») på en effektiv måte. Det er særlig 
behov for slike verktøy for å hindre insol-
vens eller, når insolvens oppstår, for å redu-
sere de negative følgene ved å opprettholde 
den berørte institusjonens systemviktige 
funksjoner. Under krisen var disse utfordrin-
gene en viktig grunn til at medlemsstatene 
måtte redde institusjoner med skattebetaler-
nes penger. Målet med en troverdig ramme 
for gjenoppretting og omstrukturering er å 
fjerne behovet for slike tiltak i størst mulig 
omfang.

2) Finanskrisen var en systemkrise i den for-
stand at den påvirket mange kredittinstitu-
sjoners tilgang til finansiering. For å unngå 
svikt som får følger for hele økonomien, må 
en slik krise bøtes på med tiltak rettet mot å 
sikre tilgang til finansiering på likeverdige 
vilkår for alle kredittinstitusjoner som ellers 
er solvente. Slike tiltak omfatter likviditets-
støtte fra sentralbanker og garantier fra med-
lemsstatene for verdipapirer utstedt av sol-
vente kredittinstitusjoner.

3) Finansmarkedene i Unionen er sterkt inte-
grerte og nært sammenknyttede, og omfat-
ter mange institusjoner som driver utstrakt 
virksomhet på tvers av nasjonale grenser. 
Svikt i en tverrnasjonal institusjon kan 
påvirke stabiliteten på finansmarkedene i de 
medlemsstatene den utøver virksomhet i. 
Medlemsstatene manglende evne til å ta 
kontroll over en sviktende institusjon og 
omstrukturere den på en måte som effektivt 
hindrer omfattende systemskade, kan under-
grave medlemsstatenes gjensidige tillit og 
troverdigheten til det indre marked for finan-
sielle tjenester. Finansmarkedenes stabilitet 
er derfor en viktig forutsetning for det indre 
markeds opprettelse og virkemåte.

4) Framgangsmåtene for omstrukturering av 
institusjoner er for tiden ikke harmonisert på 
unionsplan. Noen medlemsstater anvender 
de samme framgangsmåtene på institusjoner 
som på andre insolvente foretak, og har i 
noen tilfeller tilpasset dem til institusjoner. 
Det er betydelige materielle og formelle for-
skjeller mellom medlemsstatenes lover og 
forskrifter om insolvens for institusjoner. I 

1 EUT C 39 av 12.2.2013, s. 1.
2 EUT C 44 av 15.2.2013, s. 68.
3 Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 6. mai 2014.
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tillegg har finanskrisen vist at den alminne-
lige insolvensbehandlingen for foretak ikke 
nødvendigvis alltid er egnet i forbindelse 
med institusjoner, ettersom den ikke alltid 
sikrer tilstrekkelig raskt inngrep, oppretthol-
delse av institusjoners kritiske funksjoner og 
bevart finansiell stabilitet.

5) Det er derfor behov for en ordning som gir 
myndighetene et pålitelig sett av verktøy for 
å gripe rettidig og raskt inn overfor en usunn 
eller sviktende institusjon for å sikre at insti-
tusjonens kritiske finansielle og økono-
miske funksjoner opprettholdes, samtidig 
som virkningen av en institusjons svikt for 
økonomien og finanssystemet reduseres. 
Ordningen bør sikre at aksjeeierne bærer 
tap først, og deretter kreditorene, forutsatt at 
ingen kreditor påføres større tap enn ved-
kommende ville blitt påført dersom institu-
sjonen hadde blitt avviklet gjennom ordinær 
insolvensbehandling, i samsvar med prinsip-
pet om at ingen kreditorer skal ha dårligere 
vilkår enn ved en ordinær insolvensbehand-
ling, som fastsatt i dette direktiv. Med nye 
fullmakter bør myndighetene for eksempel 
kunne opprettholde uavbrutt tilgang til inn-
skudd og betalingstransaksjoner, selge leve-
dyktige deler av institusjonen ved behov og 
fordele tap på en rettferdig og forutsigbar 
måte. Disse målene bør bidra til at destabili-
sering av finansmarkedene kan unngås og 
skattebetalernes kostnader reduseres.

6) Den pågående revisjonen av regelverket, 
særlig styrkingen av kapital- og likviditets-
buffere og bedre verktøy for makrotilsynspo-
litikk, bør redusere sannsynligheten for 
framtidige kriser og øke institusjonenes mot-
standsdyktighet mot økonomisk stress, uan-
sett om dette skyldes systemforstyrrelser 
eller hendelser som er spesifikke for den 
enkelte institusjon. Det er imidlertid ikke 
mulig å utarbeide en ramme for regulering 
og tilsyn som for alltid kan hindre at disse 
institusjonene kommer i vanskeligheter. 
Medlemsstatene bør derfor være forberedt 
på og ha egnede gjenopprettings- og 
omstruktureringsverktøy for å håndtere situ-
asjoner med både systemkriser og enkeltin-
stitusjoners svikt. Slike verktøy bør omfatte 
ordninger som gjør det mulig for myndighe-
tene å håndtere institusjoner som svikter 
eller kan forventes å svikte, på en effektiv 
måte.

7) Ved anvendelsen av slike fullmakter og ved-
takelsen av tiltakene bør det tas hensyn til 

omstendighetene rundt svikten. Dersom 
problemet oppstår i én enkelt institusjon, 
mens resten av finanssystemet ikke berøres, 
bør myndighetene kunne anvende omstruk-
tureringsfullmaktene uten hensyn til spred-
ningsvirkninger. I et sårbart miljø bør det 
imidlertid legges større vekt på å unngå at 
finansmarkedene destabiliseres.

8) Omstrukturering av en institusjon slik at den 
opprettholdes som et selskap i fortsatt drift, 
kan som en siste utvei omfatte bruk av 
offentlige finansielle stabiliseringsverktøy, 
herunder midlertidig offentlig eierskap. Det 
er derfor viktig at omstruktureringsfullmak-
tene og ordningene for omstruktureringsfi-
nansiering utformes på en slik måte at skat-
tebetalerne nyter godt av eventuelt over-
skudd fra omstruktureringen av en institu-
sjon som myndighetene har hjulpet på fote 
igjen. Ansvarlighet og aksept av risiko bør 
belønnes.

9) Noen medlemsstater har allerede vedtatt lov-
endringer som innfører ordninger for 
omstrukturering av sviktende institusjoner, 
mens andre har meddelt at de har til hensikt 
å innføre slike ordninger dersom de ikke 
vedtas på unionsplan. Mangelen på felles vil-
kår, fullmakter og framgangsmåter for 
omstrukturering av institusjoner vil kunne 
hindre det indre marked i å fungere tilfreds-
stillende og hindre nasjonale myndigheters 
samarbeid om håndtering av sviktende tverr-
nasjonale institusjonskonserner. Dette gjel-
der særlig når ulike tilnærmingsmåter gjør 
at nasjonale myndigheter ikke har samme 
kontrollmulighet eller mulighet for å 
omstrukturere institusjoner. Forskjellene 
mellom omstruktureringsordningene kan 
også berøre institusjonenes finansier-
ingskostnader ulikt i de ulike medlemssta-
tene og vri konkurransen mellom institusjo-
nene. Det er behov for effektive omstruktu-
reringsordninger i alle medlemsstater for å 
sikre at institusjonenes etableringsadgang i 
det indre marked ikke begrenses på grunn 
av hjemstatens manglende finansielle kapasi-
tet til å håndtere deres svikt.

10) Disse hindringene bør fjernes, og det bør 
vedtas regler for å sikre at bestemmelsene 
om det indre marked ikke undergraves. For 
dette formål bør regler for omstrukturering 
av institusjoner omfattes av felles regler for 
minsteharmonisering.

11) For å sikre samsvar med eksisterende uni-
onsregelverk på området finansielle tjenes-
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ter og størst mulig finansiell stabilitet for alle 
typer institusjoner bør omstruktureringsord-
ningen gjelde for institusjoner som er omfat-
tet av tilsynskravene i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/20134 og euro-
paparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU5. 
Ordningen bør også gjelde for finansielle 
holdingselskaper, blandede finansielle hol-
dingselskaper omhandlet i europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2002/87/EF6, blan-
dede holdingselskaper og finansinstitusjo-
ner, når sistnevnte er datterforetak av en 
institusjon eller av et finansielt holdingsel-
skap, et blandet finansielt holdingselskap 
eller et blandet holdingselskap og er under-
lagt morforetakets tilsyn på konsolidert 
grunnlag. Krisen har vist at insolvens i et 
foretak som tilhører et konsern, raskt kan 
påvirke hele konsernets solvens og dermed 
også påvirke systemet. Myndighetene bør 
derfor ha effektive midler for å iverksette til-
tak overfor disse foretakene for å hindre 
spredningsvirkninger og utarbeide en ensar-
tet omstruktureringsordning for konsernet 
som helhet, ettersom insolvens i et foretak 
som tilhører et konsern, raskt kan påvirke 
solvensen i hele konsernet.

12) For å sikre ensartede rammeregler bør sen-
trale motparter i henhold til europaparla-
ments- og rådsforordning (EU) nr. 648/
20127 og verdipapirsentraler i henhold til 
Europaparlamentets og Rådets kommende 
forordning om forbedring av verdipapiravvi-
klingen i Den europeiske union og om verdi-
papirsentraler samt om endring av direktiv 
98/26/EF kunne omfattes av et eget regel-
verksinitiativ for å fastsette en ramme for 

gjenoppretting og omstrukturering av disse 
foretakene.

13) Anvendelsen av omstruktureringsverktøy og 
-fullmakter i henhold til dette direktiv kan få 
følger for aksjeeieres og kreditorers rettig-
heter. Myndighetenes fullmakt til å overføre 
en institusjons aksjer eller alle eller noen av 
dens eiendeler til en privat kjøper uten aksje-
eiernes samtykke berører særlig aksjeeier-
nes eiendomsrett. I tillegg kan likebehand-
lingen av kreditorer bli berørt av fullmakten 
til å beslutte hvilke forpliktelser som skal 
overføres fra en sviktende institusjon, for å 
sikre at tjenester opprettholdes og unngå 
negative virkninger for den finansielle stabili-
teten. Omstruktureringstiltak bør derfor 
treffes bare når det er nødvendig av hensyn 
til offentlighetens interesse, og ethvert inn-
grep i aksjeeiernes og kreditorenes rettighe-
ter som følge av et omstruktureringstiltak 
bør være i samsvar med Den europeiske uni-
ons pakt om grunnleggende rettigheter (her-
etter kalt pakten). Dersom kreditorer i 
samme klasse forskjellsbehandles i forbin-
delse med et omstruktureringstiltak, bør for-
skjellsbehandlingen særlig være berettiget 
ut fra offentlighetens interesse og stå i for-
hold til risikoene som håndteres, og det bør 
verken direkte eller indirekte forskjellsbe-
handles på grunnlag av nasjonalitet.

14) Myndigheter bør ta hensyn til arten av en 
institusjons virksomhet, dens aksjeeierstruk-
tur, juridiske form, risikoprofil, størrelse, 
rettslige status og dens forbindelser med 
andre institusjoner eller med finanssystemet 
i sin alminnelighet, virksomhetens omfang 
og kompleksitet, hvorvidt den er medlem av 
en institusjonell beskyttelsesordning eller av 
andre samarbeidsordninger for gjensidig 
solidaritet, hvorvidt den yter investeringstje-
nester eller utøver investeringsvirksomhet, 
samt hvorvidt det er sannsynlig at dens svikt 
og etterfølgende avvikling gjennom ordinær 
insolvensbehandling kan få betydelige nega-
tive virkninger for finansmarkedene, for 
andre institusjoner, for finansieringsvilkå-
rene eller for økonomien i sin alminnelighet, 
i forbindelse med gjenopprettings- og 
omstruktureringsplaner, og når de anvender 
ulike tilgjengelige fullmakter og verktøy, bør 
de sikre at ordningen anvendes på en egnet 
og forholdsmessig måte og at den adminis-
trative byrden knyttet til forpliktelsene til å 
utarbeide gjenopprettings- og omstrukture-
ringsplaner blir så liten som mulig. Kravene 

4 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 
26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og ver-
dipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/
2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).

5 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 
2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitu-
sjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapir-
foretak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om opphe-
ving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 av 
27.6.2013, s. 338).

6 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. 
desember 2002 om utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner, 
forsikringsforetak og investeringsforetak i et finansielt kon-
glomerat, og om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 79/
267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/
EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF og 
2000/12/EF (EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1).

7 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 
4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og trans-
aksjonsregistre (EUT L 201 av 7.2.2012, s. 1).
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til innhold og opplysninger som angis i dette 
direktiv og dets vedlegg, fastsetter en min-
stestandard for institusjoner som åpenbart 
er viktige for systemet, men myndighetene 
kan for enkeltinstitusjoner anvende andre 
eller betydelig reduserte krav til gjenoppret-
tings- og omstruktureringsplaner og opplys-
ninger samt en mindre hyppig ajourføring 
enn årlig. For en liten institusjon med få for-
bindelser og enkel struktur kan en gjenopp-
rettingsplan begrenses til enkelte grunnleg-
gende opplysninger om struktur, utløsning 
av gjenopprettingstiltak og gjenopprettings-
muligheter. Dersom en institusjon kan tilla-
tes å erklære seg insolvent, kan omstruktu-
reringsplanen også reduseres. Videre bør 
ordningen anvendes på en slik måte at 
finansmarkedenes stabilitet ikke settes i 
fare. Særlig i situasjoner som kjennetegnes 
av mer omfattende problemer eller til og 
med tvil om mange institusjoners motstands-
dyktighet, er det avgjørende at myndighe-
tene vurderer risikoen for spredningsvirk-
ninger av tiltakene som treffes overfor enkel-
tinstitusjoner.

15) For å sikre rettidige tiltak, for å garantere 
uavhengighet fra markedsdeltakere og for å 
unngå interessekonflikter bør medlemssta-
tene utpeke offentlige forvaltningsmyndig-
heter eller myndigheter med offentlige for-
valtningsfullmakter som skal utøve funksjo-
ner og utføre oppgaver knyttet til omstruktu-
rering i henhold til dette direktiv. Medlems-
statene bør sikre at disse omstrukturerings-
myndighetene tildeles egnede ressurser. 
Utpekingen av offentlige myndigheter bør 
ikke utelukke delegering under en omstruk-
tureringsmyndighets ansvar. Det er imidler-
tid ikke nødvendig å fastsette nøyaktig hvil-
ken type myndighet eller myndigheter som 
skal utpekes til omstruktureringsmyndighet 
av medlemsstatene. En slik harmonisering 
kunne lettet samordningen, men ville inne-
bære betydelige inngrep i medlemsstatenes 
forfatnings- og forvaltningssystemer. Det er 
likevel mulig å oppnå tilstrekkelig samord-
ning med et mindre inngripende krav: Alle 
nasjonale myndigheter som deltar i omstruk-
tureringen av institusjoner, bør være repre-
sentert i omstruktureringskollegier som sik-
rer samordning på tverrnasjonalt plan eller 
unionsplan. Medlemsstatene bør derfor fritt 
kunne velge hvilke myndigheter som skal ha 
ansvar for å anvende omstruktureringsverk-
tøyene og fullmaktene som er fastsatt i dette 

direktiv. Dersom en medlemsstat utpeker 
den myndigheten som har ansvar for tilsyn 
med institusjoner (vedkommende myndig-
het), til omstruktureringsmyndighet, bør det 
innføres egnede strukturelle ordninger for å 
skille tilsyns- og omstruktureringsfunksjo-
nene. En slik atskillelse bør ikke hindre 
omstruktureringsfunksjonen i å få tilgang til 
alle opplysninger som er tilgjengelige for til-
synsfunksjonen.

16) I lys av de følgene som en institusjons svikt 
kan ha for en medlemsstats finanssystem og 
økonomi, og det mulige behovet for å 
anvende offentlige midler for å løse en krise, 
bør medlemsstatenes finansdepartementer 
eller andre relevante departementer på et 
tidlig tidspunkt trekkes inn i krisehåndterin-
gen og omstruktureringen.

17) Effektiv omstrukturering av institusjoner 
eller konsernforetak som utøver virksomhet 
på unionsplan, krever samarbeid mellom 
vedkommende myndigheter og omstruktu-
reringsmyndighetene i tilsyns- og omstruk-
tureringskollegier i alle faser som er omfat-
tet av dette direktiv, fra utarbeidingen av 
gjenopprettings- og omstruktureringsplaner 
til den faktiske omstruktureringen av en 
institusjon. Dersom det oppstår uenighet 
mellom nasjonale myndigheter om beslut-
ninger som skal treffes i henhold til dette 
direktiv med hensyn til institusjoner, bør 
Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 
europeiske banktilsynsmyndighet) (EBA), 
opprettet ved europaparlaments- og rådsfor-
ordning (EU) nr. 1093/20108, når det er 
angitt i dette direktiv, som en siste utvei ha 
en meglerrolle. For visse tilfeller fastsetter 
dette direktiv bestemmelser om bindende 
megling foretatt av EBA i samsvar med artik-
kel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010. Slik 
bindende megling er ikke til hinder for ikke-
bindende megling i samsvar med artikkel 31 
i forordning (EU) nr. 1093/2010 i andre tilfel-
ler.

18) Ved omstrukturering av institusjoner eller 
konserner som utøver virksomhet på unions-
plan, bør de beslutningene som treffes, også 
ha som mål å opprettholde finansiell stabili-
tet og i størst mulig grad redusere de økono-

8 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 
av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk til-
synsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), 
om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om opphe-
ving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF (EUT L 331 av 
15.12.2010, s. 12).



2018–2019 Prop. 8 S 17
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. 
(krisehåndteringsdirektivet)

miske og sosiale virkningene i medlemssta-
tene der institusjonen eller konsernet utøver 
virksomhet.

19) For at de skal kunne håndtere sviktende 
institusjoner på en effektiv måte, bør myn-
dighetene ha fullmakt til å vedta forbere-
dende og forebyggende tiltak.

20) I lys av utvidelsen av EBAs ansvarsområder 
og oppgaver i henhold til dette direktiv bør 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen 
sikre at tilstrekkelige menneskelige og finan-
sielle ressurser omgående gjøres tilgjenge-
lige. For dette formål bør framgangsmåten 
for fastsettelse, gjennomføring og kontroll av 
EBAs budsjett, som nevnt i artikkel 63 og 64 
i forordning (EU) nr. 1093/2010, ta behørig 
hensyn til disse oppgavene. Europaparla-
mentet og Rådet bør sikre at de beste effekti-
vitetsstandarder oppfylles.

21) Det er avgjørende at alle institusjoner utar-
beider og regelmessig ajourfører gjenopp-
rettingsplaner som beskriver hvilke tiltak 
institusjonene skal treffe for å gjenopprette 
sin finansielle stilling etter en betydelig for-
verring. Slike planer bør være detaljerte og 
bygge på realistiske antakelser om en rekke 
solide og alvorlige scenarioer. Kravet om 
utarbeiding av en gjenopprettingsplan bør 
imidlertid anvendes på en måte som står i 
forhold til institusjonens eller konsernets 
systemviktighet og dens/dets forbindelser 
med andre institusjoner eller konserner, her-
under gjennom gjensidige garantiordninger. 
Ved fastsettelsen av innholdet som kreves, 
bør det derfor tas hensyn til arten av institu-
sjonens finansieringskilder, herunder gjensi-
dige garantiordninger for finansiering eller 
forpliktelser, og til hvor sannsynlig det er at 
konsernet gir støtte. Det bør kreves at insti-
tusjonene framlegger sine planer for ved-
kommende myndigheter for en fullstendig 
vurdering, herunder av om planene er til-
strekkelig omfattende og gjør det mulig å 
gjenopprette en institusjons levedyktighet i 
rett tid, også i perioder med alvorlig finansi-
ell krise.

22) Gjenopprettingsplaner bør omfatte mulige 
tiltak som kan treffes av institusjonens 
ledelse når vilkårene for tidlig inngrep er 
oppfylt.

23) Ved vurderingen av om et tiltak truffet i pri-
vat sektor vil kunne hindre en institusjons 
svikt innen rimelig tid, bør vedkommende 
myndighet ta hensyn til effektiviteten av til-
tak for tidlig inngrep som treffes innen fris-

ten som på forhånd er fastsatt av vedkom-
mende myndighet. Når det gjelder konsern-
gjenopprettingsplaner, bør det tas hensyn til 
gjenopprettingstiltakenes potensielle virk-
ninger i alle medlemsstater der konsernet 
utøver virksomhet.

24) Dersom en institusjon ikke framlegger en 
egnet gjenopprettingsplan, bør vedkom-
mende myndigheter kunne kreve at institu-
sjonen treffer tiltak som er nødvendige for å 
bøte på planens vesentlige mangler. Dette 
kravet kan berøre friheten til å drive 
næringsvirksomhet, som er sikret ved artik-
kel 16 i pakten. Begrensningen av denne 
grunnleggende rettigheten er imidlertid 
nødvendig for å nå målene om finansiell sta-
bilitet. Nærmere bestemt er en slik begrens-
ning nødvendig for å styrke institusjonenes 
virksomhet og unngå at de vokser for mye 
eller tar for stor risiko uten at de er i stand til 
å håndtere tilbakeslag og tap og til å gjenopp-
rette kapitalgrunnlaget. Begrensningen står 
i forhold til målet ettersom den tillater fore-
byggende tiltak i det omfang som er nødven-
dig for å bøte på manglene, og er dermed i 
samsvar med artikkel 52 i pakten.

25) Omstruktureringsplanlegging er en vesent-
lig del av en effektiv omstrukturering. Myn-
dighetene bør ha alle opplysninger som er 
nødvendige for å identifisere og sikre opp-
rettholdelse av kritiske funksjoner. Innholdet 
i en omstruktureringsplan bør imidlertid stå 
i forhold til institusjonens eller konsernets 
systemviktighet.

26) Ettersom institusjonene har førstehånds-
kunnskap om sin egen virkemåte og proble-
mer knyttet til denne, bør omstrukturerings-
myndighetene utarbeide omstrukturerings-
planene på grunnlag av blant annet de opp-
lysningene som er framlagt av de berørte 
institusjonene.

27) I samsvar med forholdsmessighetsprinsip-
pet og for å unngå for stor administrativ 
byrde bør vedkommende myndigheter og, 
dersom det er relevant, omstrukturerings-
myndigheter i enkelttilfeller kunne tillate 
unntak fra kravene om utarbeiding av gjen-
opprettings- og omstruktureringsplaner i de 
begrensede tilfellene som er angitt i dette 
direktiv. Slike tilfeller omfatter institusjoner 
som er tilknyttet et sentralt organ, og som 
helt eller delvis er unntatt fra tilsynskravene i 
nasjonal lovgivning i samsvar med artikkel 
21 i direktiv 2013/36/EU, og institusjoner 
som er omfattet av en institusjonell beskyt-
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telsesordning i samsvar med artikkel 113 nr. 
7 i forordning (EU) nr. 575/2013. I hvert 
enkelt tilfelle bør unntak gis på vilkårene 
som er fastsatt i dette direktiv.

28) Med hensyn til kapitalstrukturen i institusjo-
ner som er tilknyttet et sentralt organ, bør 
disse institusjonene ikke være forpliktet til 
hver for seg å utarbeide egne gjenoppret-
tings- og omstruktureringsplaner i henhold 
til dette direktiv bare fordi det sentrale orga-
net som de er tilknyttet, er under direkte til-
syn av Den europeiske sentralbank.

29) Omstruktureringsmyndigheter bør, på grunn-
lag av de berørte omstruktureringsmyndig-
hetenes vurdering av omstruktureringsmulig-
hetene, ha fullmakt til å kreve endringer av 
institusjoners struktur og organisering, 
direkte eller indirekte gjennom vedkom-
mende myndighet, og til å treffe nødvendige 
og forholdsmessige tiltak for å redusere eller 
fjerne vesentlige hindringer for anvendelsen 
av omstruktureringsverktøy og sikre at det er 
mulig å omstrukturere de berørte foretakene. 
Ettersom alle institusjoner potensielt kan 
påvirke systemet, er det for å opprettholde 
finansiell stabilitet avgjørende at myndighe-
tene har mulighet for å omstrukturere en hvil-
ken som helst institusjon. Av hensyn til retten 
til å drive næringsvirksomhet, som er fastsatt 
i artikkel 16 i pakten, bør myndighetenes 
skjønnsmyndighet begrenses til det som er 
nødvendig for å forenkle institusjonens struk-
tur og drift utelukkende for å øke muligheten 
for å omstrukturere den. I tillegg bør alle til-
tak som treffes for slike formål, være i sam-
svar med unionsretten. Tiltakene bør verken 
direkte eller indirekte medføre forskjellsbe-
handling på grunnlag av nasjonalitet, og bør 
først og fremst være begrunnet i behovet for å 
opprettholde finansiell stabilitet i offentlighe-
tens interesse. Videre bør et tiltak ikke gå len-
ger enn det som er nødvendig for å nå de 
ønskede målene. Ved vurderingen av hvilke 
tiltak som skal treffes, bør omstrukturerings-
myndighetene ta hensyn til advarslene og 
anbefalingene fra Det europeiske råd for sys-
temrisiko, opprettet ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) nr. 1092/20109.

30) Tiltak som foreslås for å håndtere eller 
fjerne hindringer for omstrukturering av en 

institusjon eller et konsern, bør ikke hindre 
institusjonene i å utøve etableringsretten i 
henhold til traktaten om Den europeiske uni-
ons virkemåte (TEUV).

31) Gjenopprettings- og omstruktureringspla-
ner bør verken bygge på en antakelse om til-
gang til ekstraordinær finansiell støtte fra det 
offentlige eller utsette skattebetalerne for 
tapsrisiko.

32) Konsernbehandlingen i forbindelse med 
utarbeidingen av gjenopprettings- og 
omstruktureringsplaner, som er fastsatt i 
dette direktiv, bør anvendes på alle institu-
sjonskonserner som er omfattet av tilsyn på 
konsolidert grunnlag, herunder konserner 
med foretak som har en tilknytning som defi-
nert i artikkel 22 nr. 7 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2013/34/EU10. Gjenoppret-
tings- og omstruktureringsplanene bør ta 
hensyn til det berørte konsernets finansielle 
og tekniske struktur samt forretningsstruk-
turen. Dersom det utarbeides individuelle 
gjenopprettings- og omstruktureringsplaner 
for institusjoner som er en del av et konsern, 
bør vedkommende myndigheter forsøke å 
oppnå størst mulig samsvar mellom disse 
planene og gjenopprettings- og omstrukture-
ringsplanene for resten av konsernet.

33) Som allmenn regel bør konsernets gjenopp-
rettings- og omstruktureringsplaner utarbei-
des for konsernet som helhet og angi tiltak i 
forbindelse med en morinstitusjon samt alle 
datterforetak som inngår i et konsern. Ved-
kommende myndigheter bør i omstrukture-
ringskollegiet gjøre det de kan for å treffe en 
felles beslutning om vurderingen og vedta-
kelsen av slike planer. I særlige tilfeller der 
det er utarbeidet en individuell gjenoppret-
tings- eller omstruktureringsplan, bør den 
konserngjenopprettingsplanen som er vur-
dert av den konsoliderende tilsynsmyndig-
het, eller den konsernomstruktureringspla-
nen som er besluttet av konsernomstruktu-
reringsmyndigheten, imidlertid ikke omfatte 
konsernforetak som vedkommende myndig-
heter har vurdert eller utarbeidet individu-
elle planer for.

34) Når det gjelder konsernomstrukturerings-
planer, bør det ved utarbeidingen av planene 

9 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 
av 24. november 2010 om tilsyn på makronivå med finans-
systemet i Unionen og om opprettelse av et europeisk råd 
for systemrisiko (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1).

10 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 
2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende 
rapporter for visse typer foretak, om endring av europapar-
laments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av 
rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 av 
29.6.2013, s. 19).
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tas hensyn til omstruktureringstiltakenes 
potensielle virkninger i alle medlemsstater 
der konsernet utøver virksomhet. Omstruk-
tureringsmyndighetene i de medlemsstatene 
der konsernet har datterforetak, bør delta 
ved utarbeidingen av planen.

35) Gjenopprettings- og omstruktureringspla-
ner bør, når det er hensiktsmessig, inne-
holde framgangsmåter for å underrette og 
ha samråd med arbeidstakerrepresentanter 
gjennom hele gjenopprettings- og omstruk-
tureringsprosessen. Når det er relevant, bør 
tariffavtaler eller andre ordninger som er 
avtalt mellom partene i arbeidslivet, og 
nasjonal lovgivning og unionsregelverk som 
gjelder fagforeningers og arbeidstakerrepre-
sentanters deltakelse i omstruktureringspro-
sesser, overholdes i den forbindelse.

36) Ettersom fortrolige opplysninger i gjenopp-
rettings- og omstruktureringsplanene er føl-
somme, bør de være omfattet av bestemmel-
sene om fortrolighet som er fastsatt i dette 
direktiv.

37) Vedkommende myndigheter bør oversende 
gjenopprettingsplanene med eventuelle 
endringer til de berørte omstrukturerings-
myndighetene, og sistnevnte bør oversende 
omstruktureringsplanene med eventuelle 
endringer til førstnevnte for å sikre at alle 
relevante myndigheter til enhver tid holdes 
fullt underrettet.

38) Finansiell støtte fra et foretak i et tverrnasjo-
nalt konsern til et annet foretak i samme 
konsern er for tiden omfattet av begrensnin-
ger i en rekke bestemmelser i enkelte med-
lemsstaters nasjonale lovgivning. Disse 
bestemmelsene har som formål å beskytte 
hvert foretaks kreditorer og aksjeeiere. 
Bestemmelsene tar imidlertid ikke hensyn 
til den gjensidige avhengigheten mellom 
foretak i samme konsern. Det bør derfor 
fastsettes vilkår for overføring av finansiell 
støtte mellom foretak i et tverrnasjonalt insti-
tusjonskonsern for å sikre finansiell stabilitet 
i konsernet som helhet uten at det setter lik-
viditeten eller solvensen i det konsernforeta-
ket som gir støtten, i fare. Finansiell støtte 
mellom konsernforetak bør være frivillig og 
være omfattet av egnede beskyttelsestiltak. 
Medlemsstatene bør ikke gjøre utøvelsen av 
etableringsretten direkte eller indirekte 
betinget av at det foreligger en avtale om 
finansiell støtte. Dette direktivs bestemmel-
ser om konsernintern finansiell støtte berø-
rer ikke kontrakts- eller lovfestede ansvars-

ordninger mellom institusjoner, som beskyt-
ter de deltakende institusjonene gjennom 
motgarantier og lignende ordninger. Der-
som en vedkommende myndighet begrenser 
eller forbyr konsernintern finansiell støtte, 
og konserngjenopprettingsplanen omhand-
ler konsernintern finansiell støtte, bør en 
slik begrensning eller et slikt forbud anses 
som en vesentlig endring med sikte på en 
revisjon av gjenopprettingsplanen.

39) I fasene for gjenoppretting og tidlig inngrep 
som fastsatt i dette direktiv bør aksjeeierne 
beholde fullt ansvar for og full kontroll over 
institusjonen, med mindre vedkommende 
myndighet har utpekt en midlertidig forval-
ter. De bør ikke lenger ha et slikt ansvar når 
institusjonen er under omstrukturering.

40) For å opprettholde finansiell stabilitet er det 
viktig at vedkommende myndigheter kan 
bøte på forverringen av en institusjons finan-
sielle og økonomiske stilling, før institusjo-
nen kommer til et punkt der myndighetene 
ikke har noe annet alternativ enn å omstruk-
turere den. For dette formål bør vedkom-
mende myndigheter gis fullmakter til tidlig 
inngrep, herunder fullmakt til å utpeke en 
midlertidig forvalter for enten å erstatte eller 
midlertidig samarbeide med en institusjons 
ledelsesorgan eller øverste ledelse. En mid-
lertidig forvalters oppgave bør være å 
anvende eventuelle fullmakter vedkom-
mende har fått med sikte på å fremme løsnin-
ger for å gjenopprette institusjonens finansi-
elle stilling. Utpekingen av en midlertidig 
forvalter bør ikke i utilbørlig grad påvirke 
aksjeeiernes eller eiernes rettigheter eller 
prosedyremessige forpliktelser som er fast-
satt i Unionens eller nasjonal selskapsrett, og 
bør oppfylle Unionens eller medlemsstate-
nes internasjonale forpliktelser knyttet til 
investeringsbeskyttelse. Fullmaktene til tid-
lig inngrep bør omfatte slike som allerede er 
omhandlet i direktiv 2013/36/EU, for andre 
tilfeller enn slike som anses som tidlig inn-
grep, samt andre tilfeller der det anses nød-
vendig å gjenopprette en institusjons økono-
miske soliditet.

41) Rammen for omstrukturering bør sikre at 
finansinstitusjoner omstruktureres i tide, før 
de blir insolvente og før hele egenkapitalen 
er oppbrukt. Avviklingen bør innledes når en 
vedkommende myndighet etter samråd med 
en omstruktureringsmyndighet fastslår at en 
institusjon svikter eller kan forventes å 
svikte, og at alternative tiltak som fastsatt i 
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dette direktiv vil hindre en slik svikt innen en 
egnet frist. Medlemsstatene bør unntaksvis 
kunne fastsette at ikke bare vedkommende 
myndighet, men også omstrukturerings-
myndigheten etter samråd med vedkom-
mende myndighet, kan foreta konstaterin-
gen av at en institusjon svikter eller kan for-
ventes å svikte. At en institusjon ikke oppfyl-
ler vilkårene for tillatelse, bør ikke i seg selv 
berettige at omstrukturering innledes, sær-
lig dersom institusjonen fortsatt er eller for-
ventes fortsatt å være levedyktig. En institu-
sjon bør anses å svikte eller å kunne forven-
tes å svikte når den overtrer eller i nær fram-
tid kan forventes å overtre kravene til fort-
satt tillatelse, når institusjonens eiendeler er 
eller ikke i nær framtid kan forventes å være 
mindre enn dens forpliktelser, når institusjo-
nen ikke kan eller ikke i nær framtid kan for-
ventes å innfri sin gjeld når den forfaller, 
eller når institusjonen har behov for ekstra-
ordinær finansiell støtte fra det offentlige, 
unntatt under de særlige omstendighetene 
fastsatt i dette direktiv. Behovet for likvidi-
tetsstøtte fra sentralbanken i en krisesitua-
sjon bør ikke i seg selv anses som tilstrekke-
lig bevis for at institusjonen er eller i nær 
framtid vil være ute av stand til å betale sine 
forpliktelser når de forfaller. 

Dersom en slik støtte garanteres av en 
stat, vil en institusjon som benytter denne 
støtten, være omfattet av statsstøttereglene. 
For å opprettholde finansiell stabilitet, særlig 
ved systemomfattende likviditetsmangel, 
bør statsgarantier for likviditetsfasiliteter fra 
sentralbanker eller statsgarantier for nylig 
utstedte forpliktelser med sikte på å bøte på 
en alvorlig forstyrrelse av en medlemsstats 
økonomi ikke nødvendigvis utløse omstruk-
turering, forutsatt at en rekke vilkår er opp-
fylt. Særlig bør statsgarantitiltakene god-
kjennes i henhold til statsstøttereglene, de 
bør ikke inngå i en større støttepakke, og de 
bør anvendes i et strengt begrenset tidsrom. 
Medlemsstatsgarantier for egenkapitalfor-
dringer bør være forbudt. Når en medlems-
stat stiller en garanti for nylig utstedte for-
pliktelser, unntatt egenkapital, bør den sikre 
at institusjonen betaler en tilstrekkelig godt-
gjøring for garantien. Videre bør tildeling av 
ekstraordinær finansiell støtte fra det offent-
lige ikke utløse omstrukturering når en med-
lemsstat som et forebyggende tiltak erver-
ver en kapitalandel i en institusjon, herunder 
også i en offentlig eid institusjon, som oppfyl-

ler sitt kapitalkrav. Dette kan for eksempel 
være tilfellet når en institusjon må skaffe ny 
kapital på grunnlag av resultatet av en scena-
riobasert stresstest eller en tilsvarende kon-
troll som foretas av makrotilsynsmyndig-
heter og omfatter et krav som skal sikre at fi-
nansiell stabilitet opprettholdes under en 
systemkrise, men institusjonen er ute av 
stand til å skaffe kapital på markedene. En in-
stitusjon bør ikke anses å svikte eller å kunne 
forventes å svikte bare på grunnlag av at den 
ekstraordinære finansielle støtten fra det of-
fentlige ble gitt før dette direktivs ikrafttre-
delse. Tilgang til likviditetsfasiliteter, her-
under sentralbankers likviditetsstøtte i en 
krisesituasjon, kan utgjøre statsstøtte i hen-
hold til statsstøttereglene.

42) Dersom et konsern med grenseoverskri-
dende virksomhet omstruktureres, bør 
ethvert omstruktureringstiltak ta hensyn til 
omstruktureringens potensielle innvirkning 
i alle medlemsstater der institusjonen eller 
konsernet utøver virksomhet.

43) Omstruktureringsmyndighetenes fullmakter 
bør også få anvendelse på holdingselskaper i 
tilfeller der både holdingselskapet og en dat-
terinstitusjon i Unionen eller i en tredjestat 
svikter eller kan forventes å svikte. I tillegg 
bør omstruktureringsmyndighetenes full-
makter også få anvendelse på holdingselska-
per når én eller flere datterinstitusjoner opp-
fyller vilkårene for omstrukturering, eller en 
tredjestatsinstitusjon oppfyller vilkårene for 
omstrukturering i vedkommende tredjestat, 
og det er nødvendig å anvende omstrukture-
ringsverktøyene og -fullmaktene overfor hol-
dingselskapet for å omstrukturere ett eller 
flere av datterforetakene eller hele konser-
net, selv om holdingselskapet verken svikter 
eller kan forventes å svikte.

44) Dersom en institusjon svikter eller kan for-
ventes å svikte, bør nasjonale omstrukture-
ringsmyndigheter ha tilgang til et harmoni-
sert minstesett av omstruktureringsverktøy 
og -fullmakter. Anvendelsen av disse bør 
være omfattet av felles vilkår, mål og almin-
nelige prinsipper. Når omstrukturerings-
myndigheten har truffet beslutningen om at 
institusjonen skal omstruktureres, bør ordi-
nær insolvensbehandling være utelukket, 
med mindre den må kombineres med anven-
delsen av omstruktureringsverktøyene og på 
omstruktureringsmyndighetens initiativ. 
Medlemsstatene bør kunne gi omstrukture-
ringsmyndighetene ytterligere fullmakter og 
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verktøy i tillegg til dem som gis i henhold til 
dette direktiv. Anvendelsen av de ytterligere 
fullmaktene og verktøyene bør imidlertid 
være i samsvar med prinsippene og målene 
for omstrukturering som er fastsatt i dette 
direktiv. Særlig bør anvendelsen av slike 
verktøy og fullmakter ikke berøre den effek-
tive omstruktureringen av tverrnasjonale 
konserner.

45) For å unngå moralsk risiko bør enhver svik-
tende institusjon, uansett størrelse og forbin-
delser med andre institusjoner, ha mulighet 
for å forlate markedet uten å forårsake sys-
temforstyrrelser. En sviktende institusjon 
bør i prinsippet avvikles gjennom ordinær 
insolvensbehandling. Avvikling gjennom 
ordinær insolvensbehandling kan imidlertid 
skade den finansielle stabiliteten, føre til 
avbrudd i leveringen av kritiske funksjoner 
og påvirke vernet av innskyterne. I et slikt 
tilfelle er det svært sannsynlig at det er i 
offentlighetens interesse at institusjonen 
omstruktureres og at omstruktureringsverk-
tøyene anvendes i stedet for ordinær insol-
vensbehandling. Målene for omstrukture-
ring bør derfor være å sikre at kritiske funk-
sjoner opprettholdes, å unngå negative virk-
ninger for den finansielle stabiliteten, å 
beskytte offentlige midler ved å redusere 
avhengigheten av ekstraordinær finansiell 
støtte fra det offentlige til sviktende institu-
sjoner samt å beskytte dekkede innskytere, 
investorer, kunders midler og kunders eien-
deler.

46) Før omstruktureringsverktøy anvendes på 
en sviktende institusjon, bør avvikling gjen-
nom ordinær insolvensbehandling alltid vur-
deres. En sviktende institusjon bør gjennom 
anvendelse av omstruktureringsverktøy i 
størst mulig omfang opprettholdes som et 
selskap i fortsatt drift ved hjelp av private 
midler. Dette kan oppnås gjennom salg til 
eller fusjon med en privat kjøper, etter ned-
skrivning av institusjonens forpliktelser eller 
etter konvertering av dens gjeld til egenkapi-
tal for å foreta en rekapitalisering.

47) Når omstruktureringsmyndigheter anven-
der omstruktureringsverktøy og -fullmakter, 
bør de treffe alle egnede tiltak for å sikre at 
omstruktureringstiltakene treffes i samsvar 
med fastsatte prinsipper, herunder at aksjeei-
ere og kreditorer bærer en egnet del av 
tapene, at ledelsen i prinsippet bør skiftes ut, 
at kostnadene knyttet til omstruktureringen 
av institusjonen er så lave som mulig, og at 

kreditorer i samme klasse behandles på 
samme måte. Særlig dersom kreditorer i 
samme klasse forskjellsbehandles i forbin-
delse med et omstruktureringstiltak, bør for-
skjellene være begrunnet i offentlighetens 
interesse, og de bør verken direkte eller indi-
rekte innebære forskjellsbehandling på 
grunnlag av nasjonalitet. Dersom anvendel-
sen av omstruktureringsverktøy innebærer 
tildeling av statsstøtte, bør inngrep vurderes 
i samsvar med de relevante statsstøttere-
glene. Statsstøtte kan blant annet fore-
komme når omstruktureringsfond eller inn-
skuddsgarantifond griper inn for å bistå i 
omstruktureringen av sviktende institusjo-
ner.

48) Når omstruktureringsmyndighetene anven-
der omstruktureringsverktøy og -fullmakter, 
bør de underrette og rådspørre arbeidsta-
kerrepresentanter dersom det er hensikts-
messig. I den forbindelse bør det, når det er 
relevant, tas fullt hensyn til tariffavtaler eller 
andre ordninger som er avtalt mellom par-
tene i arbeidslivet.

49) Begrensningene av aksjeeieres og kredito-
rers rettigheter bør være i samsvar med 
artikkel 52 i pakten. Omstruktureringsverk-
tøyene bør derfor anvendes bare på institu-
sjoner som svikter eller kan forventes å 
svikte, og bare når det er nødvendig for å 
oppnå målet om finansiell stabilitet i offent-
lighetens interesse. Omstruktureringsverk-
tøy bør særlig anvendes når institusjonen 
ikke kan avvikles gjennom ordinær insol-
vensbehandling uten at finanssystemet 
destabiliseres, og tiltakene er nødvendige for 
å sikre rask overføring og opprettholdelse av 
systemviktige funksjoner, og når det ikke er 
rimelig å forvente en alternativ privat løs-
ning, herunder en kapitalforhøyelse fra eksi-
sterende aksjeeiere eller en tredjemann, som 
er tilstrekkelig til å gjenopprette institusjo-
nens levedyktighet fullt ut. I tillegg bør det 
ved anvendelsen av omstruktureringsverk-
tøy og -fullmakter tas hensyn til forholds-
messighetsprinsippet og til særtrekkene ved 
en institusjons juridiske form.

50) Inngrep i eiendomsrett bør ikke være ufor-
holdsmessig store. Berørte aksjeeiere og 
kreditorer bør ikke påføres større tap enn 
det de ville hatt dersom institusjonen hadde 
vært avviklet på det tidspunkt omstrukture-
ringsbeslutningen ble truffet. Dersom deler 
av eiendelene i en institusjon som omstruk-
tureres, overføres til en privat kjøper eller en 
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brobank, bør den gjenstående delen av insti-
tusjonen som omstruktureres, avvikles gjen-
nom ordinær insolvensbehandling. For å 
beskytte aksjeeiere og kreditorer som er 
gjenstand for framgangsmåten for avvikling 
av institusjonen, bør disse ha rett til å motta 
en betaling eller erstatning for sine fordrin-
ger ved avviklingen, som minst tilsvarer det 
de anslagsvis ville fått dersom hele institusjo-
nen hadde blitt avviklet gjennom ordinær 
insolvensbehandling.

51) For å beskytte aksjeeieres og kreditorers ret-
tigheter bør det fastsettes klare forpliktelser 
i forbindelse med verdsettingen av eiendeler 
og forpliktelser i institusjonen som omstruk-
tureres, og, dersom det kreves i henhold til 
dette direktiv, vurderingen av hvilken 
behandling aksjeeiere og kreditorer ville ha 
fått dersom institusjonen hadde blitt avviklet 
gjennom ordinær insolvensbehandling. Det 
bør være mulig å innlede en verdsetting alle-
rede i fasen for tidlig inngrep. Før et 
omstruktureringstiltak treffes, bør det fore-
tas en rimelig og realistisk verdsetting av 
institusjonens eiendeler og forpliktelser. En 
slik verdsetting bør være omfattet av kla-
geadgang bare sammen med omstrukture-
ringsbeslutningen. I tillegg bør det, dersom 
det kreves i henhold til dette direktiv, etter 
anvendelsen av omstruktureringsverktøyene 
foretas en sammenligning av den behand-
lingen som aksjeeiere og kreditorer faktisk 
har fått, og den behandlingen de ville fått 
gjennom ordinær insolvensbehandling. Der-
som det fastslås at aksjeeiere og kreditorer 
har mottatt et mindre beløp som betaling 
eller erstatning for deres fordringer enn de 
ville ha mottatt gjennom ordinær insolvens-
behandling, bør de ha rett til å få utbetalt dif-
feransen dersom det kreves i henhold til 
dette direktiv. I motsetning til det som gjel-
der for verdsettingen før omstrukturerings-
tiltaket, bør denne sammenligningen kunne 
bestrides uavhengig av omstruktureringsbe-
slutningen. Medlemsstatene bør fritt kunne 
bestemme hvordan de skal utbetale en even-
tuell fastslått differanse til aksjeeiere og kre-
ditorer. Den eventuelle differansen bør beta-
les gjennom finansieringsordningene som 
opprettes i samsvar med dette direktiv.

52) Det er viktig at tap fastsettes når en institu-
sjon svikter. Verdsettingen av sviktende insti-
tusjoners eiendeler og forpliktelser bør 
bygge på rimelige, forsiktige og realistiske 
antakelser på det tidspunkt omstrukture-

ringsverktøyene anvendes. Verdien av for-
pliktelser bør imidlertid ikke bli berørt av 
vurderingen av institusjonens finansielle stil-
ling. Omstruktureringsmyndighetene bør i 
hastetilfeller kunne foreta en rask verdset-
ting av en sviktende institusjons eiendeler 
eller forpliktelser. Denne verdsettingen bør 
være midlertidig og gjelde til en uavhengig 
verdsetting foretas. EBAs bindende tekniske 
standarder for verdsettingsmetoder bør fast-
sette en ramme med prinsipper som skal 
anvendes ved slike verdsettinger, og bør gi 
omstruktureringsmyndigheter og eventuelt 
uavhengige takstmenn mulighet for å 
anvende ulike særlige metoder.

53) Det kreves raske og samordnede tiltak for å 
opprettholde tilliten i markedet og redusere 
spredningsvirkninger. Når en institusjon 
anses å svikte eller å kunne forventes å 
svikte, og det ikke er rimelig å forvente at et 
alternativt tiltak fra privat sektor eller til-
synstiltak innen rimelig tid vil kunne hindre 
at institusjonen svikter, bør omstrukture-
ringsmyndighetene omgående treffe egnede 
og samordnede omstruktureringstiltak i 
offentlighetens interesse. I lys av omstendig-
hetene rundt en institusjons svikt, og idet det 
særlig tas hensyn til hvor mye saken haster, 
bør omstruktureringsmyndighetene kunne 
treffe omstruktureringstiltak uten å være 
forpliktet til først å anvende fullmaktene til 
tidlig inngrep.

54) Når omstruktureringsmyndighetene treffer 
omstruktureringstiltak, bør de ta hensyn til 
og følge tiltakene som er fastsatt i omstruk-
tureringsplanene, med mindre myndighe-
tene i lys av sakens omstendigheter anser at 
omstruktureringsmålene kan nås på en mer 
effektiv måte ved at det treffes tiltak som 
ikke er omhandlet i omstruktureringspla-
nene.

55) Med mindre annet er uttrykkelig angitt i 
dette direktiv, bør omstruktureringsverktøy-
ene anvendes før det gis et kapitaltilskudd 
fra offentlig sektor eller en tilsvarende 
ekstraordinær finansiell støtte fra det offent-
lige til en institusjon. Dette bør imidlertid 
ikke hindre at midler fra innskuddsgaranti-
ordninger eller omstruktureringsfond kan 
anvendes for å dekke tap som dekkede inn-
skytere eller skjønnsmessig utelukkede kre-
ditorer ellers hadde blitt påført. I den forbin-
delse bør derfor relevante statsstøtteregler 
overholdes ved anvendelsen av ekstraordi-
nær finansiell støtte fra det offentlige, 
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omstruktureringsfond eller innskuddsgaran-
tiordninger, for å bistå i omstruktureringen 
av sviktende institusjoner.

56) Problemer på finansmarkedene i Unionen 
som skyldes systemomfattende hendelser, 
kan ha negativ innvirkning på Unionens øko-
nomi og borgere. Omstruktureringsverktøy 
bør derfor utformes og være egnet til å takle 
et bredt spekter av svært uforutsigbare 
scenarioer, idet det tas hensyn til at det kan 
være en forskjell mellom en krise for en 
enkelt institusjon og en større systemomfat-
tende bankkrise.

57) Når Kommisjonen vurderer statsstøtte i hen-
hold til artikkel 107 i TEUV gjennom de 
offentlige stabiliseringsverktøyene som er 
nevnt i dette direktiv, bør den foreta en sepa-
rat vurdering av om de meldte offentlige sta-
biliseringsverktøyene er i strid med uløselig 
tilknyttede bestemmelser i unionsretten, 
herunder av kravet om en tapsdekning på 
minst 8 % i dette direktiv, samt av hvorvidt 
det foreligger en svært uvanlig situasjon 
med en systemkrise som kan berettige 
anvendelse av slike verktøy i henhold til 
dette direktiv, samtidig som det sikres like 
konkurransevilkår på det indre marked. I 
samsvar med artikkel 107 og 108 i TEUV bør 
en slik vurdering foretas før et offentlig sta-
biliseringsverktøy kan anvendes.

58) Anvendelsen av offentlige stabiliseringsverk-
tøy bør være budsjettnøytral på mellomlangt 
sikt.

59) Omstruktureringsverktøyene bør omfatte 
salg av virksomheten til eller aksjer i institu-
sjonen som omstruktureres, opprettelse av 
en broinstitusjon, atskillelse av den svik-
tende institusjonens lønnsomme eiendeler 
fra forringede eller underpresterende eien-
deler, og intern tapsdekning fra den svik-
tende institusjonens aksjeeiere og kredito-
rer.

60) Dersom omstruktureringsverktøyene har 
blitt anvendt for å overføre en institusjons sys-
temviktige tjenester eller lønnsomme virk-
somhet til en solid enhet, for eksempel en pri-
vat kjøper eller en broinstitusjon, bør den 
gjenværende delen av institusjonen avvikles 
innen en egnet frist, idet det tas hensyn til et 
eventuelt behov for at den sviktende institu-
sjonen yter tjenester eller støtter kjøperen 
eller broinstitusjonen slik at de kan utøve virk-
somhet eller yte tjenester som er overført.

61) Verktøyet for virksomhetssalg bør gjøre det 
mulig for myndighetene å selge institusjo-

nen eller deler av dens virksomhet til én eller 
flere kjøpere uten aksjeeiernes samtykke. 
Ved anvendelsen av verktøyet for virksom-
hetssalg bør myndighetene treffe tiltak for å 
markedsføre institusjonen eller en del av 
dens virksomhet gjennom en åpen og klar 
framgangsmåte uten forskjellsbehandling, 
samtidig som det tas sikte på høyest mulig 
salgspris. Dersom en slik framgangsmåte 
ikke kan anvendes fordi det er et hastetil-
felle, bør myndighetene treffe tiltak for å 
bøte på skadelige virkninger for konkurran-
sen og for det indre marked.

62) Et eventuelt nettoproveny fra overføringen 
av eiendeler eller forpliktelser fra institusjo-
nen som omstruktureres, bør, når verktøyet 
for virksomhetssalg anvendes, tilfalle institu-
sjonen som er gjenstand for framgangsmå-
ten for avvikling. Et eventuelt nettoproveny 
fra overføringen av aksjer eller andre eierin-
strumenter som er utstedt av institusjonen 
som omstruktureres, bør, når verktøyet for 
virksomhetssalg anvendes, tilfalle eierne av 
disse aksjene eller andre eierinstrumentene. 
Provenyet bør beregnes netto etter fradrag 
av kostnadene som oppstår i forbindelse 
med institusjonens svikt og omstrukture-
ringsprosessen.

63) For å gjøre det mulig å selge virksomheten i 
tide og å beskytte den finansielle stabiliteten 
bør vurderingen av kjøperen av en kvalifise-
rende eierandel foretas tidsnok til at det ikke 
forsinker anvendelsen av verktøyet for virk-
somhetssalg i samsvar med dette direktiv, 
gjennom unntak fra de frister og framgangs-
måter som er fastsatt i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2013/36/EU og 2014/65/EF11.

64) Opplysninger om markedsføringen av en 
sviktende institusjon og forhandlingene med 
mulige erververe før anvendelsen av verk-
tøyet for virksomhetssalg, er sannsynligvis 
systemviktige. For å sikre finansiell stabilitet 
er det viktig at offentliggjøringen av slike 
opplysninger som kreves i europaparla-
ments- og rådsforordning (EU) nr. 596/
201412, kan utsettes med et tidsrom som er 

11 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 
2014 om markeder for finansielle instrumenter og om end-
ring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (se s. 
349 i denne EUT).

12 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 
16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksfor-
ordningen) og om oppheving av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/
EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (se s. 1 i denne EUT).
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nødvendig for å planlegge og organisere 
omstruktureringen av institusjonen, i sam-
svar med frister som er tillatt i henhold til 
reglene for markedsmisbruk.

65) En broinstitusjon som helt eller delvis eies 
av én eller flere offentlige myndigheter eller 
kontrolleres av omstruktureringsmyndighe-
ten, vil ha som hovedformål å sikre at grunn-
leggende finansielle tjenester fortsatt ytes til 
den sviktende institusjonens kunder og at 
grunnleggende finansvirksomhet fortsatt 
utøves. Broinstitusjonen bør drives som et 
levedyktig selskap i fortsatt drift og enten 
gjeninnføres på markedet når vilkårene er 
egnede, og innen fristen fastsatt i dette direk-
tiv, eller avvikles dersom den ikke er leve-
dyktig.

66) Verktøyet for deling av eiendeler bør gjøre 
det mulig for myndighetene å overføre eien-
deler, rettigheter eller forpliktelser fra en 
institusjon som omstruktureres, til en sepa-
rat enhet. Dette verktøyet bør anvendes bare 
i forbindelse med andre verktøy, for å unngå 
at den sviktende institusjonen får en uberetti-
get konkurransefordel.

67) En effektiv omstruktureringsordning bør 
gjøre det mulig å redusere skattebetalernes 
andel av kostnadene for omstruktureringen 
av en sviktende institusjon. Den bør sikre at 
systemviktige institusjoner kan omstrukture-
res uten at den finansielle stabiliteten settes i 
fare. Med det interne tapsdekningsverktøyet 
oppfylles dette målet ved at det sikrer at den 
sviktende institusjonens aksjeeiere og kredi-
torer påføres egnede tap og bærer en egnet 
del av kostnadene som følger av institusjo-
nens svikt. Det interne tapsdekningsverk-
tøyet vil derfor gi institusjonenes aksjeeiere 
og kreditorer et sterkere incentiv til å over-
våke en institusjons soliditet under normale 
forhold, og er i samsvar med anbefalingen 
fra Rådet for finansiell stabilitet om at lovfes-
tede gjeldsnedskrivnings- og konverterings-
fullmakter skal inngå i en ramme for 
omstrukturering, som en ytterligere mulig-
het sammen med andre omstrukturerings-
verktøy.

68) For å sikre nødvendig smidighet når 
omstruktureringsmyndighetene fordeler tap 
til kreditorer under en rekke ulike omsten-
digheter, bør disse myndighetene kunne 
anvende det interne tapsdekningsverktøyet 
både når målet er å omstrukturere den svik-
tende institusjonen som et selskap i fortsatt 
drift, dersom det er realistisk å forvente at 

institusjonens levedyktighet kan gjenoppret-
tes, og når systemviktige tjenester overføres 
til en broinstitusjon og den gjenværende 
delen av institusjonen avslutter virksomhe-
ten og avvikles.

69) Dersom det interne tapsdekningsverktøyet 
anvendes med sikte på å gjenopprette kapita-
len i den sviktende institusjonen slik at den 
kan opprettholdes som et selskap i fortsatt 
drift, bør omstruktureringen gjennom intern 
tapsdekning følges av en utskifting av ledel-
sen, unntatt når det er hensiktsmessig og 
nødvendig å beholde ledelsen for å nå 
omstruktureringsmålene, og av en etterføl-
gende omstrukturering av institusjonen og 
dens virksomhet på en måte som tar hensyn 
til grunnene til svikten. Omstruktureringen 
bør oppnås ved at det gjennomføres en virk-
somhetssaneringsplan. Slike planer bør, når 
det er relevant, være forenlige med den 
omstruktureringsplanen som institusjonen 
skal framlegge for Kommisjonen i henhold 
til statsstøttereglene. I tillegg til tiltak med 
sikte på å gjenopprette institusjonens lang-
siktige levedyktighet bør planen inneholde 
tiltak som begrenser støtten til et minstemål 
av byrdefordeling, og tiltak som begrenser 
konkurransevridning.

70) Det er ikke hensiktsmessig å anvende det 
interne tapsdekningsverktøyet på fordringer 
som er sikret, dekket av pant eller garantert 
på annen måte. For å sikre at det interne 
tapsdekningsverktøyet er effektivt og når 
målene, er det imidlertid ønskelig at det kan 
anvendes på et bredest mulig spekter av en 
sviktende institusjons usikrede forpliktelser. 
Visse typer usikrede forpliktelser bør likevel 
utelukkes fra anvendelsen av det interne 
tapsdekningsverktøyet. For å beskytte inne-
havere av dekkede innskudd bør det interne 
tapsdekningsverktøyet ikke anvendes på inn-
skudd som er beskyttet i henhold til europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU13. 
For å sikre at kritiske funksjoner oppretthol-
des, bør det interne tapsdekningsverktøyet 
verken anvendes på visse forpliktelser over-
for de ansatte i den sviktende institusjonen 
eller på krav fra kommersielle fordringer 
som gjelder varer og tjenester av kritisk 
betydning for institusjonens daglige drift. 
For å beskytte pensjonsrettigheter og pen-

13 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU av 16. april 
2014 om innskuddsgarantiordninger (se s. 149 i denne 
EUT).
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sjonsbeløp som pensjonskasser og pensjons-
forvaltere har til gode, bør det interne taps-
dekningsverktøyet ikke anvendes på den 
sviktende institusjonens forpliktelser overfor 
en pensjonsordning. Det interne tapsdek-
ningsverktøyet vil få anvendelse på forplik-
telser knyttet til pensjonsytelser som gjelder 
variabel godtgjøring som ikke følger av tariff-
avtaler, samt til den variable bestanddelen av 
godtgjøringen for risikotakere som påtar seg 
betydelig risiko. For å redusere risikoen for 
spredningsvirkninger i systemet bør det 
interne tapsdekningsverktøyet ikke anven-
des på forpliktelser som følger av deltaking i 
betalingsordninger dersom restløpetiden er 
under sju dager, eller på forpliktelser overfor 
andre institusjoner enn foretak i samme kon-
sern, med en opprinnelig løpetid på under 
sju dager.

71) Ettersom det å beskytte dekkede innskytere 
er et av omstruktureringens viktigste mål, 
bør dekkede innskudd ikke omfattes av 
anvendelsen av det interne tapsdeknings-
verktøyet. Innskuddsgarantiordningen bør 
imidlertid bidra til finansiering av omstruk-
tureringsprosessen ved å dekke tapene opp 
til de nettotapene som den ville blitt påført 
etter å ha betalt godtgjøring til innskyterne 
ved ordinær insolvensbehandling. Utøvel-
sen av fullmaktene til å anvende intern taps-
dekning ville sikre innskyterne fortsatt til-
gang til sine innskudd minst opp til dek-
ningsnivået, som er hovedgrunnen til at inn-
skuddsgarantiordningene er opprettet. Der-
som det ikke fastsettes at disse ordningene 
skal anvendes i slike tilfeller, vil det inne-
bære en urimelig fordel sammenlignet med 
de øvrige kreditorene som ville bli gjenstand 
for omstruktureringsmyndighetens anven-
delse av fullmakter.

72) Omstruktureringsmyndighetene bør helt 
eller delvis kunne utelukke forpliktelser i en 
rekke tilfeller, herunder når intern tapsdek-
ning for slike forpliktelser ikke kan anvendes 
innen rimelig tid, når utelukkelsen er strengt 
nødvendig og rimelig for å sikre at kritiske 
funksjoner og hovedforretningsområder 
opprettholdes, eller når anvendelsen av det 
interne tapsdekningsverktøyet på forpliktel-
sene ville føre til et verditap av et omfang 
som ville gjøre andre kreditorers tap større 
enn dersom disse forpliktelsene ikke var ute-
lukket fra intern tapsdekning. Omstrukture-
ringsmyndighetene bør helt eller delvis 
kunne utelukke forpliktelser når det er nød-

vendig for å unngå spredningsvirkninger og 
finansiell ustabilitet som kan forårsake alvor-
lig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi. 
Omstruktureringsmyndighetene bør i for-
bindelse med disse vurderingene vurdere 
følgene av en potensiell intern tapsdekning 
for forpliktelser som består av kvalifiserte 
innskudd som innehas av fysiske personer 
og svært små, små og mellomstore bedrifter, 
over dekningsnivået fastsatt i direktiv 2014/
49/EU.

73) Når slike utelukkelser anvendes, kan omfan-
get av nedskrivningen eller konverteringen 
av andre kvalifiserte forpliktelser økes for å 
ta hensyn til utelukkelsene, forutsatt at prin-
sippet om at ingen kreditorer skal ha dårli-
gere vilkår enn ved en ordinær insolvensbe-
handling, overholdes. Når tapene ikke kan 
overføres til andre kreditorer, kan ordningen 
for omstruktureringsfinansiering gi et 
bidrag til institusjonen som omstruktureres, 
på en rekke strenge vilkår, herunder krav 
om at tap som til sammen utgjør minst 8 % av 
de samlede forpliktelsene medregnet ansvar-
lig kapital, allerede skal være dekket, og at 
finansieringen fra omstruktureringsfondet 
skal være begrenset til det laveste av enten 5 
% av de samlede forpliktelsene, medregnet 
ansvarlig kapital, eller de midlene som er til-
gjengelige for omstruktureringsfondet, samt 
det beløpet som kan skaffes gjennom etter-
håndsbidrag innen tre år.

74) Under særlige omstendigheter, når forplik-
telser er blitt utelukket og omstrukturerings-
fondet er anvendt til å bidra til intern taps-
dekning i stedet for disse forpliktelsene opp 
til den tillatte øvre grensen, bør omstruktu-
reringsmyndigheten kunne forsøke å skaffe 
midler fra alternative finansieringskilder.

75) Minstebeløpet for bidrag til tapsdekning og 
rekapitalisering på 8 % av de samlede forplik-
telsene medregnet ansvarlig kapital, eller 
eventuelt 20 % av de risikovektede eiende-
lene, bør beregnes på grunnlag av verdset-
tingen med sikte på omstrukturering i sam-
svar med dette direktiv. Historiske tap som 
allerede er dekket av aksjeeierne gjennom 
en reduksjon av ansvarlig kapital før en slik 
verdsetting, bør ikke medregnes i disse pro-
senttallene.

76) I dette direktiv bør det ikke noe sted kreves 
at medlemsstatene skal finansiere ordninger 
for omstruktureringsfinansiering med mid-
ler fra deres alminnelige budsjett.
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77) Med mindre annet er fastsatt i dette direktiv, 
bør omstruktureringsmyndighetene anvende 
det interne tapsdekningsverktøyet på en slik 
måte at prinsippet om likebehandling av kre-
ditorer og prioritetsrekkefølgen av fordrin-
gene overholdes i henhold til gjeldende insol-
venslovgivning. Tap bør i første rekke dekkes 
av instrumenter som inngår i ansvarlig kapi-
tal, og bør fordeles på aksjeeierne enten gjen-
nom annullering eller overføring av aksjer, 
eller gjennom sterk utvanning. Dersom disse 
instrumentene ikke er tilstrekkelige, bør upri-
oritert gjeld konverteres eller nedskrives. Pri-
oriterte forpliktelser bør konverteres eller 
nedskrives dersom de underordnede klas-
sene har blitt konvertert eller fullt nedskre-
vet.

78) Når det finnes unntak for forpliktelser, for 
eksempel forpliktelser overfor betalings- og 
oppgjørssystemer, ansatte eller leverandør-
gjeld og varekreditorer, eller fortrinnsrett, for 
eksempel for innskudd fra fysiske personer 
og svært små, små og mellomstore bedrifter, 
bør unntakene anvendes både i tredjestater 
og i Unionen. For å sikre muligheten til å 
nedskrive eller konvertere forpliktelser i 
tredjestater ved behov, bør denne muligheten 
inngå i de kontraktsbestemmelsene som er 
omfattet av lovgivningen i tredjestaten, særlig 
når det gjelder de forpliktelsene som har 
lavere prioritet i kreditorhierarkiet. Det bør 
ikke kreves slike avtalevilkår for forpliktelser 
som er unntatt fra intern tapsdekning for inn-
skudd fra fysiske personer og svært små, 
små og mellomstore bedrifter, eller når tred-
jestatens lovgivning eller en bindende avtale 
inngått med denne tredjestaten tillater med-
lemsstatens omstruktureringsmyndighet å 
anvende sine nedskrivnings- eller konverte-
ringsfullmakter.

79) For å unngå at institusjonene strukturerer 
sine forpliktelser på en måte som gjør det 
interne tapsdekningsverktøyet mindre effek-
tivt, er det hensiktsmessig å fastsette at insti-
tusjonene til enhver tid skal oppfylle minste-
kravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte for-
pliktelser uttrykt som en prosentandel av 
institusjonens samlede ansvarlige kapital. 
Omstruktureringsmyndighetene bør også, 
etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle, 
kunne kreve at denne prosentandelen helt 
eller delvis består av ansvarlig kapital eller 
en bestemt type forpliktelser.

80) I dette direktiv anvendes en «ovenfra og 
ned»-metode ved fastsettelse av minstekrav 

til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktel-
ser innenfor et konsern. Videre tas det ved 
en slik tilnærming hensyn til at omstruktu-
reringstiltak anvendes på den enkelte juri-
diske person, og at det er helt avgjørende at 
tapsdekningskapasiteten befinner seg i eller 
er tilgjengelig for den juridiske personen i 
konsernet der tapene oppstår. Med sikte på 
dette bør omstruktureringsmyndighetene 
sikre at tapsdekningskapasiteten innenfor et 
konsern fordeles på hele konsernet i sam-
svar med risikonivået for de juridiske perso-
nene som utgjør det. Det bør foretas en sepa-
rat vurdering av hvilket minstekrav som er 
nødvendig for hvert enkelt datterforetak. 
Videre bør omstruktureringsmyndighetene 
sikre at all kapital og alle forpliktelser som 
medregnes i det konsoliderte minstekravet, 
befinner seg i foretak der det er sannsynlig 
at tap vil oppstå, eller på annen måte er til-
gjengelig for å dekke tap. Dette direktiv bør 
gi mulighet for omstrukturering med flere 
inngangspunkter eller omstrukturering med 
ett inngangspunkt. Minstekravet til ansvarlig 
kapital og kvalifiserte forpliktelser bør gjen-
speile den omstruktureringsstrategien som 
er hensiktsmessig for et konsern i samsvar 
med omstruktureringsplanen. Særlig bør 
minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifi-
serte forpliktelser gjelde på egnet nivå i kon-
sernet for å gjenspeile en tilnærming med 
flere inngangspunkter eller med ett inn-
gangspunkt, som fastsatt i omstrukture-
ringsplanen, samtidig som det tas hensyn til 
at det kan forekomme tilfeller der en annen 
tilnærming enn den som er fastsatt i planen, 
vil bli anvendt, for eksempel fordi den vil 
gjøre det mulig å nå omstruktureringsmå-
lene på en mer effektiv måte. I lys av dette 
bør alle institusjoner og andre juridiske per-
soner i konsernet, når det kreves av 
omstruktureringsmyndighetene, og uavhen-
gig av om det er valgt en tilnærming med ett 
inngangspunkt eller med flere inngangs-
punkter, på ethvert tidspunkt ha et solid min-
stekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserte 
forpliktelser med sikte på å unngå risikoen 
for spredningsvirkninger eller for omfat-
tende bankuttak.

81) Medlemsstatene bør sikre at andre god-
kjente kjernekapitalinstrumenter og tillegg-
skapitalinstrumenter fullt ut dekker tapene 
på det tidspunkt den utstedende institusjo-
nen ikke lenger er levedyktig. Det bør derfor 
kreves at omstruktureringsmyndighetene 
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nedskriver disse instrumentene fullstendig 
eller konverterer dem til rene kjernekapita-
linstrumenter på det tidspunkt institusjonen 
ikke lenger er levedyktig og før omstruktu-
reringstiltak treffes. For dette formål bør det 
tidspunkt institusjonen ikke lenger er leve-
dyktig forstås som det tidspunkt da vedkom-
mende myndighet fastslår at institusjonen 
oppfyller vilkårene for omstrukturering, 
eller det tidspunkt da myndigheten fastslår 
at institusjonen ikke lenger vil være levedyk-
tig dersom kapitalinstrumentene ikke ned-
skrives eller konverteres. At instrumentene 
skal nedskrives eller konverteres av myndig-
hetene under omstendighetene som er fast-
satt i dette direktiv, bør angis i bestemmel-
sene om instrumentet og i alle prospekter 
eller tilbudsdokumenter som offentliggjøres 
eller framlegges i forbindelse med instru-
mentene.

82) For å muliggjøre effektive omstrukturerings-
resultater bør det være mulig å anvende det 
interne tapsdekningsverktøyet før 1. januar 
2016.

83) Omstruktureringsmyndighetene bør kunne 
anvende det interne tapsdekningsverktøyet 
bare delvis i tilfeller der en vurdering av den 
potensielle innvirkningen på finanssystemets 
stabilitet i de berørte medlemsstater og i 
resten av Unionen viser at full anvendelse av 
verktøyet ville være i strid med de overord-
nede offentlige interessene i medlemsstaten 
eller Unionen som helhet.

84) Omstruktureringsmyndighetene bør ha alle 
nødvendige rettslige fullmakter som kan 
anvendes i ulike kombinasjoner når omstruk-
tureringsverktøy anvendes. Dette bør 
omfatte fullmakt til å overføre en sviktende 
institusjons aksjer, eiendeler, rettigheter eller 
forpliktelser til et annet foretak, for eksempel 
en annen institusjon eller en broinstitusjon; 
myndighet til å nedskrive eller annullere en 
sviktende institusjons aksjer eller til å ned-
skrive eller konvertere dens forpliktelser, 
samt fullmakt til å skifte ut ledelsen og til å 
innføre en midlertidig betalingsutsettelse for 
fordringer. Det er også behov for ytterligere 
fullmakter, herunder fullmakt til å kreve at 
andre deler av konsernet fortsetter å yte 
grunnleggende tjenester.

85) Det er ikke nødvendig å fastsette nøyaktig 
hvordan omstruktureringsmyndighetene 
bør gripe inn i den sviktende institusjonen. 
Omstruktureringsmyndighetene bør kunne 
velge mellom å overta kontrollen gjennom et 

direkte inngrep i institusjonen eller gjennom 
en gjennomføringsordre. De bør treffe 
beslutning på grunnlag av sakens 
omstendigheter. Det synes ikke nødvendig å 
innføre en felles modell for å sikre effektivt 
samarbeid mellom medlemsstatene på dette 
stadiet.

86) Rammen for omstrukturering bør omfatte 
krav til framgangsmåte for å sikre at 
omstruktureringstiltak meldes på riktig 
måte og, med enkelte begrensede unntak 
som fastsatt i dette direktiv, offentliggjøres. 
Ettersom opplysninger som innhentes av 
omstruktureringsmyndighetene og deres 
profesjonelle rådgivere under omstrukture-
ringsprosessen, kan være følsomme før 
omstruktureringsbeslutningen offentliggjø-
res, bør slike opplysninger være omfattet av 
en effektiv fortrolighetsordning. Det må tas 
hensyn til at nærmere opplysninger om inn-
holdet i gjenopprettings- og omstrukture-
ringsplaner og resultatet av en vurdering av 
disse planene kan ha vidtrekkende virknin-
ger, særlig for de berørte foretakene. Enhver 
opplysning som gis om en beslutning før den 
er truffet, enten det gjelder hvorvidt vilkå-
rene for omstrukturering er oppfylt, eller 
anvendelsen av et bestemt verktøy eller til-
tak under behandlingen, må antas å ha virk-
ninger for de offentlige og private interes-
sene som berøres av tiltaket. Imidlertid kan 
opplysninger om at omstruktureringsmyn-
digheten undersøker en bestemt institusjon, 
være nok til å gi negative virkninger for 
denne institusjonen. Det er derfor nødven-
dig å sikre at det finnes egnede ordninger for 
å opprettholde fortroligheten ved slike opp-
lysninger, for eksempel nærmere opplysnin-
ger i omstruktureringsplaner og resultatet 
av eventuelle vurderinger som er foretatt i 
den forbindelse.

87) Omstruktureringsmyndighetene bør ha 
ytterligere fullmakter for å sikre effektiv 
overføring av aksjer eller gjeldsinstrumenter 
og eiendeler, rettigheter og forpliktelser. 
Med forbehold for beskyttelsestiltakene som 
er fastsatt i dette direktiv, bør disse fullmak-
tene omfatte fullmakt til å oppheve tredje-
manns rettigheter til de overførte instru-
mentene eller eiendelene og fullmakt til å 
håndheve kontrakter og til å sikre viderefø-
ring av eksisterende ordninger for mottake-
ren av de overførte eiendelene og aksjene. 
Arbeidstakernes rett til å si opp en arbeids-
avtale bør imidlertid ikke berøres. En parts 
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rett til å heve en kontrakt med en institusjon 
som omstruktureres, eller et av dennes kon-
sernforetak, av andre grunner enn omstruk-
turering av den sviktende institusjonen, bør 
heller ikke berøres. Omstruktureringsmyn-
dighetene bør også ha ytterligere fullmakt til 
å kreve at den gjenværende delen av en insti-
tusjon som avvikles gjennom ordinær insol-
vensbehandling, skal yte tjenester som er 
nødvendige for at institusjonen som eiende-
lene eller aksjene er overført til ved anven-
delse av verktøyet for virksomhetssalg eller 
broinstitusjonsverktøyet, skal kunne utøve 
sin virksomhet.

88) I samsvar med artikkel 47 i pakten har de 
berørte partene rett til rettferdig rettergang 
og til effektiv klageadgang med hensyn til de 
tiltakene som berører dem. Beslutninger som 
treffes av omstruktureringsmyndighetene, 
bør derfor være omfattet av klageadgang.

89) Krisehåndteringstiltak truffet av nasjonale 
omstruktureringsmyndigheter kan kreve 
komplekse økonomiske vurderinger og 
utstrakt adgang til å utøve skjønn. De nasjo-
nale omstruktureringsmyndighetene har 
den nødvendige sakkunnskap for å foreta 
slike vurderinger og bestemme hvordan 
adgangen til å utøve skjønn bør anvendes. 
Det er derfor viktig å sikre at de komplekse 
økonomiske vurderingene som nasjonale 
omstruktureringsmyndigheter foretar i den 
sammenheng, danner grunnlag for nasjonale 
domstolers behandling av de berørte krise-
håndteringstiltakene. Disse vurderingenes 
komplekse art bør imidlertid ikke hindre 
nasjonale domstoler i å undersøke om doku-
mentasjonen som omstruktureringsmyndig-
heten legger til grunn, er saklig nøyaktig, 
pålitelig og sammenhengende, om doku-
mentasjonen inneholder alle relevante opp-
lysninger som bør tas hensyn til for å vur-
dere en kompleks situasjon, og om den 
underbygger konklusjonene som er trukket.

90) Ettersom formålet med dette direktiv er å 
omfatte presserende situasjoner, og etter-
som en utsettelse av en beslutning fra 
omstruktureringsmyndighetene kan hindre 
at kritiske funksjoner opprettholdes, er det 
nødvendig å fastsette at inngivelsen av en 
klage ikke bør medføre automatisk utset-
telse av virkningene av den innklagede 
beslutningen, og at omstruktureringsmyn-
dighetens beslutning umiddelbart bør tre i 
kraft med en formodning om at utsettelsen 
ikke vil være i offentlighetens interesse.

91) Når det er nødvendig for å beskytte tredje-
mann som i god tro har ervervet eiendeler, 
rettigheter og forpliktelser fra institusjonen 
som omstruktureres, gjennom myndighete-
nes anvendelse av omstruktureringsfullmak-
ter, og for å sikre finansmarkedenes stabili-
tet, bør en klageadgang videre ikke berøre 
noen senere administrative handlinger eller 
transaksjoner som inngås på grunnlag av en 
opphevet beslutning. I slike tilfeller bør retts-
virkninger ved en feilaktig beslutning derfor 
være begrenset til erstatning for skade som 
er påført de berørte personer.

92) Ettersom det på grunn av alvorlig risiko for 
finansiell ustabilitet i medlemsstaten og Uni-
onen kan haste med å treffe krisehånd-
teringstiltak, bør enhver framgangsmåte i 
nasjonal lovgivning i forbindelse med en søk-
nad om en rettsmyndighets forhåndsgod-
kjenning av et krisehåndteringstiltak og 
domstolens vurdering av en slik søknad, 
kunne gjennomføres raskt. I lys av kravet om 
at et krisehåndteringstiltak skal treffes raskt, 
bør domstolen treffe sin beslutning innen 24 
timer, og medlemsstatene bør sikre at den 
berørte myndigheten kan treffe sin beslut-
ning umiddelbart etter at domstolen har gitt 
sin godkjenning. Dette berører ikke berørte 
parters eventuelle rett til å anmode domsto-
len om å oppheve beslutningen i en begren-
set periode etter at omstruktureringsmyn-
digheten har truffet krisehåndteringstilta-
ket.

93) For å oppnå en effektiv omstrukturering og 
for å unngå jurisdiksjonskonflikter bør ordi-
nær insolvensbehandling av den sviktende 
institusjonen ikke innledes eller pågå mens 
omstruktureringsmyndigheten anvender sine 
omstruktureringsfullmakter eller omstruktu-
reringsverktøy, unntatt på omstrukturerings-
myndighetens initiativ eller med dens sam-
tykke. Det er hensiktsmessig og nødvendig å 
utsette visse avtaleforpliktelser i en begrenset 
periode for å gi omstruktureringsmyndighe-
ten tid til å anvende omstruktureringsverktøy-
ene. Dette bør imidlertid ikke gjelde for for-
pliktelser i forbindelse med systemer utpekt i 
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/26/EF14, sentrale motparter og sentral-
banker. Direktiv 98/26/EF reduserer risi-
koen som er knyttet til deltakelse i betalings- 

14 Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 
1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjers-
system for verdipapir (EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45).
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og oppgjørssystemer for verdipapirer, særlig 
ved å redusere forstyrrelsene dersom en del-
taker i et slikt system blir insolvent. For å 
sikre at slike beskyttelsestiltak anvendes på 
en hensiktsmessig måte i krisesituasjoner, og 
samtidig gi ansvarlige for betalings- og verdi-
papirsystemer og andre markedsdeltakere en 
egnet sikkerhet, fastsetter dette direktiv at et 
kriseforebyggende tiltak eller et krisehånd-
teringstiltak i seg selv ikke bør anses som 
insolvensbehandling i henhold til direktiv 98/
26/EF, forutsatt at de vesentlige forpliktel-
sene i henhold til kontrakten fortsatt oppfyl-
les. Dette direktiv skal imidlertid ikke være til 
hinder for driften av et system som er utpekt i 
henhold til direktiv 98/26/EF, eller retten til 
sikkerhet som er garantert ved artikkel 9 i 
direktiv 98/26/EF.

94) For å sikre at omstruktureringsmyndig-
hetene når de overfører eiendeler og forplik-
telser til en privat kjøper eller en broinstitu-
sjon, har tilstrekkelig tid til å identifisere 
kontrakter som skal overføres, kan det være 
hensiktsmessig å innføre egnede begrens-
ninger for motpartenes rett til å si opp, fram-
skynde eller på annen måte avslutte finansi-
elle kontrakter før overføringen. En slik 
begrensning vil være nødvendig for at myn-
dighetene skal få et riktig inntrykk av den 
sviktende institusjonens balanse, uten de 
endringene av verdi og omfang som en 
omfattende utøvelse av hevingsretten ville 
medføre. For å unngå større inngrep enn 
nødvendig i motpartenes avtalefestede ret-
tigheter, bør begrensningen av hevingsret-
ten gjelde bare i forbindelse med et krise-
forebyggende tiltak eller et krisehånd-
teringstiltak, herunder ved en hendelse som 
er direkte knyttet til anvendelsen av et slikt 
tiltak, og hevingsretten som følger av ethvert 
annet mislighold, herunder manglende beta-
ling eller marginsikkerhet, bør beholdes.

95) For å opprettholde legitime kapitalmarkeds-
ordninger ved en delvis overføring av en 
sviktende institusjons eiendeler, rettigheter 
og forpliktelser, er det hensiktsmessig å inn-
føre beskyttelsestiltak for å hindre oppdeling 
av innbyrdes tilknyttede forpliktelser, rettig-
heter og kontrakter, alt etter hva som er rele-
vant. En slik begrensning av enkelte praksi-
ser i forbindelse med innbyrdes tilknyttede 
kontrakter bør utvides slik at den også gjel-
der for kontrakter med samme motpart som 
er omfattet av avtaler om sikkerhetsstillelse, 
avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse i 

form av overdragelse av eiendomsrett, 
motregningsavtaler, avtaler om sluttavreg-
ning og avtaler om strukturert finansiering. 
Dersom beskyttelsestiltakene får anven-
delse, bør omstruktureringsmyndighetene 
være forpliktet til enten å overføre alle inn-
byrdes tilknyttede kontrakter som er omfat-
tet av en beskyttet ordning, eller å la alle bli 
værende i den gjenværende delen av den 
sviktende institusjonen. Disse beskyttelses-
tiltakene bør sikre at behandlingen av enga-
sjementer som er omfattet av en avregnings-
avtale i henhold til direktiv 2013/36/EU, 
ikke berøres.

96) Selv om det at omstruktureringsmyndighe-
tene har samme verktøy og fullmakter til 
rådighet, vil lette samordnede tiltak ved svikt 
i et tverrnasjonalt konsern, er ytterligere til-
tak nødvendige for å fremme samarbeid og 
hindre splittede nasjonale tiltak. Det bør kre-
ves at omstruktureringsmyndighetene rådfø-
rer seg med hverandre og samarbeider i 
omstruktureringskollegier når de omstruk-
turerer konsernforetak, for å komme til enig-
het om en konsernomstruktureringsord-
ning. Omstruktureringskollegier bør oppret-
tes rundt en kjerne som består av de eksiste-
rende tilsynskollegiene, med deltakelse fra 
omstruktureringsmyndigheter og vedkom-
mende departementer, sentralbanker, EBA 
og eventuelt myndigheter som har ansvar for 
innskuddsgarantiordninger. I en krisesitua-
sjon bør omstruktureringskollegiet fungere 
som et forum for utveksling av opplysninger 
om og samordning av omstruktureringstil-
tak.

97) Ved omstrukturering av tverrnasjonale kon-
serner bør det oppnås en balanse mellom på 
den ene side behovet for framgangsmåter 
som tar hensyn til hvor mye saken haster og 
muliggjør effektive, rimelige og rettidige løs-
ninger for konsernet som helhet, og på den 
annen side nødvendigheten av å beskytte 
den finansielle stabiliteten i alle medlemssta-
ter der konsernet utøver virksomhet. De 
enkelte omstruktureringsmyndighetene bør 
utveksle synspunkter i omstruktureringskol-
legiet. Omstruktureringstiltak som foreslås 
av konsernomstruktureringsmyndigheten, 
bør utarbeides og drøftes av de enkelte 
omstruktureringsmyndighetene i forbin-
delse med konsernomstruktureringspla-
nene. Omstruktureringskollegier bør ta hen-
syn til synspunktene til omstrukturerings-
myndighetene i alle medlemsstater der kon-
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sernet utøver virksomhet, for å gjøre det let-
tere å treffe raske og felles beslutninger når 
det er mulig. Når omstruktureringsmyndig-
heten treffer omstruktureringstiltak på kon-
sernplan, bør den alltid ta hensyn til hvordan 
de vil påvirke den finansielle stabiliteten i 
medlemsstater der konsernet utøver virk-
somhet. Dette bør sikres ved at omstruktu-
reringsmyndighetene i medlemsstaten der 
et datterforetak er etablert, har mulighet til å 
gjøre innsigelse mot beslutninger truffet av 
konsernomstruktureringsmyndigheten, 
ikke bare når det gjelder omstrukturerings-
tiltakenes egnethet, men også på grunnlag 
av behovet for å beskytte den finansielle sta-
biliteten i vedkommende medlemsstat.

98) Omstruktureringskollegiet bør ikke være et 
beslutningstakende organ, men en plattform 
som letter nasjonale myndigheters beslut-
ningstaking. De felles beslutningene bør 
treffes av de berørte nasjonale myndigheter.

99) Opprettelse av en konsernomstrukturerings-
ordning bør lette en samordnet omstrukture-
ring, som sannsynligvis vil gi det beste resul-
tatet for alle institusjoner i et konsern. Kon-
sernomstruktureringsmyndigheten bør fore-
slå konsernomstruktureringsordningen og 
framlegge den for omstruktureringskolle-
giet. Nasjonale omstruktureringsmyndig-
heter som har innvendinger mot ordningen 
eller beslutter å treffe uavhengige omstruk-
tureringstiltak, bør begrunne innvendingene 
og underrette konsernomstrukturerings-
myndigheten og de andre omstrukturerings-
myndighetene som er omfattet av kon-
sernomstruktureringsordningen, om disse 
grunnene, samt gi nærmere opplysninger 
om eventuelle uavhengige omstruktu-
reringstiltak som de planlegger å treffe. En 
nasjonal myndighet som beslutter å avvike 
fra konsernomstruktureringsordningen, bør 
ta behørig hensyn til den potensielle innvirk-
ningen på den finansielle stabiliteten i med-
lemsstatene der de andre omstrukturerings-
myndighetene befinner seg, og de mulige 
virkningene for andre deler av konsernet.

100) Som en del av konsernomstruktureringsord-
ningen bør myndighetene oppfordres til å 
anvende det samme verktøyet på juridiske 
personer som oppfyller vilkårene for 
omstrukturering. Konsernomstrukture-
ringsmyndigheten bør ha fullmakt til å 
anvende broinstitusjonsverktøyet på kon-
sernplan (som eventuelt kan omfatte ordnin-
ger for byrdefordeling) for å stabilisere et 

konsern som helhet. Eiendomsretten til dat-
terforetak vil kunne bli overført til broban-
ken med sikte på videresalg, enten samlet 
eller enkeltvis, når markedsvilkårene er 
egnede. I tillegg bør konsernomstrukture-
ringsmyndigheten ha fullmakt til å anvende 
det interne tapsdekningsverktøyet på mor-
foretaksnivå.

101) En effektiv omstrukturering av institusjoner 
og konserner med internasjonal virksomhet 
krever samarbeid mellom Unionens, med-
lemsstatenes og tredjestatenes omstrukture-
ringsmyndigheter. Det vil bli lettere å samar-
beide dersom tredjestaters omstrukture-
ringsordninger bygger på felles prinsipper 
og tilnærmingsmåter som for tiden utarbei-
des av Rådet for finansiell stabilitet og G20-
landene. For dette formål bør EBA ha myn-
dighet til å utarbeide og inngå ikke-bindende 
rammeavtaler om samarbeid med myndig-
heter i tredjestater i samsvar med artikkel 33 
i forordning (EU) nr. 1093/2010, og nasjo-
nale myndigheter bør kunne inngå bilaterale 
avtaler i tråd med EBAs rammeavtaler. Utar-
beidingen av slike avtaler mellom nasjonale 
myndigheter som har ansvar for å håndtere 
sviktende globale foretak, bør være et mid-
del for å sikre effektiv planlegging, beslut-
ningstaking og samordning når det gjelder 
internasjonale konserner. Som hovedregel 
bør disse ordningene være gjensidige. 
Nasjonale omstruktureringsmyndigheter 
bør som medlemmer av det europeiske 
omstruktureringskollegiet, når det er rele-
vant, anerkjenne og gjennomføre framgangs-
måter for omstrukturering i en tredjestat 
under de omstendigheter som er fastsatt i 
dette direktiv.

102) Samarbeid bør finne sted både med hensyn 
til datterforetak i unions- eller tredjestats-
konserner og med hensyn til filialer av uni-
ons- eller tredjestatsinstitusjoner. Datterfore-
tak av tredjestatskonserner er foretak som er 
etablert i Unionen, og som derfor omfattes 
fullt ut av unionsretten, herunder omstruktu-
reringsverktøy som er fastsatt i dette direk-
tiv. Det er imidlertid nødvendig at medlems-
statene beholder retten til å treffe tiltak over-
for filialer av institusjoner med hovedkontor i 
tredjestater, når anerkjennelse og anven-
delse av en framgangsmåte for omstrukture-
ring i en tredjestat i forbindelse med en filial 
ville sette Unionens finansielle stabilitet i 
fare, eller når innskytere i Unionen ikke ville 
få samme behandling som innskytere fra 
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tredjestater. Under slike omstendigheter og 
andre omstendigheter som er fastsatt i dette 
direktiv, bør medlemsstatene ha rett til etter 
samråd med de nasjonale omstrukturerings-
myndighetene å nekte å anerkjenne en fram-
gangsmåte for omstrukturering i en tred-
jestat i forbindelse med unionsfilialer av tred-
jestatsinstitusjoner.

103) Under visse omstendigheter kan de anvendte 
omstruktureringsverktøyenes effektivitet 
være avhengig av tilgangen til kortsiktig 
finansiering for en institusjon eller en broinsti-
tusjon, garantier for potensielle kjøpere, eller 
tilskudd av kapital til broinstitusjonen. Uten 
hensyn til sentralbankenes rolle når det gjel-
der å tilføre finanssystemet likviditet, også i 
krisetider, er det viktig at medlemsstatene 
oppretter finansieringsordninger for å unngå 
at midlene som trengs til slike formål, kom-
mer fra nasjonale budsjetter. Finanssektoren 
som helhet bør finansiere stabiliseringen av 
finanssystemet.

104) Som hovedregel bør medlemsstatene opp-
rette sine nasjonale finansieringsordninger 
gjennom fond som kontrolleres av omstruk-
tureringsmyndighetene, og som skal anven-
des for formålene fastsatt i dette direktiv. Det 
bør imidlertid fastsettes et strengt avgrenset 
unntak som gir medlemsstatene mulighet til 
å etablere sine nasjonale finansieringsord-
ninger gjennom obligatoriske bidrag fra 
institusjoner som er godkjent på deres områ-
der, og som ikke eies av fond som kontrolle-
res av deres omstruktureringsmyndigheter, 
forutsatt at visse vilkår er oppfylt.

105) I prinsippet bør det samles inn bidrag i sekto-
ren før og uavhengig av en eventuell innledet 
omstrukturering. Dersom de forhåndsinn-
samlede midlene ikke er tilstrekkelige til å 
dekke tapene eller kostnadene i forbindelse 
med anvendelsen av finansieringsordnin-
gene, bør ytterligere bidrag innsamles for å 
dekke de ytterligere kostnadene eller 
tapene.

106) For å oppnå en kritisk masse og unngå kon-
junkturforsterkende virkninger som ville 
oppstå dersom finansieringsordningene ved 
en systemkrise bare hadde tilgang til etter-
håndsbidrag, er det helt nødvendig at de 
nasjonale finansieringsordningenes på for-
hånd tilgjengelige finansielle midler minst 
beløper seg til et visst minste målnivå.

107) For å sikre en rimelig beregning av bidrag 
og gi incentiver til å anvende en mindre risi-
kofylt modell bør det i forbindelse med 

bidrag til nasjonale finansieringsordninger 
tas hensyn til hvor stor kreditt-, likviditets- 
og markedsrisiko institusjonene har påtatt 
seg.

108) Å sikre effektiv omstrukturering av svik-
tende institusjoner i Unionen er en vesentlig 
del av gjennomføringen av det indre marked. 
En institusjons svikt påvirker ikke bare den 
finansielle stabiliteten på markedene der den 
utøver virksomhet direkte, men også hele 
Unionens finansmarked. Gjennomføringen 
av det indre marked for finansielle tjenester 
har styrket samspillet mellom de ulike nasjo-
nale finanssystemene. Institusjonene utøver 
virksomhet utenfor den medlemsstaten de er 
etablert i, og er innbyrdes tilknyttet gjennom 
interbankmarkedet og andre markeder som 
hovedsakelig er alleuropeiske. Å sikre effek-
tiv finansiering av omstruktureringen av 
disse institusjonene i alle medlemsstater er 
ikke bare av interesse for medlemsstatene 
der de utøver virksomhet, men også for alle 
medlemsstatene i sin alminnelighet, som et 
middel for å sikre like konkurransevilkår og 
forbedre det indre finansmarkedets virke-
måte. Opprettelsen av et europeisk system 
av finansieringsordninger bør sikre at alle 
institusjoner som utøver virksomhet i Unio-
nen, omfattes av like effektive ordninger for 
omstruktureringsfinansiering og bidrar til 
stabiliteten i det indre marked.

109) For å bygge opp motstandsdyktigheten i det 
europeiske systemet av finansieringsordnin-
ger, og i samsvar med kravet om at finansier-
ingen først og fremst skal komme fra aksjeei-
erne og kreditorene i institusjonen som 
omstruktureres, og deretter fra finanssekto-
ren framfor offentlige budsjetter, kan finansi-
eringsordninger ved behov søke om lån fra 
andre finansieringsordninger. Tilsvarende 
bør de også ha fullmakt til å gi lån til andre 
ordninger som har behov for det. Slike lån 
bør gis på helt frivillig grunnlag. Beslutnin-
gen om å gi lån til andre ordninger bør tref-
fes av den finansieringsordningen som gir 
lånet, men på grunn av de mulige finanspoli-
tiske følgene bør medlemsstater kunne 
kreve samråd med eller samtykke fra ved-
kommende departement.

110) Finansieringsordninger opprettes på nasjo-
nalt plan, men bør gjensidiggjøres i forbin-
delse med en konsernomstrukturering, for-
utsatt at det oppnås enighet mellom nasjo-
nale myndigheter om omstruktureringen av 
institusjonen. Innskudd som er dekket av 
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innskuddsgarantiordninger, bør ikke bære 
noe tap under omstruktureringsprosessen. 
Dersom et omstruktureringstiltak sikrer at 
innskyterne fortsatt har tilgang til sine inn-
skudd, bør det kreves at innskuddsgaranti-
ordninger som en institusjon som omstruk-
tureres, er tilknyttet, skal gi et bidrag som 
ikke er høyere enn de tapene de ville lide 
dersom institusjonen hadde blitt avviklet 
gjennom ordinær insolvensbehandling.

111) Dekkede innskudd er beskyttet mot tap 
under omstrukturering, men andre kvalifi-
serte innskudd kan være tilgjengelige for å 
dekke tap. For å sikre en viss beskyttelse for 
fysiske personer og svært små, små og mel-
lomstore bedrifter som har kvalifiserte inn-
skudd som overstiger beløpet for dekkede 
innskudd, bør slike innskudd gis høyere pri-
oritet enn alminnelige usikrede, uprioriterte 
kreditorers fordringer i henhold til nasjonal 
lovgivning om ordinær insolvensbehand-
ling. Innskuddsgarantiordningens fordringer 
bør i henhold til slik nasjonal lovgivning gis 
enda høyere prioritet enn ovennevnte kate-
gorier av kvalifiserte innskudd. Harmonise-
ring av nasjonal insolvenslovgivning på dette 
området er nødvendig for å redusere risi-
koen for ordningene for omstruktureringsfi-
nansiering i medlemsstatene i henhold til 
prinsippet om at ingen kreditorer skal ha 
dårligere vilkår enn ved en ordinær insol-
vensbehandling, som fastsatt i dette direktiv.

112) Dersom innskudd overføres til en annen 
institusjon i forbindelse med omstrukturerin-
gen av en institusjon, bør innskyterne ikke 
være forsikret ut over det dekningsnivået 
som er fastsatt i direktiv 2014/49/EU. For-
dringer på innskudd som forblir i institusjo-
nen som omstruktureres, bør derfor begren-
ses til differansen mellom de overførte mid-
lene og det dekningsnivået som er fastsatt i 
direktiv 2014/49/EU. Dersom overførte inn-
skudd overskrider dekningsnivået, bør inn-
skyteren ikke ha noen fordringer på inn-
skuddsgarantiordningen med hensyn til inn-
skudd som forblir i institusjonen som 
omstruktureres.

113) Opprettelsen av finansieringsordninger som 
skal utgjøre det europeiske systemet av 
finansieringsordninger fastsatt i dette direk-
tiv, bør sikre samordnet anvendelse av til-
gjengelige midler for omstrukturering på 
nasjonalt plan.

114) Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar 
med artikkel 290 i TEUV bør delegeres til 

Kommisjonen med hensyn til fastsettelse av 
følgende: kriterier for definisjonen av «kri-
tiske funksjoner» og «hovedforretningsom-
råder» ved anvendelse av dette direktiv; 
under hvilke omstendigheter det er nødven-
dig å utelukke forpliktelser fra nedskriv-
nings- eller konverteringskrav i henhold til 
dette direktiv; kategorier av avtaler som 
medlemsstatene bør sikre egnet beskyttelse 
for ved delvis overføring; på hvilken måte 
institusjoners bidrag til ordninger for 
omstruktureringsfinansiering bør tilpasses 
til deres risikoprofil; krav til registrering, 
regnskapsføring og rapportering samt andre 
krav som skal sikre at forhåndsbidragene 
faktisk blir betalt; og under hvilke 
omstendigheter og på hvilke vilkår en insti-
tusjon midlertidig kan unntas fra å betale 
etterhåndsbidrag. Det er særlig viktig at 
Kommisjonen gjennomfører egnede samråd 
under sitt forberedende arbeid, herunder på 
ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forbere-
delse og utarbeiding av delegerte rettsakter 
sikre at relevante dokumenter oversendes 
Europaparlamentet og Rådet samtidig, til 
rett tid og på en egnet måte.

115) Når det er fastsatt i dette direktiv, er det hen-
siktsmessig at EBA fremmer tilnærming av 
nasjonale myndigheters praksiser gjennom 
retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i for-
ordning (EU) nr. 1093/2010. På områder 
som ikke omfattes av tekniske regulerings- 
eller gjennomføringsstandarder, kan EBA på 
eget initiativ utstede retningslinjer og anbe-
falinger om anvendelsen av unionsretten.

116) Europaparlamentet og Rådet bør kunne 
gjøre innsigelse mot en delegert rettsakt 
innen tre måneder fra den dag den medde-
les. Europaparlamentet og Rådet bør kunne 
underrette de andre institusjonene om at de 
ikke har til hensikt å gjøre innsigelse.

117) Tekniske standarder for finansielle tjenester 
bør lette konsekvent harmonisering og til-
strekkelig vern av innskytere, investorer og 
forbrukere i hele Unionen. EBA er et organ 
med høyt spesialisert sakkunnskap, og det 
ville derfor være effektivt og hensiktsmessig 
å gi denne myndighet i oppgave, når det er 
fastsatt i dette direktiv, å utarbeide utkast til 
tekniske reguleringsstandarder og tekniske 
gjennomføringsstandarder som ikke inne-
bærer politiske valg, og som framlegges for 
Kommisjonen.

118) Kommisjonen bør, når det er fastsatt i dette 
direktiv, vedta utkast til tekniske regule-
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ringsstandarder som er utarbeidet av EBA, 
ved hjelp av delegerte rettsakter i henhold til 
artikkel 290 i TEUV, i samsvar med artikkel 
10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. Kom-
misjonen bør, når det er fastsatt i dette direk-
tiv, vedta utkast til tekniske gjennomførings-
standarder som er utarbeidet av EBA, ved 
hjelp av gjennomføringsrettsakter i henhold 
til artikkel 291 i TEUV, i samsvar med artik-
kel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

119) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/
EF15 inneholder bestemmelser om gjensi-
dig anerkjennelse og håndheving i alle med-
lemsstater av beslutninger om sanering eller 
avvikling av institusjoner som har filialer i 
andre medlemsstater som de ikke har 
hovedkontor i. Nevnte direktiv sikrer at alle 
institusjonens eiendeler og forpliktelser, uav-
hengig av hvilket land de befinner seg i, 
behandles gjennom én enkelt framgangs-
måte i hjemstaten, og at kreditorer i vertssta-
tene behandles på samme måte som kredito-
rer i hjemstaten. For å oppnå en effektiv 
omstrukturering bør direktiv 2001/24/EF få 
anvendelse dersom omstruktureringsverk-
tøyene tas i bruk, både når disse instrumen-
tene anvendes på institusjoner og når de 
anvendes på andre foretak som er omfattet 
av omstruktureringsordningen. Direktiv 
2001/24/EF bør derfor endres.

120) Unionens selskapsrettsdirektiver innehol-
der ufravikelige regler for beskyttelse av 
aksjeeiere og kreditorer i institusjoner som 
omfattes av disse direktivenes virkeområde. 
I en situasjon der omstruktureringsmyndig-
hetene må handle raskt, kan disse reglene 
hindre effektive tiltak fra omstrukturerings-
myndighetenes side og deres anvendelse av 
omstruktureringsverktøy og -fullmakter, og 
egnede unntak bør angis i dette direktiv. For 
å sikre størst mulig rettssikkerhet for 
berørte parter bør unntakene defineres klart 
og nøyaktig, og de bør anvendes bare i 
offentlighetens interesse og når kriteriene 
for utløsning av omstrukturering er oppfylt. 
Anvendelsen av omstruktureringsverktøy 
forutsetter at omstruktureringsmålene og 
vilkårene for omstrukturering som er fast-
satt i dette direktiv, er oppfylt.

121) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/
EU16 inneholder regler for aksjeeiernes rett 

til å treffe beslutninger om kapitalforhøyelse 
og -nedsettelse, for deres rett til å delta i nye 
aksjeutstedelser som vederlag for innskudd, 
for kreditorvern ved kapitalnedsettelse og 
for innkalling til generalforsamling ved bety-
delig tap av kapital. Disse reglene kan hindre 
raske tiltak fra omstruktureringsmyndighe-
tenes side, og egnede unntak bør fastsettes.

122) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/
35/EU17 fastsettes regler for blant annet 
samtykke til fusjoner fra generalforsamlin-
gen i hvert av de fusjonerende selskapene, 
for krav til fusjonsplanen, årsberetningen og 
rapporten fra sakkyndige, og for kreditor-
vern. Rådsdirektiv 82/891/EØF18 innehol-
der lignende regler for deling av allmennak-
sjeselskaper. I europaparlaments- og rådsdi-
rektiv 2005/56/EF19 fastsettes tilsvarende 
regler for fusjoner over landegrensene av 
selskaper med begrenset ansvar. Det bør 
fastsettes egnede unntak fra disse direkti-
vene slik at omstruktureringsmyndighetene 
kan handle raskt.

123) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/
25/EF20 fastsettes en forpliktelse til å gi et 
pliktig tilbud om å overta alle selskapets 
aksjer til en rimelig pris som definert i nevnte 
direktiv, dersom en aksjeeier direkte eller 
indirekte, alene eller sammen med andre 
erverver en viss prosentandel av aksjene i 
selskapet, som i henhold til nasjonal lovgiv-
ning gir vedkommende kontroll over selska-
pet. Formålet med regelen om pliktig tilbud 
er å beskytte mindretallsaksjeeiere i tilfeller 
der kontrollen endres. En så kostbar forplik-
telse kan imidlertid avskrekke potensielle 
investorer fra å investere i den berørte insti-
tusjonen, og dermed gjøre det vanskelig for 

15 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF av 4. april 
2001 om sanering og avvikling av kredittinstitusjoner (EUT 
L 125 av 5.5.2001, s. 15).

16 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU av 25. 
oktober 2012 om samordning av de garantier som kreves i 
medlemsstatene av selskaper som definert i artikkel 54 
annet ledd i traktaten om Den europeiske unions virkemåte 
for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser 
når det gjelder stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sik-
ring og endring av deres kapital, med det formål å gjøre 
slike garantier likeverdige (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 74).

17 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/35/EU av 5. april 
2011 om fusjon av allmennaksjeselskaper (EUT L 110 av 
29.4.2011, s. 1).

18 Sjette rådsdirektiv 82/891/EØF av 17. desember 1982 med 
hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om 
deling av åpne aksjeselskaper (EFT L 378 av 31.12.1982, s. 
47).

19 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF av 26. 
oktober 2005 om fusjoner over landegrensene av selskaper 
med begrenset ansvar (EUT L 310 av 25.11.2005, s. 1).

20 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 
2004 om overtakelsestilbud (EUT L 142 av 30.4.2004, s. 12).
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omstruktureringsmyndighetene å anvende 
alle sine omstruktureringsfullmakter. 
Egnede unntak fra regelen for pliktig tilbud 
bør fastsettes i det omfang som er nødvendig 
for anvendelsen av omstruktureringsfullmak-
tene, men etter omstruktureringsperioden 
bør denne regelen gjelde for enhver aksjeeier 
som overtar kontroll over den berørte institu-
sjonen.

124) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/
EF21 fastsettes prosedyrerettigheter for aksje-
eierne i forbindelse med generalforsamlinger. 
I direktiv 2007/36/EF fastsettes blant annet 
regler for minstefristen for innkalling til gene-
ralforsamling og for innholdet i innkallingen. 
Disse reglene kan hindre raske tiltak fra 
omstruktureringsmyndighetenes side, og 
egnede unntak fra direktivet bør fastsettes. 
Før en omstrukturering kan det være behov 
for en rask kapitalforhøyelse dersom institu-
sjonen ikke oppfyller eller kan forventes ikke 
å oppfylle kravene i forordning (EU) nr. 575/
2013 og direktiv 2013/36/EU, og dersom det 
er sannsynlig at en kapitalforhøyelse vil 
kunne gjenopprette den finansielle stillingen 
og hindre en situasjon der terskelvilkårene 
for omstrukturering er oppfylt. I slike situasjo-
ner bør det være mulighet for å innkalle til 
generalforsamling på kort varsel. Aksjeeierne 
bør imidlertid fortsatt ha beslutningsrett når 
det gjelder kapitalforhøyelsen og en kortere 
frist for innkalling til generalforsamling. Det 
bør fastsettes egnede unntak fra direktiv 
2007/36/EF med sikte på innføringen av 
denne ordningen.

125) For å sikre at omstruktureringsmyndighe-
tene er representert i Det europeiske finans-
tilsynssystem, opprettet ved forordning (EU) 
nr. 1092/2010, forordning (EU) nr. 1093/
2010, europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 1094/201022 og europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) nr. 1095/201023, og 

for å sikre at EBA har den nødvendige sak-
kunnskap for å utføre oppgavene som er fast-
satt i dette direktiv, bør forordning (EU) nr. 
1093/2010 endres slik at begrepet vedkom-
mende myndigheter som definert i nevnte 
forordning også omfatter nasjonale omstruk-
tureringsmyndigheter som definert i dette 
direktiv. En slik likestilling av omstrukture-
ringsmyndigheter og vedkommende 
myndigheter i henhold til forordning (EU) 
nr. 1093/2010 er forenlig med EBAs funksjo-
ner i henhold til artikkel 25 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010, som er å bidra til og 
delta aktivt i utarbeidingen og samordningen 
av gjenopprettings- og omstruktureringspla-
ner samt å arbeide for å lette omstrukture-
ringen av sviktende institusjoner, og særlig 
tverrnasjonale konserner.

126) For å sikre at institusjonene, de som faktisk 
kontrollerer deres virksomhet, og deres 
ledelsesorgan overholder forpliktelsene som 
følger av dette direktiv, og for å sikre at de 
behandles likt i hele Unionen, bør det kreves 
at medlemsstatene innfører administrative 
sanksjoner og andre forvaltningsmessige til-
tak som er virkningsfulle, står i forhold til 
overtredelsen og virker avskrekkende. 
Administrative sanksjoner og andre forvalt-
ningsmessige tiltak som medlemsstatene 
fastsetter, bør derfor oppfylle en rekke 
vesentlige krav som gjelder adressater, krite-
rier som skal tas hensyn til ved anvendelsen 
av en sanksjon eller et annet forvaltnings-
messig tiltak, offentliggjøring av sanksjoner 
eller andre forvaltningsmessige tiltak, vik-
tige sanksjonsmuligheter og størrelsen på 
administrative bøter. EBA bør, under streng 
taushetsplikt, drive en sentral database med 
alle administrative sanksjoner og opplysnin-
ger om klager som vedkommende myndig-
heter og omstruktureringsmyndigheter har 
underrettet om.

127) I dette direktiv vises det til både administra-
tive sanksjoner og andre forvaltningsmes-
sige tiltak for å dekke alle tiltak som treffes 
etter at en overtredelse er begått, med sikte 
på å hindre ytterligere overtredelser, uav-
hengig av om de i henhold til nasjonal lovgiv-
ning anses som sanksjoner eller som andre 
forvaltningsmessige tiltak.

128) Selv om ikke noe hindrer medlemsstatene i å 
fastsette regler både for administrative sank-
sjoner og for strafferettslige sanksjoner for de 
samme overtredelsene, bør de ikke være for-
pliktet til å fastsette bestemmelser om admi-

21 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF av 11. juli 
2007 om utøvelsen av visse rettigheter for aksjeeiere i børs-
noterte selskaper (EUT L 184 av 14.7.2007, s. 17).

22 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 
av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk til-
synsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for for-
sikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 
716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 
2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48).

23 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 
av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk til-
synsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstil-
synsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/
EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/
EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).
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nistrative sanksjoner for overtredelser av 
dette direktiv som er omfattet av nasjonal 
strafferett. Medlemsstatene er i samsvar med 
nasjonal lovgivning ikke forpliktet til å ilegge 
både administrative og strafferettslige sank-
sjoner for samme overtredelse, men de kan 
gjøre det dersom det er tillatt i henhold til 
deres nasjonale lovgivning. Opprettholdelse 
av strafferettslige sanksjoner snarere enn 
administrative sanksjoner eller andre forvalt-
ningsmessige tiltak ved overtredelser av dette 
direktiv bør imidlertid ikke begrense eller på 
annen måte påvirke omstrukturerings-
myndigheters og vedkommende myndig-
heters mulighet for i rett tid å samarbeide 
med og få tilgang til og utveksle opplysninger 
med omstruktureringsmyndigheter og ved-
kommende myndigheter i andre medlemssta-
ter ved anvendelsen av dette direktiv, her-
under etter at disse overtredelsene er brakt 
inn for vedkommende rettsmyndigheter.

129) I samsvar med den felles politiske erklærin-
gen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 
28. september 2011 om forklarende doku-
menter24 har medlemsstatene forpliktet seg 
til at meldingen om innarbeidingstiltakene i 
berettigede tilfeller skal følges av ett eller 
flere dokumenter som forklarer sammen-
hengen mellom et direktivs bestanddeler og 
de tilsvarende delene av de nasjonale innar-
beidingsdokumentene. Med hensyn til dette 
direktiv anser regelgiveren at oversendingen 
av slike dokumenter er berettiget.

130) Dette direktiv er forenlig med de grunnleg-
gende rettigheter og de prinsipper som er 
anerkjent særlig i pakten, og særlig eien-
domsretten, retten til effektiv klageadgang, 
retten til rettferdig rettergang og retten til 
forsvar.

131) Ettersom målet for dette direktiv, som er å 
harmonisere regler og prosesser for 
omstrukturering av institusjoner, ikke kan 
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene 
og derfor på grunn av virkningene av en 
institusjons svikt i hele Unionen, bedre kan 
nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i 
samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt 
i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 
union. I samsvar med forholdsmessighets-
prinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 
direktiv ikke lenger enn det som er nødven-
dig for å nå dette målet.

132) Når vedkommende myndigheter og 
omstruktureringsmyndigheter treffer 
beslutninger eller tiltak i henhold til dette 
direktiv, bør de alltid ta behørig hensyn til 
hvordan deres beslutninger og tiltak vil 
påvirke den finansielle stabiliteten og den 
økonomiske situasjonen i andre medlemssta-
ter, og de bør vurdere hvilken betydning 
eventuelle datterforetak eller filialer har for 
finanssektoren og økonomien i den med-
lemsstat der slike datterforetak eller filialer 
er etablert eller ligger, også i tilfeller der det 
berørte datterforetaket eller den berørte fili-
alen er av mindre betydning for det konsoli-
derte konsernet.

133) Kommisjonen vil gjennomgå erfaringene 
med den alminnelige anvendelsen av dette 
direktiv og særlig, i lys av ordningene som 
fastsettes i henhold til enhver unionsrettsakt 
om opprettelse av en omstruktureringsord-
ning som omfatter flere enn én medlemsstat, 
anvendelsen av EBAs fullmakter i henhold til 
dette direktiv til å megle mellom en omstruk-
tureringsmyndighet i en medlemsstat som 
deltar i ordningen, og en omstrukturerings-
myndighet i en medlemsstat som ikke deltar 
i den —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Avdeling I

Virkeområde, definisjoner og myndigheter

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. I dette direktiv fastsettes regler og framgangs-
måter for gjenoppretting og omstrukturering 
av følgende typer foretak:
a) institusjoner som er etablert i Unionen,
b) finansinstitusjoner som er etablert i Unio-

nen, og som er datterforetak av en kredit-
tinstitusjon eller et verdipapirforetak eller 
av et selskap nevnt i bokstav c) eller d), og 
som omfattes av tilsynet med morforetaket 
på konsolidert grunnlag i samsvar med 
artikkel 6-17 i forordning (EU) nr. 575/
2013,

c) finansielle holdingselskaper, blandede 
finansielle holdingselskaper og blandede 
holdingselskaper som er etablert i Unio-
nen,

d) finansielle morholdingselskaper i en med-
lemsstat, finansielle morholdingselskaper i 
Unionen, blandede finansielle morhol-24 EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14.
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dingselskaper i en medlemsstat og blan-
dede finansielle morholdingselskaper i Uni-
onen,

e) filialer av institusjoner som er etablert uten-
for Unionen, i samsvar med de særlige vil-
kårene som er fastsatt i dette direktiv.
Omstruktureringsmyndigheter og ved-

kommende myndigheter skal når de fastsetter 
og anvender kravene i henhold til dette direktiv 
og anvender de ulike verktøyene de har til rå-
dighet når det gjelder et foretak nevnt i første 
ledd, og i samsvar med særlige bestemmelser, 
ta hensyn til arten av dets virksomhet, aksjeei-
erstruktur, juridiske form, risikoprofil, stør-
relse og rettslige status, dets forbindelser med 
andre institusjoner eller med finanssystemet i 
sin alminnelighet, omfanget av og kompleksite-
ten til dets virksomhet, hvorvidt det er medlem 
av en institusjonell beskyttelsesordning som 
oppfyller kravene i artikkel 113 nr. 7 i forord-
ning (EU) nr. 575/2013, eller av andre samar-
beidsordninger for gjensidig solidaritet som 
nevnt i artikkel 113 nr. 6 i nevnte forordning, 
og hvorvidt det yter investeringstjenester eller 
utøver investeringsvirksomhet som definert i 
artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i direktiv 2014/65/EU.

2. Medlemsstatene kan vedta eller beholde 
regler som er strengere enn eller utfyller 
reglene som er fastsatt i dette direktiv og i 
delegerte rettsakter og gjennomføringsretts-
akter som vedtas på grunnlag av dette direktiv, 
forutsatt at de får alminnelig anvendelse og 
ikke er i strid med dette direktiv og delegerte 
rettsakter og gjennomføringsrettsakter som er 
vedtatt på grunnlag av det.

Artikkel 2

Definisjoner

1. I dette direktiv menes med
1) «omstrukturering» anvendelse av et 

omstruktureringsverktøy eller av et verk-
tøy nevnt i artikkel 37 nr. 9, med sikte på 
å nå ett eller flere av omstruktureringsmå-
lene nevnt i artikkel 31 nr. 2,

2) «kredittinstitusjon» en kredittinstitusjon 
som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i for-
ordning (EU) nr. 575/2013, unntatt fore-
tak nevnt i artikkel 2 nr. 5 i direktiv 2013/
36/EU,

3) «verdipapirforetak» et verdipapirforetak 
som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i for-
ordning (EU) nr. 575/2013, som er omfat-
tet av startkapitalkravet fastsatt i artikkel 
28 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU,

4) «finansinstitusjon» en finansinstitusjon 
som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 26 i 
forordning (EU) nr. 575/2013,

5) «datterforetak» et datterforetak som defi-
nert i artikkel 4 nr. 1 punkt 16 i forordning 
(EU) nr. 575/2013,

6) «morforetak» et morforetak som definert 
i artikkel 4 nr. 1 punkt 15 bokstav a) i for-
ordning (EU) nr. 575/2013,

7) «konsolidert grunnlag» grunnlaget for 
den konsoliderte situasjonen som defi-
nert i artikkel 4 nr. 1 punkt 47 i forordning 
(EU) nr. 575/2013,

8) «institusjonell beskyttelsesordning» en 
ordning som oppfyller kravene i 
artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU) nr. 
575/2013,

9) «finansielt holdingselskap» et finansielt 
holdingselskap som definert i artikkel 4 
nr. 1 punkt 20 i forordning (EU) nr. 575/
2013,

10) «blandet finansielt holdingselskap» et 
blandet finansielt holdingselskap som 
definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i forord-
ning (EU) nr. 575/2013,

11) «blandet holdingselskap» et blandet hol-
dingselskap som definert i artikkel 4 nr. 1 
punkt 22 i forordning (EU) nr. 575/2013,

12) «finansielt morholdingselskap i en med-
lemsstat» et finansielt morholdingselskap 
i en medlemsstat som definert i artikkel 4 
nr. 1 punkt 30 i forordning (EU) nr. 575/
2013,

13) «finansielt morholdingselskap i Unionen» 
et finansielt morholdingselskap i EU som 
definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 31 i forord-
ning (EU) nr. 575/2013,

14) «blandet finansielt morholdingselskap i 
en medlemsstat» et blandet finansielt 
morholdingselskap i en medlemsstat som 
definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 32 i forord-
ning (EU) nr. 575/2013,

15) «blandet finansielt morholdingselskap i 
Unionen» et blandet finansielt morhol-
dingselskap i EU som definert i artikkel 4 
nr. 1 punkt 33 i forordning (EU) nr. 575/
2013,

16) «omstruktureringsmål» omstrukture-
ringsmålene nevnt i artikkel 31 nr. 2,

17) «filial» en filial som definert i artikkel 4 nr. 
1 punkt 17 i forordning (EU) nr. 575/2013,

18) «omstruktureringsmyndighet» en myn-
dighet som er utpekt av en medlemsstat i 
samsvar med artikkel 3,
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19) «omstruktureringsverktøy» et omstruk-
tureringsverktøy nevnt i artikkel 37 nr. 3,

20) «omstruktureringsfullmakt» en fullmakt 
nevnt i artikkel 63-72,

21) «vedkommende myndighet» en vedkom-
mende myndighet som definert i artikkel 
4 nr. 1 punkt 40 i forordning (EU) nr. 575/
2013, herunder Den europeiske sentral-
bank når det gjelder de særlige oppgaver 
den er tildelt ved rådsforordning (EU) nr. 
1024/201325,

22) «vedkommende departementer» finans-
departementer eller andre departemen-
ter i medlemsstatene som har ansvar for 
økonomiske, finansielle og budsjettpoli-
tiske beslutninger på nasjonalt plan i hen-
hold til den nasjonale fordelingen av 
ansvarsområder, og som er utpekt i sam-
svar med artikkel 3 nr. 5,

23) «institusjon» en kredittinstitusjon eller et 
verdipapirforetak,

24) «ledelsesorgan» et ledelsesorgan som 
definert i artikkel 3 nr. 1 punkt 7 i direktiv 
2013/36/EU,

25) «øverste ledelse» øverste ledelse som 
definert i artikkel 3 nr. 1 punkt 9 i direktiv 
2013/36/EU,

26) «konsern» et morforetak og dets datter-
foretak,

27) «tverrnasjonalt konsern» et konsern som 
har etablert konsernforetak i flere enn én 
medlemsstat,

28) «ekstraordinær finansiell støtte fra det 
offentlige» statsstøtte i henhold til 
artikkel 107 nr. 1 i TEUV, eller enhver 
annen finansiell støtte fra det offentlige på 
overnasjonalt plan som ville utgjøre stats-
støtte dersom den ble gitt på nasjonalt 
plan, og som gis for å bevare eller gjenopp-
rette levedyktigheten, likviditeten eller sol-
vensen til en institusjon eller et foretak 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 
d), eller til et konsern som en slik institu-
sjon eller et slikt foretak er en del av,

29) «likviditetsstøtte i en krisesituasjon» en 
sentralbanks tilskudd av sentralbankmid-
ler, eller enhver annen støtte som kan 
medføre en økning av sentralbankmidler, 
til en solvent finansinstitusjon eller et kon-
sern av solvente finansinstitusjoner som 

har midlertidige likviditetsproblemer, 
uten at en slik transaksjon er en del av 
pengepolitikken,

30) «systemkrise» en forstyrrelse av finans-
systemet som kan få alvorlige negative føl-
ger for det indre marked og realøkono-
mien. Alle typer av finansformidlere, 
finansmarkeder og finansielle infrastruk-
turer kan til en viss grad potensielt være 
viktige for systemet,

31) «konsernforetak» en juridisk person som 
er en del av et konsern,

32) «gjenopprettingsplan» en gjenoppret-
tingsplan som utarbeides og oppretthol-
des av en institusjon i samsvar med artik-
kel 5,

33) «konserngjenopprettingsplan» en kon-
serngjenopprettingsplan som utarbeides 
og opprettholdes i samsvar med artikkel 7,

34) «betydelig filial» en filial som ville blitt 
ansett som betydelig i en vertsstat i sam-
svar med artikkel 51 nr. 1 i direktiv 2013/
36/EU,

35) «kritiske funksjoner» virksomheter, tje-
nester eller transaksjoner som ved 
avbrudd sannsynligvis ville medføre for-
styrrelser av tjenester som er av avgjø-
rende betydning for realøkonomien, eller 
til forstyrrelse av den finansielle stabilite-
ten som følge av en institusjons eller et 
konserns størrelse, markedsandel, 
eksterne og interne forbindelser, kom-
pleksitet eller virksomhet over landegren-
sene, i én eller flere medlemsstater, sær-
lig med hensyn til muligheten for å 
erstatte disse virksomhetene, tjenestene 
eller transaksjonene,

36) «hovedforretningsområder» forretnings-
områder og tilknyttede tjenester som er 
vesentlige kilder til inntekter, utbytte eller 
franchiseverdi for en institusjon eller for 
et konsern som en institusjon er en del av,

37) «konsoliderende tilsynsmyndighet» kon-
soliderende tilsynsmyndighet som defi-
nert i artikkel 4 nr. 1 punkt 41 i forordning 
(EU) nr. 575/2013,

38) «ansvarlig kapital» ansvarlig kapital som 
definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 118 i for-
ordning (EU) nr. 575/2013,

39) «vilkår for omstrukturering» vilkårene 
nevnt i artikkel 32 nr. 1,

40) «omstruktureringstiltak» beslutningen 
om omstrukturering i henhold til artikkel 
32 eller 33 av en institusjon eller et foretak 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 

25 Rådsforordning (EU) nr. 1024/2013 av 15. oktober 2013 om 
tildeling av særskilte oppgaver til ESB i tilknytning til ret-
ningslinjene for tilsyn med kredittinstitusjoner (EUT L 287 
av 29.10.2013, s. 63).
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d), anvendelse av et omstrukturerings-
verktøy eller anvendelse av én eller flere 
omstruktureringsfullmakter,

41) «omstruktureringsplan» en omstrukture-
ringsplan for en institusjon utarbeidet i 
samsvar med artikkel 10,

42) «konsernomstrukturering» ett av føl-
gende:
a) vedtakelsen av et omstruktureringstil-

tak for et morforetak eller en institu-
sjon som er omfattet av konsolidert til-
syn, eller

b) omstruktureringsmyndighetenes 
samordning av anvendelsen av 
omstruktureringsverktøy og -fullmak-
ter overfor konsernforetak som oppfyl-
ler vilkårene for omstrukturering,

43) «konsernomstruktureringsplan» en plan 
for konsernomstrukturering utarbeidet i 
samsvar med artikkel 12 og 13,

44) «konsernomstruktureringsmyndighet» 
omstruktureringsmyndigheten i med-
lemsstaten der den konsoliderende til-
synsmyndighet befinner seg,

45) «konsernomstruktureringsordning» en 
plan utarbeidet med sikte på konsernom-
strukturering i samsvar med artikkel 91,

46) «omstruktureringskollegium» et kolle-
gium opprettet i samsvar med artikkel 88, 
som skal utføre oppgavene nevnt i artik-
kel 88 nr. 1,

47) «ordinær insolvensbehandling» kollektiv 
insolvensbehandling som medfører full 
eller delvis avhending av en debitors eien-
deler og oppnevning av et avviklingsstyre 
eller saneringsstyre, som vanligvis får 
anvendelse på institusjoner i henhold til 
nasjonal lovgivning, og som gjelder enten 
særskilt for disse institusjonene eller all-
ment for alle fysiske og juridiske personer,

48) «gjeldsinstrumenter» i henhold til artikkel 
63 nr. 1 bokstav g) og j) obligasjoner og 
andre former for omsettelige gjeldsinstru-
menter, instrumenter som skaper eller 
bekrefter en gjeld, og instrumenter som 
gir rett til å erverve gjeldsinstrumenter,

49) «morinstitusjon i en medlemsstat» en 
morinstitusjon i en medlemsstat som defi-
nert i artikkel 4 nr. 1 punkt 28 i forordning 
(EU) nr. 575/2013,

50) «morinstitusjon i Unionen» en morinstitu-
sjon i EU som definert i artikkel 4 nr. 1 
punkt 29 i forordning (EU) nr. 575/2013,

51) «krav til ansvarlig kapital» kravene fast-
satt i artikkel 92-98 i forordning (EU) nr. 
575/2013,

52) «tilsynskollegium» et tilsynskollegium 
opprettet i samsvar med artikkel 116 i 
direktiv 2013/36/EU,

53) «Unionens statsstøtteregler» rammen 
som er fastsatt ved artikkel 107-109 i 
TEUV, og forordninger og alle unions-
rettsakter, herunder retningslinjer, mel-
dinger og kunngjøringer, som er utstedt 
eller vedtatt i henhold til artikkel 108 nr. 4 
eller artikkel 109 i TEUV,

54) «avvikling» realisering av eiendeler som til-
hører en institusjon eller et foretak nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d),

55) «verktøy for deling av eiendeler» ordning 
for en omstruktureringsmyndighets over-
føring av eiendeler, rettigheter eller for-
pliktelser fra en institusjon som omstruk-
tureres, til en kapitalforvaltningsenhet i 
samsvar med artikkel 42,

56) «kapitalforvaltningsenhet» en juridisk 
person som oppfyller kravene i artikkel 42 
nr. 2,

57) «internt tapsdekningsverktøy» ordning 
for en omstruktureringsmyndighets 
anvendelse av nedskrivnings- og konver-
teringsfullmakter i forbindelse med for-
pliktelsene til en institusjon som omstruk-
tureres, i samsvar med artikkel 43,

58) «verktøy for virksomhetssalg» ordning 
for en omstruktureringsmyndighets over-
føring av aksjer eller andre eierinstru-
menter som er utstedt av en institusjon 
som omstruktureres, eller av eiendeler, 
rettigheter eller forpliktelser i en institu-
sjon som omstruktureres, til en kjøper 
som ikke er en broinstitusjon, i samsvar 
med artikkel 38,

59) «broinstitusjon» en juridisk person som 
oppfyller kravene i artikkel 40 nr. 2,

60) «broinstitusjonsverktøy» ordning for 
overføring av aksjer eller andre eierin-
strumenter som er utstedt av en institu-
sjon som omstruktureres, eller av eiende-
ler, rettigheter eller forpliktelser i en insti-
tusjon som omstruktureres, til en broin-
stitusjon i samsvar med artikkel 40,

61) «eierinstrumenter» aksjer, andre instru-
menter som overfører eierskap, instru-
menter som kan konverteres til eller gir 
rett til å erverve aksjer eller andre eierin-
strumenter, og instrumenter som repre-
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senterer aksjeinteresser eller andre 
eierinstrumenter,

62) «aksjeeiere» aksjeeiere eller innehavere 
av andre eierinstrumenter,

63) «overføringsfullmakter» fullmaktene 
angitt i artikkel 63 nr. 1 bokstav c) eller d), 
til å overføre aksjer, andre eierinstrumen-
ter, gjeldsinstrumenter, eiendeler, rettig-
heter eller forpliktelser eller en kombina-
sjon av disse fra en institusjon som 
omstruktureres, til en mottaker,

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

65) «derivat» et derivat som definert i artikkel 
2 nr. 5 i forordning (EU) nr. 648/2012,

66) «nedskrivnings- og konverteringsfull-
makter» fullmaktene nevnt i artikkel 59 
nr. 2 og artikkel 63 nr. 1 bokstav e)-i),

67) «sikret forpliktelse» en forpliktelse der 
kreditors rett til betaling eller annen form 
for ytelse er sikret gjennom en eiendel, et 
pant eller en panterett, eller sikkerhets-
stillelse, herunder forpliktelser som føl-
ger av gjenkjøpstransaksjoner og andre 
avtaler om sikkerhetsstillelse i form av 
overdragelse av eiendomsrett,

68) «rene kjernekapitalinstrumenter» kapita-
linstrumenter som oppfyller kravene i 
artikkel 28 nr. 1-4, artikkel 29 nr. 1-5 eller 
artikkel 31 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/
2013,

69) «andre godkjente kjernekapitalinstru-
menter» kapitalinstrumenter som oppfyl-
ler kravene i artikkel 52 nr. 1 i forordning 
(EU) nr. 575/2013,

70) «samlet beløp» det samlede beløpet som 
omstruktureringsmyndigheten anser at 
de kvalifiserte forpliktelsene skal nedskri-
ves eller konverteres med, i samsvar med 
artikkel 46 nr. 1,

71) «kvalifiserte forpliktelser» forpliktelser 
og kapitalinstrumenter som ikke anses 
som rene kjernekapitalinstrumenter, 
andre godkjente kjernekapitalinstrumen-
ter eller tilleggskapitalinstrumenter i en 
institusjon eller et foretak som er nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), og 
som ikke er utelukket fra anvendelsen av 
det interne tapsdekningsverktøyet i hen-
hold til artikkel 44 nr. 2,

72) «innskuddsgarantiordning» en innskudds-
garantiordning som er innført og offisielt 
anerkjent av en medlemsstat i henhold til 
artikkel 4 i direktiv 2014/49/EU,

73) «tilleggskapitalinstrumenter» kapitalin-
strumenter eller ansvarlig lånekapital 
som oppfyller vilkårene i artikkel 63 i for-
ordning (EU) nr. 575/2013,

74) «relevante kapitalinstrumenter» andre 
godkjente kjernekapitalinstrumenter og 
tilleggskapitalinstrumenter ved anvendel-
sen av avdeling IV kapittel IV avsnitt 5 og 
avdeling IV kapittel V,

75) «konverteringsfaktor» den faktoren som 
bestemmer det antall aksjer eller andre 
eierinstrumenter som en eiendel av en 
bestemt klasse vil bli konvertert til, enten 
på grunnlag av et enkelt instrument av 
denne klassen eller på grunnlag av en 
bestemt verdi per enhet av en gjeldsfor-
dring,

76) «berørt kreditor» en kreditor med en for-
dring som gjelder en forpliktelse som er 
nedskrevet eller konvertert til aksjer eller 
andre eierinstrumenter gjennom anven-
delsen av nedskrivnings- eller konverte-
ringsfullmakten i forbindelse med anven-
delsen av det interne tapsdekningsverk-
tøyet,

77) «berørt innehaver» en innehaver av 
eierinstrumenter som annulleres gjen-
nom anvendelse av fullmakten nevnt i 
artikkel 63 nr. 1 bokstav h),

78) «ansvarlig myndighet» en myndighet i 
medlemstaten som er utpekt i samsvar 
med artikkel 61, og som i henhold til 
denne statens lovgivning har ansvar for å 
foreta konstateringene nevnt i artikkel 59 
nr. 3,

79) «berørt morinstitusjon» en morinstitusjon 
i en medlemsstat, en morinstitusjon i Unio-
nen, et finansielt holdingselskap, et blan-
det finansielt holdingselskap, et blandet 
holdingselskap, et finansielt morhol-
dingselskap i en medlemsstat, et finansielt 
morholdingselskap i Unionen, et blandet 
finansielt morholdingselskap i en med-
lemsstat eller et blandet finansielt morhol-
dingselskap i Unionen, som det interne 
tapsdekningsverktøyet anvendes på,

80) «mottaker» det foretaket som får overført 
aksjer, andre eierinstrumenter, gjeldsin-
strumenter, eiendeler, rettigheter eller for-
pliktelser eller en kombinasjon av disse, fra 
en institusjon som omstruktureres,

81) «bankdag» enhver annen dag enn en lør-
dag, en søndag eller en dag som er hellig-
dag i den berørte medlemsstat,
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82) «hevingsrett» retten til å heve en avtale, 
retten til å framskynde, avslutte, 
motregne eller avregne forpliktelser og 
enhver lignende bestemmelse som utset-
ter, endrer eller opphever en avtaleparts 
forpliktelse, eller en bestemmelse som 
hindrer at en avtaleforpliktelse som ellers 
ville oppstå, oppstår,

83) «institusjon som omstruktureres» en 
institusjon, en finansinstitusjon, et finansi-
elt holdingselskap, et blandet finansielt 
holdingselskap, et blandet holdingsel-
skap, et finansielt morholdingselskap i en 
medlemsstat, et finansielt morholdingsel-
skap i Unionen, et blandet finansielt mor-
holdingselskap i en medlemsstat eller et 
blandet finansielt morholdingselskap i 
Unionen, som er gjenstand for et 
omstruktureringstiltak,

84) «datterforetak i Unionen» en institusjon 
som er etablert i en medlemsstat og er et 
datterforetak av en institusjon eller et 
morforetak i en tredjestat,

85) «morforetak i Unionen» en morinstitu-
sjon i Unionen, et finansielt morhol-
dingselskap i Unionen eller et blandet 
finansielt morholdingselskap i Unionen,

86) «tredjestatsinstitusjon» et foretak som har 
sitt hovedkontor i en tredjestat, og som, 
dersom det hadde vært etablert i Unio-
nen, ville vært omfattet av definisjonen av 
en institusjon,

87) «morforetak i en tredjestat» et morfore-
tak i en tredjestat, et finansielt morhol-
dingselskap i en tredjestat eller et blandet 
finansielt morholdingselskap i en tredje-
stat,

88) «framgangsmåte for omstrukturering i en 
tredjestat» tiltak i henhold til lovgivnin-
gen i en tredjestat med sikte på å håndtere 
svikt i en institusjon eller et morforetak i 
en tredjestat, som når det gjelder mål og 
forventede resultater, kan sammenlignes 
med omstruktureringstiltak i henhold til 
dette direktiv,

89) «unionsfilial» en filial av en tredjestatsin-
stitusjon, som ligger i en medlemsstat,

90) «berørt tredjestatsmyndighet» en tred-
jestatsmyndighet som har ansvar for å 
utøve de samme funksjonene som utøves 
av omstruktureringsmyndigheter eller 
vedkommende myndigheter i henhold til 
dette direktiv,

91) «konsernfinansieringsordning» finansier-
ingsordningen eller -ordningene som 

anvendes i konsernomstrukturerings-
myndighetens medlemsstat,

92) «rygg-mot-rygg-transaksjon» en transak-
sjon som inngås mellom to konsernfore-
tak med sikte på å overføre hele eller en 
del av risikoen i forbindelse med en annen 
transaksjon som et av disse konsernfore-
takene har inngått med tredjemann,

93) «konsernintern garanti» en kontrakt som 
ligger til grunn for at et konsernforetak 
stiller sikkerhet for et annet konsernfore-
taks forpliktelser overfor tredjemann,

94) «dekkede innskudd» dekkede innskudd 
som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 5 i 
direktiv 2014/49/EU,

95) «kvalifiserte innskudd» kvalifiserte inn-
skudd som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 
4 i direktiv 2014/49/EU,

96) «obligasjon med fortrinnsrett» et instru-
ment som nevnt i artikkel 52 nr. 4 i euro-
paparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/
EF26,

97) «avtale om finansiell sikkerhetsstillelse i 
form av overdragelse av eiendomsrett» en 
avtale om finansiell sikkerhetsstillelse i 
form av overdragelse av eiendomsrett 
som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/
47/EF27,

98) «avregningsavtale» en avtale som gjør det 
mulig å konvertere et antall fordringer 
eller forpliktelser til én enkelt nettofor-
dring, herunder avtaler om sluttavreg-
ning der partenes forpliktelser forfaller 
førtidig når en utløsende hendelse inn-
treffer (uansett hvordan og hvor denne er 
definert), slik at de forfaller eller avsluttes 
umiddelbart og i begge tilfeller konverte-
res til eller erstattes med én enkelt netto-
fordring, herunder «bestemmelser om 
sluttavregning» som definert i artikkel 2 
nr. 1 bokstav n) i) i direktiv 2002/47/EF 
og «avregning» som definert i artikkel 2 
bokstav k) i direktiv 98/26/EF,

99) «motregningsavtale» en avtale som gjør 
det mulig å motregne to eller flere fordrin-
ger eller forpliktelser mellom institusjo-
nen som omstruktureres, og en motpart,

26 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 
2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for 
kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (investe-
ringsforetak) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32).

27 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/47/EF av 6. juni 
2002 om avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse (EFT L 
168 av 27.6.2002, s. 43).
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100) «finansielle kontrakter» følgende kontrak-
ter og avtaler:
a) verdipapirkontrakter, herunder:

i) kontrakter om kjøp, salg eller lån av 
et verdipapir, en gruppe av verdipa-
pirer eller en verdipapirindeks,

ii) opsjoner på et verdipapir, en gruppe 
av verdipapirer eller en verdipapi-
rindeks,

iii) gjenkjøpstransaksjoner eller 
omvendte gjenkjøpstransaksjoner 
som gjelder et slikt verdipapir eller 
en slik gruppe eller indeks,

b) råvarekontrakter, herunder:
i) kontrakter om kjøp, salg eller lån 

av en vare, en gruppe av råvarer 
eller en råvareindeks for framtidig 
levering,

ii) opsjoner på en råvare, en gruppe 
av råvarer eller en råvareindeks,

iii) gjenkjøpstransaksjoner eller 
omvendte gjenkjøpstransaksjoner 
som gjelder en slik råvare, gruppe 
eller indeks,

c) børsomsatte og ikke-børsomsatte ter-
minkontrakter, herunder kontrakter 
(unntatt råvarekontrakter) om kjøp, 
salg eller overføring av en råvare eller 
enhver annen type eiendom, tjeneste, 
rettighet eller interesse til en fastsatt 
pris på en framtidig dato,

d) bytteavtaler, herunder:
i) bytteavtaler og opsjoner som gjel-

der rentesatser; spotavtaler eller 
andre valutaavtaler; valuta; en 
aksjeindeks eller en aksje; en obli-
gasjonsindeks eller en obligasjon; 
råvareindekser eller råvarer; vær-
forhold; utslipp eller inflasjon,

ii) totalavkastningsbytteavtaler, bytte-
avtaler knyttet til kredittrisikotil-
legg eller kredittbytteavtaler,

iii) alle avtaler eller transaksjoner som 
tilsvarer en avtale nevnt under i) 
eller ii), og som er gjenstand for 
løpende handel på markedene for 
bytteavtaler eller derivatmarke-
dene,

e) låneavtaler mellom banker, der lånets 
løpetid er høyst tre måneder,

f) rammeavtaler for enhver kontrakt 
eller avtale nevnt i bokstav a)-e),

101) «kriseforebyggende tiltak» anvendelse av 
fullmakter til å pålegge fjerning av mang-
ler eller hindringer for gjenoppretting i 

henhold til artikkel 6 nr. 6, anvendelse av 
fullmakter til å  eller fjerne hindringer for 
omstrukturering i henhold til artikkel 17 
eller 18, anvendelse av et tiltak for tidlig 
inngrep i henhold til artikkel 27, utpeking 
av en midlertidig forvalter i henhold til 
artikkel 29 eller utøvelse av nedskriv-
nings- eller konverteringsfullmaktene i 
henhold til artikkel 59,

102) «krisehåndteringstiltak» et omstruktu-
reringstiltak eller utpeking av en særskilt 
forvalter i henhold til artikkel 35 eller en 
person i henhold til artikkel 51 nr. 2 eller 
artikkel 72 nr. 1,

103) «gjenopprettingsmulighet» en institu-
sjons evne til å gjenopprette sin finansielle 
stilling etter en betydelig forverring,

104) «innskyter» en innskyter som definert i 
artikkel 2 nr. 1 punkt 6 i direktiv 2014/49/
EU,

105) «investor» en investor i henhold til artik-
kel 1 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdi-
rektiv 97/9/EF28,

106) «utpekt nasjonal makrotilsynsmyndig-
het» den myndighet som har fått ansvar 
for å gjennomføre makrotilsynspolitikk 
som nevnt i anbefaling B1 i anbefalingen 
fra Det europeiske råd for systemrisiko av 
22. desember 2011 om nasjonale myndig-
heters makrotilsynsmandat (ESRB/
2011/3),

107) «svært små, små og mellomstore bedrif-
ter» svært små, små og mellomstore 
bedrifter i henhold til definisjonen som 
gjelder kriteriet for årsomsetning i artik-
kel 2 nr. 1 i vedlegget til kommisjonsre-
kommandasjon 2003/361/EF29,

108) «regulert marked» et regulert marked 
som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i 
direktiv 2014/65/EF.

2. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 
for å angi kriteriene for fastsettelse av virksom-
hetene, tjenestene og transaksjonene nevnt i nr. 
1 punkt 35 når det gjelder definisjonen av «kri-
tiske funksjoner», og kriteriene for fastsettelse 
av forretningsområder og tilknyttede tjenester 
nevnt i nr. 1 punkt 36 når det gjelder definisjo-
nen av «hovedforretningsområder».

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

29 Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 
om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrif-
ter (EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36).
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Artikkel 3

Utpeking av myndigheter som har ansvar for 
omstrukturering

1. Medlemsstatene skal utpeke én eller unntaks-
vis flere omstruktureringsmyndigheter som 
gis myndighet til å anvende omstrukturerings-
verktøyene og -fullmaktene.

2. Omstruktureringsmyndigheten skal være en 
offentlig forvaltningsmyndighet eller myndig-
heter som har fått offentlige forvaltningsfull-
makter.

3. Omstruktureringsmyndigheter kan være 
nasjonale sentralbanker, vedkommende depar-
tementer eller andre offentlige forvaltnings-
myndigheter eller myndigheter med offentlige 
forvaltningsfullmakter. Medlemsstatene kan 
unntaksvis fastsette at omstruktureringsmyn-
digheten er de vedkommende myndigheter 
for tilsynet i henhold til forordning (EU) nr. 
575/2013 og direktiv 2013/36/EU. Det skal 
finnes egnede strukturelle ordninger for å 
sikre operativ uavhengighet og unngå interes-
sekonflikter mellom tilsynsfunksjonene i hen-
hold til forordning (EU) nr. 575/2013 og direk-
tiv 2013/36/EU eller mellom vedkommende 
myndighets øvrige funksjoner og omstruktu-
reringsmyndighetenes funksjoner i henhold til 
dette direktiv, uten at det berører utvekslingen 
av opplysninger og samarbeidsforpliktelsene 
som kreves i nr. 4. Medlemsstatene skal særlig 
sikre at vedkommende myndigheter, nasjonale 
sentralbanker, vedkommende departementer 
eller andre myndigheter er operativt uavhen-
gige av omstruktureringsfunksjonen og ved-
kommende myndighets tilsynsfunksjon eller 
andre funksjoner.

Personalet som utøver omstrukturerings-
myndighetens funksjoner i henhold til dette di-
rektiv, skal være strukturelt atskilt fra og følge 
andre rapporteringslinjer enn personalet som 
utfører oppgavene i henhold til forordning 
(EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, el-
ler fra vedkommende myndighets andre funk-
sjoner.

Ved anvendelsen av dette nummer skal 
medlemsstatene eller omstruktureringsmyn-
digheten vedta og offentliggjøre eventuelle 
nødvendige relevante interne regler, herunder 
regler for taushetsplikt og utveksling av opplys-
ninger mellom de ulike funksjonsområdene.

4. Medlemsstatene skal kreve at myndigheter 
som utøver tilsyns- og omstruktureringsfunk-
sjoner, og personer som utøver disse funksjo-
nene på deres vegne, skal ha et nært samar-

beid om forberedelsen, planleggingen og 
anvendelsen av omstruktureringsbeslutnin-
ger, både når omstruktureringsmyndigheten 
og vedkommende myndighet er separate fore-
tak, og når funksjonene utøves i det samme 
foretaket.

5. Hver medlemsstat skal utpeke ett enkelt 
departement som har ansvar for å utøve ved-
kommende departements funksjoner i hen-
hold til dette direktiv.

6. Dersom omstruktureringsmyndigheten i en 
medlemsstat ikke er vedkommende departe-
ment, skal den underrette vedkommende 
departement om beslutninger i henhold til 
dette direktiv og, med mindre annet er fastsatt 
i nasjonal lovgivning, innhente dets godkjen-
ning før den gjennomfører beslutninger som 
har direkte budsjettpolitisk innvirkning eller 
systemvirkninger.

7. Når vedkommende myndigheter, omstruktu-
reringsmyndighetene og EBA treffer beslut-
ninger i samsvar med dette direktiv, skal de ta 
hensyn til beslutningens potensielle innvirk-
ning i alle medlemsstater der institusjonen 
eller konsernet utøver virksomhet, og i størst 
mulig grad redusere de negative virkningene 
for den finansielle stabiliteten og de negative 
økonomiske og sosiale virkningene i disse 
medlemsstatene. EBAs beslutninger er omfat-
tet av artikkel 38 i forordning (EU) nr. 1093/
2010.

8. Medlemsstatene skal sikre at hver enkelt 
omstruktureringsmyndighet har tilstrekkelig 
sakkunnskap, ressurser og driftskapasitet til å 
anvende omstruktureringstiltak, og at den kan 
anvende sine fullmakter på en rask og smidig 
måte for å oppfylle omstruktureringsmålene.

9. EBA skal i samarbeid med vedkommende 
myndigheter og omstruktureringsmyndighe-
tene utvikle den sakkunnskap, de ressurser og 
den driftskapasitet som kreves, og skal over-
våke gjennomføringen av nr. 8, herunder gjen-
nom regelmessig fagfellevurdering.

10. Dersom en medlemsstat i samsvar med nr. 1 
utpeker flere enn én myndighet til å anvende 
omstruktureringsverktøy og -fullmakter, skal 
den oversende EBA og Kommisjonen en mel-
ding med en fullstendig begrunnelse for dette, 
og fordele funksjoner og ansvarsområder klart 
mellom disse myndighetene, sikre tilstrekke-
lig samordning mellom dem og utpeke én 
enkelt myndighet som kontaktmyndighet med 
sikte på samarbeid og samordning med ved-
kommende myndigheter i andre medlemssta-
ter.
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11. Medlemsstatene skal underrette EBA om hvil-
ken eller hvilke nasjonale myndigheter som er 
utpekt som omstruktureringsmyndigheter og 
som kontaktmyndighet, og, dersom det er 
relevant, hvilke særlige funksjoner og ansvars-
områder disse har. EBA skal offentliggjøre en 
liste over disse omstruktureringsmyndighe-
tene og kontaktmyndighetene.

12. Med forbehold for artikkel 85 kan medlems-
statene begrense omstruktureringsmyndighe-
tens og vedkommende myndighets og deres 
respektive personales ansvar i henhold til 
nasjonal lovgivning for handlinger og utelatel-
ser i forbindelse med utøvelsen av deres funk-
sjoner i henhold til dette direktiv.

Avdeling II

Forberedelse

Kapittel I

Planlegging av gjenoppretting og omstrukture-
ring

Avsnitt 1

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 4

Forenklede forpliktelser for visse institusjoner

1. Idet det tas hensyn til den innvirkningen en 
institusjons svikt kan få, på grunn av arten av 
dens virksomhet, aksjeeierstruktur, juridiske 
form, risikoprofil, størrelse og rettslige status, 
dens forbindelser med andre institusjoner 
eller med finanssystemet i sin alminnelighet, 
omfanget av og kompleksiteten i dens virk-
somhet, hvorvidt den er medlem av en institu-
sjonell beskyttelsesordning eller av andre sam-
arbeidsordninger for gjensidig solidaritet som 
nevnt i artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU) nr. 
575/2013, hvorvidt den yter investeringstje-
nester eller utøver investeringsvirksomhet 
som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i direktiv 
2014/65/EU, og hvorvidt det er sannsynlig at 
dens svikt og tilknyttede avvikling gjennom 
ordinær insolvensbehandling kan få en betyde-
lig negativ virkning på finansmarkedene, på 
andre institusjoner, på finansieringsvilkårene 
eller på økonomien i sin alminnelighet, skal 
medlemsstatene sikre at vedkommende 
myndigheter og omstruktureringsmyndig-
heter fastsetter
a) det nærmere innholdet i gjenopprettings- 

og omstruktureringsplaner omhandlet i 
artikkel 5-12,

b) fristen for utarbeiding av de første gjenopp-
rettings- og omstruktureringsplanene, og 
hyppigheten av ajourføringen av gjenopp-
rettings- og omstruktureringsplanene, som 
kan være lavere enn den som er fastsatt i 
artikkel 5 nr. 2, artikkel 7 nr. 5, artikkel 10 
nr. 6 og artikkel 13 nr. 3,

c) det nærmere innholdet i opplysningene 
som institusjonene skal gi i henhold til 
artikkel 5 nr. 5, artikkel 11 nr. 1 og artikkel 
12 nr. 2, herunder opplysningene i avsnitt A 
og B i vedlegget,

d) detaljnivået for vurderingen av omstruktu-
reringsmulighetene omhandlet i artikkel 
15 og 16 og i avsnitt C i vedlegget.

2. Vedkommende myndigheter og, dersom det er 
relevant, omstruktureringsmyndighetene skal 
foreta vurderingen nevnt i nr. 1 etter samråd 
med den nasjonale makrotilsynsmyndighet, 
dersom det er hensiktsmessig.

3. Når forenklede forpliktelser anvendes, skal 
medlemsstatene sikre at vedkommende 
myndigheter og eventuelt omstrukturerings-
myndighetene når som helst kan innføre full-
stendige, uforenklede forpliktelser.

4. Medlemsstatene skal sikre at anvendelsen av 
forenklede forpliktelser ikke i seg selv påvir-
ker vedkommende myndighets og eventuelt 
omstruktureringsmyndighetens fullmakter til 
å treffe et kriseforebyggende tiltak eller et kri-
sehåndteringstiltak.

5. EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslin-
jer i samsvar med artikkel 16 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010 for å fastsette kriteriene 
nevnt i nr. 1, for i samsvar med nevnte num-
mer å vurdere hvordan en institusjons svikt vil 
påvirke finansmarkedene, andre institusjoner 
og finansieringsvilkårene.

6. Idet det, dersom det er hensiktsmessig, tas 
hensyn til erfaringer som er gjort ved anven-
delsen av retningslinjene nevnt i nr. 5, skal 
EBA utarbeide utkast til tekniske regulerings-
standarder for å fastsette kriteriene nevnt i nr. 
1, for i samsvar med nevnte nummer å vurdere 
hvordan en institusjons svikt vil påvirke finans-
markedene, andre institusjoner og finansier-
ingsvilkårene.

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen 
innen 3. juli 2017.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de 
tekniske reguleringsstandardene nevnt i første 
ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010.
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7. Vedkommende myndigheter og omstrukture-
ringsmyndigheter skal underrette EBA om 
hvordan de har anvendt nr. 1 og 8-10 på institu-
sjonene i deres jurisdiksjon. EBA skal innen 31. 
desember 2017 oversende Europaparlamentet, 
Rådet og Kommisjonen en rapport om gjen-
nomføringen av nr. 1 og 8-10. Rapporten skal 
særlig identifisere eventuelle forskjeller i gjen-
nomføringen av nr. 1 og 8-10 på nasjonalt plan.

8. Med forbehold for nr. 9 og 10 skal medlems-
statene sikre at vedkommende myndigheter 
og, dersom det er relevant, omstrukturerings-
myndighetene kan unnlate å anvende
a) kravene i avsnitt 2 og 3 i dette kapittel på 

institusjoner som er tilknyttet et sentralt 
organ, og som helt eller delvis er unntatt fra 
tilsynskravene i nasjonal lovgivning i sam-
svar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 
575/2013,

b) kravene i avsnitt 2 på institusjoner som er 
medlemmer av en institusjonell beskyttel-
sesordning.

9. Dersom det gis et unntak i henhold til nr. 8, 
skal medlemsstatene
a) anvende kravene i avsnitt 2 og 3 i dette 

kapittel på konsolidert grunnlag på et sen-
tralt organ og dets tilknyttede institusjoner 
i henhold til artikkel 10 i forordning (EU) 
nr. 575/2013,

b) kreve at den institusjonelle beskyttelses-
ordningen oppfyller kravene i avsnitt 2 i 
samarbeid med hvert av medlemmene som 
er omfattet av unntak.
For dette formål skal enhver henvisning i 

avsnitt 2 og 3 i dette kapittel til et konsern også 
omfatte et sentralt organ og dets tilknyttede in-
stitusjoner i henhold til artikkel 10 i forordning 
(EU) nr. 575/2013 samt deres datterforetak, og 
enhver henvisning til morforetak eller institu-
sjoner som er omfattet av tilsyn på konsolidert 
grunnlag i henhold til artikkel 111 i direktiv 
2013/36/EU, skal omfatte sentralorganet.

10. Institusjoner som i henhold til artikkel 6 nr. 4 i 
forordning (EU) nr. 1024/2013 omfattes av 
Den europeiske sentralbankens direkte tilsyn, 
eller som utgjør en betydelig del av en med-
lemsstats finanssystem, skal utarbeide sine 
egne gjenopprettingsplaner i samsvar med 
avsnitt 2 i dette kapittel og være gjenstand for 
individuelle gjenopprettingsplaner i samsvar 
med avsnitt 3.

Ved anvendelsen av dette nummer skal en 
institusjons transaksjoner anses å utgjøre en 
betydelig del av medlemsstatens finanssystem 
dersom et av følgende vilkår er oppfylt:

a) den samlede verdien av dens eiendeler 
overstiger 30 000 000 000 euro eller

b) de samlede eiendelene i forhold til BNP i 
medlemsstaten der institusjonen er eta-
blert, overstiger 20 %, med mindre eiende-
lenes samlede verdi er under 5 000 000 000 
euro.

11. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjen-
nomføringsstandarder for å fastsette ensar-
tede formater, maler og definisjoner med sikte 
på vedkommende myndigheters og omstruk-
tureringsmyndigheters identifikasjon og over-
sending av opplysninger til EBA ved anvendel-
sen av nr. 7, med forbehold for forholdsmes-
sighetsprinsippet.

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske gjennomføringsstandarder for Kommi-
sjonen innen 3. juli 2015.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de 
tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i 
første ledd i samsvar med artikkel 15 i forord-
ning (EU) nr. 1093/2010.

Avsnitt 2

Gjenopprettingsplanlegging

Artikkel 5

Gjenopprettingsplaner

1. Medlemsstatene skal sikre at alle institusjoner 
som ikke tilhører et konsern, og som er omfat-
tet av konsolidert tilsyn i henhold til 
artikkel 111 og 112 i direktiv 2013/36/EU, 
utarbeider og opprettholder en gjenoppret-
tingsplan som fastsetter tiltak som institusjo-
nen skal treffe for å gjenopprette sin finansi-
elle stilling etter en betydelig forverring. Gjen-
opprettingsplaner skal anses som en styrings-
form i henhold til artikkel 74 i direktiv 2013/
36/EU.

2. Vedkommende myndigheter skal sikre at insti-
tusjonene ajourfører sine gjenopprettingspla-
ner minst en gang i året eller etter en endring 
av institusjonens rettslige eller organisatoriske 
struktur, dens virksomhet eller dens finansi-
elle stilling som kan få vesentlige følger for 
gjenopprettingsplanen eller nødvendiggjør en 
endring av den. Vedkommende myndigheter 
kan kreve at institusjonene skal ajourføre sine 
gjenopprettingsplaner oftere.

3. I gjenopprettingsplaner skal det ikke forutset-
tes tilgang til eller tildeling av ekstraordinær 
finansiell støtte fra det offentlige.

4. Gjenopprettingsplaner skal, når det er rele-
vant, inneholde en analyse av hvordan og når 
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en institusjon i samsvar med vilkårene i planen 
kan søke om å få anvende sentralbankfasilite-
ter, og identifisere de eiendelene som kan for-
ventes å kunne anses som sikkerhet.

5. Med forbehold for artikkel 4 skal medlemssta-
tene sikre at gjenopprettingsplanene omfatter 
opplysningene som er angitt i avsnitt A i ved-
legget. Medlemsstatene kan kreve at ytterli-
gere opplysninger skal inngå i gjenoppret-
tingsplanene.

Gjenopprettingsplanene skal også omfatte 
mulige tiltak som institusjonen kan treffe når 
vilkårene for tidlig inngrep i henhold til artik-
kel 27 er oppfylt.

6. Medlemsstatene skal kreve at gjenoppret-
tingsplanene omfatter egnede vilkår og fram-
gangsmåter for å sikre rettidig gjennomfø-
ring av gjenopprettingstiltakene samt et 
bredt spekter av gjenopprettingsalternativer. 
Medlemsstatene skal kreve at gjenoppret-
tingsplanene omfatter en rekke scenarioer 
med alvorlig makroøkonomisk og finansiell 
krise, som er relevante for institusjonens 
særlige omstendigheter, herunder hendelser 
som berører hele systemet, og krise som 
berører enkelte juridiske personer og kon-
serner.

7. EBA skal innen 3. juli 2015 i nært samarbeid 
med Det europeiske råd for systemrisiko 
(ESRB) utstede retningslinjer i samsvar med 
artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for 
nærmere å angi ulike scenarioer som skal 
anvendes i forbindelse med nr. 6 i denne artik-
kel.

8. Medlemsstatene kan fastsette at vedkom-
mende myndigheter har fullmakt til å kreve at 
en institusjon skal føre detaljerte registre over 
finansielle kontrakter som den berørte institu-
sjonen er part i.

9. Ledelsesorganet i institusjonen nevnt i nr. 1 
skal vurdere og godkjenne gjenopprettings-
planen før den framlegges for vedkommende 
myndighet.

10. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regule-
ringsstandarder som, med forbehold for artik-
kel 4, nærmere angir hvilke av opplysningene 
nevnt i nr. 5 i denne artikkel, som skal inngå i 
gjenopprettingsplanen.

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen 
innen 3. juli 2015.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta de tekniske reguleringsstandardene 
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 
i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 6

Vurdering av gjenopprettingsplaner

1. Medlemsstatene skal kreve at institusjoner 
som skal utarbeide gjenopprettingsplaner i 
henhold til artikkel 5 nr. 1 og artikkel 7 nr. 1, 
framlegger disse gjenopprettingsplanene for 
vedkommende myndighet til gjennomgåelse. 
Medlemsstatene skal kreve at institusjonene 
på en tilfredsstillende måte godtgjør overfor 
vedkommende myndighet at disse planene 
oppfyller kriteriene i nr. 2.

2. Vedkommende myndighet skal innen seks 
måneder etter framleggingen av hver plan, og 
etter samråd med vedkommende myndigheter 
i medlemsstatene der betydelige filialer ligger, 
forutsatt at det er relevant for denne filialen, 
gjennomgå planen og vurdere i hvilket omfang 
den oppfyller kravene i artikkel 5 og følgende 
kriterier:
a) det er rimelig å anta at gjennomføringen av 

ordningene som foreslås i planen, vil kunne 
opprettholde eller gjenopprette institusjo-
nens eller konsernets levedyktighet og 
finansielle stilling, idet det tas hensyn til de 
forberedende tiltakene som institusjonen 
har truffet eller planlagt å treffe,

b) det er rimelig å anta at planen og særlige 
alternativer i planen vil kunne gjennomfø-
res raskt og effektivt i situasjoner med 
finansiell krise, og i størst mulig omfang 
unngå betydelige negative virkninger for 
finanssystemet, herunder scenarioer som 
ville få andre institusjoner til å gjennomføre 
gjenopprettingsplaner i samme periode.

3. Når vedkommende myndighet vurderer om 
gjenopprettingsplanene er hensiktsmessige, 
skal den ta hensyn til om institusjonens kapi-
tal- og finansieringsstruktur er egnet i forhold 
til kompleksiteten i organisasjonsstrukturen 
og institusjonens risikoprofil.

4. Vedkommende myndighet skal framlegge 
gjenopprettingsplanen for omstrukturerings-
myndigheten. Omstruktureringsmyndigheten 
kan gjennomgå gjenopprettingsplanen med 
sikte på å identifisere eventuelle tiltak i gjen-
opprettingsplanen som kan ha negativ innvirk-
ning på muligheten for å omstrukturere insti-
tusjonen, og skal gi vedkommende myndighet 
anbefalinger i slike saker.

5. Dersom vedkommende myndighet anser at 
gjenopprettingsplanen har vesentlige mangler, 
eller at det er vesentlige hindringer for å gjen-
nomføre den, skal den underrette institusjo-
nen eller konsernets morforetak om denne 
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vurderingen og kreve at institusjonen innen to 
måneder, som med myndighetenes samtykke 
kan forlenges med én måned, skal framlegge 
en revidert plan som viser hvordan disse man-
glene og hindringene er håndtert.

Før vedkommende myndighet krever at en 
institusjon framlegger en revidert gjenoppret-
tingsplan, skal den gi institusjonen mulighet til 
å uttale seg om dette kravet.

Dersom vedkommende myndighet ikke an-
ser at manglene og hindringene i den reviderte 
planen er tilstrekkelig godt håndtert, kan den 
pålegge institusjonen å foreta enkelte 
endringer av planen.

6. Dersom institusjonen ikke framlegger en revi-
dert gjenopprettingsplan, eller dersom ved-
kommende myndighet fastslår at den revi-
derte gjenopprettingsplanen ikke på en til-
strekkelig måte bøter på mangler eller mulige 
hindringer som ble fastslått i den opprinnelige 
vurderingen, og det ikke er mulig på en til-
strekkelig måte å bøte på manglene eller hind-
ringene gjennom et pålegg om å foreta enkelte 
endringer av planen, skal vedkommende myn-
dighet kreve at institusjonen innen rimelig tid 
angir hvordan den kan endre sin virksomhet 
med sikte på å håndtere manglene i eller hind-
ringene for gjennomføringen av gjenoppret-
tingsplanen.

Dersom institusjonen ikke identifiserer 
slike endringer innen vedkommende myndig-
hets frist, eller dersom vedkommende myndig-
het anser at tiltakene som institusjonen har 
foreslått, ikke på en tilstrekkelig måte ville bøte 
på manglene eller hindringene, kan vedkom-
mende myndighet pålegge institusjonen å 
treffe ethvert tiltak den anser som nødvendig 
og forholdsmessig, idet den tar hensyn til hvor 
alvorlige manglene og hindringene er, samt til-
takenes innvirkning på institusjonens virksom-
het.

Vedkommende myndighet kan med forbe-
hold for artikkel 104 i direktiv 2013/36/EU på-
legge institusjonen å
a) redusere institusjonens risikoprofil, her-

under likviditetsrisikoen,
b) muliggjøre rettidige rekapitaliseringstiltak,
c) revidere institusjonens strategi og struktur,
d) foreta endringer av finansieringsstrategien 

for å øke hovedforretningsområdenes og 
de kritiske funksjonenes motstandsdyktig-
het,

e) foreta endringer i institusjonens ledelses-
struktur.

Listen over tiltak nevnt i dette nummer hin-
drer ikke medlemsstatene i å tillate at vedkom-
mende myndigheter treffer ytterligere tiltak i 
henhold til nasjonal lovgivning.

7. Når vedkommende myndighet krever at en 
institusjon skal treffe tiltak i samsvar med nr. 
6, skal beslutningen om tiltakene være 
begrunnet og forholdsmessig.

Beslutningen skal meddeles institusjonen 
skriftlig og være omfattet av klageadgang.

8. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regule-
ringsstandarder som fastsetter hvilke minste-
kriterier vedkommende myndighet skal vur-
dere ved vurderingen omhandlet i nr. 2 i denne 
artikkel og i artikkel 8 nr. 1.

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen 
innen 3. juli 2015.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta de tekniske reguleringsstandardene 
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 
i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 7

Konserngjenopprettingsplaner

1. Medlemsstatene skal sikre at morforetak i 
Unionen utarbeider en konserngjenoppret-
tingsplan og framlegger den for den konsolide-
rende tilsynsmyndighet. Konserngjenoppret-
tingsplaner skal bestå av en gjenopprettings-
plan for konsernet som helhet når dets mor-
foretak er et morforetak i Unionen. Konsern-
gjenopprettingsplanen skal identifisere tiltak 
som må gjennomføres i morforetaket i Unio-
nen og i hvert enkelt datterforetak.

2. I samsvar med artikkel 8 kan vedkommende 
myndigheter kreve at datterforetak skal utar-
beide og framlegge gjenopprettingsplaner på 
individuelt grunnlag.

3. Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal, for-
utsatt at det er innført fortrolighetskrav som 
fastsatt i dette direktiv, oversende konserngjen-
opprettingsplanene til
a) berørte vedkommende myndigheter nevnt i 

artikkel 115 og 116 i direktiv 2013/36/EU,
b) vedkommende myndighetene i medlemssta-

ter der betydelige filialer ligger, dersom det 
er relevant for den berørte filialen,

c) konsernomstruktureringsmyndigheten og
d) datterforetakenes omstruktureringsmyn-

digheter.
4. Konserngjenopprettingsplanen skal ha som 

mål å stabilisere hele konsernet eller en av 
dets institusjoner, når det eller den er i vanske-
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ligheter, for å håndtere eller fjerne årsakene til 
vanskelighetene og gjenopprette det berørte 
konsernets eller den berørte institusjonens 
finansielle stilling, samtidig som det tas hen-
syn til andre konsernforetaks finansielle stil-
ling.

Konserngjenopprettingsplanen skal om-
fatte ordninger som sikrer samordning av og 
sammenheng mellom tiltak som skal treffes på 
nivået for morforetaket i Unionen, for foreta-
kene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) og d), 
samt for datterforetak og, når det er relevant, i 
samsvar med direktiv 2013/36/EU for betyde-
lige filialer.

5. Konserngjenopprettingsplanen og eventuelle 
planer som er utarbeidet for ett enkelt datter-
foretak, skal inneholde opplysningene som er 
angitt i artikkel 5. Når det er relevant, skal 
disse planene omfatte ordninger for konsern-
intern finansiell støtte i henhold til en avtale 
om konsernintern finansiell støtte som er inn-
gått i samsvar med kapittel III.

6. Konserngjenopprettingsplaner skal inneholde 
en rekke gjenopprettingsalternativer som 
beskriver tiltak for å håndtere scenarioene 
omhandlet i artikkel 5 nr. 6.

For hvert av scenarioene skal det i konsern-
gjenopprettingsplanen angis om det finnes 
hindringer for gjennomføringen av gjenoppret-
tingstiltak i konsernet, herunder i de enkelte 
foretakene som er omfattet av planen, og om 
det finnes vesentlige praktiske eller rettslige 
hindringer for umiddelbar overføring av an-
svarlig kapital eller tilbakebetaling av forplik-
telser eller eiendeler innenfor konsernet.

7. Ledelsesorganet for foretaket som utarbeider 
konserngjenopprettingsplanen i henhold til nr. 
1, skal vurdere og godkjenne konserngjenopp-
rettingsplanen før den framlegges for den kon-
soliderende tilsynsmyndighet.

Artikkel 8

Vurdering av konserngjenopprettingsplaner

1. Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal, 
sammen med vedkommende myndigheter for 
datterforetakene og etter å ha rådspurt ved-
kommende myndigheter nevnt i artikkel 116 i 
direktiv 2013/36/EU, og sammen med ved-
kommende myndigheter for betydelige filialer 
dersom det er relevant for den betydelige filia-
len, gjennomgå konserngjenopprettingsplanen 
og vurdere i hvilket omfang den oppfyller kra-
vene og kriteriene i artikkel 6 og 7. Vurderin-
gen skal foretas etter framgangsmåten i artik-

kel 6 og denne artikkel, og skal ta hensyn til 
gjenopprettingstiltakenes mulige innvirkning 
på den finansielle stabiliteten i alle medlems-
stater der konsernet utøver virksomhet.

2. Den konsoliderende tilsynsmyndighet og ved-
kommende myndigheter for datterforetakene 
skal bestrebe seg på å treffe en felles beslut-
ning om
a) gjennomgåelsen og vurderingen av kon-

serngjenopprettingsplanen,
b) hvorvidt det skal utarbeides en gjenoppret-

tingsplan på individuelt grunnlag for insti-
tusjonene som tilhører konsernet, og

c) anvendelsen av tiltakene nevnt i artikkel 6 
nr. 5 og 6.
Partene skal bestrebe seg på å treffe en fel-

les beslutning innen fire måneder etter at den 
konsoliderende tilsynsmyndighet oversendte 
konserngjenopprettingsplanen i samsvar med 
artikkel 7 nr. 3.

EBA kan etter anmodning fra en vedkom-
mende myndighet bistå vedkommende 
myndigheter med å oppnå en felles beslutning 
i samsvar med artikkel 31 bokstav c) i forord-
ning (EU) nr. 1093/2010.

3. Dersom det innen fire måneder etter oversen-
dingen ikke foreligger en felles beslutning fra 
vedkommende myndigheter om gjennomgåel-
sen og vurderingen av konserngjenoppret-
tingsplanen eller om eventuelle tiltak som 
morforetaket i Unionen er pålagt å gjennom-
føre i henhold til artikkel 6 nr. 5 og 6, skal den 
konsoliderende tilsynsmyndighet treffe sin 
egen en beslutning med hensyn til disse spørs-
målene. Den konsoliderende tilsynsmyndighet 
skal treffe sin beslutning etter å ha tatt hensyn 
til de synspunkter og forbehold som de øvrige 
vedkommende myndigheter har gitt uttrykk 
for i løpet av firemånedersperioden. Den kon-
soliderende tilsynsmyndighet skal underrette 
morforetaket i Unionen og de øvrige vedkom-
mende myndigheter om beslutningen.

Dersom en vedkommende myndighet 
nevnt i nr. 2 etter utløpet av firemånedersperio-
den har henvist en sak nevnt i nr. 7 til EBA i 
samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 
1093/2010, skal den konsoliderende tilsyns-
myndighet utsette sin beslutning og avvente en 
eventuell beslutning som treffes av EBA i sam-
svar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, 
og skal treffe sin beslutning i samsvar med 
EBAs beslutning. Firemånedersperioden skal 
anses å utgjøre forliksperioden i henhold til 
nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslut-
ning innen en måned. Saken kan ikke henvises 
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til EBA etter utløpet av firemånedersperioden 
eller etter at det er truffet en felles beslutning. 
Dersom en beslutning fra EBA ikke foreligger 
innen en måned, får den konsoliderende til-
synsmyndighets beslutning anvendelse.

4. Dersom det innen fire måneder etter oversen-
dingen ikke foreligger en felles beslutning fra 
vedkommende myndigheter om
a) hvorvidt det skal utarbeides gjenoppret-

tingsplaner på individuelt grunnlag for 
institusjoner i vedkommende myndighets 
jurisdiksjon, eller

b) anvendelsen for datterforetak av tiltakene 
nevnt i artikkel 6 nr. 5 og 6,
skal hver vedkommende myndighet treffe 

sin egen beslutning i saken.
Dersom en av de berørte vedkommende 

myndigheter etter utløpet av firemånedersperi-
oden har henvist en sak nevnt i nr. 7 til EBA i 
samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 
1093/2010, skal vedkommende myndighet for 
datterforetaket utsette sin beslutning og av-
vente en eventuell beslutning som treffes av 
EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte 
forordning, og skal treffe sin beslutning i sam-
svar med EBAs beslutning. Firemånedersperi-
oden skal anses å utgjøre forliksperioden i hen-
hold til nevnte forordning. EBA skal treffe sin 
beslutning innen en måned. Saken kan ikke 
henvises til EBA etter utløpet av firemåneder-
sperioden eller etter at det er truffet en felles 
beslutning. Dersom en beslutning fra EBA 
ikke foreligger innen en måned, får beslutnin-
gen fra vedkommende myndighet som har an-
svar for datterforetaket på individuelt nivå, an-
vendelse.

5. De øvrige vedkommende myndigheter som 
ikke er uenige i beslutningen i nr. 4, kan treffe 
en felles beslutning om en konserngjenoppret-
tingsplan som omfatter konsernforetak i deres 
jurisdiksjoner.

6. Den felles beslutningen nevnt i nr. 2 eller 5 og 
beslutningene som treffes av vedkommende 
myndigheter i mangel av en felles beslutning i 
henhold til nr. 3 og 4, skal anses som endelige 
og anvendes av vedkommende myndigheter i 
de berørte medlemsstater.

7. Etter anmodning fra en vedkommende myn-
dighet i samsvar med nr. 3 eller 4 kan EBA 
bistå vedkommende myndigheter med å 
komme til enighet i samsvar med artikkel 19 
nr. 3 i forordning (EU) nr. 1093/2010 bare i 
forbindelse med vurderingen av gjenoppret-
tingsplaner og gjennomføringen av tiltakene i 
artikkel 6 nr. 6 bokstav a), b) og d).

Artikkel 9

Indikatorer for gjenopprettingsplaner

1. Ved anvendelsen av artikkel 5-8 skal vedkom-
mende myndigheter kreve at hver gjenoppret-
tingsplan skal omfatte en ramme av indikato-
rer som institusjonen har fastsatt, og som 
angir når det kan treffes egnede tiltak i hen-
hold til planen. Vedkommende myndigheter 
skal godkjenne slike indikatorer når den vur-
derer gjenopprettingsplaner i samsvar med 
artikkel 6 og 8. Indikatorene kan være av kvali-
tativ eller kvantitativ art avhengig av institusjo-
nens finansielle stilling, og skal lett kunne 
overvåkes. Vedkommende myndigheter skal 
sikre at institusjonene innfører egnede ordnin-
ger for regelmessig overvåking av indikato-
rene.

Uten hensyn til første ledd kan en institu-
sjon
a) treffe tiltak i henhold til sin gjenoppret-

tingsplan i tilfeller der den relevante indika-
toren ikke er oppfylt, men der institusjo-
nens ledelsesorgan anser det som hensikts-
messig ut fra omstendighetene, eller

b) unnlate å treffe slike tiltak dersom institu-
sjonens ledelsesorgan anser at det ikke er 
hensiktsmessig ut fra omstendighetene.
Vedkommende myndighet skal umiddel-

bart underrettes om beslutninger om å treffe et 
tiltak nevnt i gjenopprettingsplanen eller be-
slutninger om å unnlate å treffe slike tiltak.

2. EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslin-
jer i samsvar med artikkel 16 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010 for å fastsette minstelisten 
over kvalitative og kvantitative indikatorer 
som nevnt i nr. 1.

Avsnitt 3

Omstruktureringsplanlegging

Artikkel 10

Omstruktureringsplaner

1. Omstruktureringsmyndigheten skal etter 
samråd med vedkommende myndighet, og 
med omstruktureringsmyndighetene i juris-
diksjoner der betydelige filialer ligger, dersom 
dette er relevant for den betydelige filialen, 
utarbeide en omstruktureringsplan for hver 
institusjon som ikke tilhører et konsern som 
er omfattet av konsolidert tilsyn i henhold til 
artikkel 111 og 112 i direktiv 2013/36/EU. 
Omstruktureringsplanen skal fastsette hvilke 
omstruktureringstiltak omstruktureringsmyn-
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digheten kan treffe dersom institusjonen opp-
fyller vilkårene for omstrukturering. Opplys-
ningene nevnt i nr. 7 bokstav a) skal gis til den 
berørte institusjonen.

2. Når omstruktureringsmyndigheten utarbeider 
en omstruktureringsplan, skal den identifisere 
eventuelle vesentlige hindringer for en 
omstrukturering og, når det er nødvendig og 
forholdsmessig, beskrive relevante tiltak med 
sikte på å fjerne slike hindringer, i samsvar 
med kapittel II i denne avdeling.

3. I omstruktureringsplanen skal det tas hensyn 
til relevante scenarioer, herunder at en svikt 
kan være en isolert hendelse eller inntreffe i 
en periode med mer omfattende finansiell 
ustabilitet eller med hendelser som berører 
hele systemet. Omstruktureringsplanen skal 
ikke forutsette følgende:
a) ekstraordinær finansiell støtte fra det 

offentlige ut over anvendelsen av finansier-
ingsordningene som opprettes i henhold til 
artikkel 100,

b) likviditetsstøtte fra sentralbanken i en kri-
sesituasjon, eller

c) likviditetsstøtte fra sentralbanken på 
grunnlag av andre vilkår enn standardvil-
kår når det gjelder sikkerhet, løpetid og 
rentesatser.

4. Omstruktureringsplanen skal omfatte en ana-
lyse av hvordan og når en institusjon, i sam-
svar med vilkårene fastsatt i planen, kan søke 
om å få anvende sentralbankfasiliteter, og skal 
identifisere de eiendelene som forventes å bli 
godkjent som sikkerhet.

5. Omstruktureringsmyndigheter kan kreve at 
institusjonene skal bistå dem i utarbeidingen 
og ajourføringen av planene.

6. Omstruktureringsplaner skal gjennomgås og, 
dersom det er hensiktsmessig, ajourføres 
minst én gang i året og etter vesentlige 
endringer av institusjonens rettslige eller orga-
nisatoriske struktur, dens virksomhet eller 
dens finansielle stilling, som kan ha en vesent-
lig innvirkning på planens effektivitet, eller 
som på annen måte nødvendiggjør en revisjon 
av omstruktureringsplanen.

Med sikte på en revisjon eller ajourføring 
av omstruktureringsplanene nevnt i første 
ledd, skal institusjonene og vedkommende 
myndigheter umiddelbart underrette omstruk-
tureringsmyndighetene om enhver endring 
som nødvendiggjør en slik revisjon eller ajour-
føring.

7. Med forbehold for artikkel 4 skal omstruktu-
reringsplanen angi alternativer når det gjelder 

anvendelsen av omstruktureringsverktøy og -
fullmakter nevnt i avdeling IV på institusjonen. 
Den skal omfatte følgende opplysninger, som 
kvantifiseres når det er hensiktsmessig og 
mulig:
a) et sammendrag av planens hovedinnhold,
b) et sammendrag av de vesentligste 

endringene i institusjonen som har skjedd 
etter at de seneste omstruktureringsopp-
lysningene ble registrert,

c) en beskrivelse av hvordan kritiske funksjo-
ner og hovedforretningsområder i nødven-
dig omfang kan atskilles juridisk og økono-
misk fra andre funksjoner for å sikre at de 
opprettholdes dersom institusjonen svikter,

d) en anslått tidsramme for gjennomføringen 
av planens vesentlige deler,

e) en nærmere beskrivelse av den vurderin-
gen av omstruktureringsmulighetene som 
er foretatt i samsvar med nr. 2 i denne artik-
kel og med artikkel 15,

f) en beskrivelse av alle tiltak som kreves i 
henhold til artikkel 17, for å håndtere eller 
fjerne hindringer for omstrukturering som 
er påvist ved vurderingen som er foretatt i 
samsvar med artikkel 15,

g) en beskrivelse av framgangsmåtene for å 
fastslå verdien av og muligheten for å selge 
institusjonens kritiske funksjoner, hoved-
forretningsområder og eiendeler,

h) en nærmere beskrivelse av ordningene 
som skal sikre at opplysningene som kre-
ves i henhold til artikkel 11, til enhver tid er 
ajourførte og tilgjengelige for omstrukture-
ringsmyndighetene,

i) en forklaring fra omstruktureringsmyndig-
heten av hvordan omstruktureringsalterna-
tivene kan finansieres, uten at noe av føl-
gende forutsettes:
i) ekstraordinær finansiell støtte fra det 

offentlige ut over anvendelsen av finan-
sieringsordningene som opprettes i 
henhold til artikkel 100,

ii) likviditetsstøtte fra sentralbanken i en 
krisesituasjon, eller

iii) likviditetsstøtte fra sentralbanken på 
grunnlag av andre vilkår enn standard-
vilkår når det gjelder sikkerhet, løpetid 
og rentesatser,

j) en nærmere beskrivelse av de ulike 
omstruktureringsstrategiene som kan 
anvendes i forbindelse med de ulike mulige 
scenarioene og de gjeldende fristene,

k) en beskrivelse av kritisk innbyrdes avhen-
gighet,
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l) en beskrivelse av mulighetene for å opprett-
holde tilgangen til betalings- og klarerings-
tjenester og andre infrastrukturer, og en 
vurdering av muligheten for å overføre kun-
denes posisjoner,

m) en analyse av planens innvirkning på insti-
tusjonens ansatte, herunder en vurdering 
av eventuelle tilknyttede kostnader, og en 
beskrivelse av planlagte framgangsmåter 
for høring av de ansatte under omstrukture-
ringsprosessen, idet det tas hensyn til 
nasjonale ordninger for dialog med partene 
i arbeidslivet, når det er relevant,

n) en plan for kommunikasjon med mediene 
og offentligheten,

o) minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifi-
serte forpliktelser i henhold til artikkel 45 
nr. 1, og eventuelt en frist for å nå dette 
nivået,

p) når det er relevant, minstekravet til ansvar-
lig kapital og avtalefestede interne tapsdek-
ningsinstrumenter i henhold til artikkel 45 
nr. 1, og eventuelt en frist for å nå dette 
nivået,

q) en beskrivelse av virksomhet og systemer 
som er avgjørende for å opprettholde insti-
tusjonens operative prosesser,

r) eventuelle uttalelser fra institusjonen om 
omstruktureringsplanen.

8. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene har fullmakt til å kreve at 
en institusjon og en enhet nevnt i artikkel 1 nr. 
1 bokstav b), c) eller d) skal føre detaljerte 
registre over finansielle kontrakter som den er 
part i. Omstruktureringsmyndigheten kan 
fastsette en frist for når institusjonen eller fore-
taket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 
d) skal kunne framlegge disse registrene. Den 
samme fristen skal gjelde for alle institusjoner 
og alle foretak som er nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav b), c) eller d), i dens jurisdiksjon. 
Omstruktureringsmyndigheten kan beslutte å 
fastsette ulike frister for ulike typer av finansi-
elle kontrakter som nevnt i artikkel 2 nr. 100. 
Dette nummer berører ikke vedkommende 
myndighets informasjonsinnsamlingsfullmak-
ter.

9. EBA skal etter samråd med ESRB utarbeide 
utkast til tekniske reguleringsstandarder som 
nærmere fastsetter omstruktureringsplanens 
innhold.

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen 
innen 3. juli 2015.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta de tekniske reguleringsstandardene 
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 
i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 11

Opplysninger i forbindelse med omstrukture-
ringsplaner og samarbeid fra institusjonens side

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene har fullmakt til å kreve at 
institusjonene
a) samarbeider i nødvendig omfang ved utar-

beidingen av omstruktureringsplaner,
b) gir dem, enten direkte eller gjennom ved-

kommende myndighet, alle opplysninger 
som er nødvendige for å kunne utarbeide 
og gjennomføre omstruktureringsplaner.
Omstruktureringsmyndighetene skal sær-

lig ha fullmakt til å kreve blant annet opplysnin-
ger og analyser som er fastsatt i avsnitt B i ved-
legget.

2. Vedkommende myndigheter i de berørte med-
lemsstater skal samarbeide med omstrukture-
ringsmyndighetene for å finne ut om noen av 
eller alle opplysningene som skal gis i henhold 
til nr. 1, allerede er tilgjengelige. Dersom slike 
opplysninger er tilgjengelige, skal vedkom-
mende myndigheter framlegge dem for 
omstruktureringsmyndighetene.

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjen-
nomføringsstandarder som fastsetter fram-
gangsmåter og et minstesett av standardskje-
maer og -maler for framlegging av opplysnin-
ger i henhold til denne artikkel.

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske gjennomføringsstandarder for Kommi-
sjonen innen 3. juli 2015.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de 
tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i 
første ledd i samsvar med artikkel 15 i forord-
ning (EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 12

Konsernomstruktureringsplaner

1. Medlemsstatene skal sikre at konsernom-
struktureringsmyndigheten sammen med dat-
terforetakenes omstruktureringsmyndigheter 
og etter samråd med omstruktureringsmyn-
dighetene for betydelige filialer, dersom dette 
er relevant for den betydelige filialen, utarbei-
der konsernomstruktureringsplaner. Kon-
sernomstruktureringsplaner skal omfatte en 
plan for omstrukturering av det konsernet 
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som ledes av morforetaket i Unionen, i sin hel-
het, enten gjennom omstrukturering av mor-
foretaket i Unionen eller gjennom oppdeling 
og omstrukturering av datterforetakene. Kon-
sernomstruktureringsplanen skal angi tiltak 
med sikte på å omstrukturere
a) morforetaket i Unionen,
b) de datterforetakene som tilhører konsernet 

og ligger i Unionen,
c) foretakene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) 

og d), og
d) med forbehold for avdeling VI, de datter-

foretakene som tilhører konsernet og lig-
ger utenfor Unionen.

2. Konsernomstruktureringsplanen skal utarbei-
des på grunnlag av opplysningene som er gitt i 
henhold til artikkel 11.

3. Konsernomstruktureringsplanen skal
a) fastsette hvilke omstruktureringstiltak som 

skal treffes overfor konsernforetak, både 
gjennom omstruktureringstiltak for foreta-
kene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b)-d), 
morforetaket og datterinstitusjoner, og 
gjennom samordnede omstruktureringstil-
tak for datterinstitusjoner i scenarioene 
omhandlet i artikkel 10 nr. 3,

b) undersøke i hvilket omfang omstrukture-
ringsverktøyene og -fullmaktene kan 
anvendes på en samordnet måte overfor 
konsernforetak som er etablert i Unionen, 
herunder tiltak som skal gjøre det lettere 
for tredjemann å kjøpe hele konsernet, eller 
atskilte forretningsområder eller -virksom-
heter som forvaltes av noen av konsern-
foretakene eller av særlige konsernforetak, 
og angi potensielle hindringer for en sam-
ordnet omstrukturering,

c) når et konsern omfatter foretak som er eta-
blert i tredjestater, angi egnede ordninger 
for samarbeid og samordning med vedkom-
mende myndigheter i disse tredjestatene, 
og følgene for omstrukturering i Unionen,

d) angi tiltak, herunder juridisk og økonomisk 
atskillelse av bestemte funksjoner eller for-
retningsområder, som er nødvendige for å 
lette konsernomstruktureringen når vilkå-
rene for omstrukturering er oppfylt,

e) fastsette eventuelle ytterligere tiltak som 
ikke er nevnt i dette direktiv, som kon-
sernomstruktureringsmyndigheten har til 
hensikt å treffe i forbindelse med omstruk-
tureringen av konsernet,

f) angi hvordan konsernomstruktureringstil-
takene kan finansieres og, når det er behov 
for å anvende finansieringsordningen, fast-

sette prinsipper for deling av ansvaret for 
finansieringen mellom finansieringskilder i 
forskjellige medlemsstater. Planen skal 
ikke forutsette følgende:
i) ekstraordinær finansiell støtte fra det 

offentlige ut over anvendelsen av finan-
sieringsordningene som opprettes i 
henhold til artikkel 100,

ii) likviditetsstøtte fra sentralbanken i en 
krisesituasjon, eller

iii) likviditetsstøtte fra sentralbanken på 
grunnlag av andre vilkår enn standard-
vilkår når det gjelder sikkerhet, løpetid 
og rentesatser.
Disse prinsippene skal fastsettes på 

grunnlag av rimelige og balanserte krite-
rier, og skal særlig ta hensyn til artikkel 107 
nr. 5 og innvirkningen på den finansielle sta-
biliteten i alle berørte medlemsstater.

4. Mulighetene for å omstrukturere konsernet i 
henhold til artikkel 16 skal vurderes samtidig 
som konsernomstruktureringsplanen utarbei-
des og ajourføres i samsvar med denne artik-
kel. En nærmere beskrivelse av den vurderin-
gen av omstruktureringsmulighetene som er 
foretatt i henhold til artikkel 16, skal inngå i 
konsernomstruktureringsplanen.

5. Konsernomstruktureringsplanen skal ikke ha 
uforholdsmessig stor innvirkning på noen 
medlemsstat.

6. EBA skal etter samråd med ESRB utarbeide 
utkast til tekniske reguleringsstandarder som 
fastsetter konsernomstruktureringsplanenes 
innhold, idet det tas hensyn til konsernenes 
ulike forretningsmodeller på det indre mar-
ked.

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen 
innen 3. juli 2015.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta de tekniske reguleringsstandardene 
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 
i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 13

Krav om og framgangsmåte for konsernomstruk-
tureringsplaner

1. Morforetak i Unionen skal oversende opplys-
ninger som kan kreves i henhold til artikkel 
11, til konsernomstruktureringsmyndigheten. 
Disse opplysningene skal gjelde morforetaket 
i Unionen og i nødvendig omfang hvert av kon-
sernforetakene, herunder foretak nevnt i artik-
kel 1 nr. 1 bokstav c) og d).
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Konsernomstruktureringsmyndigheten 
skal, forutsatt at det er innført fortrolig-
hetskrav som fastsatt i direktivet, oversende 
opplysningene som framlegges i samsvar med 
dette nummer, til
a) EBA,
b) datterforetakenes omstrukturerings-

myndigheter,
c) omstruktureringsmyndighetene i jurisdik-

sjoner der betydelige filialer ligger, dersom 
det er relevant for den berørte betydelige 
filialen,

d) de berørte vedkommende myndigheter 
nevnt i artikkel 115 og 116 i direktiv 2013/
36/EU, og

e) omstruktureringsmyndighetene i med-
lemsstater der foretakene nevnt i artikkel 1 
nr. 1 bokstav c) og d) er etablert.
Opplysningene som konsernomstrukture-

ringsmyndigheten oversender til datterforeta-
kenes omstruktureringsmyndigheter og ved-
kommende myndigheter, til omstrukturerings-
myndighetene i den jurisdiksjonen der 
betydelige filialer ligger, og til de berørte ved-
kommende myndigheter nevnt i artikkel 115 
og 116 i direktiv 2013/36/EU, skal som et min-
stekrav omfatte alle opplysninger som er rele-
vante for datterforetaket eller den betydelige fi-
lialen. Opplysningene som framlegges for 
EBA, skal omfatte alle opplysninger som er re-
levante for EBAs rolle i forbindelse med kon-
sernomstruktureringsplanene. Når det gjelder 
opplysninger om datterforetak i tredjestater, 
skal konsernomstruktureringsmyndigheten 
ikke være forpliktet til å oversende disse opp-
lysningene dersom den relevante tilsynsmyn-
dighet eller omstruktureringsmyndighet i tred-
jestaten ikke har gitt sitt samtykke.

2. Medlemsstatene skal sikre at konsernom-
struktureringsmyndigheten i samarbeid med 
omstruktureringsmyndigheter nevnt i nr. 1 
annet ledd i denne artikkel og etter samråd 
med de berørte vedkommende myndigheter, 
herunder vedkommende myndigheter i med-
lemsstatsjurisdiksjoner der betydelige filialer 
ligger, utarbeider og opprettholder kon-
sernomstruktureringsplaner. Konsernom-
struktureringsmyndighetene kan etter eget 
ønske, og forutsatt at de oppfyller fortrolig-
hetskravene som er fastsatt i artikkel 98 i dette 
direktiv, trekke inn omstruktureringsmyndig-
hetene i tredjestatsjurisdiksjoner der konser-
net har etablert datterforetak eller finansielle 
holdingselskaper eller betydelige filialer som 
nevnt i artikkel 51 i direktiv 2013/36/EU, i 

utarbeidingen og opprettholdelsen av kon-
sernomstruktureringsplaner.

3. Medlemsstatene skal sikre at konsernom-
struktureringsplaner gjennomgås og eventuelt 
ajourføres minst en gang i året og etter 
endringer som berører konsernets, herunder 
eventuelle konsernforetaks, rettslige eller 
organisatoriske struktur, virksomhet eller 
finansielle stilling, og som kan ha en vesentlig 
innvirkning på eller nødvendiggjøre en end-
ring av planen.

4. Konsernomstruktureringsplanen skal vedtas i 
form av en felles beslutning fra konsernom-
struktureringsmyndigheten og datterforetake-
nes omstruktureringsmyndigheter.

Omstruktureringsmyndighetene skal 
treffe en felles beslutning innen fire måneder 
etter at konsernomstruktureringsmyndighe-
ten oversendte opplysningene nevnt i nr. 1 an-
net ledd.

EBA kan etter anmodning fra en omstruk-
tureringsmyndighet bistå omstrukturerings-
myndighetene med å oppnå en felles beslut-
ning i samsvar med artikkel 31 bokstav c) i for-
ordning (EU) nr. 1093/2010.

5. Dersom en felles beslutning fra omstrukture-
ringsmyndighetene ikke foreligger innen fire 
måneder, skal konsernomstruktureringsmyn-
digheten treffe sin egen beslutning om kon-
sernomstruktureringsplanen. Beslutningen 
skal være fullstendig begrunnet og ta hensyn 
til andre omstruktureringsmyndigheters syns-
punkter og forbehold. Beslutningen skal over-
sendes til morforetaket i Unionen av kon-
sernomstruktureringsmyndigheten.

Dersom en berørt vedkommende myndig-
het etter utløpet av firemånedersperioden har 
henvist saken til EBA i samsvar med artikkel 
19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal kon-
sernomstruktureringsmyndigheten, med for-
behold for nr. 9 i denne artikkel, utsette sin be-
slutning og avvente en eventuell beslutning 
som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 
nr. 3 i nevnte forordning, og skal treffe sin be-
slutning i samsvar med EBAs beslutning. Fire-
månedersperioden skal anses å utgjøre forliks-
perioden i henhold til nevnte forordning. EBA 
skal treffe sin beslutning innen en måned. Sa-
ken kan ikke henvises til EBA etter utløpet av 
firemånedersperioden eller etter at det er truf-
fet en felles beslutning. Dersom en beslutning 
fra EBA ikke foreligger innen en måned, får be-
slutningen fra konsernomstruktureringsmyn-
digheten anvendelse.
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6. Dersom en felles beslutning fra omstrukture-
ringsmyndighetene ikke foreligger innen fire 
måneder, skal hver konsernomstrukturerings-
myndighet med ansvar for et datterforetak 
treffe sin egen beslutning og utarbeide og opp-
rettholde en omstruktureringsplan for foreta-
kene i sin jurisdiksjon. Hver enkelt beslutning 
skal være fullstendig begrunnet, angi årsa-
kene til uenigheten om den foreslåtte kon-
sernomstruktureringsplanen og ta hensyn til 
de øvrige vedkommende myndigheters og 
omstruktureringsmyndigheters synspunkter 
og forbehold. Hver omstruktureringsmyndig-
het skal underrette omstruktureringskollegi-
ets øvrige medlemmer om sin beslutning.

Dersom en berørt vedkommende myndig-
het etter utløpet av firemånedersperioden har 
henvist saken til EBA i samsvar med artikkel 
19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal den 
berørte omstruktureringsmyndigheten, med 
forbehold for nr. 9 i denne artikkel, utsette sin 
beslutning og avvente en eventuell beslutning 
som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 
nr. 3 i nevnte forordning, og skal treffe sin be-
slutning i samsvar med EBAs beslutning. Fire-
månedersperioden skal anses å utgjøre forliks-
perioden i henhold til nevnte forordning. EBA 
skal treffe sin beslutning innen en måned. Sa-
ken kan ikke henvises til EBA etter utløpet av 
firemånedersperioden eller etter at det er truf-
fet en felles beslutning. Dersom en beslutning 
fra EBA ikke foreligger innen en måned, får be-
slutningen fra datterforetakets omstrukture-
ringsmyndighet anvendelse.

7. De andre omstruktureringsmyndighetene 
som ikke har innsigelser i henhold til nr. 6, kan 
treffe en felles beslutning om en konsernom-
struktureringsplan som omfatter konsernfore-
tak i deres jurisdiksjon.

8. De felles beslutningene nevnt i nr. 4 og 7 og 
beslutningene som treffes av omstrukture-
ringsmyndighetene i mangel av en felles 
beslutning i henhold til nr. 5 og 6, skal anses 
som endelige og anvendes av de andre berørte 
omstruktureringsmyndighetene.

9. EBA kan i samsvar med nr. 5 og 6 i denne 
artikkel etter anmodning fra en omstrukture-
ringsmyndighet bistå omstruktureringsmyn-
dighetene med å komme til enighet i samsvar 
med artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) nr. 
1093/2010, med mindre en berørt omstruktu-
reringsmyndighet anser at gjenstanden for 
uenigheten på en eller annen måte kan berøre 
dens medlemsstats finanspolitiske ansvar.

10. Dersom felles beslutninger treffes i henhold til 
nr. 4 og 7, og dersom en omstrukturerings-
myndighet i henhold til nr. 9 anser at gjenstan-
den for en uenighet om konsernomstrukture-
ringsplaner kan berøre dens medlemsstats 
finanspolitiske ansvar, skal konsernomstruktu-
reringsmyndigheten foreta en ny vurdering av 
konsernomstruktureringsplanen, herunder 
minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifi-
serte forpliktelser.

Artikkel 14

Oversending av omstruktureringsplaner til 
vedkommende myndigheter

1. Omstruktureringsmyndigheten skal over-
sende omstruktureringsplanene med eventu-
elle endringer til de berørte vedkommende 
myndigheter.

2. Konsernomstruktureringsmyndigheten skal 
oversende konsernomstruktureringsplanene 
med eventuelle endringer til de berørte ved-
kommende myndigheter.

Kapittel II

Omstruktureringsmuligheter

Artikkel 15

Vurdering av omstruktureringsmulighetene for 
institusjoner

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndigheten etter samråd med vedkom-
mende myndighet og omstruktureringsmyn-
dighetene i jurisdiksjoner der betydelige filia-
ler ligger, dersom det er relevant for den 
berørte betydelige filialen, vurderer hvorvidt 
en institusjon som ikke er en del av et kon-
sern, kan omstruktureres, uten at noe av føl-
gende forutsettes:
a) ekstraordinær finansiell støtte fra det 

offentlige ut over anvendelsen av finansier-
ingsordningene som opprettes i henhold til 
artikkel 100,

b) likviditetsstøtte fra sentralbanken i en kri-
sesituasjon,

c) likviditetsstøtte fra sentralbanken på 
grunnlag av andre vilkår enn standardvil-
kår når det gjelder sikkerhet, løpetid og 
rentesatser.
En institusjon skal anses å kunne omstruktu-

reres dersom det er mulig og troverdig at om-
struktureringsmyndigheten enten avvikler den 
gjennom ordinær insolvensbehandling eller an-
vender de ulike omstruktureringsverktøyene 
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og -fullmaktene overfor institusjonen, samtidig 
som den i størst mulig omfang hindrer betyde-
lige negative virkninger for finanssystemet, her-
under mer omfattende finansiell ustabilitet eller 
hendelser som berører hele systemet, i den 
medlemsstat der institusjonen er etablert, eller 
andre medlemsstater eller Unionen, og slik at 
det sikrer at institusjonens kritiske funksjoner 
opprettholdes. Omstruktureringsmyndighe-
tene skal underrette EBA i rett tid når en institu-
sjon ikke anses å kunne omstruktureres.

2. Ved vurderingen av omstruktureringsmulighe-
tene nevnt i nr. 1 skal omstruktureringsmyn-
digheten som et minstekrav undersøke forhol-
dene som er angitt i avsnitt C i vedlegget.

3. Vurderingen av omstruktureringsmulighetene 
i henhold til denne artikkel skal foretas av 
omstruktureringsmyndigheten samtidig med 
og med sikte på utarbeidingen og ajourførin-
gen av omstruktureringsplanen i samsvar med 
artikkel 10.

4. EBA skal etter samråd med ESRB utarbeide 
utkast til tekniske reguleringsstandarder for å 
fastsette hvilke spørsmål og kriterier som skal 
undersøkes ved vurderingen av omstrukture-
ringsmulighetene for institusjoner eller kon-
serner i henhold til nr. 2 i denne artikkel og 
artikkel 16.

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen 
innen 3. juli 2015.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta utkastene til tekniske reguleringsstan-
dardene nevnt i første ledd i samsvar med ar-
tikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 16

Vurdering av omstruktureringsmulighetene for 
konserner

1. Medlemsstatene skal sikre at konsernom-
struktureringsmyndigheten sammen med 
omstruktureringsmyndighetene for datter-
foretak, etter samråd med den konsoliderende 
tilsynsmyndighet og vedkommende myndig-
heter for slike datterforetak samt omstruktu-
reringsmyndighetene i jurisdiksjoner der bety-
delige filialer ligger, dersom dette er relevant 
for den berørte betydelige filialen, vurderer i 
hvilket omfang konserner kan omstruktureres 
uten at noe av følgende forutsettes:
a) ekstraordinær finansiell støtte fra det 

offentlige ut over anvendelsen av finansier-
ingsordningene som opprettes i henhold til 
artikkel 100,

b) likviditetsstøtte fra sentralbanken i en kri-
sesituasjon,

c) likviditetsstøtte fra sentralbanken på 
grunnlag av andre vilkår enn standardvil-
kår når det gjelder sikkerhet, løpetid og 
rentesatser.
Et konsern skal anses å kunne omstruktu-

reres dersom det er mulig og troverdig at om-
struktureringsmyndighetene enten vil avvikle 
konsernforetak gjennom ordinær insolvensbe-
handling eller anvende omstruktureringsverk-
tøy og -fullmakter overfor konsernforetak, idet 
det i størst mulig omfang hindrer at det medfø-
rer en betydelig negativ virkning for finanssys-
temet, herunder mer omfattende finansiell 
ustabilitet eller hendelser som berører hele sy-
stemet i de medlemsstatene der konsernfore-
tak er etablert, eller andre medlemsstater eller 
Unionen, og slik at det sikrer at konsernforeta-
kenes kritiske funksjoner opprettholdes, der-
som de lett kan atskilles i rett tid eller på annen 
måte. Konsernomstruktureringsmyndigheten 
skal underrette EBA i rett tid når et konsern 
ikke anses å kunne omstruktureres.

Omstruktureringskollegiene nevnt i artik-
kel 88 skal ta hensyn til vurderingen av om-
struktureringsmulighetene for et konsern.

2. Ved vurderingen av omstruktureringsmulighe-
tene for et konsern skal omstruktureringsmyn-
dighetene som et minstekrav undersøke forhol-
dene som er angitt i avsnitt C i vedlegget.

3. Vurderingen av omstruktureringsmulighetene 
for et konsern i henhold til denne artikkel skal 
foretas samtidig med og med sikte på utarbei-
dingen og ajourføringen av konsernomstruk-
tureringsplanene i samsvar med artikkel 12. 
Vurderingen skal foretas i samsvar med 
beslutningsprosessen fastsatt i artikkel 13.

Artikkel 17

Fullmakter til å bøte på eller fjerne hindringer for 
omstrukturering

1. Medlemsstatene skal sikre at når en omstruk-
tureringsmyndighet ved en vurdering av 
omstruktureringsmulighetene for en institu-
sjon i henhold til artikkel 15 og 16 etter sam-
råd med vedkommende myndighet fastslår at 
det er vesentlige hindringer for omstrukture-
ringen av den berørte institusjonen, skal 
omstruktureringsmyndigheten skriftlig med-
dele dette til den berørte institusjonen, ved-
kommende myndighet og omstrukturerings-
myndighetene i jurisdiksjoner der betydelige 
filialer ligger.
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2. Kravene om at omstruktureringsmyndighe-
tene skal utarbeide omstruktureringsplaner 
og kravet om at de berørte omstrukturerings-
myndighetene skal treffe en felles beslutning 
om konsernomstruktureringsplaner, som er 
fastsatt i henholdsvis artikkel 10 nr. 1 og artik-
kel 13 nr. 4, skal utsettes som følge av meldin-
gen nevnt i nr. 1 i denne artikkel, til tiltakene 
for å fjerne de vesentlige hindringene for 
omstrukturering er blitt godkjent av omstruk-
tureringsmyndigheten i henhold til nr. 3 i 
denne artikkel eller fastsatt i henhold til nr. 4 i 
denne artikkel.

3. Innen fire måneder etter at den har mottatt en 
melding i henhold til nr. 1, skal institusjonen 
foreslå for omstruktureringsmyndigheten 
mulige tiltak for å håndtere eller fjerne de 
vesentlige hindringene som er identifisert i 
meldingen. Omstruktureringsmyndigheten 
skal etter samråd med vedkommende myndig-
het vurdere om de berørte tiltakene på en 
effektiv måte håndterer eller fjerner de 
berørte vesentlige hindringene.

4. Dersom omstruktureringsmyndigheten anser 
at de tiltakene som en institusjon foreslår i 
henhold til nr. 3, ikke på en effektiv måte redu-
serer eller fjerner de berørte hindringene, skal 
den enten direkte eller indirekte gjennom ved-
kommende myndighet kreve at institusjonen 
skal treffe alternative tiltak som vil kunne nå 
dette målet, og skriftlig meddele disse tilta-
kene til institusjonen, som innen en måned 
skal foreslå en plan for å gjennomføre dem.

Ved fastsettelsen av alternative tiltak skal 
omstruktureringsmyndigheten vise hvorfor in-
stitusjonens foreslåtte tiltak ikke vil kunne 
fjerne hindringene for omstruktureringen, og 
hvordan de foreslåtte alternative tiltakene står 
i forhold til dette målet. Omstrukturerings-
myndigheten skal ta hensyn til den trusselen 
som de berørte hindringene for omstrukture-
ring utgjør for den finansielle stabiliteten, og til-
takenes virkning for institusjonens virksomhet, 
dens stabilitet og dens evne til å bidra til økono-
mien.

5. Ved anvendelsen av nr. 4 skal omstrukture-
ringsmyndighetene ha fullmakt til å treffe føl-
gende tiltak:
a) å kreve at institusjonen skal revidere even-

tuelle konserninterne finansieringsavtaler 
eller vurdere mangelen på slike, eller utar-
beide tjenesteavtaler (internt i konsernet 
eller med tredjemann) for å dekke kritiske 
funksjoner,

b) å kreve at institusjonen skal begrense sine 
største enkeltstående og samlede engasje-
menter,

c) å innføre krav om særskilt eller regelmes-
sig framlegging av ytterligere opplysninger 
som er relevante i forbindelse med 
omstrukturering,

d) å kreve at institusjonen skal avhende 
bestemte eiendeler,

e) å kreve at institusjonen skal begrense eller 
avslutte bestemte eksisterende eller fore-
slåtte virksomheter,

f) å begrense eller hindre utviklingen av nye 
eller eksisterende forretningsområder, 
eller salget av nye eller eksisterende pro-
dukter,

g) å kreve endringer av den rettslige eller ope-
rative strukturen til institusjonen eller 
ethvert konsernforetak som direkte eller 
indirekte er under dens kontroll, med sikte 
på å begrense kompleksiteten for å sikre at 
kritiske funksjoner rettslig og operativt kan 
atskilles fra andre funksjoner gjennom 
anvendelse av omstruktureringsverktøy,

h) å kreve at en institusjon eller et morforetak 
skal opprette et finansielt morholdingsel-
skap i en medlemsstat eller et finansielt 
morholdingselskap i Unionen,

i) å kreve at en institusjon eller et foretak 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) 
skal utstede kvalifiserte forpliktelser for å 
oppfylle kravene i artikkel 45,

j) å kreve at en institusjon eller et foretak 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) 
skal treffe andre tiltak for å oppfylle minste-
kravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte 
forpliktelser i henhold til artikkel 45, her-
under særlig ved å forsøke å reforhandle 
eventuelle kvalifiserte forpliktelser, andre 
godkjente kjernekapitalinstrumenter eller 
tilleggskapitalinstrumenter som den har 
utstedt, med sikte på å sikre at en eventuell 
beslutning fra omstruktureringsmyndighe-
ten om å nedskrive eller konvertere disse 
forpliktelsene eller instrumentene, treffes i 
henhold til lovgivningen i den jurisdiksjo-
nen som de berørte forpliktelsene eller 
instrumentene omfattes av, og

k) å kreve, dersom institusjonen er datterfore-
tak av et blandet holdingselskap, at det 
blandede holdingselskapet oppretter et 
separat finansielt holdingselskap for å kon-
trollere institusjonen, dersom det er nød-
vendig for å lette omstruktureringen av 
institusjonen og unngå at anvendelsen av 
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omstruktureringsverktøy og -fullmakter 
nevnt i avdeling IV medfører en negativ 
virkning for den ikke-finansielle delen av 
konsernet.

6. En beslutning som treffes i henhold til nr. 1 
eller 4, skal oppfylle følgende krav:
a) den skal ledsages av en begrunnelse for 

den berørte vurderingen eller konstaterin-
gen,

b) den skal angi hvordan vurderingen eller 
konstateringen oppfyller kravet i nr. 4 om 
forholdsmessig anvendelse, og

c) den skal være omfattet av klageadgang.
7. Før omstruktureringsmyndigheten identifise-

rer tiltak i henhold til nr. 4, skal den etter sam-
råd med vedkommende myndighet og, der-
som det er relevant, den utpekte nasjonale 
makrotilsynsmyndighet, ta behørig hensyn til 
tiltakenes potensielle virkninger for den 
berørte institusjonen, for det indre marked for 
finansielle tjenester, og for den finansielle sta-
biliteten i andre medlemsstater og i Unionen 
som helhet.

8. EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslin-
jer i samsvar med artikkel 16 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010 for å gi nærmere opplys-
ninger om tiltakene nevnt i nr. 5 og under 
hvilke omstendigheter hvert enkelt tiltak kan 
anvendes.

Artikkel 18

Fullmakter til å håndtere eller fjerne hindringer 
for omstrukturering: konsernbehandling

1. Konsernomstruktureringsmyndigheten skal 
sammen med datterforetakenes omstrukture-
ringsmyndigheter og etter samråd med tilsyn-
skollegiet og omstruktureringsmyndighetene 
i jurisdiksjoner der betydelige filialer ligger, 
dersom dette er relevant for den betydelige fili-
alen, ta hensyn til vurderingen som kreves i 
henhold til artikkel 16 i omstruktureringskol-
legiet, og treffe alle rimelige tiltak for å oppnå 
en felles beslutning om anvendelsen av tiltak 
som er identifisert i samsvar med artikkel 17 
nr. 4, i forbindelse med alle institusjoner som 
tilhører konsernet.

2. Konsernomstruktureringsmyndigheten skal i 
samarbeid med den konsoliderende tilsyns-
myndighet og EBA i samsvar med artikkel 25 
nr. 1 i forordning (EU) nr. 1093/2010 utar-
beide og oversende en rapport til morforeta-
ket i Unionen, til datterforetakenes omstruktu-
reringsmyndigheter og til omstrukturerings-
myndighetene i jurisdiksjoner der betydelige 

filialer ligger. Rapporten skal utarbeides etter 
samråd med vedkommende myndigheter og 
omfatte en analyse av de vesentlige hind-
ringene for en effektiv anvendelse av omstruk-
tureringsverktøyene og -fullmaktene i forbin-
delse med konsernet. I rapporten skal innvirk-
ningen på institusjonens forretningsmodell 
vurderes, og det skal anbefales forholdsmes-
sige og målrettede tiltak som myndigheten 
anser som nødvendige eller egnede for å 
fjerne de berørte hindringene.

3. Innen fire måneder etter at det har mottatt rap-
porten, kan morforetaket i Unionen oversende 
konsernomstruktureringsmyndigheten syns-
punkter og forslag til alternative tiltak for å 
bøte på hindringene som er identifisert i rap-
porten.

4. Konsernomstruktureringsmyndigheten skal 
meddele alle tiltak som foreslås av morforeta-
ket i Unionen, til den konsoliderende tilsyns-
myndighet, EBA, datterforetakenes omstruk-
tureringsmyndigheter og omstrukturerings-
myndighetene i jurisdiksjoner der betydelige 
filialer ligger, dersom det er relevant for den 
betydelige filialen. Konsernomstrukturerings-
myndigheten og datterforetakenes omstruktu-
reringsmyndigheter skal etter samråd med 
vedkommende myndigheter og omstrukture-
ringsmyndighetene i jurisdiksjoner der bety-
delige filialer ligger, gjøre det de kan for å 
treffe en felles beslutning i omstrukture-
ringskollegiet om identifiseringen av vesent-
lige hindringer og, ved behov, vurderingen av 
de tiltakene som er foreslått av morforetaket i 
Unionen, og de tiltakene som myndighetene 
krever for å håndtere eller fjerne hindringene, 
som skal ta hensyn til tiltakenes potensielle 
innvirkning i alle medlemsstater der konser-
net utøver virksomhet.

5. Den felles beslutningen skal treffes innen fire 
måneder etter at eventuelle synspunkter fra 
morforetaket i Unionen er oversendt, eller ved 
utløpet av fristen på fire måneder nevnt i nr. 3, 
alt etter hva som inntreffer først. Den skal 
være begrunnet og foreligge i et dokument 
som konsernomstruktureringsmyndigheten 
skal oversende til morforetaket i Unionen.

EBA kan etter anmodning fra en omstruk-
tureringsmyndighet bistå omstrukturerings-
myndighetene med å oppnå en felles beslut-
ning i samsvar med artikkel 31 bokstav c) i for-
ordning (EU) nr. 1093/2010.

6. Dersom en felles beslutning ikke foreligger 
innen fristen nevnt i nr. 5, skal konsernom-
struktureringsmyndigheten treffe sin egen en 
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beslutning om egnede tiltak på konsernplan 
som skal treffes i henhold til artikkel 17 nr. 4.

Beslutningen skal være fullstendig begrun-
net og ta hensyn til andre omstrukturerings-
myndigheters synspunkter og forbehold. Be-
slutningen skal oversendes til morforetaket i 
Unionen av konsernomstruktureringsmyndig-
heten.

Dersom en omstruktureringsmyndighet et-
ter utløpet av firemånedersperioden har hen-
vist en sak nevnt i nr. 9 i denne artikkel til EBA 
i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 
1093/2010, skal konsernomstrukturerings-
myndigheten utsette sin beslutning og avvente 
en eventuell beslutning som treffes av EBA i 
henhold til artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, 
og skal treffe sin beslutning i samsvar med 
EBAs beslutning. Firemånedersperioden skal 
anses å utgjøre forliksperioden i henhold til 
nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslut-
ning innen en måned. Saken kan ikke henvises 
til EBA etter utløpet av firemånedersperioden 
eller etter at det er truffet en felles beslutning. 
Dersom en beslutning fra EBA ikke foreligger 
innen en måned, får beslutningen fra kon-
sernomstruktureringsmyndigheten anven-
delse.

7. Dersom det ikke foreligger en felles beslut-
ning, skal datterforetakenes omstrukture-
ringsmyndigheter treffe sine egne beslutnin-
ger om egnede tiltak som datterforetakene 
skal treffe på individuelt nivå i samsvar med 
artikkel 17 nr. 4. Beslutningen skal være full-
stendig begrunnet og ta hensyn til de andre 
omstruktureringsmyndighetenes synspunk-
ter og forbehold. Beslutningen skal oversen-
des til det berørte datterforetaket og til kon-
sernomstruktureringsmyndigheten.

Dersom en av de berørte vedkommende 
myndigheter etter utløpet av firemånedersperi-
oden har henvist saken til EBA i samsvar med 
artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, 
skal datterforetakets omstruktureringsmyn-
dighet utsette sin beslutning og avvente en 
eventuell beslutning som treffes av EBA i sam-
svar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, 
og skal treffe sin beslutning i samsvar med 
EBAs beslutning. Firemånedersperioden skal 
anses å utgjøre forliksperioden i henhold til 
nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslut-
ning innen en måned. Saken kan ikke henvises 
til EBA etter utløpet av firemånedersperioden 
eller etter at det er truffet en felles beslutning. 
Dersom en beslutning fra EBA ikke foreligger 
innen en måned, får beslutningen fra datter-

foretakets omstruktureringsmyndighet anven-
delse.

8. Den felles beslutningen nevnt i nr. 5 og beslut-
ningene som treffes av omstruktureringsmyn-
dighetene i mangel av en felles beslutning i 
henhold til nr. 6, skal anses som endelige og 
anvendes av de andre berørte omstrukture-
ringsmyndighetene.

9. Dersom det ikke foreligger en felles beslut-
ning om å treffe et tiltak nevnt i artikkel 17 nr. 
5 bokstav g), h) eller k), kan EBA etter anmod-
ning fra en omstruktureringsmyndighet i sam-
svar med nr. 6 eller 7 i denne artikkel, bistå 
omstruktureringsmyndighetene med å 
komme til enighet i samsvar med artikkel 19 
nr. 3 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kapittel III

Konsernintern finansiell støtte

Artikkel 19

Avtale om konsernintern finansiell støtte

1. Medlemsstatene skal sikre at en morinstitu-
sjon i en medlemsstat, en morinstitusjon i Uni-
onen eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav c) eller d), og dens/dets datterforetak 
i andre medlemsstater eller i tredjestater, som 
er institusjoner eller finansinstitusjoner som er 
omfattet av det konsoliderte tilsynet med mor-
foretaket, kan inngå en avtale om å gi finansiell 
støtte til enhver annen avtalepart som oppfyl-
ler vilkårene for tidlig inngrep i henhold til 
artikkel 27, forutsatt at vilkårene i dette kapit-
tel også er oppfylt.

2. Dette kapittel får ikke anvendelse på avtaler 
om konsernintern finansiering, herunder 
finansieringsordninger og forvaltningen av 
sentraliserte finansieringsordninger, forutsatt 
at ingen av partene i slike ordninger oppfyller 
vilkårene for tidlig inngrep.

3. En avtale om konsernintern finansiell støtte 
skal ikke være en forutsetning for
a) å gi konsernintern finansiell støtte til et 

konsernforetak som opplever finansielle 
vanskeligheter, dersom institusjonen 
beslutter å gjøre dette, i enkelttilfeller og i 
samsvar med konsernets politikk, dersom 
det ikke utgjør en risiko for konsernet som 
helhet, eller

b) å utøve virksomhet i en medlemsstat.
4. Medlemsstatene skal fjerne alle hindringer i 

nasjonal lovgivning for konserninterne finansi-
elle støttetransaksjoner som foretas i samsvar 
med dette kapittel, forutsatt at ikke noe i dette 
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kapittel hindrer medlemsstatene i å pålegge 
begrensninger på konserninterne transaksjo-
ner som følge av nasjonale lover som benytter 
mulighetene omhandlet i forordning (EU) nr. 
575/2013, gjennomfører direktiv 2013/36/EU 
eller krever at deler av et konsern eller av virk-
somheter som utøves i et konsern, skal atskil-
les av hensyn til den finansielle stabiliteten.

5. Avtalen om konsernintern finansiell støtte kan
a) omfatte ett eller flere av konsernets datter-

foretak og inneholde bestemmelser om 
finansiell støtte fra morforetaket til datter-
foretak, fra datterforetak til morforetaket, 
mellom konsernets datterforetak som er 
part i avtalen, eller en kombinasjon av disse 
foretakene,

b) inneholde bestemmelser om finansiell 
støtte i form av lån, garantier, eiendeler som 
gjøres tilgjengelige som sikkerhet, eller en 
kombinasjon av disse formene for finansiell 
støtte i forbindelse med én eller flere trans-
aksjoner, herunder mellom støttemottake-
ren og en tredjemann.

6. Dersom et konsernforetak i samsvar med vil-
kårene i avtalen om konsernintern finansiell 
støtte samtykker i å gi finansiell støtte til et 
annet konsernforetak, kan avtalen inneholde 
en tilsvarende avtale om finansiell støtte fra 
konsernforetaket som mottar støtten, til kon-
sernforetaket som gir støtten.

7. I avtalen om konsernintern finansiell støtte 
skal det fastsettes prinsipper for beregning av 
vederlaget som skal betales for transaksjoner i 
henhold til den. Disse prinsippene skal 
omfatte et krav om at vederlaget skal fastsettes 
på det tidspunkt den finansielle støtten gis. 
Avtalen, herunder prinsippene for beregning 
av vederlaget som skal betales for tildelingen 
av finansiell støtte, og de øvrige avtalevilkå-
rene, skal overholde følgende prinsipper:
a) alle parter skal inngå avtalen frivillig,
b) når avtalen inngås og vederlaget for tilde-

ling av den finansielle støtten fastsettes, 
skal alle parter ivareta sine egne interesser, 
og de kan ta hensyn til eventuelle direkte 
eller indirekte fordeler en part kan få som 
følge av tildelingen av den finansielle støt-
ten,

c) alle parter som gir finansiell støtte, skal ha 
full tilgang til relevante opplysninger fra 
alle parter som mottar finansiell støtte, før 
vederlaget for tildelingen av finansiell støtte 
fastsettes og før en eventuell beslutning om 
å gi finansiell støtte treffes,

d) når vederlaget for tildelingen av finansiell 
støtte fastsettes, kan det tas hensyn til opp-
lysninger som innehas av støttegiveren i 
kraft av at denne og støttemottakeren er del 
av samme konsern, og som markedet ikke 
har tilgang til, og

e) prinsippene for beregning av vederlaget 
som skal betales for tildeling av finansiell 
støtte, kan fastsettes uten at det må tas hen-
syn til en eventuelt forventet midlertidig 
innvirkning på markedsprisene som følge 
av hendelser utenfor konsernet.

8. Avtalen om konsernintern finansiell støtte kan 
inngås bare dersom ingen av partene på det 
tidspunkt den foreslåtte avtalen inngås, etter 
deres respektive vedkommende myndigheters 
oppfatning oppfyller vilkårene for tidlig inn-
grep.

9. Medlemsstatene skal sikre at eventuelle rettig-
heter, fordringer eller handlinger som følger 
av avtalen om konsernintern finansiell støtte, 
kan utøves bare av partene i avtalen, og at 
tredjemann er utelukket.

Artikkel 20

Vedkommende myndigheters gjennomgåelse av 
den foreslåtte avtalen samt megling

1. Morinstitusjonen i Unionen skal oversende en 
søknad til den konsoliderende tilsynsmyndig-
het om tillatelse til å inngå en foreslått avtale 
om konsernintern finansiell støtte i henhold til 
artikkel 19. Søknaden skal inneholde teksten 
til den foreslåtte avtalen og angi hvilke kon-
sernforetak som foreslås som parter.

2. Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal 
umiddelbart oversende søknaden til vedkom-
mende myndigheter for hvert datterforetak 
som ønsker å delta i avtalen, med sikte på å 
oppnå en felles beslutning.

3. Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal 
etter framgangsmåten i nr. 5 og 6 i denne artik-
kel gi tillatelsen dersom vilkårene i den fore-
slåtte avtalen er forenlige med vilkårene for 
finansiell støtte i artikkel 23.

4. Den konsoliderende tilsynsmyndighet kan 
etter framgangsmåten i nr. 5 og 6 i denne artik-
kel forby at den foreslåtte avtalen inngås, der-
som avtalen anses som uforenlig med vilkå-
rene for finansiell støtte i artikkel 23.

5. Vedkommende myndigheter skal gjøre det de 
kan for å treffe en felles beslutning som tar 
hensyn til den potensielle innvirkningen, her-
under finanspolitiske følger, av gjennomførin-
gen av avtalen i alle medlemsstater der konser-
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net utøver virksomhet, om hvorvidt vilkårene i 
den foreslåtte avtalen er forenlige med vilkå-
rene for finansiell støtte i artikkel 23, innen fire 
måneder etter at den konsoliderende tilsyns-
myndighet mottar søknaden. Den felles beslut-
ningen skal foreligge i et dokument som inne-
holder beslutningen med fullstendig begrun-
nelse, som den konsoliderende tilsynsmyndig-
het skal oversende til søkeren.

EBA kan etter anmodning fra en vedkom-
mende myndighet bistå vedkommende 
myndigheter med å komme til enighet i sam-
svar med artikkel 31 i forordning (EU) nr. 
1093/2010.

6. Dersom en felles beslutning fra vedkommende 
myndigheter ikke foreligger innen fire måne-
der, skal den konsoliderende tilsynsmyndighet 
treffe sin egen beslutning om søknaden. 
Beslutningen skal foreligge i et dokument som 
inneholder en fullstendig begrunnelse, og skal 
ta hensyn til de andre vedkommende myndig-
heters synspunkter og forbehold som er kom-
met til uttrykk i løpet av firemånedersperio-
den. Den konsoliderende tilsynsmyndighet 
skal underrette søkeren og de øvrige berørte 
tilsynsmyndighetene om beslutningen.

7. Dersom en berørt vedkommende myndighet 
etter utløpet av firemånedersperioden har hen-
vist saken til EBA i samsvar med artikkel 19 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010, skal den kon-
soliderende tilsynsmyndighet utsette sin 
beslutning og avvente en eventuell beslutning 
som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 
nr. 3 i nevnte forordning, og skal treffe sin 
beslutning i samsvar med EBAs beslutning. 
Firemånedersperioden skal anses å utgjøre 
forliksperioden i henhold til nevnte forord-
ning. EBA skal treffe sin beslutning innen en 
måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter 
utløpet av firemånedersperioden eller etter at 
det er truffet en felles beslutning.

Artikkel 21

Aksjeeiernes godkjenning av den foreslåtte 
avtalen

1. Medlemsstatene skal kreve at en foreslått 
avtale som vedkommende myndigheter har 
godkjent, skal godkjennes av aksjeeierne i 
hvert konsernforetak som foreslås som avtale-
part. I et slikt tilfelle skal avtalen gjelde bare 
for parter med en avtale som aksjeeierne har 
godkjent i samsvar med nr. 2.

2. En avtale om konsernintern finansiell støtte 
skal være gyldig for et konsernforetak bare 

dersom dets aksjeeiere har godkjent at kon-
sernforetakets ledelsesorgan treffer en beslut-
ning om at konsernforetaket skal gi eller 
motta finansiell støtte i samsvar med avtalevil-
kårene og i samsvar med vilkårene i dette 
kapittel, og denne godkjenningen fra aksjeei-
erne ikke er tilbakekalt.

3. Ledelsesorganet for hvert foretak som er part 
i avtalen, skal hvert år framlegge en rapport 
for aksjeeierne om gjennomføringen av avta-
len og av eventuelle beslutninger som er truf-
fet i henhold til avtalen.

Artikkel 22

Oversending av avtaler om konsernintern finan-
siell støtte til omstruktureringsmyndigheter

Vedkommende myndigheter skal oversende avta-
ler om konsernintern finansiell støtte som de har 
godkjent, sammen med eventuelle endringer til de 
berørte omstruktureringsmyndighetene.

Artikkel 23

Vilkår for konsernintern finansiell støtte

1. Et konsernforetak kan gi finansiell støtte i hen-
hold til artikkel 19 bare dersom alle følgende 
vilkår er oppfylt:
a) det er rimelig å forvente at støtten i betyde-

lig omfang vil avhjelpe de finansielle van-
skelighetene i konsernforetaket som mot-
tar støtten,

b) den finansielle støtten har som formål å 
bevare eller gjenopprette den finansielle sta-
biliteten i konsernet som helhet eller i et av 
dets konsernforetak, og den ivaretar interes-
sene til konsernforetak som gir støtten,

c) den finansielle støtten gis på visse vilkår, 
herunder mot vederlag i samsvar med 
artikkel 19 nr. 7,

d) på grunnlag av opplysningene som innehas 
av ledelsesorganet i konsernforetaket som 
gir finansiell støtte, på det tidspunkt beslut-
ningen om å gi finansiell støtte treffes, er 
det rimelig å forvente at vederlaget for støt-
ten vil bli betalt og, dersom støtten gis i 
form av et lån, at lånet vil bli tilbakebetalt av 
konsernforetaket som mottar støtten. Der-
som støtten gis i form av en garanti eller en 
form for sikkerhet, skal samme vilkår 
gjelde for mottakerens ansvar dersom 
garantien eller sikkerheten utløses,

e) tildelingen av den finansielle støtten vil ikke 
skade likviditeten eller solvensen i kon-
sernforetaket som gir støtten,
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f) tildelingen av den finansielle støtten vil ikke 
utgjøre en trussel mot den finansielle stabi-
liteten, særlig ikke i medlemsstaten der 
konsernforetaket som gir støtten, ligger,

g) konsernforetaket som gir støtten, oppfyller 
på tidspunktet for tildelingen av støtten 
kapital- og likviditetskravene i direktiv 
2013/36/EU og de øvrige kravene i 
artikkel 104 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU, og 
tildelingen av den finansielle støtten skal 
ikke medføre at konsernforetaket overtrer 
disse kravene, med mindre det er gitt tilla-
telse til dette av vedkommende myndighet 
som har ansvar for det individuelle tilsynet 
med foretaket som gir støtten,

h) konsernforetaket som gir støtten, oppfyller 
på tidspunktet for tildelingen av støtten kra-
vene knyttet til store engasjementer i for-
ordning (EU) nr. 575/2013 og i direktiv 
2013/36/EU, herunder eventuell nasjonal 
lovgivning om anvendelse av mulighetene 
som omhandles der, og tildelingen av den 
finansielle støtten skal ikke medføre at kon-
sernforetaket overtrer disse kravene, med 
mindre det er gitt tillatelse til dette av ved-
kommende myndighet som har ansvar for 
det individuelle tilsynet med konsernforeta-
ket som gir støtten,

i) tildelingen av den finansielle støtten vil ikke 
begrense muligheten til å omstrukturere 
konsernforetaket som gir støtten.

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regule-
ringsstandarder for nærmere å angi vilkårene 
som er fastsatt i nr. 1 bokstav a), c), e) og i).

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen 
innen 3. juli 2015.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de 
tekniske reguleringsstandardene nevnt i første 
ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010.

3. EBA skal innen 3. januar 2016 utarbeide ret-
ningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forord-
ning (EU) nr. 1093/2010 for å fremme tilnær-
ming av praksiser for nærmere angivelse av 
vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav b), d) og f)-h) i 
denne artikkel.

Artikkel 24

Beslutning om å gi finansiell støtte

Beslutningen om å gi konsernintern finansiell 
støtte i samsvar med avtalen skal treffes av ledel-
sesorganet for konsernforetaket som gir finansiell 
støtte. Beslutningen skal være begrunnet, og for-

målet med den foreslåtte finansielle støtten skal 
være angitt. I beslutningen skal det særlig angis 
hvordan tildelingen av den finansielle støtten opp-
fyller vilkårene i artikkel 23 nr. 1. Beslutningen 
om å godkjenne konsernintern finansiell støtte i 
samsvar med avtalen skal treffes av ledelsesorga-
net for konsernforetaket som mottar den finansi-
elle støtten.

Artikkel 25

Vedkommende myndigheters innsigelsesrett

1. Før støtte gis i samsvar med en avtale om kon-
sernintern finansiell støtte, skal ledelsesorga-
net for konsernforetaket som har til hensikt å 
gi finansiell støtte, underrette
a) sin vedkommende myndighet,
b) eventuelt den konsoliderende tilsynsmyn-

dighet, dersom denne ikke er en myndig-
het nevnt i bokstav a) og c),

c) vedkommende myndighet for konsernfore-
taket som mottar den finansielle støtten, 
dersom denne ikke er en myndighet nevnt 
i bokstav a) og b), og

d) EBA.
Meldingen skal inneholde ledelsesorganets 

begrunnede beslutning i samsvar med artikkel 
24 og nærmere opplysninger om den foreslåtte 
finansielle støtten, herunder en kopi av avtalen 
om konsernintern finansiell støtte.

2. Innen fem bankdager etter at den har mottatt 
en fullstendig melding, kan vedkommende 
myndighet for konsernforetaket som gir finan-
siell støtte, forby eller begrense den finansielle 
støtten dersom den anser at vilkårene for kon-
sernintern finansiell støtte i artikkel 23 ikke er 
oppfylt. En vedkommende myndighets beslut-
ning om å forby eller begrense den finansielle 
støtten skal begrunnes.

3. Vedkommende myndighets beslutning om å 
godkjenne, forby eller begrense den finansi-
elle støtten skal umiddelbart meddeles
a) den konsoliderende tilsynsmyndighet,
b) vedkommende myndighet for konsernfore-

taket som mottar støtten, og
c) EBA.

Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal 
umiddelbart underrette tilsynskollegiets øv-
rige medlemmer og omstruktureringskollegi-
ets medlemmer.

4. Dersom den konsoliderende tilsynsmyndighet 
eller vedkommende myndighet som har 
ansvar for konsernforetaket som mottar støt-
ten, har innvendinger mot beslutningen om å 
forby eller begrense den finansielle støtten, 



2018–2019 Prop. 8 S 61
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. 
(krisehåndteringsdirektivet)

kan de innen to dager henvise saken til EBA 
og anmode om bistand i samsvar med artikkel 
31 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

5. Dersom vedkommende myndighet ikke forbyr 
eller begrenser den finansielle støtten innen 
fristen angitt i nr. 2, eller har godkjent støtten 
innen fristens utløp, kan finansiell støtte gis i 
samsvar med vilkårene som er meddelt ved-
kommende myndighet.

6. Institusjonens ledelsesorgan skal oversende 
sin beslutning om å gi finansiell støtte, til
a) vedkommende myndighet,
b) eventuelt den konsoliderende tilsynsmyn-

dighet dersom denne ikke er en myndighet 
nevnt i bokstav a) og c),

c) vedkommende myndighet for konsernfore-
taket som mottar den finansielle støtten, 
dersom denne ikke er en myndighet nevnt 
i bokstav a) og b), og

d) EBA.
Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal 

umiddelbart underrette tilsynskollegiets øv-
rige medlemmer og omstruktureringskollegi-
ets medlemmer.

7. Dersom vedkommende myndighet begrenser 
eller forbyr konsernintern finansiell støtte i hen-
hold til nr. 2 i denne artikkel, og dersom kon-
serngjenopprettingsplanen i samsvar med 
artikkel 7 nr. 5 henviser til konsernintern finan-
siell støtte, kan vedkommende myndighet for 
konsernforetaket som er pålagt en begrensning 
av eller et forbud mot støtten, anmode den kon-
soliderende tilsynsmyndighet om å foreta en ny 
vurdering av konserngjenopprettingsplanen i 
henhold til artikkel 8 eller, dersom det er utar-
beidet en individuell gjenopprettingsplan, 
anmode konsernforetaket om å framlegge en 
revidert gjenopprettingsplan.

Artikkel 26

Offentliggjøring av opplysninger

1. Medlemsstatene skal sikre at konsernforetak 
offentliggjør hvorvidt de er part i en avtale om 
konsernintern finansiell støtte i henhold til 
artikkel 19, og offentliggjør en beskrivelse av 
en slik eventuell avtales alminnelige vilkår 
samt navnene på konsernforetakene som er 
part i den, og ajourfører disse opplysningene 
minst en gang i året.

Artikkel 431-434 i forordning (EF) nr. 575/
2013 får anvendelse.

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjen-
nomføringsstandarder for å fastsette formen 
på og innholdet i beskrivelsen nevnt i nr. 1.

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske gjennomføringsstandarder for Kommi-
sjonen innen 3. juli 2015.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta ut-
kastene til tekniske gjennomføringsstandarder 
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Avdeling III

Tidlig inngrep

Artikkel 27

Tiltak for tidlig inngrep

1. Dersom en institusjon overtrer, eller på grunn 
av blant annet en raskt forverret finansiell stil-
ling, herunder en forverret likviditetssitua-
sjon, økende gjeldsgrad, misligholdte lån eller 
konsentrasjon av engasjementer, vurdert på 
grunnlag av et sett av utløsende faktorer, som 
kan omfatte institusjonens krav til ansvarlig 
kapital pluss 1,5 prosentpoeng, i nær framtid 
kan forventes å overtre kravene i forordning 
(EU) nr. 575/2013, direktiv 2013/36/EU, avde-
ling II i direktiv 2014/65/EU eller noen av arti-
klene 3-7, 14-17 og 24-26 i forordning (EU) nr. 
600/2014, skal medlemsstatene sikre at ved-
kommende myndigheter, uten at det berører 
tiltakene nevnt i artikkel 104 i direktiv 2013/
36/EU, når det er relevant, kan treffe minst 
følgende tiltak:
a) kreve at institusjonens ledelsesorgan gjen-

nomfører en/et eller flere av ordningene 
eller tiltakene som angis i gjenopprettings-
planen, eller i samsvar med artikkel 5 nr. 2 
ajourfører en slik gjenopprettingsplan, der-
som omstendighetene som førte til tidlig 
inngrep, avviker fra antakelsene i den opp-
rinnelige gjenopprettingsplanen, og gjen-
nomfører en/et eller flere av ordningene 
eller tiltakene som er angitt i den ajourførte 
planen, innenfor en fastsatt tidsramme og 
for å sikre at vilkårene nevnt i innledningen 
ikke lenger får anvendelse,

b) kreve at institusjonens ledelsesorgan 
undersøker situasjonen, fastsetter tiltak for 
å løse eventuelle problemer som finnes, og 
utarbeider et handlingsprogram for å løse 
problemene samt en tidsplan for å gjennom-
føre det,

c) kreve at institusjonens ledelsesorgan inn-
kaller til generalforsamling, eller, dersom 
ledelsesorganet ikke oppfyller dette kravet, 
direkte innkalle til generalforsamling i insti-
tusjonen, og i begge tilfeller fastsette dags-
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ordenen og kreve at aksjeeierne skal vur-
dere vedtakelse av visse beslutninger,

d) kreve at et eller flere medlemmer av ledel-
sesorganet eller den øverste ledelsen avset-
tes eller skiftes ut, dersom disse personene 
ikke anses som egnede til å utføre sine opp-
gaver i henhold til artikkel 13 i direktiv 
2013/36/EU eller artikkel 9 i direktiv 2014/
65/EU,

e) kreve at institusjonens ledelsesorgan utar-
beider en plan for forhandling om omstruk-
turering av gjelden med noen av eller alle 
dens kreditorer i samsvar med gjenoppret-
tingsplanen, når det er relevant,

f) kreve endringer av institusjonens forret-
ningsstrategi,

g) kreve endringer av institusjonens rettslige 
eller operative strukturer, og

h) innhente alle nødvendige opplysninger, 
også gjennom stedlig tilsyn, og gi omstruk-
tureringsmyndigheten alle opplysninger 
som er nødvendige for å ajourføre omstruk-
tureringsplanen og forberede en eventuell 
omstrukturering av institusjonen, og for å 
foreta en verdsetting av institusjonens eien-
deler og forpliktelser i henhold til artikkel 
36.

2. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 
myndigheter umiddelbart underretter 
omstruktureringsmyndighetene når de har 
fastslått at vilkårene i nr. 1 er oppfylt i forbin-
delse med en institusjon, og at omstrukture-
ringsmyndighetenes fullmakter omfatter full-
makt til å kreve at institusjonen skal kontakte 
potensielle kjøpere med sikte på å forberede 
en omstrukturering av institusjonen, med for-
behold for vilkårene i artikkel 39 nr. 2 og 
bestemmelsene om fortrolighet i artikkel 84.

3. For hvert av tiltakene nevnt i nr. 1 skal ved-
kommende myndigheter fastsette en egnet 
frist for gjennomføring som gjør det mulig for 
vedkommende myndighet å evaluere tiltakets 
effektivitet.

4. EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslin-
jer i samsvar med artikkel 16 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010 for å fremme ensartet 
anvendelse av de utløsende faktorene for tilta-
kene nevnt i nr. 1 i denne artikkel.

5. I lys av eventuelle erfaringer som er gjort ved 
anvendelsen av retningslinjene nevnt i nr. 4, 
kan EBA utarbeide utkast til tekniske regule-
ringsstandarder for å fastsette et minstesett av 
utløsende faktorer for tiltakene nevnt i nr. 1.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta de tekniske reguleringsstandardene 

nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 
i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 28

Avsettelse av den øverste ledelsen og ledelses-
organet

Dersom en institusjons finansielle stilling er bety-
delig forverret, eller dersom det forekommer 
alvorlige overtredelser av lover, forskrifter eller 
institusjonens vedtekter, eller alvorlige adminis-
trative uregelmessigheter, og dersom andre tiltak 
truffet i samsvar med artikkel 27 ikke er tilstrek-
kelige til å endre situasjonen, skal medlemssta-
tene sikre at vedkommende myndigheter kan 
kreve at institusjonens øverste ledelse eller ledel-
sesorgan avsettes, i sin helhet eller når det gjelder 
enkeltpersoner. Utnevnelsen av en ny øverste 
ledelse eller et nytt ledelsesorgan skal skje i sam-
svar med nasjonal lovgivning og unionsretten, og 
skal kreve vedkommende myndighets godkjen-
ning eller samtykke.

Artikkel 29

Midlertidig forvalter

1. Når vedkommende myndighet ikke anser at 
en utskifting av den øverste ledelsen eller 
ledelsesorganet i henhold til artikkel 28 er til-
strekkelig til å bedre situasjonen, skal med-
lemsstatene sikre at vedkommende myndig-
heter kan utpeke én eller flere midlertidige 
forvaltere for institusjonen. Vedkommende 
myndigheter kan, ut fra det som er rimelig i 
hvert enkelt tilfelle, utpeke en midlertidig for-
valter enten til midlertidig å overta institusjo-
nens ledelsesorgan eller til midlertidig å sam-
arbeide med institusjonens ledelsesorgan, og 
vedkommende myndighet skal meddele sin 
beslutning på tidspunktet for utpekingen. Der-
som vedkommende myndighet utpeker en 
midlertidig forvalter til å samarbeide med 
institusjonens ledelsesorgan, skal den på tids-
punktet for utpekingen fastsette den midlerti-
dige forvalterens rolle, oppgaver og fullmakter 
samt eventuelle krav om at institusjonens 
ledelsesorgan skal rådspørre den midlertidige 
forvalteren eller innhente dennes samtykke, 
før den treffer bestemte beslutninger eller til-
tak. Det skal kreves at vedkommende myndig-
het offentliggjør utpekingen av en eventuell 
midlertidig forvalter, unntatt dersom den mid-
lertidige forvalteren ikke har fullmakt til å 
representere institusjonen. Medlemsstatene 
skal videre sikre at en eventuell midlertidig 
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forvalter har de kvalifikasjoner, evner og kunn-
skaper som kreves for å utføre de pålagte opp-
gavene, og at det ikke foreligger interessekon-
flikter.

2. Vedkommende myndighet skal på tidspunktet 
for utpekingen fastsette fullmaktene til den 
midlertidige forvalteren ut fra det som er rime-
lig i hvert enkelt tilfelle. Slike fullmakter kan 
omfatte noen av eller alle fullmaktene som 
institusjonens ledelsesorgan har i henhold til 
institusjonens vedtekter og nasjonal lovgiv-
ning, herunder fullmakt til å utøve noen av 
eller alle ledelsesorganets administrative funk-
sjoner. Den midlertidige forvalterens fullmak-
ter i forbindelse med institusjonen skal være i 
samsvar med gjeldende selskapsrett.

3. Vedkommende myndighet skal på tidspunktet 
for utpekingen fastsette den midlertidige for-
valterens rolle og oppgaver, som kan omfatte 
undersøkelse av institusjonens finansielle stil-
ling, forvaltningen av institusjonens virksom-
het eller en del av den for å bevare eller gjen-
opprette institusjonens finansielle stilling og 
treffe tiltak for å gjenopprette en sunn og for-
svarlig forvaltning av institusjonens virksom-
het. Vedkommende myndighet skal på tids-
punktet for utpekingen fastsette eventuelle 
begrensninger for den midlertidige forvalte-
rens rolle og funksjoner.

4. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 
myndigheter har enekompetanse til å utpeke 
og avsette en midlertidig forvalter. Vedkom-
mende myndighet kan avsette en midlertidig 
forvalter når som helst og av hvilken som helst 
grunn. Vedkommende myndighet kan når som 
helst endre vilkårene for utpeking av en mid-
lertidig forvalter, med forbehold for denne 
artikkel.

5. Vedkommende myndighet kan kreve at noen 
av en midlertidig forvalters tiltak skal for-
håndsgodkjennes av vedkommende myndig-
het. Vedkommende myndighet skal fastsette 
alle slike krav på tidspunktet for utpeking av 
en midlertidig forvalter eller ved en endring av 
vilkårene for utpeking av en midlertidig forval-
ter.

Den midlertidige forvalteren kan i alle tilfel-
ler anvende fullmakten til å innkalle til general-
forsamling i institusjonen og fastsette dagsor-
denen for generalforsamlingen bare etter sam-
tykke fra vedkommende myndighet.

6. Vedkommende myndighet kan kreve at den 
midlertidige forvalteren, med en hyppighet 
som fastsettes av vedkommende myndighet 
og når forvalterens oppdrag avsluttes, skal 

utarbeide rapporter om institusjonens finansi-
elle stilling og om de tiltak vedkommende har 
vedtatt i løpet av mandatperioden.

7. En midlertidig forvalter skal ikke utpekes for 
mer enn ett år. Denne perioden kan unntaksvis 
fornyes dersom vilkårene for utpeking av en 
midlertidig forvalter fortsatt er oppfylt. Ved-
kommende myndighet skal ha ansvar for å 
avgjøre om vilkårene er egnede for å beholde 
en midlertidig forvalter og for å begrunne en 
slik beslutning overfor aksjeeierne.

8. Med forbehold for denne artikkel skal utpekin-
gen av en midlertidig forvalter ikke berøre 
aksjeeiernes rettigheter i henhold til unions-
retten eller nasjonal selskapsrett.

9. Medlemsstatene kan i samsvar med nasjonal 
lovgivning begrense en midlertidig forvalters 
ansvar for handlinger og utelatelser i forbin-
delse med utførelsen av vedkommendes opp-
gaver som midlertidig forvalter i samsvar med 
nr. 3.

10. En midlertidig forvalter som er utpekt i hen-
hold til denne artikkel, skal ikke anses å være 
en «skyggeleder» eller en faktisk leder i hen-
hold til nasjonal lovgivning.

Artikkel 30

Samordning av tiltak for tidlig inngrep og 
utpeking av en midlertidig forvalter i forbindelse 
med konserner

1. Dersom vilkårene for å pålegge kravene i hen-
hold til artikkel 27 eller for å utpeke en midler-
tidig forvalter i henhold til artikkel 29 er opp-
fylt for et morforetak i Unionen, skal den kon-
soliderende tilsynsmyndighet underrette EBA 
og rådspørre de øvrige vedkommende 
myndigheter i tilsynskollegiet.

2. Etter denne meldingen og dette samrådet skal 
den konsoliderende tilsynsmyndighet beslutte 
om den vil anvende noen av tiltakene i artikkel 
27 eller utpeke en midlertidig forvalter i hen-
hold til artikkel 29 når det gjelder det berørte 
morforetaket i Unionen, idet det tas hensyn til 
disse tiltakenes innvirkning på konsernforeta-
kene i andre medlemsstater. Den konsolide-
rende tilsynsmyndighet skal underrette de 
øvrige vedkommende myndigheter i tilsyn-
skollegiet og EBA om beslutningen.

3. Dersom vilkårene for å pålegge kravene i hen-
hold til artikkel 27 eller for å utpeke en midler-
tidig forvalter i henhold til artikkel 29 er opp-
fylt for et datterforetak av et morforetak i Uni-
onen, skal vedkommende myndighet som har 
ansvar for tilsynet på individuelt grunnlag, og 
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som har til hensikt å treffe tiltak i henhold til 
disse artiklene, underrette EBA og rådspørre 
den konsoliderende tilsynsmyndighet.

Når den har mottatt underretningen, kan 
den konsoliderende tilsynsmyndighet vurdere 
sannsynlige innvirkning på konsernet eller for 
konsernforetak i andre medlemsstater, av å på-
legge krav i henhold til artikkel 27 eller utpeke 
en midlertidig forvalter for den berørte institu-
sjonen i henhold til artikkel 29. Den skal innen 
tre dager underrette vedkommende myndig-
het om denne vurderingen.

Etter denne meldingen og dette samrådet 
skal vedkommende myndighet beslutte om 
den vil anvende noen av tiltakene i artikkel 27 
eller utpeke en midlertidig forvalter i henhold 
til artikkel 29. Beslutningen skal treffes idet 
det tas behørig hensyn til den konsoliderende 
tilsynsmyndighets vurdering. Vedkommende 
myndighet skal underrette den konsolide-
rende tilsynsmyndighet og de øvrige vedkom-
mende myndigheter i tilsynskollegiet samt 
EBA om beslutningen.

4. Dersom flere enn én vedkommende myndig-
het har til hensikt å utpeke en midlertidig for-
valter eller å anvende noen av tiltakene i artik-
kel 27 for flere enn én institusjon i samme kon-
sern, skal den konsoliderende tilsynsmyndig-
het og de øvrige berørte vedkommende 
myndigheter vurdere om det er mer hensikts-
messig å utpeke den samme midlertidige for-
valteren for alle berørte foretak eller å sam-
ordne anvendelsen av noen av tiltakene i artik-
kel 27 på flere enn én institusjon, med sikte på 
å fremme løsninger som gjenoppretter den 
berørte institusjonens finansielle stilling. Vur-
deringen skal utformes som en felles beslut-
ning fra den konsoliderende tilsynsmyndighet 
og de øvrige berørte vedkommende myndig-
heter. Den felles beslutningen skal treffes 
innen fem dager etter meldingen nevnt i nr. 1. 
Den felles beslutningen skal være begrunnet 
og foreligge i et dokument som den konsolide-
rende tilsynsmyndighet skal oversende til 
morforetaket i Unionen.

EBA kan etter anmodning fra en vedkom-
mende myndighet bistå vedkommende 
myndigheter med å komme til enighet i sam-
svar med artikkel 31 i forordning (EU) nr. 
1093/2010.

Dersom en felles beslutning ikke foreligger 
innen fem dager, kan den konsoliderende til-
synsmyndighet og datterforetakenes vedkom-
mende myndigheter treffe sine egne individu-
elle beslutninger om utpeking av en midlerti-

dig forvalter for institusjoner som de har 
ansvar for, og om anvendelse av noen av tilta-
kene i artikkel 27.

5. Dersom en berørt vedkommende myndighet 
har innvendinger mot beslutningen som er 
meddelt i samsvar med nr. 1 eller 3, eller i 
mangel av en felles beslutning i henhold til nr. 
4, kan vedkommende myndighet henvise 
saken til EBA i samsvar med nr. 6.

6. EBA kan etter anmodning fra en vedkom-
mende myndighet bistå vedkommende 
myndigheter som har til hensikt å anvende ett 
eller flere av tiltakene i artikkel 27 nr. 1 bok-
stav a) i dette direktiv, med hensyn til nr. 4, 10, 
11 og 19 i avsnitt A i vedlegget til dette direk-
tiv, eller artikkel 27 nr. 1 bokstav e) eller bok-
stav g) i dette direktiv, med å komme til enig-
het i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i forord-
ning (EU) nr. 1093/2010.

7. Hver vedkommende myndighets beslutning 
skal være begrunnet. Når beslutningen utar-
beides, skal det tas hensyn til de synspunkter 
og forbehold som de øvrige vedkommende 
myndigheter har gitt uttrykk for i løpet av 
høringsperioden nevnt i nr. 1 eller 3 eller fem-
dagersperioden nevnt i nr. 4, samt til beslutnin-
gens potensielle innvirkning på den finansielle 
stabiliteten i de berørte medlemsstater. Den 
konsoliderende tilsynsmyndighet skal over-
sende beslutningene til morforetaket i Unio-
nen, og de respektive vedkommende myndig-
heter skal oversende beslutningene til datter-
foretakene.

Dersom en berørt vedkommende myndig-
het i de tilfellene som er nevnt i nr. 6 i denne ar-
tikkel, før utløpet av høringsperioden som er 
nevnt i nr. 1 og 3 i denne artikkel, eller ved ut-
løpet av femdagersperioden som er nevnt i nr. 
4 i denne artikkel, har henvist saken til EBA i 
samsvar med artikkel 19 nr. 3 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010, skal den konsoliderende 
tilsynsmyndighet og de øvrige vedkommende 
myndigheter utsette sine beslutninger og av-
vente en eventuell beslutning som treffes av 
EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte 
forordning, og skal treffe sine beslutninger i 
samsvar med EBAs beslutning. Femdagerspe-
rioden skal anses å utgjøre forliksperioden i 
henhold til nevnte forordning. EBA skal treffe 
sin beslutning innen tre dager. Saken kan ikke 
henvises til EBA etter utløpet av femdagerspe-
rioden eller etter at det er truffet en felles be-
slutning.

8. Dersom en beslutning fra EBA ikke foreligger 
innen tre dager, får de enkelte beslutningene 
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som er truffet i samsvar med nr. 1 eller 3 eller 
nr. 4 tredje ledd, anvendelse.

Avdeling IV

Omstrukturering

Kapittel I

Mål, vilkår og alminnelige prinsipper

Artikkel 31

Omstruktureringsmål

1. Når omstruktureringsmyndighetene anvender 
omstruktureringsverktøyene og -fullmaktene, 
skal de ta hensyn til omstruktureringsmålene 
og velge de verktøyene og fullmaktene som er 
mest hensiktsmessige for å nå de fastsatte 
målene i hvert enkelt tilfelle.

2. Omstruktureringsmålene nevnt i nr. 1 er
a) å sikre at kritiske funksjoner opprettholdes,
b) å unngå en betydelig negativ virkning for 

finanssystemet, særlig ved å forebygge 
spredningsvirkninger, herunder for mar-
kedsinfrastruktur, og ved å opprettholde 
markedsdisiplin,

c) å beskytte offentlige midler ved mest mulig 
å redusere avhengigheten av ekstraordi-
nær finansiell støtte fra det offentlige,

d) å beskytte innskytere som er omfattet av 
direktiv 2014/49/EU, og investorer som er 
omfattet av direktiv 97/9/EF,

e) å beskytte kundenes midler og eiendeler.
Når omstruktureringsmyndigheten arbei-

der for å nå ovennevnte mål, skal den gå inn for 
å redusere omstruktureringskostnadene mest 
mulig og unngå verditap, med mindre det er 
nødvendig for å nå omstruktureringsmålene.

3. Med forbehold for andre bestemmelser i dette 
direktiv er alle omstruktureringsmålene like 
viktige, og omstruktureringsmyndighetene 
skal avveie dem ut fra arten og omstendighe-
tene i hvert enkelt tilfelle.

Artikkel 32

Vilkår for omstrukturering

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene treffer et omstruktu-
reringstiltak overfor en institusjon nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav a) bare dersom 
omstruktureringsmyndigheten anser alle føl-
gende vilkår som oppfylt:
a) vedkommende myndighet har etter samråd 

med omstruktureringsmyndigheten eller, 
med forbehold for vilkårene i nr. 2, 

omstruktureringsmyndigheten har etter 
samråd med vedkommende myndighet 
foretatt en konstatering av at institusjonen 
svikter eller kan forventes å svikte,

b)  idet det tas hensyn til tidsfaktoren og andre 
relevante omstendigheter, er det ingen 
utsikter til at noe annet tiltak iverksatt over-
for institusjonen av privat sektor, herunder 
tiltak truffet gjennom en institusjonell 
beskyttelsesordning, eller tilsynstiltak, her-
under tiltak for tidlig inngrep eller nedskriv-
ning eller konvertering av relevante kapita-
linstrumenter i samsvar med artikkel 59 nr. 
2, innen rimelig tid vil kunne hindre at insti-
tusjonen svikter,

c) et omstruktureringstiltak er nødvendig av 
hensyn til offentlighetens interesse i hen-
hold til nr. 5.

2. Medlemsstatene kan fastsette at både vedkom-
mende myndighet og omstruktureringsmyn-
digheten etter samråd med vedkommende 
myndighet kan foreta konstateringen av at 
institusjonen svikter eller kan forventes å 
svikte i henhold til nr. 1 bokstav a), når 
omstruktureringsmyndighetene i henhold til 
nasjonal lovgivning har de nødvendige verk-
tøyene for å foreta en slik konstatering, særlig 
tilstrekkelig tilgang til relevante opplysninger. 
Vedkommende myndighet skal umiddelbart 
framlegge for omstruktureringsmyndigheten 
alle relevante opplysninger som denne anmo-
der om med sikte på å foreta sin vurdering.

3. Et tidligere vedtatt tiltak for tidlig inngrep i 
samsvar med artikkel 27 er ikke et vilkår for å 
vedta et omstruktureringstiltak.

4. Med sikte på anvendelsen av nr. 1 bokstav a) 
skal en institusjon anses å svikte eller å kunne 
forventes å svikte, under én eller flere av føl-
gende omstendigheter:
a) institusjonen overtrer, eller det foreligger 

objektive opplysninger til støtte for en kon-
statering av at institusjonen i nær framtid vil 
overtre kravene for fortsatt tillatelse på en 
slik måte at vedkommende myndighet kan 
tilbakekalle tillatelsen blant annet, men 
ikke bare fordi institusjonen er påført eller 
sannsynligvis vil bli påført tap av hele eller 
en betydelig del av dens ansvarlige kapital,

b) institusjonens eiendeler er, eller det fore-
ligger objektive opplysninger til støtte for 
en konstatering av at institusjonens eiende-
ler i nær framtid vil være mindre enn dens 
forpliktelser,

c) institusjonen er, eller det foreligger objek-
tive opplysninger til støtte for en konstate-
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ring av at institusjonens eiendeler i nær 
framtid vil være ute av stand til å betale sin 
gjeld eller andre forpliktelser når den eller 
de forfaller,

d) det kreves ekstraordinær finansiell støtte 
fra det offentlige, unntatt når den ekstraor-
dinære finansielle støtten fra det offentlige 
gis i en av følgende former for å unngå eller 
bøte på en alvorlig forstyrrelse i en med-
lemsstats økonomi og opprettholde finansi-
ell stabilitet:
i) en statsgaranti til dekning av likviditets-

fasiliteter som gjøres tilgjengelige av 
sentralbankene i henhold til sentralban-
kenes vilkår,

ii) en statsgaranti for nylig utstedte forplik-
telser, eller

iii) tilskudd av ansvarlig kapital eller kjøp 
av kapitalinstrumenter til priser og på 
vilkår som ikke gir institusjonen en for-
del, dersom ingen av omstendighetene 
nevnt i bokstav a), b) eller c) i dette 
nummer eller i artikkel 59 nr. 3 fore-
ligger når den offentlige støtten gis.
I hvert av tilfellene nevnt i første ledd 

bokstav d) i)-iii) skal garantitiltakene eller 
de tilsvarende tiltakene være begrenset til 
solvente institusjoner og være betinget av 
endelig godkjenning i henhold til Unionens 
statsstøtteregler. Disse tiltakene skal være 
forebyggende, midlertidige og egnede for å 
bøte på følgene av den alvorlige forstyrrel-
sen, og de skal ikke anvendes for å utligne 
tap som institusjonen er påført eller sann-
synligvis vil bli påført i nær framtid.

Støttetiltak i henhold til første ledd bok-
stav d) iii) skal begrenses til tilskudd som 
kreves for å håndtere kapitalmangel som er 
fastslått i stresstester på nasjonalt plan, uni-
onsplan eller innenfor rammen for den fel-
les tilsynsordningen, vurderinger av eien-
delenes kvalitet eller tilsvarende kontroller 
som Den europeiske sentralbank, EBA el-
ler nasjonale myndigheter gjennomfører, 
og som, når det er relevant, er bekreftet av 
vedkommende myndigheter.

EBA skal innen 3. januar 2015 utstede 
retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010 om den ty-
pen av ovennevnte tester, vurderinger eller 
kontroller som kan føre til slik støtte.

Innen 31. desember 2015 skal Kommi-
sjonen vurdere om det fortsatt er behov for 
å gi tillatelse til støttetiltakene i henhold til 
første ledd bokstav d) iii), samt hvilke vilkår 

som i så fall må være oppfylt, og oversende 
en rapport om dette til Europaparlamentet 
og Rådet. Rapporten skal eventuelt følges 
av et forslag til regelverk.

5. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav c) i denne 
artikkel skal et omstruktureringstiltak anses å 
være i offentlighetens interesse dersom det er 
nødvendig for å oppnå og står i forhold til ett 
eller flere av omstruktureringsmålene nevnt i 
artikkel 31, og en avvikling av institusjonen 
gjennom ordinær insolvensbehandling ikke 
ville føre til at omstruktureringsmålene ble 
nådd i samme omfang.

6. EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslin-
jer i samsvar med artikkel 16 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010 med sikte på å fremme til-
nærming av tilsyns- og omstruktureringsprak-
siser med hensyn til de ulike situasjonene der 
en institusjon skal anses å svikte eller å kunne 
forventes å svikte.

Artikkel 33

Vilkår for omstrukturering når det gjelder finans-
institusjoner og holdingselskaper

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene kan treffe et omstruktu-
reringstiltak overfor en finansinstitusjon som 
er nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), dersom 
vilkårene i artikkel 32 nr. 1 er oppfylt med hen-
syn til både finansinstitusjonen og med hensyn 
til morforetaket som er omfattet av konsoli-
dert tilsyn.

2. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene kan treffe et omstruktu-
reringstiltak overfor et foretak som er nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller d), dersom vil-
kårene i artikkel 32 nr. 1 er oppfylt med hen-
syn til både foretaket som er nevnt i artikkel 1 
nr. 1 bokstav c) eller d), og med hensyn til ett 
eller flere datterforetak som er institusjoner, 
eller dersom tredjestatsmyndigheten, forutsatt 
at datterforetaket ikke er etablert i Unionen, 
har fastslått at den oppfyller vilkårene for 
omstrukturering i henhold til retten i denne 
tredjestaten.

3. Dersom et blandet holdingselskaps datterinsti-
tusjoner direkte eller indirekte eies av et mel-
lomliggende finansielt holdingselskap, skal 
medlemsstatene sikre at omstruktureringstil-
tak med sikte på konsernomstrukturering tref-
fes overfor det mellomliggende finansielle hol-
dingselskapet, og de skal ikke treffe omstruktu-
reringstiltak med sikte på konsernomstrukture-
ring overfor det blandede holdingselskapet.
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4. Med forbehold for nr. 3 i denne artikkel kan 
omstruktureringsmyndighetene, uansett om 
et foretak som er nevnt i artikkel 1 nr. 1 bok-
stav c) eller d), ikke oppfyller vilkårene i artik-
kel 32 nr. 1, treffe omstruktureringstiltak over-
for et foretak som er nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav c) eller d), dersom ett eller flere av 
datterforetakene som er institusjoner, oppfyl-
ler vilkårene i artikkel 32 nr. 1, 4 og 5, og deres 
eiendeler og forpliktelser er av en slik art at 
deres svikt utgjør en trussel mot en institusjon 
eller konsernet som helhet, eller dersom med-
lemsstatens insolvenslovgivning krever at et 
konsern behandles som en helhet, og 
omstruktureringstiltak overfor foretaket nevnt 
i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller d) er nødven-
dig for å omstrukturere slike datterforetak 
som er institusjoner, eller for å omstrukturere 
hele konsernet.

Ved anvendelsen av nr. 2 og første ledd i 
dette nummer kan omstruktureringsmyndig-
heten for institusjonen og omstrukturerings-
myndigheten for foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 
1 bokstav c) eller d), når de tar stilling til om vil-
kårene i artikkel 32 nr. 1 er oppfylt med hensyn 
til ett eller flere datterforetak som er institusjo-
ner, gjennom en felles avtale se bort fra eventu-
elle konserninterne overføringer av kapital el-
ler tap mellom foretakene, herunder anvendel-
sen av nedskrivnings- eller konverteringsfull-
makter.

Artikkel 34

Alminnelige prinsipper for omstrukturering

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene, når de anvender omstruk-
tureringsverktøyene og -fullmaktene, treffer 
alle egnede tiltak for å sikre at omstruktu-
reringstiltaket treffes i samsvar med følgende 
prinsipper:
a) aksjeeierne i institusjonen som omstruktu-

reres, bærer de første tapene,
b) kreditorene i institusjonen som omstruktu-

reres, bærer tapene etter aksjeeierne i sam-
svar med den prioriterte rekkefølgen av 
deres fordringer ved ordinær insolvensbe-
handling, med mindre noe annet er uttryk-
kelig fastsatt i dette direktiv,

c) ledelsesorganet og den øverste ledelsen i 
institusjonen som omstruktureres, skiftes 
ut, unntatt i tilfeller der det anses nødven-
dig helt eller delvis, avhengig av omstendig-
hetene, å beholde ledelsesorganet og den 

øverste ledelsen for å nå omstrukturerings-
målene,

d) ledelsesorganet og den øverste ledelsen i 
institusjonen som omstruktureres, skal gi 
all bistand som er nødvendig for å nå 
omstruktureringsmålene,

e) fysiske og juridiske personer gjøres ansvar-
lige i samsvar med medlemsstatens sivil- 
eller strafferett, for at institusjonen svikter,

f) kreditorer i samme klasse behandles på 
samme måte, med mindre noe annet er fast-
satt i dette direktiv,

g) ingen kreditor skal påføres større tap enn 
vedkommende hadde blitt påført dersom 
institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 
1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) hadde blitt 
avviklet gjennom ordinær insolvensbe-
handling i samsvar med beskyttelsestilta-
kene nevnt i artikkel 73-75,

h) dekkede innskudd er fullt beskyttet, og
i) omstruktureringstiltak treffes i samsvar 

med beskyttelsestiltakene i dette direktiv.
2. Dersom en institusjon er et konsernforetak, 

skal omstruktureringsmyndighetene, uten at 
det berører artikkel 31, anvende omstrukture-
ringsverktøy og -fullmakter på en måte som får 
minst mulig innvirkning på andre konsernfore-
tak og konsernet som helhet, og gir minst 
mulig negative virkninger for den finansielle 
stabiliteten i Unionen og dens medlemsstater, 
særlig i stater der konsernet utøver virksom-
het.

3. Når medlemsstatene anvender omstrukture-
ringsverktøyene og -fullmaktene, skal de sikre 
at de overholder Unionens statsstøtteregler, 
når det er relevant.

4. Når verktøyet for virksomhetssalg, broinstitu-
sjonsverktøyet eller verktøyet for deling av 
eiendeler anvendes på en institusjon eller et 
foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c), 
eller d), skal denne institusjonen eller foreta-
ket anses å være gjenstand for konkursbe-
handling eller en tilsvarende insolvensbehand-
ling ved anvendelse av artikkel 5 nr. 1 i rådsdi-
rektiv 2001/23/EF30.

5. Når omstruktureringsmyndighetene anvender 
omstruktureringsverktøyene og -fullmaktene, 
skal de underrette og rådspørre arbeidstaker-
representanter dersom det er hensiktsmessig.

30 Rådsdirektiv 2001/23/EF av 12. mars 2001 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av arbeids-
takernes rettigheter ved overdragelse av foretak, virksom-
heter eller deler av foretak eller virksomheter (EFT L 82 av 
22.3.2001, s. 16).
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6. Omstruktureringsmyndighetene skal anvende 
omstruktureringsverktøy og -fullmakter uten 
at dette berører bestemmelsene om arbeidsta-
kerrepresentasjon i ledelsesorganer i henhold 
til nasjonal lovgivning eller praksis.

Kapittel II

Særskilt forvaltning

Artikkel 35

Særskilt forvaltning

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene kan utpeke en særskilt for-
valter til å overta ledelsesorganet i institusjo-
nen som omstruktureres. Omstrukturerings-
myndighetene skal offentliggjøre utpekingen 
av en særskilt forvalter. Medlemsstatene skal 
videre sikre at den særskilte forvalteren har 
de nødvendige kvalifikasjoner, evner og kunn-
skaper for å utøve sine funksjoner.

2. Den særskilte forvalteren skal ha alle fullmak-
ter som aksjeeierne og institusjonens ledelses-
organ har. Den særskilte forvalteren kan imid-
lertid anvende slike fullmakter bare under 
omstruktureringsmyndighetens kontroll.

3. Den særskilte forvalteren skal ha en lovfestet 
plikt til å treffe alle nødvendige tiltak for å 
fremme omstruktureringsmålene nevnt i 
artikkel 31 og gjennomføre omstrukturerings-
tiltak i samsvar med omstruktureringsmyndig-
hetens beslutning. Denne oppgaven skal ved 
behov ha forrang framfor enhver annen ledel-
sesoppgave i henhold til institusjonens vedtek-
ter eller nasjonal lovgivning, i den utstrekning 
oppgavene er uforenlige. Disse tiltakene kan 
omfatte en kapitalforhøyelse, omorganisering 
av institusjonens eierstruktur, eller at andre 
finansielt og organisatorisk sunne institusjo-
ner overtar institusjonen i samsvar med 
omstruktureringsverktøyene nevnt i kapittel 
IV.

4. Omstruktureringsmyndighetene kan sette 
grenser for en særskilt forvalters tiltak, eller 
kreve at enkelte av den særskilte forvalterens 
tiltak skal forhåndsgodkjennes av omstruktu-
reringsmyndigheten. Omstruktureringsmyn-
dighetene kan til enhver tid avsette den sær-
skilte forvalteren.

5. Medlemsstatene skal kreve at en særskilt for-
valter, med en hyppighet som fastsettes av 
omstruktureringsmyndigheten, og ved begyn-
nelsen og slutten av forvalterens oppdrag, skal 
utarbeide rapporter for den utpekende 
omstruktureringsmyndigheten om institusjo-

nens økonomiske og finansielle stilling og om 
de tiltakene vedkommende har gjennomført i 
forbindelse med sitt oppdrag.

6. Den særskilte forvalteren skal ikke utpekes 
for mer enn ett år. Denne perioden kan unn-
taksvis fornyes dersom omstruktureringsmyn-
digheten fastslår at vilkårene for utpeking av 
en særskilt forvalter fortsatt er oppfylt.

7. Dersom flere enn én omstruktureringsmyn-
dighet har til hensikt å utpeke en særskilt for-
valter for et foretak som er tilknyttet et kon-
sern, skal de vurdere om det er mer hensikts-
messig å utpeke samme særskilte forvalter for 
alle de berørte foretakene med sikte på å gjøre 
det lettere å finne løsninger som gjenoppretter 
de berørte foretakenes økonomiske soliditet.

8. Ved insolvens i tilfeller der det i henhold til 
nasjonal lovgivning skal foretas insolvensfor-
valtning, skal denne forvaltningen anses som 
særskilt forvaltning som nevnt i denne artik-
kel.

Kapittel III

Verdsetting

Artikkel 36

Verdsetting i forbindelse med omstrukturering

1. Før omstruktureringsmyndighetene treffer 
omstruktureringstiltak eller anvender fullmak-
ten til å nedskrive eller konvertere relevante 
kapitalinstrumenter, skal de sikre at det fore-
tas en rimelig, forsiktig og realistisk verdset-
ting av eiendeler og forpliktelser som tilhører 
institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 
nr. 1 bokstav b), c) eller d), av en person som 
er uavhengig av alle offentlige myndigheter, 
herunder omstruktureringsmyndigheten, og 
institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 
nr. 1 bokstav b), c) eller d). Når alle kravene i 
denne artikkel er oppfylt, skal verdsettingen 
anses som endelig, med forbehold for nr. 13 og 
artikkel 85.

2. Dersom det ikke er mulig å foreta en uavhen-
gig verdsetting i henhold til nr. 1, kan 
omstruktureringsmyndighetene foreta en mid-
lertidig verdsetting av eiendeler og forpliktel-
ser som tilhører institusjonen eller foretaket 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i 
denne artikkel, i samsvar med nr. 9 i denne 
artikkel.

3. Formålet med verdsettingen skal være å vur-
dere verdien av eiendeler og forpliktelser som 
tilhører institusjonen eller foretaket nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), når den 
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berørte institusjonen eller foretaket oppfyller 
vilkårene for omstrukturering i artikkel 32 og 
33.

4. Verdsettingen skal ha følgende mål:
a) å underbygge konstateringen av hvorvidt 

vilkårene for omstrukturering eller vilkå-
rene for nedskrivning eller konvertering av 
kapitalinstrumenter er oppfylt,

b) dersom vilkårene for omstrukturering er 
oppfylt, å underbygge beslutningen om 
hvilke egnede omstruktureringstiltak som 
skal treffes overfor institusjonen eller fore-
taket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 
eller d),

c) dersom fullmakten til å nedskrive eller kon-
vertere relevante kapitalinstrumenter 
anvendes, å underbygge beslutningen om 
omfanget av annulleringen eller utvannin-
gen av aksjer eller andre eierinstrumenter 
samt omfanget av nedskrivningen eller kon-
verteringen av relevante kapitalinstrumen-
ter,

d) dersom det interne tapsdekningsverktøyet 
anvendes, å underbygge beslutningen om 
omfanget av nedskrivningen eller konverte-
ringen av kvalifiserte forpliktelser,

e) dersom broinstitusjonsverktøyet eller verk-
tøyet for deling av eiendeler anvendes, å 
underbygge beslutningen om hvilke eien-
deler, rettigheter, forpliktelser eller aksjer 
eller andre eierinstrumenter som skal over-
føres, og beslutningen om verdien av et 
eventuelt vederlag som skal betales til insti-
tusjonen som omstruktureres, eller, alt 
etter omstendighetene, til eierne av aksjene 
eller andre eierinstrumenter,

f) dersom verktøyet for virksomhetssalg 
anvendes, å underbygge beslutningen om 
hvilke eiendeler, rettigheter, forpliktelser 
eller aksjer eller andre eierinstrumenter 
som skal overføres, og å gi omstrukture-
ringsmyndigheten et grunnlag for å forstå 
hva som utgjør kommersielle vilkår ved 
anvendelse av artikkel 38,

g) i alle tilfeller å sikre at eventuelle tap av 
eiendeler for institusjonen eller foretaket 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 
d), tas fullt ut hensyn til på det tidspunkt 
omstruktureringsverktøyene får anven-
delse eller fullmakten til å nedskrive eller 
konvertere relevante kapitalinstrumenter 
anvendes.

5. Verdsettingen skal foretas på grunnlag av for-
siktige antakelser, herunder med hensyn til 
misligholdsrater og tapenes størrelse, uten at 

det berører Unionens statsstøtteregler dersom 
de får anvendelse. Ved verdsettingen skal det 
ikke forutsettes en potensiell framtidig tilde-
ling av ekstraordinær finansiell støtte fra det 
offentlige eller likviditetsstøtte fra sentralban-
ken i en krisesituasjon, eller annen likviditets-
støtte fra sentralbanken som gis på grunnlag 
av andre vilkår enn standardvilkårene for sik-
kerhetsstillelse, løpetid og rentesatser, til insti-
tusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav b), c) eller d), fra det tidspunkt 
omstruktureringstiltak treffes eller fullmak-
ten til å nedskrive eller konvertere relevante 
kapitalinstrumenter anvendes. Dersom et 
omstruktureringsverktøy anvendes, skal det 
ved verdsettingen videre tas hensyn til at
a) omstruktureringsmyndigheten og enhver 

finansieringsordning i henhold til 
artikkel 101 kan få erstatning for rimelige 
utgifter fra institusjonen som omstrukture-
res, i samsvar med artikkel 37 nr. 7,

b) ordningen for omstruktureringsfinansier-
ing kan kreve renter eller gebyrer for alle 
lån eller garantier som gis til institusjonen 
som omstruktureres, i samsvar med artik-
kel 101.

6. Verdsettingen skal utfylles med følgende opp-
lysninger fra regnskapene og registrene til 
institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 
nr. 1 bokstav b), c) eller d), 
a) en ajourført balanse og en rapport om den 

finansielle stillingen til institusjonen eller 
foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), 
c) eller d),

b) en analyse og et estimat av eiendelenes 
balanseførte verdi,

c) en liste over utestående balanseførte og 
ikke-balanseførte fordringer slik de fram-
går av regnskapene eller registrene til insti-
tusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 
1 bokstav b), c) eller d), med angivelse av 
de respektive kredittene og den prioriterte 
rekkefølgen i henhold til gjeldende insol-
venslovgivning.

7. Dersom det er relevant med sikte på å under-
bygge beslutningene nevnt i nr. 4 bokstav e) 
og f), kan opplysningene i nr. 6 bokstav b) 
utfylles med en analyse og et estimat av ver-
dien av eiendelene og forpliktelsene til institu-
sjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav b), c) eller d), på grunnlag av mar-
kedsverdi.

8. Verdsettingen skal angi hvordan kreditorene 
er inndelt i klasser i samsvar med den priori-
terte rekkefølgen i henhold til gjeldende insol-



70 Prop. 8 S 2018–2019
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. 
(krisehåndteringsdirektivet)

venslovgivning og en vurdering av hvilken 
behandling hver klasse av aksjeeiere og kredi-
torer hadde kunnet forventet å få, dersom 
institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 
nr. 1 bokstav b), c) eller d) ble avviklet gjen-
nom ordinær insolvensbehandling.

Denne vurderingen berører ikke anvendel-
sen av prinsippet om at ingen kreditorer skal 
ha dårligere vilkår enn ved en ordinær insol-
vensbehandling, i henhold til artikkel 74.

9. Dersom omstendighetene gjør at saken haster, 
og det derfor ikke er mulig å oppfylle kravene i 
nr. 6 og 8, eller dersom nr. 2 får anvendelse, 
skal det foretas en midlertidig verdsetting. 
Den midlertidige verdsettingen skal oppfylle 
kravene i nr. 3 og, i den utstrekning det ut fra 
omstendighetene med rimelighet kan anses 
som praktisk mulig, kravene i nr. 1, 6 og 8.

Den midlertidige verdsettingen som er 
nevnt i dette nummer, skal omfatte en buffer 
mot ytterligere tap, med en egnet begrunnelse.

10. En verdsetting som ikke oppfyller alle kravene 
i denne artikkel, skal anses som midlertidig til 
en uavhengig person har foretatt en verdset-
ting som fullt ut oppfyller alle kravene i denne 
artikkel. Denne endelige etterhåndsverdset-
tingen skal foretas så snart det er praktisk 
mulig. Den kan foretas enten atskilt fra 
verdsettingen nevnt i artikkel 74 eller samtidig 
med den og av samme uavhengige person, 
men de to verdsettingene skal foretas atskilt.

Den endelige etterhåndsverdsettingen skal 
ha følgende formål:
a) å sikre at eventuelle tap av eiendeler for 

institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 
1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) tas fullt ut hen-
syn til i regnskapene til institusjonen eller 
foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), 
c) eller d),

b) å underbygge beslutningen om å nedskrive 
kreditorenes fordringer eller øke verdien 
av det betalte vederlaget, i samsvar med nr. 
11.

11. Dersom den endelige etterhåndsverdsettin-
gens estimat av netto andelsverdi for institu-
sjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav b), c) eller d), er høyere enn den mid-
lertidige verdsettingens estimat av netto 
andelsverdi for institusjonen eller foretaket 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), 
kan omstruktureringsmyndigheten
a) anvende sin fullmakt til å øke verdien av de 

fordringene fra kreditorer eller eiere av 
relevante kapitalinstrumenter som er blitt 

nedskrevet ved anvendelse av det interne 
tapsdekningsverktøyet,

b) kreve at en broinstitusjon eller en kapital-
forvaltningsenhet skal foreta en ytterligere 
betaling av vederlag for eiendelene, rettig-
hetene eller forpliktelsene til institusjonen 
som omstruktureres, eller, alt etter omsten-
dighetene, med hensyn til aksjene eller 
eierinstrumentene til eierne av aksjene 
eller andre eierinstrumenter.

12. Uten hensyn til nr. 1 skal en midlertidig 
verdsetting i henhold til nr. 9 og 10 være et gyl-
dig grunnlag for at omstruktureringsmyndig-
hetene kan treffe omstruktureringstiltak, her-
under ta kontroll over en sviktende institusjon 
eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav 
b), c) eller d), eller anvende fullmakten til ned-
skrivning eller konvertering av kapitalinstru-
menter.

13. Verdsettingen skal være en integrerende del 
av beslutningen om å anvende et omstrukture-
ringsverktøy eller en omstruktureringsfull-
makt, eller beslutningen om å anvende full-
makten til å nedskrive eller konvertere kapita-
linstrumenter. Verdsettingen skal ikke i seg 
selv være gjenstand for særskilt klageadgang, 
men kan påklages sammen med beslutningen 
i samsvar med artikkel 85.

14. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regule-
ringsstandarder for å fastsette vilkårene for at 
en person kan anses å være uavhengig av 
omstruktureringsmyndigheten og institusjo-
nen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bok-
stav b), c) eller d), ved anvendelsen av nr. 1 i 
denne artikkel og artikkel 74.

15. EBA kan utarbeide utkast til tekniske regule-
ringsstandarder for å fastsette følgende krite-
rier ved anvendelsen av nr. 1, 3 og 9 i denne 
artikkel og artikkel 74:
a) metoden for å vurdere verdien av eiende-

lene og forpliktelsene til institusjonen eller 
foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), 
c) eller d),

b) atskillelsen av verdsettingene i henhold til 
artikkel 36 og 74,

c) metoden for beregning og innføring av en 
buffer mot ytterligere tap i den midlertidige 
verdsettingen.

16. EBA skal innen 3. juli 2015 framlegge for Kom-
misjonen utkastene til tekniske regulerings-
standarder nevnt i nr. 14.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta de tekniske reguleringsstandardene 
nevnt i nr. 14 og 15 i samsvar med artikkel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.
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Kapittel IV

Omstruktureringsverktøy

Avsnitt 1

Alminnelige prinsipper

Artikkel 37

Alminnelige prinsipper for omstrukturerings-
verktøy

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene har de fullmaktene som er 
nødvendige for å anvende omstrukturerings-
verktøyene overfor institusjoner og foretak 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) 
som oppfyller gjeldende vilkår for omstruktu-
rering.

2. Dersom en omstruktureringsmyndighet 
beslutter å anvende et omstruktureringsverk-
tøy overfor en institusjon eller et foretak nevnt 
i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), og dette 
omstruktureringstiltaket vil medføre at kredi-
torene påføres tap eller at deres fordringer 
konverteres, skal omstruktureringsmyndighe-
ten anvende fullmakten til å nedskrive og kon-
vertere kapitalinstrumenter i henhold til artik-
kel 59 rett før eller samtidig med anvendelsen 
av omstruktureringsverktøyet.

3. Omstruktureringsverktøyene nevnt i nr. 1 er 
følgende:
a) verktøyet for virksomhetssalg,
b) broinstitusjonsverktøyet,
c) verktøyet for deling av eiendeler,
d) det interne tapsdekningsverktøyet.

4. Med forbehold for nr. 5 kan omstrukturerings-
myndighetene anvende omstrukturerings-
verktøyene enten hver for seg eller i en kombi-
nasjon.

5. Omstruktureringsmyndighetene kan anvende 
verktøyet for deling av eiendeler bare sammen 
med et annet omstruktureringsverktøy.

6. Dersom bare omstruktureringsverktøy nevnt i 
nr. 3 bokstav a) eller b) i denne artikkel anven-
des, og de anvendes for å overføre bare en del 
av eiendelene, rettighetene eller forpliktelsene 
i institusjonen som omstruktureres, skal den 
gjenværende delen av institusjonen eller fore-
taket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 
d) som eiendelene, rettighetene eller forplik-
telsene er overført fra, avvikles gjennom ordi-
nær insolvensbehandling. Slik avvikling skal 
skje innen rimelig tid, idet det tas hensyn til 
eventuelle behov den berørte institusjonen 
eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav 
b), c) eller d) har for å yte tjenester eller gi 
støtte i henhold til artikkel 65 med sikte på å 

gjøre det mulig for mottakeren å utøve virk-
somheten eller yte tjenestene som erverves 
gjennom overføringen, og eventuelle andre 
grunner til at en videreføring av den gjenvæ-
rende delen av institusjonen eller foretaket 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) er 
nødvendig for at omstruktureringsmålene skal 
nås eller for at prinsippene i artikkel 34 skal 
overholdes.

7. Omstruktureringsmyndigheten og enhver 
finansieringsordning i henhold til artikkel 101 
kan få erstatning for rimelige utgifter i forbin-
delse med anvendelsen av omstrukturerings-
verktøyene eller fullmaktene eller offentlige 
finansielle stabiliseringsverktøy, på én eller 
flere av følgende måter:
a) som et fradrag fra et eventuelt vederlag 

som er betalt av en mottaker til institusjo-
nen som omstruktureres, eller, alt etter 
omstendighetene, til eierne av aksjene eller 
andre eierinstrumenter,

b) fra institusjonen som omstruktureres, som 
prioritert kreditor, eller

c) fra et eventuelt proveny som følge av at bro-
institusjonens eller kapitalforvaltningsen-
hetens virksomhet avsluttes, som prioritert 
kreditor.

8. Medlemsstatene skal sikre at nasjonale insol-
vensregler for omstøting av eller manglende 
tvangskraft for rettsakter som er skadelige for 
kreditorer, ikke får anvendelse på overføring 
av eiendeler, rettigheter eller forpliktelser fra 
en institusjon som omstruktureres, til et annet 
foretak gjennom anvendelse av et omstruktu-
reringsverktøy, en omstruktureringsfullmakt 
eller et offentlig finansielt stabiliseringsverk-
tøy.

9. Medlemsstatene kan gi omstruktureringsmyn-
dighetene ytterligere verktøy og fullmakter 
som kan anvendes når en institusjon eller et 
foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 
eller d) oppfyller vilkårene for omstrukture-
ring, forutsatt at:
a) de ytterligere fullmaktene, når de anvendes 

på et tverrnasjonalt konsern, ikke hindrer 
en effektiv konsernomstrukturering, og

b) de er i samsvar med omstruktureringsmå-
lene og de overordnede omstrukturerings-
prinsippene nevnt i artikkel 31 og 34.

10. Dersom det foreligger en svært uvanlig situa-
sjon med en systemkrise, kan omstrukture-
ringsmyndigheten forsøke å få finansiering fra 
andre finansieringskilder ved å anvende de 
offentlige stabiliseringsverktøyene omhandlet i 
artikkel 56 og 58, når følgende vilkår er oppfylt:
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a) aksjeeiere og innehavere av andre eierinstru-
menter, innehavere av relevante kapitalin-
strumenter og andre kvalifiserte forpliktel-
ser har, gjennom nedskrivning, konvertering 
eller på annen måte, gitt et bidrag til tapsdek-
ning og rekapitalisering som tilsvarer et 
beløp på minst 8 % av de samlede forpliktel-
sene, herunder ansvarlig kapital i institusjo-
nen som omstruktureres, målt på tidspunk-
tet for omstruktureringstiltaket i samsvar 
med verdsettingen omhandlet i artikkel 36,

b) finansieringen skal være betinget av for-
håndsgodkjenning og endelig godkjenning 
i henhold til Unionens statsstøtteregler.

Avsnitt 2

Verktøyet for virksomhetssalg

Artikkel 38

Verktøyet for virksomhetssalg

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene har fullmakt til å overføre 
følgende til en kjøper som ikke er en broinsti-
tusjon:
a) aksjer eller andre eierinstrumenter utstedt 

av en institusjon som omstruktureres,
b) alle eller en del av eiendelene, rettighetene 

eller forpliktelsene i en institusjon som 
omstruktureres.
Med forbehold for nr. 8 og 9 i denne artik-

kel og for artikkel 85 skal overføringen nevnt i 
første ledd skje uten at det kreves samtykke fra 
aksjeeierne i institusjonen som omstrukture-
res, eller fra annen tredjemann enn kjøperen, 
og uten at det kreves overholdelse av andre 
krav til framgangsmåte i henhold til selskaps- 
eller verdipapirlovgivning enn kravene i artik-
kel 39.

2. En overføring i henhold til nr. 1 skal skje på 
kommersielle vilkår, idet det tas hensyn til 
omstendighetene og i samsvar med Unionens 
statsstøtteregler.

3. I samsvar med nr. 2 i denne artikkel skal 
omstruktureringsmyndighetene treffe alle 
rimelige tiltak for at overføringen skal skje i 
samsvar med verdsettingen som foretas i hen-
hold til artikkel 36, idet det tas hensyn til 
sakens omstendigheter.

4. Med forbehold for artikkel 37 nr. 7 skal even-
tuelle vederlag som betales av kjøperen, tilfalle
a) eierne av aksjene eller de andre eierinstru-

mentene, når virksomhetssalget har skjedd 
gjennom overføring av aksjer eller eierin-
strumenter utstedt av institusjonen som 

omstruktureres, fra innehaverne av 
aksjene eller instrumentene til kjøperen,

b) institusjonen som omstruktureres, når virk-
somhetssalget har skjedd gjennom overfø-
ring av noen av eller alle eiendelene eller 
forpliktelsene i institusjonen som omstruk-
tureres, til kjøperen.

5. Når omstruktureringsmyndigheten anvender 
verktøyet for virksomhetssalg, kan den anvende 
overføringsfullmakten flere ganger for å foreta 
supplerende overføringer av aksjer eller andre 
eierinstrumenter utstedt av institusjonen som 
omstruktureres, eller, alt etter omstendighe-
tene, eiendeler, rettigheter eller forpliktelser i 
institusjonen som omstruktureres.

6. Etter å ha anvendt verktøyet for virksomhets-
salg kan omstruktureringsmyndighetene med 
kjøperens samtykke anvende overføringsfull-
maktene med hensyn til eiendeler, rettigheter 
eller forpliktelser som er overført til kjøperen 
med sikte på å tilbakeføre eiendeler, rettighe-
ter eller forpliktelser til institusjonen som 
omstruktureres, eller tilbakeføre aksjene eller 
andre eierinstrumenter til de opprinnelige 
eierne, samtidig som institusjonen som 
omstruktureres, eller de opprinnelige eierne 
skal være forpliktet til å ta tilbake slike eiende-
ler, rettigheter eller forpliktelser, eller aksjer 
eller andre eierinstrumenter.

7. En kjøper skal ha egnet tillatelse til å utøve 
den ervervede virksomheten når overføringen 
skjer i henhold til nr. 1. Vedkommende 
myndigheter skal sikre at en søknad om tilla-
telse behandles i rett tid i forbindelse med 
overføringen.

8. Som unntak fra artikkel 22-25 i direktiv 2013/
36/EU, fra kravet om å underrette vedkom-
mende myndigheter i artikkel 26 i direktiv 
2013/36/EU, fra artikkel 10 nr. 3, artikkel 11 
nr. 1 og 2 og artikkel 12 og 13 i direktiv 2014/
65/EU og fra kravet i artikkel 11 nr. 3 i nevnte 
direktiv om underretning, skal vedkommende 
myndighet for den berørte institusjon, dersom 
en overføring av aksjer eller andre eierinstru-
menter gjennom anvendelse av verktøyet for 
virksomhetssalg ville føre til erverv eller 
økning av en kvalifiserende eierandel i en insti-
tusjon av den typen som er nevnt i artikkel 22 
nr. 1 i direktiv 2013/36/EU eller artikkel 11 nr. 
1 i direktiv 2014/65/EU, foreta vurderingen 
som kreves i henhold til nevnte artikler i rett 
tid slik at det ikke forsinker anvendelsen av 
verktøyet for virksomhetssalg eller hindrer at 
omstruktureringstiltaket når de relevante 
omstruktureringsmålene.
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9. Medlemsstatene skal sikre at følgende 
bestemmelser får anvendelse dersom vedkom-
mende myndighet for institusjonen ikke har 
fullført vurderingen nevnt i nr. 8 før aksjer 
eller andre eierinstrumenter overføres gjen-
nom omstruktureringsmyndighetens anven-
delse av verktøyet for virksomhetssalg:
a) overføringen av aksjer eller andre eierin-

strumenter til erververen skal ha umiddel-
bar rettsvirkning,

b) i vurderingsperioden og i en eventuell 
avhendingsperiode omhandlet i bokstav f) 
skal erververens stemmeretter knyttet til 
slike aksjer eller andre eierinstrumenter 
suspenderes og utelukkende tildeles 
omstruktureringsmyndigheten, som ikke 
er forpliktet til å utøve disse stemmeret-
tene, og som ikke på noen måte skal ha 
ansvar for å utøve eller avstå fra å utøve 
disse stemmerettene,

c) i vurderingsperioden og i en eventuell 
avhendingsperiode omhandlet i bokstav f) 
får sanksjoner og andre tiltak for overtre-
delser av kravene til erverv eller avhending 
av kvalifiserende kapitalandeler som er 
angitt i artikkel 66-68 i direktiv 2013/36/
EU, ikke anvendelse på overføringen av 
aksjer eller andre eierinstrumenter,

d) når vedkommende myndighet har fullført 
sin vurdering, skal den umiddelbart skrift-
lig underrette omstruktureringsmyndighe-
ten og erververen om hvorvidt vedkom-
mende myndighet godkjenner eller, i sam-
svar med artikkel 22 nr. 5 i direktiv 2013/
36/EU, motsetter seg en slik overføring av 
aksjer eller andre eierinstrumenter til 
erververen,

e) dersom vedkommende myndighet god-
kjenner overføringen av aksjer eller andre 
eierinstrumenter til erververen, skal stem-
merettene knyttet til slike aksjer eller andre 
eierinstrumenter anses som tildelt erverve-
ren umiddelbart etter at omstrukturerings-
myndigheten eller erververen har mottatt 
melding om en slik godkjenning fra ved-
kommende myndighet,

f) dersom vedkommende myndighet motset-
ter seg overføringen av aksjer eller andre 
eierinstrumenter til erververen, gjelder føl-
gende:
i) stemmeretter knyttet til slike aksjer eller 

andre eierinstrumenter, som omhandlet 
i bokstav b), skal fortsatt få full virkning,

ii) omstruktureringsmyndigheten kan 
kreve at erververen avhender slike 

aksjer eller andre eierinstrumenter i 
løpet av en avhendingsperiode som 
omstruktureringsmyndigheten fastset-
ter etter å ha tatt hensyn til gjeldende 
markedsvilkår, og

iii) dersom erververen ikke fullfører avhen-
dingen i løpet av den avhendingsperio-
den omstruktureringsmyndigheten har 
fastsatt, kan vedkommende myndighet 
med omstruktureringsmyndighetens 
samtykke ilegge kjøperen sanksjoner og 
treffe andre tiltak for overtredelser av 
kravene til erverv eller avhending av kva-
lifiserende kapitalandeler som er angitt i 
artikkel 66-68 i direktiv 2013/36/EU.

10. Overføringer gjennom verktøyet for virksom-
hetssalg skal være omfattet av beskyttelsestil-
takene nevnt i avdeling IV kapittel VII.

11. I forbindelse med retten til å yte tjenester eller 
til å etablere seg i en annen medlemsstat i 
samsvar med direktiv 2013/36/EU eller direk-
tiv 2014/65/EU, skal erververen anses som en 
videreføring av institusjonen som omstruktu-
reres, og kan fortsette å utøve enhver rett som 
denne institusjonen utøvde i forbindelse med 
de overførte eiendelene, rettighetene eller for-
pliktelsene.

12. Medlemsstatene skal sikre at kjøperen nevnt i 
nr. 1 kan fortsette å utøve retten til medlem-
skap i og tilgang til betalings-, klarerings- og 
oppgjørssystemer, børser, erstatningsordnin-
ger for investorer, og innskuddsgarantiordnin-
ger for institusjonen som omstruktureres, for-
utsatt at kjøperen oppfyller kriteriene for med-
lemskap og deltakelse i slike systemer.

Uten hensyn til første ledd skal medlems-
statene sikre at
a) tilgang ikke nektes på det grunnlag at kjø-

peren ikke har en kredittvurdering fra et 
kredittvurderingsbyrå, eller at denne kre-
dittvurderingen viser manglende oppnåelse 
av nivåene som kreves for å få tilgang til 
systemene nevnt i første ledd,

b) dersom kjøperen ikke oppfyller kriteriene 
for medlemskap eller deltakelse i et beta-
lings-, klarering- eller oppgjørssystem, en 
børs, en erstatningsordning for investorer 
eller en innskuddsgarantiordning, utøves 
rettighetene nevnt i første ledd i en periode 
på høyst 24 måneder, som fastsettes av 
omstruktureringsmyndigheten og kan for-
lenges på anmodning fra kjøperen.

13. Med forbehold for avdeling IV kapittel VII skal 
aksjeeiere eller kreditorer i institusjonen som 
omstruktureres, og annen tredjemann hvis 
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eiendeler, rettigheter eller forpliktelser ikke 
overføres, ikke ha noen rett til eller i tilknyt-
ning til de overførte eiendelene, rettighetene 
eller forpliktelsene.

Artikkel 39

Verktøyet for virksomhetssalg: krav til fram-
gangsmåte

1. Med forbehold for nr. 3 i denne artikkel skal 
omstruktureringsmyndigheten, når den 
anvender verktøyet for virksomhetssalg på en 
institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 
1 bokstav b), c) eller d), markedsføre eller 
treffe tiltak for å markedsføre de eiendelene, 
rettighetene, forpliktelsen, aksjene eller andre 
eierinstrumentene i den berørte institusjonen, 
som den har til hensikt å overføre. Grupper av 
rettigheter, eiendeler og forpliktelser kan mar-
kedsføres separat.

2. Uten at det berører en eventuell anvendelse av 
Unionens statsstøtteregler, skal markedsførin-
gen nevnt i nr. 1 gjennomføres i samsvar med 
følgende kriterier:
a) den skal være så gjennomsiktig som mulig 

og skal ikke gi et vesentlig uriktig bilde av 
den berørte institusjonens eiendeler, rettig-
heter, forpliktelser, aksjer eller andre 
eierinstrumenter, som omstrukturerings-
myndigheten har til hensikt å overføre, idet 
det tas hensyn til omstendighetene, og sær-
lig behovet for å opprettholde finansiell sta-
bilitet,

b) den skal ikke ubehørig begunstige eller for-
skjellsbehandle potensielle kjøpere,

c) den skal være fri for interessekonflikter,
d) den skal ikke gi en potensiell kjøper en uri-

melig fordel,
e) den skal ta hensyn til behovet for å gjen-

nomføre et omstruktureringstiltak raskt,
f) den skal ha som mål å oppnå høyest mulig 

salgspris for berørte aksjer eller andre 
eierinstrumenter, eiendeler, rettigheter 
eller forpliktelser.
Med forbehold for første ledd bokstav b) 

skal prinsippene nevnt i dette nummer ikke 
være til hinder for at omstruktureringsmyndig-
heten kan oppmuntre bestemte potensielle kjø-
pere.

En eventuell offentliggjøring av markedsfø-
ringen av institusjonen eller foretaket nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i dette di-
rektiv, som ellers ville ha blitt krevd i henhold 
til artikkel 17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/

2014, kan utsettes i samsvar med artikkel 17 nr. 
4 eller 5 i nevnte forordning.

3. Omstruktureringsmyndigheten kan anvende 
verktøyet for virksomhetssalg uten å oppfylle 
kravene til markedsføring fastsatt i nr. 1, der-
som den fastslår at en overholdelse av disse 
kravene ville undergrave ett eller flere av 
omstruktureringsmålene, og særlig dersom 
følgende vilkår er oppfylt:
a) den anser at det foreligger en vesentlig 

trussel mot den finansielle stabiliteten, og 
at denne skyldes eller forverres av at insti-
tusjonen som omstruktureres, svikter eller 
kan forventes å svikte, og

b) den anser at overholdelse av nevnte krav 
sannsynligvis ville gå ut over effektiviteten 
av verktøyet for virksomhetssalg når det 
gjelder å håndtere trusselen eller nå 
omstruktureringsmålet nevnt i artikkel 31 
nr. 2 bokstav b).

4. EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslin-
jer i samsvar med artikkel 16 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010 for å angi hvilke faktiske 
omstendigheter som utgjør en vesentlig trus-
sel, og opplysningene om effektiviteten av 
verktøyet for virksomhetssalg omhandlet i nr. 
3 bokstav a) og b).

Avsnitt 3

Broinstitusjonsverktøyet

Artikkel 40

Broinstitusjonsverktøy

1. Med sikte på anvendelsen av broinstitusjons-
verktøyet skal medlemsstatene, idet det tas 
hensyn til behovet for å opprettholde kritiske 
funksjoner i broinstitusjonen, sikre at 
omstruktureringsmyndighetene har fullmakt 
til å overføre følgende til en broinstitusjon:
a) aksjer eller andre eierinstrumenter utstedt 

av én eller flere institusjoner som omstruk-
tureres, eller

b) alle eller deler av eiendelene, rettighetene 
eller forpliktelsene i én eller flere institusjo-
ner som omstruktureres.
Med forbehold for artikkel 85 kan overfø-

ringen nevnt i første ledd skje uten at det kre-
ves samtykke fra aksjeeierne i institusjonene 
som omstruktureres, eller fra annen tredje-
mann enn broinstitusjonen, og uten at det kre-
ves overholdelse av krav til framgangsmåte i 
henhold til selskaps- eller verdipapirlovgiv-
ning.
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2. Broinstitusjonen skal være en juridisk person 
som oppfyller følgende krav:
a) den eies helt eller delvis av én eller flere 

offentlige myndigheter, herunder eventuelt 
omstruktureringsmyndigheten eller ord-
ningen for omstruktureringsfinansiering, 
og kontrolleres av omstruktureringsmyn-
digheten,

b) den er opprettet med sikte på å motta og 
forvalte noen av eller alle aksjene eller de 
andre eierinstrumentene som er utstedt av 
en institusjon som omstruktureres, eller 
noen av eller alle eiendelene, rettighetene 
eller forpliktelsene i én eller flere institusjo-
ner som omstruktureres, med sikte på å 
opprettholde tilgangen til kritiske funksjo-
ner og selge institusjonen eller foretaket 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c), eller 
d).
Anvendelsen av det interne tapsdeknings-

verktøyet for formålet nevnt i artikkel 43 nr. 2 
bokstav b) berører ikke omstruktureringsmyn-
dighetens mulighet til å kontrollere broinstitu-
sjonen.

3. Når omstruktureringsmyndigheten anvender 
broinstitusjonsverktøyet, skal den sikre at den 
samlede verdien av forpliktelsene som overfø-
res til broinstitusjonen, ikke overstiger den 
samlede verdien av rettighetene og eiendelene 
som overføres fra institusjonen som omstruk-
tureres, eller som tilføres fra andre kilder.

4. Med forbehold for artikkel 37 nr. 7 skal even-
tuelle vederlag som betales av broinstitusjo-
nen, tilfalle
a) eierne av aksjene eller eierinstrumentene, 

når overføringen til broinstitusjonen har 
skjedd ved at aksjer eller eierinstrumenter 
utstedt av institusjonen som omstrukture-
res, er overført fra innehaverne av aksjene 
eller instrumentene til broinstitusjonen,

b) institusjonen som omstruktureres, når 
overføringen til broinstitusjonen har skjedd 
ved at noen av eller alle eiendelene eller for-
pliktelsene i institusjonen som omstruktu-
reres, er overført til broinstitusjonen.

5. Når omstruktureringsmyndigheten anvender 
broinstitusjonsverktøyet, kan den anvende 
overføringsfullmakten flere ganger for å foreta 
supplerende overføringer av aksjer eller andre 
eierinstrumenter utstedt av en institusjon som 
omstruktureres, eller, alt etter omstendig-
hetene, eiendeler, rettigheter eller forpliktel-
ser i institusjonen som omstruktureres.

6. Etter å ha anvendt broinstitusjonsverktøyet 
kan omstruktureringsmyndigheten

a) tilbakeføre rettigheter, eiendeler eller for-
pliktelser fra broinstitusjonen til institusjo-
nen som omstruktureres, eller aksjene 
eller andre eierinstrumenter til deres opp-
rinnelige eiere, samtidig som institusjonen 
som omstruktureres, eller de opprinnelige 
eierne er forpliktet til å ta tilbake slike eien-
deler, rettigheter eller forpliktelser eller 
aksjer eller andre eierinstrumenter, forut-
satt at vilkårene i nr. 7 er oppfylt,

b) overføre aksjer eller andre eierinstrumen-
ter eller eiendeler, rettigheter eller forplik-
telser fra broinstitusjonen til en tredje-
mann.

7. Omstruktureringsmyndighetene kan tilbake-
føre aksjer eller andre eierinstrumenter, eller 
eiendeler, rettigheter eller forpliktelser fra bro-
institusjonen under en av følgende omstendig-
heter:
a) muligheten for en eventuell tilbakeføring av 

de berørte aksjene eller andre eierinstru-
mentene, eiendelene, rettighetene eller for-
pliktelsene er uttrykkelig angitt i dokumen-
tet som ligger til grunn for overføringen,

b) de berørte aksjene eller andre eierinstru-
mentene, eiendelene, rettighetene eller for-
pliktelsene omfattes ikke av de klassene av 
aksjer eller andre eierinstrumenter, eiende-
ler, rettigheter eller forpliktelser som er 
angitt i dokumentet som ligger til grunn for 
overføringen, eller de oppfyller ikke vilkå-
rene for overføring.
En slik tilbakeføring kan skje i løpet av en 

periode og i samsvar med eventuelle andre vil-
kår som er angitt i dokumentet for det berørte 
formål.

8. Overføringer mellom institusjonen som 
omstruktureres, eller de opprinnelige eierne 
av aksjer eller andre eierinstrumenter, på den 
ene side, og broinstitusjonen på den andre, 
skal være omfattet av beskyttelsestiltakene 
nevnt i avdeling IV kapittel VII.

9. I forbindelse med retten til å yte tjenester eller 
til å etablere seg i en annen medlemsstat i 
samsvar med direktiv 2013/36/EU eller direk-
tiv 2014/65/EU, skal en broinstitusjon anses 
som en videreføring av institusjonen som 
omstruktureres, og kan fortsette å utøve 
enhver rett som denne institusjonen utøvde i 
forbindelse med de overførte eiendelene, ret-
tighetene eller forpliktelsene.

For andre formål kan omstrukturerings-
myndighetene kreve at en broinstitusjon skal 
anses som en videreføring av institusjonen som 
omstruktureres, og skal kunne fortsette å ut-
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øve enhver rett som denne institusjonen ut-
øvde i forbindelse med de overførte eiende-
lene, rettighetene eller forpliktelsene.

10. Medlemsstatene skal sikre at broinstitusjonen 
kan fortsette å benytte retten til medlemskap i 
og til tilgang til betalings-, klarerings- og opp-
gjørssystemer, børser, erstatningsordninger 
for investorer og innskuddsgarantiordninger 
for institusjonen som omstruktureres, forut-
satt at kjøperen oppfyller kriteriene for med-
lemskap og deltakelse i slike systemer.

Uten hensyn til første ledd skal medlems-
statene sikre at
a) tilgang ikke nektes på det grunnlag at bro-

institusjonen ikke har en kredittvurdering 
fra et kredittvurderingsbyrå, eller at denne 
kredittvurderingen viser manglende oppnå-
else av nivåene som kreves for å få tilgang 
til systemene nevnt i første ledd,

b) dersom broinstitusjonen ikke oppfyller kri-
teriene for medlemskap eller deltakelse i et 
betalings-, klarering- eller oppgjørssystem, 
en børs, en erstatningsordning for investo-
rer eller en innskuddsgarantiordning, utø-
ves rettighetene nevnt i første ledd i en peri-
ode på høyst 24 måneder, som fastsettes av 
omstruktureringsmyndigheten og kan for-
lenges av denne på anmodning fra broinsti-
tusjonen.

11. Med forbehold for avdeling IV kapittel VII skal 
aksjeeiere eller kreditorer i institusjonen som 
omstruktureres, og annen tredjemann hvis 
eiendeler, rettigheter eller forpliktelser ikke 
overføres til broinstitusjonen, ikke ha noen 
rett til eller i tilknytning til de eiendelene, ret-
tighetene eller forpliktelsene som overføres til 
broinstitusjonen, dens ledelsesorgan eller 
dens øverste ledelse.

12. Broinstitusjonens mål skal ikke innebære plik-
ter eller ansvar overfor aksjeeierne eller kredi-
torene i institusjonen som omstruktureres, og 
ledelsesorganet eller den øverste ledelsen skal 
ikke ha noe ansvar overfor aksjeeierne eller 
kreditorene som følge av handlinger og utela-
telser i forbindelse med utførelsen av dets/
dens oppgaver, med mindre tiltaket eller utela-
telsen innebærer grov uaktsomhet eller grov 
forsømmelse i henhold til nasjonal lovgivning 
som direkte berører aksjeeiernes eller kredito-
renes rettigheter.

Medlemsstatene kan ytterligere begrense 
en broinstitusjons og dens ledelsesorgans eller 
øverste ledelses ansvar i henhold til nasjonal 
lovgivning for handlinger og utelatelser i for-
bindelse med utførelsen av deres oppgaver.

Artikkel 41

Broinstitusjonens virksomhet

1. Medlemsstatene skal sikre at en broinstitusjon 
drives i samsvar med følgende krav:
a) innholdet i broinstitusjonens stiftelsesdo-

kumenter skal godkjennes av omstrukture-
ringsmyndigheten,

b) omstruktureringsmyndigheten skal, 
avhengig av broinstitusjonens eierstruktur, 
utpeke eller godkjenne broinstitusjonens 
ledelsesorgan,

c) omstruktureringsmyndigheten skal god-
kjenne vederlaget til ledelsesorganets med-
lemmer og fastsette egnede ansvarsområ-
der for dem,

d) omstruktureringsmyndigheten skal god-
kjenne broinstitusjonens strategi og risi-
koprofil,

e) broinstitusjonen skal godkjennes i samsvar 
med direktiv 2013/36/EU eller 2014/65/
EU, alt etter hva som er relevant, og ha den 
nødvendige tillatelsen i henhold til gjel-
dende nasjonal lovgivning til å utøve den 
virksomheten eller yte de tjenestene den 
erverver gjennom en overføring foretatt i 
henhold til artikkel 63 i dette direktiv,

f) broinstitusjonen skal overholde kravene i 
og er omfattet av tilsyn i samsvar med for-
ordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 
2013/36/EU og 2014/65/EU, alt etter hva 
som er relevant,

g) broinstitusjonens virksomhet skal være i 
samsvar med Unionens statsstøtteregler, 
og omstruktureringsmyndigheten kan fast-
sette tilsvarende begrensninger for denne 
virksomheten.
Uten hensyn til bestemmelsene nevnt i før-

ste ledd bokstav e) og f) kan broinstitusjonen, 
dersom det er nødvendig for å nå omstrukture-
ringsmålene, etableres og få tillatelse uten at 
den er i samsvar med direktiv 2013/36/EU el-
ler 2014/65/EU i en kort periode etter opp-
start. I så fall skal omstruktureringsmyndighe-
ten framlegge for vedkommende myndighet en 
anmodning for dette formål. Dersom vedkom-
mende myndighet beslutter å gi en slik tilla-
telse, skal den angi i hvilken periode broinstitu-
sjonen er unntatt fra å oppfylle kravene i nevnte 
direktiver.

2. Broinstitusjonens ledelse skal, med forbehold 
for eventuelle begrensninger som er pålagt i 
henhold til Unionens eller medlemsstatenes 
konkurranseregler, drive broinstitusjonen 
med sikte på å opprettholde tilgang til kritiske 
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funksjoner og selge institusjonen eller foreta-
ket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 
d), dens eiendeler, rettigheter eller forpliktel-
ser til én eller flere kjøpere i privat sektor, når 
vilkårene er egnede, og innen fristen angitt i 
nr. 4 i denne artikkel eller eventuelt nr. 6 i 
denne artikkel.

3. Omstruktureringsmyndigheten skal treffe 
beslutning om at broinstitusjonen ikke lenger 
er en broinstitusjon i henhold til artikkel 40 nr. 
2 i følgende tilfeller, alt etter hva som inntref-
fer først:
a) broinstitusjonen fusjonerer med et annet 

foretak,
b) broinstitusjonen oppfyller ikke lenger kra-

vene i artikkel 40 nr. 2,
c) alle eller nesten alle broinstitusjonens eien-

deler, rettigheter eller forpliktelser selges 
til tredjemann,

d) fristen angitt i nr. 5 eller eventuelt nr. 6 utlø-
per,

e) broinstitusjonens eiendeler avvikles full-
stendig, og dens forpliktelser innfris fullt ut.

4. I tilfeller der omstruktureringsmyndigheten 
forsøker å selge broinstitusjonen eller dens 
eiendeler, rettigheter eller forpliktelser, skal 
medlemsstatene sikre at broinstitusjonen eller 
de relevante eiendelene eller forpliktelsene 
markedsføres på en åpen og gjennomsiktig 
måte, at salget ikke gir et vesentlig uriktig 
bilde av dem, og at salget ikke ubehørig 
begunstiger eller forskjellsbehandler potensi-
elle kjøpere.

Ethvert slikt salg skal skje på kommersielle 
vilkår, idet det tas hensyn til omstendighetene 
og i samsvar med Unionens statsstøtteregler.

5. Dersom ingen av tilfellene nevnt i nr. 3 bokstav 
a)-c) og e) inntreffer, skal omstrukturerings-
myndigheten avslutte broinstitusjonens virk-
somhet snarest mulig og under alle 
omstendigheter to år etter at den siste overfø-
ringen fra en institusjon som omstruktureres, 
ble foretatt ved hjelp av broinstitusjonsverk-
tøyet.

6. Omstruktureringsmyndigheten kan forlenge 
fristen nevnt i nr. 5 med én eller flere ytterli-
gere perioder på ett år, dersom en slik forlen-
gelse
a) fremmer resultatene nevnt i nr. 3 bokstav 

a)-c) eller e), eller
b) er nødvendig for å sikre at grunnleggende 

banktjenester eller finansielle tjenester opp-
rettholdes.

7. En beslutning fra omstruktureringsmyndighe-
ten om å forlenge fristen nevnt i nr. 5 skal 

begrunnes og inneholde en detaljert vurde-
ring av situasjonen, herunder av markedsvilkå-
rene og -utsiktene, som viser at en forlengelse 
er berettiget.

8. Dersom en broinstitusjons virksomhet avslut-
tes under omstendighetene nevnt i nr. 3 bok-
stav c) eller d), skal broinstitusjonen avvikles 
gjennom ordinær insolvensbehandling.

Et eventuelt proveny som følge av at broin-
stitusjonens virksomhet avsluttes, skal med 
forbehold for artikkel 37 nr. 7 tilfalle aksjeei-
erne i broinstitusjonen.

9. Dersom en broinstitusjon anvendes for å over-
føre eiendeler og forpliktelser i flere enn én 
institusjon som omstruktureres, skal forplik-
telsen nevnt i nr. 8 gjelde de eiendelene og for-
pliktelsene som overføres fra de enkelte insti-
tusjonene som omstruktureres, og ikke bro-
institusjonen som sådan.

Avsnitt 4

Verktøyet for deling av eiendeler

Artikkel 42

Verktøy for deling av eiendeler

1. Med sikte på anvendelsen av verktøyet for 
deling av eiendeler skal medlemsstatene sikre 
at omstruktureringsmyndighetene har full-
makt til å overføre eiendeler, rettigheter eller 
forpliktelser i en institusjon som omstrukture-
res, eller i en broinstitusjon, til én eller flere 
kapitalforvaltningsenheter.

Med forbehold for artikkel 85 kan overfø-
ringen nevnt i første ledd skje uten at det kre-
ves samtykke fra aksjeeierne i institusjonene 
som omstruktureres, eller fra annen tredje-
mann enn broinstitusjonen, og uten at det kre-
ves overholdelse av krav til framgangsmåte i 
henhold til selskaps- eller verdipapirlovgiv-
ning.

2. Ved anvendelsen av verktøyet for deling av 
eiendeler skal en kapitalforvaltningsenhet 
være en juridisk person som oppfyller føl-
gende vilkår:
a) den eies helt eller delvis av én eller flere 

offentlige myndigheter, herunder eventuelt 
omstruktureringsmyndigheten eller ord-
ningen for omstruktureringsfinansiering, 
og kontrolleres av omstruktureringsmyn-
digheten,

b) den er opprettet med sikte på å motta noen 
av eller alle eiendelene, rettighetene og for-
pliktelsene i én eller flere institusjoner som 
omstruktureres, eller en broinstitusjon.
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3. Kapitalforvaltningsenheten skal forvalte eien-
delene som er overført til den, med sikte på å 
øke deres verdi mest mulig gjennom et senere 
salg eller en ordnet avvikling.

4. Medlemsstatene skal sikre at en kapitalfor-
valtningsenhet drives i samsvar med følgende 
bestemmelser:
a) innholdet i kapitalforvaltningsenhetens stif-

telsesdokumenter skal godkjennes av 
omstruktureringsmyndigheten,

b) omstruktureringsmyndigheten skal, 
avhengig av kapitalforvaltningsenhetens 
eierstruktur, utpeke eller godkjenne kapi-
talforvaltningsenhetens ledelsesorgan,

c) omstruktureringsmyndigheten skal god-
kjenne vederlaget til ledelsesorganets med-
lemmer og fastsette egnede ansvarsområ-
der for dem,

d) omstruktureringsmyndigheten skal god-
kjenne kapitalforvaltningsenhetens strategi 
og risikoprofil.

5. Omstruktureringsmyndighetene kan anvende 
fullmaktene angitt i nr. 1 til å overføre eiende-
ler, rettigheter eller forpliktelser bare dersom
a) situasjonen på det særskilte markedet for 

de berørte eiendelene er av en slik art at en 
avvikling av eiendelene gjennom ordinær 
insolvensbehandling kunne ha en negativ 
innvirkning på ett eller flere finansmarke-
der,

b) overføringen er nødvendig for å sikre at 
institusjonen som omstruktureres, eller 
broinstitusjonen skal fungere tilfredsstil-
lende, eller

c) overføringen er nødvendig for å oppnå 
størst mulig proveny fra avviklingen.

6. Når omstruktureringsmyndighetene anvender 
verktøyet for deling av eiendeler, skal de fast-
sette vederlaget for overføringen av eiende-
lene, rettighetene og forpliktelsene til kapital-
forvaltningsenheten i samsvar med prinsip-
pene fastsatt i artikkel 36 og i samsvar med 
Unionens statsstøtteregler. Dette nummer er 
ikke til hinder for at vederlaget kan ha en 
nominell eller negativ verdi.

7. Med forbehold for artikkel 37 nr. 7 skal 
ethvert vederlag som betales av kapitalfor-
valtningsenheten for eiendeler, rettigheter 
eller forpliktelser som er ervervet direkte fra 
institusjonen som omstruktureres, tilfalle insti-
tusjonen som omstruktureres. Vederlag kan 
betales i form av gjeld utstedt av kapitalfor-
valtningsenheten.

8. Etter at broinstitusjonsverktøyet er anvendt, 
kan en kapitalforvaltningsenhet erverve eien-

deler, rettigheter eller forpliktelser fra broinsti-
tusjonen.

9. Omstruktureringsmyndigheter kan foreta 
flere overføringer av eiendeler, rettigheter 
eller forpliktelser fra institusjonen som 
omstruktureres, til én eller flere kapitalfor-
valtningsenheter, og tilbakeføre eiendeler, ret-
tigheter eller forpliktelser fra én eller flere 
kapitalforvaltningsenheter til institusjonen 
som omstruktureres, forutsatt at vilkårene i 
nr. 10 er oppfylt.

Institusjonen som omstruktureres, skal 
være forpliktet til å ta tilbake slike eiendeler, 
rettigheter eller forpliktelser.

10. Omstruktureringsmyndighetene kan tilbake-
føre rettigheter, eiendeler eller forpliktelser fra 
kapitalforvaltningsenheten til institusjonen 
som omstruktureres, dersom en av følgende 
omstendigheter foreligger:
a) muligheten for en eventuell tilbakeføring av 

de berørte rettighetene, eiendelene eller 
forpliktelsene er uttrykkelig angitt i doku-
mentet som ligger til grunn for overførin-
gen,

b) de berørte rettighetene, eiendelene eller 
forpliktelsene omfattes ikke av de klassene 
av rettigheter, eiendeler eller forpliktelser 
som er angitt i dokumentet som ligger til 
grunn for overføringen.
I begge tilfellene nevnt i bokstav a) og b) 

kan tilbakeføringen skje i løpet av en periode 
som er fastsatt i dokumentet, og i samsvar med 
eventuelle andre vilkår som angis der for det 
berørte formålet.

11. Overføringer mellom institusjonen som 
omstruktureres, og kapitalforvaltningsenhe-
ten skal være omfattet av beskyttelsestiltakene 
i forbindelse med delvis overføring av eien-
dom som fastsatt i avdeling IV kapittel VII.

12. Med forbehold for avdeling IV kapittel VII skal 
aksjeeiere eller kreditorer i institusjonen som 
omstruktureres, og annen tredjemann hvis 
eiendeler, rettigheter eller forpliktelser ikke 
overføres til kapitalforvaltningsenheten, ikke 
ha noen rett til eller i tilknytning til de eiende-
lene, rettighetene eller forpliktelsene som 
overføres til kapitalforvaltningsenheten eller 
dens ledelsesorgan eller øverste ledelse.

13. Målene for en kapitalforvaltningsenhet skal 
ikke innebære plikter eller ansvar overfor 
aksjeeierne eller kreditorene i institusjonen 
som omstruktureres, og ledelsesorganet eller 
den øverste ledelsen skal ikke ha noe ansvar 
overfor aksjeeierne eller kreditorene som 
følge av handlinger og utelatelser i forbin-
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delse med utførelsen av dets/dens oppgaver, 
med mindre tiltaket eller utelatelsen inne-
bærer grov uaktsomhet eller grov forsøm-
melse i henhold til nasjonal lovgivning som 
direkte berører aksjeeiernes eller kreditore-
nes rettigheter.

Medlemsstatene kan ytterligere begrense 
en kapitalforvaltningsenhets og dens ledelses-
organs eller øverste ledelses ansvar i henhold 
til nasjonal lovgivning for handlinger og utela-
telser i forbindelse med utførelsen av deres 
oppgaver.

14. EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslin-
jer i samsvar med artikkel 16 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010 for å fremme tilnærming 
av tilsyns- og omstruktureringspraksiser med 
hensyn til konstateringen av når, i samsvar 
med nr. 5 i denne artikkel, en avvikling av 
eiendelene eller forpliktelsene gjennom ordi-
nær insolvensbehandling kunne ha en negativ 
innvirkning på ett eller flere finansmarkeder.

Avsnitt 5

Det interne tapsdekningsverktøyet

Underavsnitt 1

Det interne tapsdekningsverktøyets formål og 
anvendelsesområde

Artikkel 43

Det interne tapsdekningsverktøyet

1. Med sikte på anvendelsen av det interne taps-
dekningsverktøyet skal medlemsstatene sikre 
at omstruktureringsmyndighetene har de 
omstruktureringsfullmaktene som er fastsatt i 
artikkel 63 nr. 1.

2. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene kan anvende det interne 
tapsdekningsverktøyet for å nå de omstruktu-
reringsmålene som er fastsatt i artikkel 31, i 
samsvar med prinsippene for omstrukturering 
fastsatt i artikkel 34, for et av følgende formål:
a) å rekapitalisere en institusjon eller et fore-

tak som er nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav 
b), c) eller d) i dette direktiv, og som oppfyl-
ler vilkårene for omstrukturering, i tilstrek-
kelig omfang til å gjenopprette dens/dets 
evne til å oppfylle vilkårene for godkjenning 
(i det omfang disse vilkårene får anven-
delse på foretaket) og til fortsatt å utøve 
virksomhet som det har tillatelse til i hen-
hold til direktiv 2013/36/EU eller direktiv 
2014/65/EU, dersom foretaket er godkjent 
i henhold til nevnte direktiver, og evnen til 

å opprettholde tilstrekkelig tillit i markedet 
til institusjonen eller foretaket,

b) å konvertere til egenkapital eller redusere 
hovedstolen for fordrings- eller gjeldsin-
strumenter som overføres
i) til en broinstitusjon med sikte på tilføre 

denne kapital, eller
ii) gjennom verktøyet for virksomhetssalg 

eller verktøyet for deling av eiendeler.
3. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-

ringsmyndighetene anvender det interne taps-
dekningsverktøyet for formålet nevnt i nr. 2 
bokstav a) i denne artikkel bare dersom det er 
sannsynlig at anvendelsen av dette verktøyet 
sammen med andre relevante tiltak, herunder 
tiltak som gjennomføres i samsvar med virk-
somhetssaneringsplanen som kreves i artikkel 
52, i tillegg til å oppfylle de relevante omstruk-
tureringsmålene vil gjenopprette den økono-
miske soliditeten og langsiktige levedyktighe-
ten til institusjonen eller foretaket nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d).

Dersom vilkårene i første ledd ikke er opp-
fylt, skal medlemsstatene sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene kan anvende et av om-
struktureringsverktøyene nevnt i artikkel 37 
nr. 3 bokstav a)-c) og det interne tapsdeknings-
verktøyet nevnt i nr. 2 bokstav b) i denne artik-
kel.

4. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene kan anvende det interne 
tapsdekningsverktøyet på alle institusjoner 
eller foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), 
c) eller d), samtidig som de tar hensyn til den 
berørte institusjonens eller foretakets juri-
diske form, eller de kan endre den juridiske 
formen.

Artikkel 44

Det interne tapsdekningsverktøyets anvendel-
sesområde

1. Medlemsstatene skal sikre at det interne taps-
dekningsverktøyet kan anvendes på alle for-
pliktelser i en institusjon eller et foretak nevnt 
i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), som 
ikke er utelukket fra dette verktøyets anven-
delsesområde i henhold til nr. 2 eller 3 i denne 
artikkel.

2. Omstruktureringsmyndighetene skal ikke 
anvende sine nedskrivnings- eller konverte-
ringsfullmakter med hensyn til følgende for-
pliktelser når de er omfattet av en medlems-
stats eller tredjestats lovgivning:
a) dekkede innskudd,
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b) sikrede forpliktelser, herunder obligasjo-
ner med fortrinnsrett og forpliktelser i form 
av finansielle instrumenter, som anvendes 
til sikringsformål som utgjør en integrert 
del av fordringsmassen, og som i henhold 
til nasjonal lovgivning er sikret på tilsva-
rende måte som obligasjoner med for-
trinnsrett,

c) enhver forpliktelse som oppstår som følge 
av at institusjonen eller foretaket nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i dette 
direktiv innehar kunders eiendeler eller 
penger, herunder kunders eiendeler eller 
penger som innehas av eller på vegne av 
investeringsforetak som definert i artikkel 
1 nr. 2 i direktiv 2009/65/EF eller AIF-er 
som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/
61/EU31, forutsatt at en slik kunde er 
beskyttet i henhold til gjeldende insolven-
slovgivning,

d) enhver forpliktelse som oppstår som følge 
av et tillitsforhold mellom institusjonen 
eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bok-
stav b), c) eller d) (som forvalter) og en 
annen person (som mottaker), forutsatt at 
en slik mottaker er beskyttet i henhold til 
gjeldende insolvenslovgivning eller sivil-
rettslige bestemmelser,

e) forpliktelser overfor institusjoner, unntatt 
foretak som er del av samme konsern, med 
en opprinnelig løpetid på mindre enn sju 
dager,

f) forpliktelser med en gjenværende løpetid 
på mindre en sju dager, overfor systemer 
eller systemansvarlige som er utpekt i sam-
svar med direktiv 98/26/EF, eller overfor 
deres deltakere og som følge av deltakelse 
i et slikt system,

g) en forpliktelse overfor noen av følgende:
i) en arbeidstaker i forbindelse med opp-

tjent lønn, pensjonsytelser eller annen 
fast godtgjøring, unntatt den variable 
bestanddelen av godtgjøringen, som 
ikke er omfattet av tariffavtaler,

ii) en kreditor i kommersiell sektor eller 
handelssektoren som følge av levering 
til institusjonen eller foretaket nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), av 
varer eller tjenester som er avgjørende 

for den daglige driften av virksomheten, 
herunder informasjonsteknologitjenes-
ter, forsyningstjenester og leie, forvalt-
ning og vedlikehold av lokaler,

iii) skatte- og trygdemyndigheter, forutsatt 
at disse forpliktelsene har forrang i hen-
hold til gjeldende lovgivning,

iv) innskuddsgarantiordninger som følge 
av bidrag som skal betales i samsvar 
med direktiv 2014/49/EU.
Første ledd bokstav g) i) får ikke anven-

delse på den variable bestanddelen av godt-
gjøringen for risikotakere som påtar seg be-
tydelig risiko som omhandlet i artikkel 92 
nr. 2 i direktiv 2013/36/EU.

Medlemsstatene skal sikre at alle sik-
rede eiendeler i tilknytning til obligasjoner 
med fortrinnsrett i en fordringsmasse for-
blir uberørte, holdes atskilt og får tilstrek-
kelige midler. Verken dette kravet eller bok-
stav a) og b) i første ledd skal hindre at om-
struktureringsmyndighetene ved behov 
kan anvende sine fullmakter i forbindelse 
med en del av en sikret forpliktelse eller en 
forpliktelse som det er stilt sikkerhet for, til 
en verdi som overstiger verdien av eiende-
lene, pantet, panteretten eller sikkerheten 
som forpliktelsen er sikret gjennom.

Første ledd bokstav a) skal ikke være til 
hinder for at omstruktureringsmyndig-
heter ved behov kan anvende disse fullmak-
tene med hensyn til innskuddsbeløp som 
overstiger det dekningsnivået som er fast-
satt i artikkel 6 i direktiv 2014/49/EU.

Med forbehold for bestemmelsene om 
store engasjementer i forordning (EU) nr. 
575/2013 og direktiv 2013/36/EU skal 
medlemsstatene, for å gjøre det mulig å om-
strukturere institusjoner og konserner, si-
kre at omstruktureringsmyndighetene i 
samsvar med artikkel 17 nr. 5 bokstav b) i 
dette direktiv begrenser omfanget av andre 
institusjoners forpliktelser som kan bli om-
fattet av et internt tapsdekningsverktøy, 
unntatt forpliktelser som innehas av foretak 
som er en del av samme konsern.

3. Når det interne tapsdekningsverktøyet anven-
des, kan omstruktureringsmyndigheten i unn-
takstilfeller helt eller delvis utelukke visse for-
pliktelser fra anvendelsen av nedskrivnings- 
eller konverteringsfullmaktene i følgende til-
feller:
a) når det, til tross for omstruktureringsmyn-

dighetens innsats i god tro, ikke er mulig å 

31 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 
2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om 
endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og forord-
ning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 
av 1.7.2011, s. 1).
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anvende intern tapsdekning for forpliktel-
sen innen rimelig tid,

b) når utelukkelsen er strengt nødvendig og 
rimelig for å sikre at kritiske funksjoner og 
hovedforretningsområder opprettholdes på 
en slik måte at institusjonen som omstruk-
tureres, kan fortsette sine viktigste virk-
somheter, tjenester og transaksjoner,

c) når utelukkelsen er strengt nødvendig og 
rimelig for å unngå omfattende sprednings-
virkninger, særlig med hensyn til kvalifi-
serte innskudd fra fysiske personer og 
svært små, små og mellomstore bedrifter, 
som ville medføre alvorlige forstyrrelser av 
finansmarkedenes virkemåte, herunder 
finansmarkedenes infrastrukturer, på en 
måte som ville medføre en alvorlig forstyr-
relse for en medlemsstats eller Unionens 
økonomi, eller

d) når anvendelsen av det interne tapsdek-
ningsverktøyet på disse forpliktelsene ville 
medføre et så stort verditap at andre kredi-
torers tap ville bli større enn dersom disse 
forpliktelsene var utelukket fra intern taps-
dekning.
Dersom en omstruktureringsmyndighet 

beslutter helt eller delvis å utelukke en kvalifi-
sert forpliktelse eller en kategori av kvalifiserte 
forpliktelser i henhold til dette nummer, kan 
omfanget av nedskrivningen eller konverterin-
gen for andre kvalifiserte forpliktelser økes for 
å ta hensyn til slike utelukkelser, forutsatt at 
omfanget av nedskrivningen og konverterin-
gen som foretas for andre kvalifiserte forplik-
telser, er i samsvar med prinsippet i artikkel 34 
nr. 1 bokstav g).

4. Dersom en omstruktureringsmyndighet 
beslutter helt eller delvis å utelukke en kvalifi-
sert forpliktelse eller en kategori av kvalifi-
serte forpliktelser i henhold til denne artikkel, 
og de tapene som skulle vært dekket av disse 
forpliktelsene, ikke er fullt ut overført til andre 
kreditorer, kan ordningen for omstrukture-
ringsfinansiering gi et bidrag til institusjonen 
som omstruktureres, slik at denne kan gjøre 
et eller begge av følgende:
a) dekke eventuelle tap som ikke er dekket av 

kvalifiserte forpliktelser, og gjenopprette 
nettoverdien av institusjonen som omstruk-
tureres, til null i samsvar med nr. 46 nr. 1 
bokstav a),

b) kjøpe aksjer eller andre eierinstrumenter 
eller kapitalinstrumenter i institusjonen 
som omstruktureres, for å rekapitalisere 

institusjonen i samsvar med artikkel 46 nr. 
1 bokstav b).

5. Ordningen for omstruktureringsfinansiering 
kan gi et bidrag nevnt i nr. 4 bare dersom
a) det er gitt et bidrag til tapsdekning og reka-

pitalisering tilsvarende et beløp på minst 8 
% av de samlede forpliktelsene, herunder 
ansvarlig kapital i institusjonen som 
omstruktureres, målt på tidspunktet for 
omstruktureringstiltaket i samsvar med 
verdsettingen omhandlet i artikkel 36, av 
aksjeeiere og innehavere av andre eierin-
strumenter, innehavere av relevante kapita-
linstrumenter og andre kvalifiserte forplik-
telser gjennom nedskrivning, konvertering 
eller på annen måte, og

b) bidraget fra ordningen for omstrukture-
ringsfinansiering ikke overstiger 5 % av de 
samlede forpliktelsene, herunder ansvarlig 
kapital i institusjonen som omstruktureres, 
målt på tidspunktet for omstruktureringstil-
taket i samsvar med verdsettingen omhand-
let i artikkel 36.

6. Bidraget fra ordningen for omstruktureringsfi-
nansiering nevnt i nr. 4 kan finansieres med
a) det beløpet som er tilgjengelig for ordnin-

gen for omstruktureringsfinansiering, og 
som er skaffet gjennom bidrag fra institu-
sjoner og unionsfilialer i samsvar med 
artikkel 100 nr. 6 og artikkel 103,

b) det beløpet som kan skaffes gjennom etter-
håndsbidrag i samsvar med artikkel 104 
innen tre år, og

c) beløp som er skaffet fra alternative finansi-
eringskilder i samsvar med artikkel 105, 
dersom beløpene nevnt i bokstav a) og b) i 
dette nummer ikke er tilstrekkelige.

7. Under særlige omstendigheter kan omstruktu-
reringsmyndigheten forsøke å skaffe midler 
fra alternative finansieringskilder etter at
a) grensen på 5 % som er angitt i nr. 5 bokstav 

b), er nådd, og
b) alle usikrede uprioriterte forpliktelser, unn-

tatt kvalifiserte innskudd, er fullt ut ned-
skrevet eller konvertert.
Når vilkårene i første ledd er oppfylt, kan 

ordningen for omstruktureringsfinansiering al-
ternativt eller i tillegg gi et bidrag fra ubrukte 
midler som er skaffet gjennom forhåndsbidrag 
i samsvar med artikkel 100 nr. 6 og artikkel 
103.

8. Som unntak fra nr. 5 bokstav a) kan ordningen 
for omstruktureringsfinansiering også gi et 
bidrag som nevnt i nr. 4, forutsatt at
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a) bidraget til tapsdekning og rekapitalisering 
nevnt i nr. 5 bokstav a) tilsvarer et beløp på 
minst 20 % av den berørte institusjonens 
risikovektede eiendeler,

b) den berørte medlemsstatens ordning for 
omstruktureringsfinansiering, gjennom 
forhåndsbidrag (unntatt bidrag til en inn-
skuddsgarantiordning) som er skaffet i 
samsvar med artikkel 100 nr. 6 og artikkel 
103, har tilgang til et beløp på minst 3 % av 
de dekkede innskuddene for alle kredittin-
stitusjoner som er godkjent på medlemssta-
tens område, og

c) verdien av den berørte institusjonens eien-
deler er lavere enn 900 milliarder euro på 
konsolidert grunnlag.

9. Når omstruktureringsmyndigheter utøver 
skjønn i henhold til nr. 3, skal de ta behørig 
hensyn til
a) prinsippet om at tap først bør bæres av 

aksjeeierne, og deretter som hovedregel av 
kreditorene i institusjonen som omstruktu-
reres, i prioritert rekkefølge,

b) hvor stor tapsdekningskapasitet som ville 
gjenstå i institusjonen som omstruktureres, 
dersom forpliktelsen eller kategorien av 
forpliktelser ble utelukket, og

c) behovet for å beholde tilstrekkelige midler 
til omstruktureringsfinansiering.

10. Utelukkelser i henhold til nr. 3 kan foretas 
enten for fullstendig å utelukke en forpliktelse 
fra nedskrivning eller for å begrense omfanget 
av nedskrivningen for denne forpliktelsen.

11. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 
115 for nærmere å angi under hvilke 
omstendigheter utelukkelse er nødvendig for 
å nå målene i nr. 3 i denne artikkel.

12. Før omstruktureringsmyndigheten benytter 
muligheten til å utelukke en forpliktelse i hen-
hold til nr. 3, skal den underrette Kommisjo-
nen. Dersom utelukkelsen krever et bidrag fra 
ordningen for omstruktureringsfinansiering 
eller en alternativ finansieringskilde i henhold 
til nr. 4-8, kan Kommisjonen senest 24 timer 
etter at den har mottatt en slik melding, eller 
med omstruktureringsmyndighetens sam-
tykke innen en lengre frist, forby eller kreve 
endringer av den foreslåtte utelukkelsen der-
som kravene i denne artikkel og delegerte 
rettsakter ikke er oppfylt, for å beskytte det 
indre markeds integritet. Dette berører ikke 
Kommisjonens anvendelse av Unionens stats-
støtteregler.

Underavsnitt 2

Minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserte 
forpliktelser

Artikkel 45

Anvendelse av minstekravet

1. Medlemsstatene skal sikre at institusjonene til 
enhver tid oppfyller et minstekrav til ansvarlig 
kapital og kvalifiserte forpliktelser. Minstekra-
vet skal beregnes som beløpet for ansvarlig 
kapital og kvalifiserte forpliktelser uttrykt som 
en prosentandel av institusjonens samlede for-
pliktelser og ansvarlige kapital.

Ved anvendelsen av første ledd skal derivat-
forpliktelser medregnes i de samlede forplik-
telsene, forutsatt at motparters avregningsrett 
anerkjennes fullt ut.

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regule-
ringsstandarder for nærmere å angi vurde-
ringskriteriene som er nevnt i nr. 6 bokstav a)-
f), og som, for hver institusjon, skal ligge til 
grunn for fastsettelsen av et minstekrav til 
ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser, 
herunder uprioritert gjeld og prioritert usikret 
gjeld med restløpetid på minst tolv måneder 
som er gjenstand for fullmakten til å anvende 
intern tapsdekning, og forpliktelser som kan 
anses som ansvarlig kapital.

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen 
innen 3. juli 2015.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta de tekniske reguleringsstandardene 
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 
i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Medlemsstatene kan fastsette ytterligere 
kriterier som skal ligge til grunn for fastsettel-
sen av minstekravet til ansvarlig kapital og kva-
lifiserte forpliktelser.

3. Uten hensyn til nr. 1 skal omstrukturerings-
myndighetene unnta kredittforeninger som 
finansieres med obligasjoner med fortrinns-
rett, og som i samsvar med nasjonal lovgivning 
ikke kan motta innskudd, fra kravet om at de 
til enhver tid skal oppfylle minstekravet til 
ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser, 
når
a) disse institusjonene vil bli avviklet gjennom 

nasjonal insolvensbehandling eller andre 
typer av framgangsmåter som gjennomfø-
res i samsvar med artikkel 38, 40 eller 42 i 
dette direktiv, og som gjelder for disse insti-
tusjonene, og
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b) en slik nasjonal insolvensbehandling eller 
andre typer av framgangsmåter vil sikre at 
disse institusjonenes kreditorer, herunder 
innehavere av obligasjoner med fortrinns-
rett dersom det er relevant, vil bære tapet 
på en måte som er i tråd med omstrukture-
ringsmålene.

4. Kvalifiserte forpliktelser skal inngå i beløpet 
for ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktel-
ser nevnt i nr. 1, bare dersom de oppfyller føl-
gende vilkår:
a) instrumentet er utstedt og fullt innbetalt,
b) forpliktelsen er ikke en forpliktelse overfor 

institusjonen, og institusjonen har ikke stilt 
noen sikkerhet eller garanti for forpliktel-
sen,

c) kjøpet av instrumentet er ikke direkte eller 
indirekte finansiert av institusjonen,

d) forpliktelsen har en restløpetid på minst et 
år,

e) forpliktelsen stammer ikke fra et derivat,
f) forpliktelsen stammer ikke fra et innskudd 

som har forrang i det nasjonale insolvenshi-
erarkiet i samsvar med artikkel 108.
Ved anvendelsen av bokstav d) skal utløps-

datoen for en forpliktelse, dersom forpliktelsen 
gir eieren rett til tilbakebetaling på et tidligere 
tidspunkt, være den første dagen en slik rett 
oppstår.

5. Dersom en forpliktelse er omfattet av en tred-
jestats lovgivning, kan omstruktureringsmyn-
dighetene kreve at institusjonen skal vise at 
enhver beslutning fra en omstrukturerings-
myndighet om å nedskrive eller konvertere 
denne forpliktelsen, vil tre i kraft i henhold til 
lovgivningen i vedkommende tredjestat, idet 
det tas hensyn til vilkårene i kontrakten som 
gjelder forpliktelsen, internasjonale avtaler om 
anerkjennelse av framgangsmåter for 
omstrukturering og andre relevante spørsmål. 
Dersom omstruktureringsmyndigheten ikke 
er overbevist om at en beslutning vil tre i kraft 
i henhold til lovgivningen i vedkommende 
tredjestat, skal forpliktelsen ikke medregnes i 
minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifi-
serte forpliktelser.

6. Minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifi-
serte forpliktelser for hver institusjon i hen-
hold til nr. 1 skal fastsettes av omstrukture-
ringsmyndigheten etter samråd med vedkom-
mende myndighet, på grunnlag av minst føl-
gende kriterier:
a) behovet for å sikre at institusjonen kan 

omstruktureres ved anvendelse av 
omstruktureringsverktøyene, herunder 

ved behov det interne tapsdekningsverk-
tøyet, på en slik måte at omstrukturerings-
målene nås,

b) behovet for i egnede tilfeller å sikre at insti-
tusjonen har tilstrekkelige kvalifiserte for-
pliktelser til, dersom det interne tapsdek-
ningsverktøyet anvendes, å sikre at tapene 
kan dekkes og institusjonens rene kjerne-
kapitaldekning kan gjenopprettes til et nivå 
som er nødvendig for at det fortsatt skal 
kunne oppfylle vilkårene for tillatelse og 
utøve virksomhet som den har tillatelse til i 
henhold til direktiv 2013/36/EU eller 
direktiv 2014/65/EU, og for å bevare en til-
strekkelig tillit i markedet til institusjonen 
eller foretaket,

c) behovet for å sikre at institusjonen, dersom 
det i omstruktureringsplanen forutses at 
visse kategorier av kvalifiserte forpliktelser 
kan utelukkes fra intern tapsdekning i hen-
hold til artikkel 44 nr. 3, eller at visse kate-
gorier av kvalifiserte forpliktelser kan over-
føres i sin helhet til en mottaker gjennom 
en delvis overføring, har tilstrekkelige 
andre kvalifiserte forpliktelser til å sikre at 
tap kan dekkes, og institusjonens rene kjer-
nekapitaldekning kan gjenopprettes til et 
nivå som er nødvendig for at det fortsatt 
skal kunne oppfylle vilkårene for tillatelse 
og utøve virksomhet som den har tillatelse 
til i henhold til direktiv 2013/36/EU eller 
direktiv 2014/65/EU,

d) institusjonens størrelse, forretningsmodell, 
finansieringsmodell og risikoprofil,

e) i hvilket omfang innskuddsgarantiordnin-
gen kan bidra til finansieringen av omstruk-
tureringen i samsvar med artikkel 109,

f) i hvilket omfang institusjonens svikt vil ha 
negativ innvirkning på den finansielle stabi-
liteten, herunder gjennom spredningsvirk-
ninger for andre institusjoner på grunn av 
dens forbindelser med andre institusjoner 
eller med resten av finanssystemet.

7. Institusjonene skal oppfylle minstekravene i 
denne artikkel på individuelt grunnlag.

En omstruktureringsmyndighet kan etter 
samråd med en vedkommende myndighet be-
slutte at minstekravene i denne artikkel får an-
vendelse på et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav b), c) eller d).

8. Morforetak i Unionen skal, i tillegg til nr. 7, 
oppfylle minstekravene i denne artikkel på 
konsolidert grunnlag.

Minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifi-
serte forpliktelser på konsolidert nivå for et 
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morforetak i Unionen skal fastsettes av kon-
sernomstruktureringsmyndigheten etter sam-
råd med den konsoliderende tilsynsmyndighet 
i samsvar med nr. 9, på grunnlag av minst de 
kriteriene som er fastsatt i nr. 6, og av hvorvidt 
konsernets datterforetak i tredjestater skal om-
struktureres separat i henhold til omstrukture-
ringsplanen.

9. Konsernomstruktureringsmyndigheten og de 
omstruktureringsmyndighetene som har 
ansvar for datterforetakene på individuelt 
grunnlag, skal gjøre det de kan for å treffe en 
felles beslutning om nivået for minstekravet 
som får anvendelse på konsolidert nivå.

Den felles beslutningen skal være fullsten-
dig begrunnet og skal oversendes til morfore-
taket i Unionen av konsernomstrukturerings-
myndigheten.

Dersom en felles beslutning ikke foreligger 
innen fire måneder, skal konsernomstrukture-
ringsmyndigheten treffe en beslutning om det 
konsoliderte minstekravet etter at den har tatt 
behørig hensyn til de berørte omstrukture-
ringsmyndighetenes vurdering av datterforeta-
kene. Dersom en berørt omstrukturerings-
myndighet etter utløpet av firemånedersperio-
den har henvist saken til EBA i samsvar med 
artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, 
skal konsernomstruktureringsmyndigheten 
utsette sin beslutning og avvente en eventuell 
beslutning som treffes av EBA i samsvar med 
artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, og skal 
treffe sin beslutning i samsvar med EBAs be-
slutning. Firemånedersperioden skal anses å 
utgjøre forliksperioden i henhold til nevnte for-
ordning. EBA skal treffe sin beslutning innen 
en måned. Saken kan ikke henvises til EBA et-
ter utløpet av firemånedersperioden eller etter 
at det er truffet en felles beslutning. Dersom en 
beslutning fra EBA ikke foreligger innen en 
måned, får beslutningen fra konsernomstruk-
tureringsmyndigheten anvendelse.

Den felles beslutningen og, i mangel av en 
felles beslutning, konsernomstrukturerings-
myndighetens beslutning skal være bindende 
for omstruktureringsmyndighetene i de be-
rørte medlemsstater.

Den felles beslutningen og enhver beslut-
ning som treffes i mangel av en felles beslut-
ning, skal regelmessig gjennomgås og, dersom 
det er relevant, ajourføres.

10. Omstruktureringsmyndighetene skal fast-
sette det minstekravet som skal anvendes på 
konsernets datterforetak på individuelt grunn-
lag. Disse minstekravene skal fastsettes på et 

egnet nivå for datterforetaket, idet det tas hen-
syn til
a) kriteriene angitt i nr. 6, særlig datterforeta-

kets størrelse, forretningsmodell og risi-
koprofil, herunder dets ansvarlige kapital, 
og

b) det konsoliderte kravet som er fastsatt for 
konsernet i henhold til nr. 9.
Konsernomstruktureringsmyndigheten og 

de omstruktureringsmyndighetene som har 
ansvar for datterforetakene på individuelt 
grunnlag, skal gjøre det de kan for å treffe en 
felles beslutning om nivået for minstekravet 
som får anvendelse på hvert enkelt datterfore-
tak på individuelt nivå.

Den felles beslutningen skal være fullsten-
dig begrunnet og oversendes til datterforeta-
kene og til morinstitusjonen i Unionen av hen-
holdsvis omstruktureringsmyndigheten for 
datterforetakene og konsernomstrukture-
ringsmyndigheten.

Dersom en felles beslutning fra omstruktu-
reringsmyndighetene ikke foreligger innen en 
frist på fire måneder, skal de respektive om-
struktureringsmyndighetene for datterforeta-
kene treffe en beslutning, idet det tas behørig 
hensyn til synspunktene og forbeholdene som 
konsernomstruktureringsmyndigheten har 
gitt uttrykk for.

Dersom konsernomstruktureringsmyndig-
heten etter utløpet av firemånedersperioden 
har henvist saken til EBA i samsvar med artik-
kel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal de 
omstruktureringsmyndighetene som har an-
svar for datterforetakene på individuelt grunn-
lag, utsette sine beslutninger og avvente en 
eventuell beslutning som treffes av EBA i sam-
svar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, 
og skal treffe sine beslutninger i samsvar med 
EBAs beslutning. Firemånedersperioden skal 
anses å utgjøre forliksperioden i henhold til 
nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslut-
ning innen en måned. Saken kan ikke henvises 
til EBA etter utløpet av firemånedersperioden 
eller etter at det er truffet en felles beslutning. 
Konsernomstruktureringsmyndigheten skal 
ikke henvise saken til EBA for bindende meg-
ling i tilfeller der beløpet som er fastsatt av dat-
terforetakets omstruktureringsmyndighet, av-
viker med mindre enn ett prosentpoeng fra det 
beløpet på konsolidert nivå som er fastsatt i 
henhold til nr. 9 i denne artikkel.

Dersom en beslutning fra EBA ikke fore-
ligger innen en måned, får beslutningene fra 
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datterforetakenes omstruktureringsmyndig-
heter anvendelse.

Den felles beslutningen og beslutninger 
som treffes av datterforetakenes omstrukture-
ringsmyndigheter i mangel av en felles beslut-
ning, skal være bindende for de berørte om-
struktureringsmyndighetene.

Den felles beslutningen og enhver beslut-
ning som treffes i mangel av en felles beslut-
ning, skal regelmessig gjennomgås og, dersom 
det er relevant, ajourføres.

11. Konsernomstruktureringsmyndigheten kan gi 
fullt unntak fra anvendelsen av det individuelle 
minstekravet på en morinstitusjon i Unionen 
dersom
a) morinstitusjonen i Unionen på konsolidert 

grunnlag oppfyller minstekravet som er 
fastsatt i henhold til nr. 8, og

b) vedkommende myndighet for morinstitu-
sjonen i Unionen har gitt fullt unntak fra 
anvendelsen av individuelle kapitalkrav på 
institusjonen i samsvar med artikkel 7 nr. 3 
i forordning (EU) nr. 575/2013.

12. Datterselskapets omstruktureringsmyndighet 
kan gi fullt unntak fra anvendelsen av nr. 7 på 
det berørte datterforetaket dersom
a) både datterforetaket og dets morforetak 

har fått tillatelse og er omfattet av tilsyn i 
samme medlemsstat,

b) datterforetaket omfattes av tilsynet på kon-
solidert grunnlag med den institusjonen 
som er morforetaket,

c) konserninstitusjonen på høyeste nivå i dat-
terforetakets medlemsstat oppfyller, der-
som denne ikke er morinstitusjonen i Unio-
nen, på delkonsolidert grunnlag minstekra-
vet i henhold til nr. 7,

d) det foreligger ingen nåværende eller forut-
sigbare vesentlige praktiske eller juridiske 
hindringer for at morforetaket raskt kan 
overføre ansvarlig kapital til eller tilbakebe-
tale forpliktelser til datterforetaket,

e) morforetaket oppfyller enten vedkom-
mende myndighets krav til forsvarlig 
ledelse av datterforetaket og har erklært, 
med vedkommende myndighets samtykke, 
at det garanterer for de forpliktelser som 
datterforetaket har inngått, eller risikoen i 
datterforetaket er ubetydelig,

f) morforetakets framgangsmåter for 
risikovurdering, måling og kontroll omfat-
ter datterforetaket,

g) morforetaket innehar mer enn 50 % av 
stemmerettene knyttet til aksjer i kapitalen 
til datterforetaket eller har rett til å utpeke 

eller avsette et flertall av medlemmene i 
datterforetakets ledelsesorgan, og

h) vedkommende myndighet for datterforeta-
ket har gitt fullt unntak fra anvendelsen av 
individuelle kapitalkrav på datterforetaket i 
henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EU) 
nr. 575/2013.

13. I beslutningene som treffes i samsvar med 
denne artikkel, kan det fastsettes at minstekra-
vet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forplik-
telser delvis oppfylles på konsolidert eller indi-
viduelt nivå gjennom avtalefestede interne 
tapsdekningsinstrumenter.

14. For at omstruktureringsmyndigheten skal 
godkjenne et avtalefestet internt tapsdek-
ningsinstrument i henhold til nr. 13, skal den 
være overbevist om at instrumentet
a) omfatter et avtalevilkår som fastsetter at 

dersom omstruktureringsmyndigheten 
beslutter å anvende det interne tapsdek-
ningsverktøyet på denne institusjonen, skal 
instrumentet nedskrives eller konverteres i 
nødvendig omfang før andre kvalifiserte 
forpliktelser nedskrives eller konverteres, 
og

b) er omfattet av en bindende avtale, et tilsagn 
eller en bestemmelse om underordning 
som innebærer at det ved ordinær insol-
vensbehandling er underordnet andre kva-
lifiserte forpliktelser og ikke kan tilbakebe-
tales før andre samtidige utestående kvalifi-
serte forpliktelser er betalt.

15. Omstruktureringsmyndighetene skal, sam-
ordnet med vedkommende myndigheter, 
kreve og kontrollere at institusjonene oppfyl-
ler minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifi-
serte forpliktelser fastsatt i nr. 1 og, dersom 
det er relevant, kravet fastsatt i nr. 13, og skal 
treffe en eventuell beslutning i henhold til 
denne artikkel parallelt med utarbeidingen og 
opprettholdelsen av omstruktureringsplaner.

16. Omstruktureringsmyndighetene skal, sam-
ordnet med vedkommende myndigheter, 
underrette EBA om det minstekravet til 
ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser 
og, dersom det er relevant, om det kravet som 
er omhandlet i nr. 13, som er fastsatt for hver 
institusjon i deres jurisdiksjon.

17. EBA skal, samordnet med vedkommende 
myndigheter, utarbeide utkast til tekniske 
gjennomføringsstandarder for å fastsette ens-
artede formater, maler og definisjoner med 
sikte på omstruktureringsmyndigheters iden-
tifikasjon og oversending av opplysninger til 
EBA ved anvendelsen av nr. 16.
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EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske gjennomføringsstandarder for Kommi-
sjonen innen 3. juli 2015.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de 
tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i 
første ledd i samsvar med artikkel 15 i forord-
ning (EU) nr. 1093/2010.

18. På grunnlag av resultatene av rapporten nevnt 
i nr. 19 skal Kommisjonen, dersom det er hen-
siktsmessig, senest 31. desember 2016 over-
sende Europaparlamentet og Rådet et forslag 
til regelverk for den harmoniserte anvendel-
sen av minstekravet til ansvarlig kapital og 
kvalifiserte forpliktelser. Dette forslaget skal, 
dersom det er relevant, omfatte forslag til inn-
føring av et egnet antall minstenivåer for min-
stekravet, idet det tas hensyn til institusjone-
nes og konsernenes ulike forretningsmodel-
ler. Forslaget skal omfatte eventuelle egnede 
justeringer av parametrene for minstekravet 
og om nødvendig egnede endringer av anven-
delsen av minstekravet på konserner.

19. EBA skal senest 31. oktober 2016 oversende 
Kommisjonen en rapport om minst følgende:
a) hvordan minstekravet til ansvarlig kapital 

og kvalifiserte forpliktelser er blitt gjen-
nomført på nasjonalt plan, og særlig om for-
skjellige medlemsstatene har fastsatt ulike 
nivåer for sammenlignbare institusjoner,

b) hvordan de enkelte medlemsstatene har 
anvendt fullmakten til å kreve at institusjo-
ner skal oppfylle minstekravet gjennom 
avtalefestede interne tapsdekningsinstru-
menter, og hvorvidt ulike tilnærmingsmå-
ter har vært anvendt,

c) identifikasjon av forretningsmodeller som 
gjenspeiler institusjonens overordnede risi-
koprofil,

d) det egnede nivået for minstekravet med 
hensyn til hver forretningsmodell som er 
identifisert i henhold til bokstav c),

e) hvorvidt det bør fastsettes et intervall for 
minstekravet for hver forretningsmodell,

f) en egnet overgangsperiode for at institusjo-
nene skal kunne oppnå eventuelle fastsatte 
harmoniserte minstenivåer,

g) hvorvidt kravene fastsatt i artikkel 45 er til-
strekkelige til å sikre at hver enkelt institu-
sjon har en egnet tapsdekningskapasitet 
og, dersom dette ikke er tilfelle, hvilke 
ytterligere forbedringer som er nødvendige 
for å sikre dette målet,

h) hvorvidt det er behov for endringer av 
beregningsmetodene som er fastsatt i 
denne artikkel, for å sikre at minstekravet 

kan anvendes som en egnet indikator for en 
institusjons tapsdekningskapasitet,

i) hvorvidt det er hensiktsmessig å legge 
samlede forpliktelser og ansvarlig kapital til 
grunn for kravet, og særlig hvorvidt det er 
mer hensiktsmessig å anvende institusjo-
nens risikovektede eiendeler som nevner i 
kravet,

j) hvorvidt tilnærmingen i denne artikkel til 
anvendelsen av minstekravet på konserner 
er hensiktsmessig, og særlig om tilnærmin-
gen på en tilstrekkelig måte sikrer at kon-
sernets tapsdekningskapasitet finnes i eller 
er tilgjengelig for foretakene der tap kan 
oppstå,

k) hvorvidt vilkårene for unntak fra minstekra-
vet er hensiktsmessige, og særlig hvorvidt 
slike unntak bør kunne gis til datterforetak 
på tvers av grenser,

l) hvorvidt det er hensiktsmessig at omstruk-
tureringsmyndighetene kan kreve at min-
stekravet oppfylles gjennom avtalefestede 
interne tapsdekningsinstrumenter, og 
hvorvidt en ytterligere harmonisering av 
tilnærmingen til avtalefestede interne taps-
dekningsinstrumenter er hensiktsmessig,

m) hvorvidt kravene til avtalefestede interne 
tapsdekningsinstrumenter i nr. 14 er hen-
siktsmessige, og

n) hvorvidt det er hensiktsmessig å kreve at 
institusjoner og konserner skal offentlig-
gjøre sine minstekrav til ansvarlig kapital 
og kvalifiserte forpliktelser eller nivået for 
ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktel-
ser, og i så fall hvor ofte og i hvilket format 
offentliggjøringen skal skje.

20. Rapporten omhandlet i nr. 19 skal minst 
omfatte perioden fra 2. juli 2014 til 30. juni 2016 
og minst ta hensyn til følgende:
a) minstekravets innvirkning og eventuelle 

foreslåtte harmoniserte nivåer for minste-
kravet på
i) finansmarkedene i sin alminnelighet, og 

særlig markedene for usikret gjeld og 
derivater,

ii) institusjoners forretningsmodeller og 
balansestruktur, særlig institusjoners 
finansieringsprofil og finansieringsstra-
tegi, og konserners rettslige og opera-
tive struktur,

iii) institusjoners lønnsomhet, særlig deres 
finansieringskostnader,

iv) flytting av engasjementer til foretak som 
ikke er omfattet av tilsyn,

v) finansiell innovasjon,
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vi) i hvilket omfang avtalefestede interne 
tapsdekningsinstrumenter er utbredt, 
og disse instrumentenes art og salgbar-
het,

vii) institusjoners risikoatferd,
viii) omfanget av institusjoners heftelser på 

eiendeler,
ix) hvilke tiltak institusjoner har truffet for 

å oppfylle minstekrav, og særlig i hvilket 
omfang minstekravene er blitt oppfylt 
gjennom reduksjon av gjeldsgraden 
knyttet til eiendeler, utstedelse av lang-
siktig gjeld og kapitaltilskudd, og

x) bankenes utlånsvirksomhet, særlig 
utlån til svært små, små og mellomstore 
bedrifter, lokale og regionale myndig-
heter og offentlige foretak samt han-
delsfinansiering, herunder utlån i hen-
hold til offisielle eksportkredittfor-
sikringsordninger,

b) samspillet mellom minstekravene og kra-
vene til ansvarlig kapital, gjeldsgrad og lik-
viditetskravene fastsatt i forordning (EU) 
nr. 575/2013 og i direktiv 2013/36/EU,

c) institusjoners evne til på egen hånd å skaffe 
kapital eller finansiering på markedene 
med sikte på å oppfylle eventuelle foreslåtte 
harmoniserte minstekrav,

d) samsvar med minstekrav fastsatt i forbin-
delse med eventuelle internasjonale stan-
darder som er utviklet av internasjonale 
fora.

Underavsnitt 3

Anvendelse av det interne tapsdekningsverk-
tøyet

Artikkel 46

Vurdering av beløpet for intern tapsdekning

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene, når de anvender det 
interne tapsdekningsverktøyet, på grunnlag av 
en verdsetting i samsvar med artikkel 36 vur-
derer følgende samlede beløp:
a) dersom det er relevant, det beløpet som 

kvalifiserte forpliktelser må nedskrives 
med for å sikre at netto andelsverdi av insti-
tusjonen som omstruktureres, er lik null, 
og

b) dersom det er relevant, det beløpet med 
hvilket kvalifiserte forpliktelser må konver-
teres til aksjer eller andre typer av kapitalin-
strumenter for å gjenopprette den rene 
kjernekapitaldekningen for enten

i) institusjonen som omstruktureres, eller
ii) broinstitusjonen.

2. Ved vurderingen nevnt i nr. 1 i denne artikkel 
skal det fastsettes hvilket beløp kvalifiserte 
forpliktelser skal konverteres eller nedskrives 
med for å gjenopprette den rene kjernekapital-
dekningen for institusjonen som omstrukture-
res, eller eventuelt for broinstitusjonen, idet 
det tas hensyn til kapitalbidrag fra ordningen 
for omstruktureringsfinansiering i henhold til 
artikkel 101 nr. 1 bokstav d) i dette direktiv, og 
for å bevare tilstrekkelig tillit i markedet til 
institusjonen som omstruktureres, eller til bro-
institusjonen, og gjøre det mulig for den i 
minst ett år fortsatt å oppfylle vilkårene for til-
latelse og fortsatt å utøve virksomhet som den 
har tillatelse til i henhold til direktiv 2013/36/
EU eller direktiv 2014/65/EU.

Når omstruktureringsmyndighetene har til 
hensikt å anvende verktøyet for deling av eien-
deler nevnt i artikkel 42, skal beløpet som kvali-
fiserte forpliktelser skal reduseres med, fastset-
tes idet det tas hensyn til en forsiktig vurdering 
av kapitalforvaltningsenhetens kapitalbehov.

3. Dersom kapital er blitt nedskrevet i samsvar 
med artikkel 59-62 og intern tapsdekning er 
blitt anvendt i samsvar med artikkel 43 nr. 2, 
og nedskrivningsnivået på grunnlag av den 
foreløpige verdsettingen i henhold til artikkel 
36 anses å overstige kravene sammenlignet 
med den endelige verdsettingen i henhold til 
artikkel 36 nr. 10, kan en oppskrivningsord-
ning anvendes for å tilbakebetale kreditorene 
og deretter aksjeeierne i nødvendig omfang.

4. Omstruktureringsmyndighetene skal fast-
sette og opprettholde tiltak for å sikre at vurde-
ringen og verdsettingen bygger på så ajour-
førte og omfattende opplysninger som mulig 
om eiendeler og forpliktelser i institusjonen 
som omstruktureres.

Artikkel 47

Behandling av aksjeeiere ved intern tapsdek-
ning, nedskrivning eller konvertering av kapita-
linstrumenter

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene, når de anvender det 
interne tapsdekningsverktøyet i artikkel 43 nr. 
2 eller nedskriver eller konverterer kapitalin-
strumenter i artikkel 59, treffer et av eller 
begge følgende tiltak overfor aksjeeiere og 
innehavere av andre eierinstrumenter:
a) annullerer eksisterende aksjer eller andre 

eierinstrumenter, eller overfører dem til 
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kreditorer som deltar ved intern tapsdek-
ning,

b) forutsatt at institusjonen som omstrukture-
res, i samsvar med verdsettingen foretatt i 
henhold til artikkel 36 har en positiv 
nettoverdi, utvanner eiendomsretten for 
eksisterende aksjeeiere og innehavere av 
andre eierinstrumenter som en følge av 
konverteringen til aksjer eller andre eierin-
strumenter av
i) relevante kapitalinstrumenter utstedt av 

institusjonen i henhold til fullmakten 
nevnt i artikkel 59 nr. 2, eller

ii) kvalifiserte forpliktelser utstedt av insti-
tusjonen som omstruktureres, i hen-
hold til fullmakten nevnt i artikkel 63 nr. 
1 bokstav f).
Med hensyn til første ledd bokstav b) 

skal konverteringen foretas med en konver-
teringsfaktor som fører til en betydelig ut-
vanning av eksisterende beholdninger av 
aksjer og andre eierinstrumenter.

2. Tiltakene nevnt i nr. 1 skal også treffes overfor 
aksjeeiere og innehavere av andre eierinstru-
menter dersom de berørte aksjene eller andre 
eierinstrumentene ble utstedt eller overført 
under følgende omstendigheter:
a) som følge av konvertering av gjeldsinstru-

menter til aksjer eller andre eierinstrumen-
ter i samsvar med avtalevilkår i de opprin-
nelige gjeldsinstrumentene utløst av en 
hendelse som inntraff før eller samtidig 
med omstruktureringsmyndighetens vur-
dering som fastslo at institusjonen eller 
foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), 
c) eller d) oppfylte vilkårene for omstruktu-
rering,

b) i forbindelse med konverteringen av rele-
vante kapitalinstrumenter til rene kjerneka-
pitalinstrumenter i henhold til artikkel 60.

3. Når omstruktureringsmyndighetene vurderer 
hvilket tiltak som skal treffes i samsvar med 
nr. 1, skal de ta hensyn til
a) verdsettingen som er foretatt i samsvar 

med artikkel 36,
b) det beløpet som omstruktureringsmyndig-

heten har vurdert at rene kjernekapitalin-
strumenter skal reduseres med og rele-
vante kapitalinstrumenter skal nedskrives 
eller konverteres med i henhold til artikkel 
60 nr. 1, og

c) det samlede beløpet som omstrukture-
ringsmyndigheten har vurdert i henhold til 
artikkel 46.

4. Som unntak fra artikkel 22-25 i direktiv 2013/
36/EU, kravet om underretning i artikkel 26 i 
direktiv 2013/36/EU, artikkel 10 nr. 3, artikkel 
11 nr. 1 og 2 og artikkel 12 og 13 i direktiv 
2014/65/EU og kravet om underretning i 
artikkel 11 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU skal 
vedkommende myndigheter, dersom anven-
delsen av det interne tapsdekningsverktøyet 
eller konverteringen av kapitalinstrumenter 
ville føre til erverv eller økning av en kvalifise-
rende eierandel i en institusjon som nevnt i 
artikkel 22 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU eller 
artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU, foreta 
vurderingen som kreves i henhold til nevnte 
artikler, i rett tid slik at det ikke forsinker 
anvendelsen av det interne tapsdekningsverk-
tøyet eller konverteringen av kapitalinstru-
menter eller hindrer at omstruktureringstilta-
ket når de relevante omstruktureringsmålene.

5. Dersom vedkommende myndighet for denne 
institusjonen ikke har avsluttet vurderingen 
som kreves i nr. 4, på datoen for anvendelsen 
av det interne tapsdekningsverktøyet eller 
konverteringen av kapitalinstrumenter, får 
artikkel 38 nr. 9 anvendelse på en erververs 
eventuelle erverv eller økning av en kvalifise-
rende eierandel som følge av anvendelsen av 
det interne tapsdekningsverktøyet eller kon-
verteringen av kapitalinstrumenter.

6. EBA skal innen 3. juli 2016 utstede retningslin-
jer i samsvar med artikkel 16 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010, om hvilke omstendighe-
ter hvert av tiltakene nevnt i nr. 1 i denne artik-
kel vil være egnet under, idet det tas hensyn til 
faktorene angitt i nr. 3 i denne artikkel.

Artikkel 48

Rekkefølge for nedskrivning og konvertering

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene, når de anvender det 
interne tapsdekningsverktøyet, anvender ned-
skrivnings- og konverteringsfullmaktene, med 
forbehold for unntakene i henhold til artikkel 
44 nr. 2 og 3, idet følgende krav oppfylles:
a) rene kjernekapitalinstrumenter reduseres i 

samsvar med artikkel 60 nr. 1 bokstav a),
b) bare dersom den samlede reduksjonen i 

henhold til bokstav a) er mindre enn sum-
men av beløpene nevnt i artikkel 47 nr. 3 
bokstav b) og c), skal myndighetene redu-
sere hovedstolen for andre godkjente kjer-
nekapitalinstrumenter i nødvendig omfang 
og innenfor grensen for deres kapasitet,
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c) bare dersom den samlede reduksjonen i 
henhold til bokstav a) og b) er mindre enn 
summen av beløpene nevnt i artikkel 47 nr. 
3 bokstav b) og c), skal myndighetene redu-
sere hovedstolen for tilleggskapitalinstru-
menter i nødvendig omfang og innenfor 
grensen for deres kapasitet,

d) bare dersom den samlede reduksjonen av 
aksjer eller andre eierinstrumenter og rele-
vante kapitalinstrumenter i henhold til bok-
stav a)-c) er mindre enn summen av belø-
pene nevnt i artikkel 47 nr. 3 bokstav b) og 
c), skal myndighetene i nødvendig omfang 
og i samsvar med hierarkiet av fordringer 
ved ordinær insolvensbehandling redusere 
hovedstolen for uprioritert gjeld som ikke 
anses som annen godkjent kjernekapital 
eller tilleggskapital, i forbindelse med ned-
skrivningen i henhold til bokstav a)-c) for å 
oppnå summen av beløpene nevnt i artikkel 
47 nr. 3 bokstav b) og c),

e) bare dersom den samlede reduksjonen av 
aksjer eller andre eierinstrumenter, rele-
vante kapitalinstrumenter og kvalifiserte 
forpliktelser i henhold til bokstav a)-d) i 
dette nummer er mindre enn summen av 
beløpene nevnt i artikkel 47 nr. 3 bokstav b) 
og d), skal myndighetene i nødvendig 
omfang og i samsvar med hierarkiet av for-
dringer ved ordinær insolvensbehandling, 
herunder rangering av innskudd omhand-
let i artikkel 108, redusere hovedstolen 
eller det utestående beløpet for resten av de 
kvalifiserte forpliktelsene, i henhold til 
artikkel 44, i forbindelse med nedskrivnin-
gen i henhold til bokstav a)-d) i dette num-
mer for å oppnå summen av beløpene nevnt 
i artikkel 47 nr. 3 bokstav b) og c).

2. Når omstruktureringsmyndighetene anvender 
nedskrivnings- og konverteringsfullmaktene, 
skal de fordele tapene som inngår i summen 
av beløpene nevnt i artikkel 47 nr. 3 bokstav b) 
og c), likt mellom aksjer eller andre eierinstru-
menter og kvalifiserte forpliktelser av samme 
rang ved å redusere hovedstolen eller det ute-
stående beløpet for slike aksjer eller andre 
eierinstrumenter og kvalifiserte forpliktelser i 
samme omfang i forhold til deres verdi, unn-
tatt når en annen fordeling av tap mellom for-
pliktelser av samme rang er tillatt under 
omstendighetene angitt i artikkel 44 nr. 3.

Dette nummer skal ikke være til hinder for 
at forpliktelser som har vært utelukket fra in-
tern tapsdekning i samsvar med artikkel 44 nr. 
2 og 3, behandles gunstigere enn kvalifiserte 

forpliktelser av samme rang ved ordinær insol-
vensbehandling.

3. Før omstruktureringsmyndighetene anven-
der nedskrivning eller konvertering som nevnt 
i nr. 1 bokstav e), skal de konvertere eller 
redusere hovedstolen for instrumentene nevnt 
i nr. 1 bokstav b)-d) når disse instrumentene 
inneholder følgende vilkår og ikke allerede er 
blitt konvertert:
a) vilkår om at instrumentets hovedstol skal 

reduseres ved en eventuell hendelse som 
berører den finansielle stillingen, solvensen 
eller den ansvarlige kapitalen til institusjo-
nen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav b), c) eller d),

b) vilkår om konvertering av instrumentene til 
aksjer eller andre eierinstrumenter dersom 
en slik hendelse inntreffer.

4. Når et instruments hovedstol er redusert, men 
ikke til null, i samsvar med vilkår av den typen 
som er nevnt i nr. 3 bokstav a), før anvendel-
sen av intern tapsdekning i henhold til nr. 1, 
skal omstruktureringsmyndighetene anvende 
nedskrivnings- og konverteringsfullmaktene 
på resthovedstolen i samsvar med nr. 1.

5. Når omstruktureringsmyndighetene treffer 
beslutning om hvorvidt forpliktelser skal ned-
skrives eller konverteres til egenkapital, skal 
de ikke konvertere én kategori av forpliktelser 
dersom en annen kategori av forpliktelser som 
er underordnet denne, i det vesentlige ikke 
konverteres til egenkapital eller ikke nedskri-
ves, med mindre det på annen måte er tillatt i 
henhold til artikkel 44 nr. 2 og 3.

6. Med hensyn til denne artikkel skal EBA innen 
3. januar 2016 utstede retningslinjer i samsvar 
med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/
2010 for enhver tolkning som gjelder det inn-
byrdes forholdet mellom bestemmelsene i 
dette direktiv og bestemmelsene i forordning 
(EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU.

Artikkel 49

Derivater

1. Medlemsstatene skal sikre at denne artikkel 
overholdes når omstruktureringsmyndig-
heter anvender nedskrivnings- og konverte-
ringsfullmaktene på forpliktelser som følger av 
derivater.

2. Først når derivatene er avviklet, skal omstruk-
tureringsmyndighetene anvende nedskriv-
nings- eller konverteringsfullmaktene på en 
forpliktelse som følger av derivater. Når 
omstruktureringen innledes, skal omstruktu-
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reringsmyndighetene ha fullmakt til å heve og 
avslutte eventuelle derivatkontrakter for dette 
formålet.

Dersom en derivatforpliktelse er blitt ute-
lukket fra anvendelsen av det interne tapsdek-
ningsverktøyet i henhold til artikkel 44 nr. 3, 
skal omstruktureringsmyndighetene ikke 
være forpliktet til å heve eller avslutte derivat-
kontrakten.

3. Dersom derivattransaksjoner er omfattet av en 
avregningsavtale, skal omstruktureringsmyn-
digheten eller en uavhengig takstmann som en 
del av verdsettingen omhandlet i artikkel 36 
fastsette forpliktelsen som følger av disse 
transaksjonene, på nettogrunnlag i samsvar 
med avtalevilkårene.

4. Omstruktureringsmyndighetene skal fast-
sette verdien av forpliktelser som følger av 
derivater, i samsvar med følgende:
a) egnede metoder for fastsettelse av verdien 

av derivatklasser, herunder transaksjoner 
som er omfattet av avregningsavtaler,

b) prinsipper for å fastsette det relevante tids-
punktet for fastsettelse av en derivatposi-
sjons verdi, og

c) egnede metoder for å sammenligne det ver-
ditapet som ville følge av en avvikling og 
intern tapsdekning for derivater, med belø-
pet for tap som derivatene ville blitt påført 
ved intern tapsdekning.

5. EBA skal etter samråd med Den europeiske til-
synsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og 
markedstilsynsmyndighet) (ESMA), opprettet 
ved forordning (EU) nr. 1095/2010, utarbeide 
utkast til tekniske reguleringsstandarder for 
nærmere å angi metodene og prinsippene nevnt 
i nr. 4 bokstav a)-c) når det gjelder verdsetting 
av forpliktelser som følger av derivater.

I forbindelse med derivattransaksjoner som 
er omfattet av en avregningsavtale, skal EBA ta 
hensyn til den metoden for avvikling som er 
fastsatt i avregningsavtalen.

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen 
innen 3. januar 2016.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta de tekniske reguleringsstandardene 
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 
i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 50

Faktor for konvertering av gjeld til egenkapital

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene, når de anvender fullmak-

tene fastsatt i artikkel 59 nr. 3 og artikkel 63 
nr. 1 bokstav f), kan anvende ulike konverte-
ringsfaktorer for ulike kategorier av kapitalin-
strumenter og forpliktelser i samsvar med et 
av eller begge prinsippene nevnt i nr. 2 og 3 i 
denne artikkel.

2. Konverteringsfaktoren skal medføre at den 
berørte kreditor får en egnet erstatning for 
alle tap som oppstår i forbindelse med anven-
delsen av nedskrivnings- og konverteringsfull-
maktene.

3. Når ulike konverteringsfaktorer anvendes i 
samsvar med nr. 1, skal konverteringsfaktoren 
for forpliktelser som anses som prioriterte for-
pliktelser i henhold til gjeldende insolvenslov-
givning, være høyere enn konverteringsfakto-
ren for uprioriterte forpliktelser.

4. EBA skal innen 3. januar 2016 utarbeide ret-
ningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forord-
ning (EU) nr. 1093/2010 for fastsettelse av 
konverteringsfaktorer.

Disse retningslinjene skal særlig angi hvor-
dan berørte kreditorer på en egnet måte kan 
godtgjøres ved hjelp av konverteringsfaktoren, 
og hvilke konverteringsfaktorer som anses 
som egnede til å gjenspeile at prioriterte for-
pliktelser har forrang i henhold til gjeldende in-
solvenslovgivning.

Artikkel 51

Gjenopprettings- og saneringstiltak ved intern 
tapsdekning

1. Medlemsstatene skal sikre at det, når omstruk-
tureringsmyndighetene anvender det interne 
tapsdekningsverktøyet for å rekapitalisere en 
institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav b), c) eller d) i samsvar med artikkel 43 
nr. 2 bokstav a), vedtas tiltak for å sikre at en 
virksomhetssaneringsplan for den berørte insti-
tusjonen eller det berørte foretaket utarbeides 
og gjennomføres i samsvar med artikkel 52.

2. Tiltakene nevnt i nr. 1 i denne artikkel kan 
omfatte omstruktureringsmyndighetens utpe-
king av én eller flere personer i samsvar med 
artikkel 72 nr. 1 som skal utarbeide og gjen-
nomføre virksomhetssaneringsplanen som kre-
ves i henhold til artikkel 52.

Artikkel 52

Virksomhetssaneringsplan

1. Medlemsstatene skal kreve at ledelsesorganet 
eller den eller de personen(e) som er utpekt i 
samsvar med artikkel 72 nr. 1, innen en måned 
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etter at det interne tapsdekningsverktøyet er 
anvendt på en institusjon eller et foretak nevnt 
i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i sam-
svar med artikkel 43 nr. 2 bokstav a), skal utar-
beide og framlegge for omstruktureringsmyn-
digheten en virksomhetssaneringsplan som 
oppfyller kravene i nr. 4 og 5 i denne artikkel. 
Dersom Unionens statsstøtteregler får anven-
delse, skal medlemsstatene sikre at planen er 
forenlig med den omstruktureringsplanen 
som institusjonen eller foretaket nevnt i artik-
kel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) skal fram-
legge for Kommisjonen i henhold til disse 
reglene.

2. Når det interne tapsdekningsverktøyet i artik-
kel 43 nr. 2 bokstav a) anvendes på to eller 
flere konsernforetak, skal virksomhetssane-
ringsplanen utarbeides av morinstitusjonen i 
Unionen og dekke alle konsernets institusjo-
ner etter framgangsmåten som angis i artikkel 
7 og 8, og den skal framlegges for konsernom-
struktureringsmyndigheten. Konsernom-
struktureringsmyndigheten skal oversende 
planen til andre berørte omstrukturerings-
myndigheter og til EBA.

3. I unntakstilfeller og dersom det er nødvendig 
for å nå omstruktureringsmålene, kan 
omstruktureringsmyndigheten forlenge fris-
ten i nr. 1 med høyst to måneder etter anven-
delsen av det interne tapsdekningsverktøyet.

Dersom virksomhetssaneringsplanen skal 
meldes i henhold til Unionens statsstøtteregler, 
kan omstruktureringsmyndigheten forlenge 
fristen i nr. 1 til høyst to måneder etter anven-
delsen av det interne tapsdekningsverktøyet el-
ler til fristen som er fastsatt i Unionens stats-
støtteregler, alt etter hva som inntreffer først.

4. I en virksomhetssaneringsplan skal det fastset-
tes tiltak med sikte på å gjenopprette langsik-
tig levedyktighet for institusjonen eller foreta-
ket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 
d) eller deler av dens/dets virksomhet innen 
rimelig tid. Disse tiltakene skal bygge på rea-
listiske antakelser om de økonomiske og 
finansielle markedsvilkårene som vil ligge til 
grunn for virksomheten til institusjonen eller 
foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 
eller d).

Virksomhetssaneringsplanen skal blant an-
net ta hensyn til den nåværende tilstanden og 
framtidsutsiktene på finansmarkedene, på 
grunnlag av antakelser om beste og verste ten-
kelige tilfeller, herunder en kombinasjon av 
hendelser som gjør det mulig å identifisere in-
stitusjonens største svakheter. Antakelsene 

skal sammenlignes med egnede referansever-
dier innenfor bransjen.

5. En virksomhetssaneringsplan skal omfatte 
minst følgende:
a) en detaljert analyse av de faktorene og pro-

blemene som har ført til at institusjonen 
eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bok-
stav b), c) eller d), svikter eller kan forven-
tes å svikte, og de omstendighetene som 
førte til vanskelighetene,

b) en beskrivelse av tiltakene som treffes for å 
gjenopprette langsiktig levedyktighet for 
en institusjon eller et foretak nevnt i artik-
kel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d),

c) en tidsplan for gjennomføringen av disse til-
takene.

6. Tiltak med sikte på å gjenopprette langsiktig 
levedyktighet for en institusjon eller et foretak 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) 
kan omfatte
a) sanering av virksomheten til institusjonen 

eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bok-
stav b), c) eller d),

b) endringer av institusjonens driftssystemer 
og infrastruktur,

c) uttrekking fra tapsbringende virksomhet,
d) omstrukturering av eksisterende virksom-

het som kan gjøres konkurransedyktig,
e) salg av eiendeler eller av forretningsområ-

der.
7. Innen en måned etter at virksomhetssane-

ringsplanen er framlagt, skal den berørte 
omstruktureringsmyndighet vurdere sannsyn-
ligheten for at planen, dersom den gjennomfø-
res, vil gjenopprette den langsiktige levedyk-
tigheten for institusjonen eller foretaket nevnt 
i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). Vurde-
ringen skal foretas etter avtale med den 
berørte vedkommende myndighet.

Dersom omstruktureringsmyndigheten og 
vedkommende myndighet er overbevist om at 
planen vil nå dette målet, skal omstrukture-
ringsmyndigheten godkjenne planen.

8. Dersom omstruktureringsmyndigheten ikke 
er overbevist om at planen vil kunne nå målet 
nevnt i nr. 7, skal den etter avtale med vedkom-
mende myndighet underrette ledelsesorganet 
eller den eller de personen(e) som er utpekt i 
samsvar med artikkel 72 nr. 1, om sine beten-
keligheter og kreve at planen endres slik at det 
tas hensyn til disse betenkelighetene.

9. Innen to uker etter at den har mottatt meldin-
gen nevnt i nr. 8, skal ledelsesorganet eller den 
eller de personen(e) som er utpekt i samsvar 
med artikkel 72 nr. 1, framlegge en endret plan 
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for omstruktureringsmyndigheten med sikte 
på godkjenning. Omstruktureringsmyndighe-
ten skal vurdere den endrede planen og innen 
en uke underrette ledelsesorganet eller den 
eller de personen(e) som er utpekt i samsvar 
med artikkel 72 nr. 1, om hvorvidt den er over-
bevist om at den endrede planen tar hensyn til 
de meddelte betenkelighetene, eller om ytterli-
gere endringer kreves.

10. Ledelsesorganet eller den eller de perso-
nen(e) som er utpekt i samsvar med artikkel 
72 nr. 1, skal gjennomføre saneringsplanen 
slik det er avtalt mellom omstrukturerings-
myndigheten og vedkommende myndighet, 
og skal minst hver sjette måned framlegge en 
rapport for omstruktureringsmyndigheten om 
framskritt i gjennomføringen av planen.

11. Ledelsesorganet eller den eller de perso-
nen(e) som er utpekt i samsvar med artikkel 
72 nr. 1, skal revidere planen dersom det etter 
omstruktureringsmyndighetens oppfatning, 
med samtykke fra vedkommende myndighet, 
er nødvendig for å nå målet nevnt i nr. 4, og 
skal framlegge den reviderte planen for 
omstruktureringsmyndigheten med sikte på 
godkjenning.

12. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regule-
ringsstandarder for nærmere å angi
a) hvilke opplysninger som minst skal inngå i 

en virksomhetssaneringsplan i henhold til 
nr. 5, og

b) minstekrav til innholdet i rapportene som 
kreves i henhold til nr. 10.
EBA skal framlegge disse utkastene til tek-

niske reguleringsstandarder for Kommisjonen 
innen 3. januar 2016.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta de tekniske reguleringsstandardene 
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 
i forordning (EU) nr. 1093/2010.

13. EBA skal innen 3. januar 2016 utstede ret-
ningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forord-
ning (EU) nr. 1093/2010 for nærmere å angi 
hvilke minstekriterier en virksomhetssane-
ringsplan skal oppfylle for å bli godkjent av 
omstruktureringsmyndigheten i henhold til 
nr. 7.

14. EBA kan, idet det tas hensyn til eventuelle 
erfaringer fra anvendelsen av retningslinjene 
nevnt i nr. 13, utarbeide utkast til tekniske 
reguleringsstandarder for nærmere å angi 
hvilke minstekriterier en virksomhetssane-
ringsplan skal oppfylle for å kunne bli godkjent 
av omstruktureringsmyndigheten i henhold til 
nr. 7.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta de tekniske reguleringsstandardene 
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 
i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Underavsnitt 4

Internt tapsdekningsverktøy: tilleggsbestem-
melser

Artikkel 53

Virkninger av intern tapsdekning

1. Dersom en omstruktureringsmyndighet 
anvender en fullmakt nevnt i artikkel 59 nr. 2 
og artikkel 63 nr. 1 bokstav e)-i), skal med-
lemsstatene sikre at reduksjonen av hovedsto-
len eller det utestående beløpet, konverterin-
gen eller annulleringen trer i kraft og er bin-
dende med umiddelbar virkning for institusjo-
nen som omstruktureres, og for berørte kredi-
torer og aksjeeiere.

2. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndigheten har fullmakt til å gjennom-
føre eller kreve gjennomføring av alle adminis-
trative og prosedyremessige tiltak som er nød-
vendige for å anvende en fullmakt nevnt i 
artikkel 59 nr. 2 og artikkel 63 nr. 1 bokstav e)-
i), herunder:
a) endring av alle relevante registre,
b) fjerning fra lister eller fjerning fra handelen 

med aksjer eller andre eierinstrumenter 
eller gjeldsinstrumenter,

c) opptak på lister eller opptak til handel av 
nye aksjer eller andre eierinstrumenter,

d) gjenopptak på lister eller gjenopptak til han-
del av gjeldsinstrumenter som er nedskre-
vet, uten krav om at det skal utarbeides et 
prospekt i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/71/EF32.

3. Dersom en omstruktureringsmyndighet redu-
serer hovedstolen eller det utestående beløpet 
for en forpliktelse til null ved å anvende full-
makten nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav e), 
skal denne forpliktelsen og enhver forpliktelse 
eller fordring som oppstår av denne, som ikke 
har oppstått på det tidspunkt fullmakten 
anvendes, anses som avviklet for alle formål, 
og skal ikke kunne gjøres gjeldende ved en 
senere sak i forbindelse med institusjonen 

32 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 
4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres 
når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas 
til notering (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64).
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som omstruktureres, eller et eventuelt etter-
følgende foretak ved en senere avvikling.

4. Dersom en omstruktureringsmyndighet bare 
delvis reduserer hovedstolen eller det utestå-
ende beløpet for en forpliktelse ved å anvende 
fullmakten nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav e), 
gjelder følgende:
a) forpliktelsen skal innfris i samme omfang 

som det reduserte beløpet,
b) det berørte instrumentet eller den berørte 

avtalen som lå til grunn for den opprinne-
lige forpliktelsen, skal fortsatt få anven-
delse i forbindelse med resthovedstolen 
eller det utestående beløpet for forpliktel-
sen, med forbehold for enhver endring av 
rentebeløpet som skal betales for å gjen-
speile reduksjonen av hovedstolen, og 
enhver ytterligere endring av vilkårene 
som omstruktureringsmyndigheten vil 
kunne foreta gjennom fullmakten nevnt i 
artikkel 63 nr. 1 bokstav j).

Artikkel 54

Fjerning av prosedyremessige hindringer for 
intern tapsdekning

1. Med forbehold for artikkel 63 nr. 1 bokstav i) 
skal medlemsstatene, når det er relevant, 
kreve at institusjoner og foretak nevnt i artik-
kel 1 nr. 1 bokstav b)-d) til enhver tid innehar 
tilstrekkelig godkjent aksjekapital eller andre 
rene kjernekapitalinstrumenter til at institusjo-
nen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bok-
stav b), c) eller d), dersom omstrukturerings-
myndigheten anvender fullmaktene nevnt i 
artikkel 63 nr. 1 bokstav e) og f) overfor en 
institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 
1 bokstav b), c) eller d), eller et av dens/dets 
datterforetak, ikke hindres i å utstede nye 
aksjer eller andre eierinstrumenter i et til-
strekkelig antall for å sikre en effektiv gjen-
nomføring av konverteringen av forpliktelser 
til aksjer eller andre eierinstrumenter.

2. Omstruktureringsmyndighetene skal vurdere 
om det er hensiktsmessig å pålegge kravet 
fastsatt i nr. 1 med hensyn til en bestemt insti-
tusjon eller et bestemt foretak nevnt i artikkel 
1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), og i forbindelse 
med utarbeidingen og opprettholdelsen av 
omstruktureringsplanen for denne institusjo-
nen eller konsernet, idet det særlig tas hensyn 
til omstruktureringstiltakene nevnt i denne 
planen. Dersom omstruktureringsplanen 
omfatter en mulig anvendelse av det interne 
tapsdekningsverktøyet, skal myndighetene 

kontrollere at den godkjente aksjekapitalen 
eller andre rene kjernekapitalinstrumenter er 
tilstrekkelige til å dekke summen av beløpene 
nevnt i artikkel 47 nr. 3 bokstav b) og c).

3. Medlemsstatene skal sikre at det i henhold til 
stiftelsesdokumentene eller vedtektene ikke 
foreligger noen prosedyremessige hindringer 
for å konvertere forpliktelser til aksjer eller 
andre eierinstrumenter, herunder fortrinns-
rett for aksjeeiere eller krav om aksjeeieres 
samtykke for å forhøye kapitalen.

4. Denne artikkel berører ikke endringene av 
direktiv 82/891/EØF, 2004/25/EF, 2005/56/
EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU og direktiv 
2012/30/EU som er angitt i avdeling X i dette 
direktiv.

Artikkel 55

Avtalemessig anerkjennelse av intern tapsdek-
ning

1. Medlemsstatene skal kreve at institusjoner og 
foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b)-d) 
skal innføre et avtalevilkår som innebærer at 
kreditor eller en part i avtalen som skaper for-
pliktelsen, anerkjenner at forpliktelsen kan bli 
omfattet av nedskrivnings- og konverterings-
fullmakter, og går med på å være bundet av 
alle reduksjoner av hovedstolen eller det ute-
stående beløpet, konverteringer eller annulle-
ringer som berøres av omstruktureringsmyn-
dighetens anvendelse av disse fullmaktene, 
forutsatt at en slik forpliktelse
a) ikke er utelukket i henhold til artikkel 44 nr. 

2,
b) ikke er et innskudd nevnt i artikkel 108 

bokstav a),
c) er omfattet av lovgivningen i en tredjestat, 

og
d) er utstedt eller inngått etter den dato en 

medlemsstat anvender bestemmelsene 
som er vedtatt for å gjennomføre dette 
avsnitt.
Første ledd får ikke anvendelse dersom en 

medlemsstats omstruktureringsmyndighet 
fastslår at forpliktelsene eller instrumentene 
nevnt i første ledd kan bli omfattet av nedskriv-
nings- og konverteringsfullmakter som anven-
des av omstruktureringsmyndigheten i en 
medlemsstat i henhold til tredjestatens lovgiv-
ning, eller av en bindende avtale som er inngått 
med den berørte tredjestaten.

Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene kan kreve at institusjoner 
og foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b)-d) 
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skal framlegge for myndighetene en juridisk 
uttalelse om et slikt vilkårs rettskraft og virk-
ning.

2. Dersom en institusjon eller et foretak nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) unnlater 
å ta med et vilkår som kreves i samsvar med 
nr. 1 i kontraktsbestemmelsene om en berørt 
forpliktelse, skal dette ikke være til hinder for 
at omstruktureringsmyndigheten kan anvende 
nedskrivnings- og konverteringsfullmaktene i 
forbindelse med denne forpliktelsen.

3. EBA skal, idet det tas hensyn til bankers ulike 
forretningsmodeller, utarbeide utkast til tek-
niske reguleringsstandarder for nærmere å 
fastsette listen over forpliktelser som omfattes 
av unntaket i nr. 1, og innholdet i vilkåret som 
kreves i nevnte nummer.

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen 
innen 3. juli 2015.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta de tekniske reguleringsstandardene 
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 
i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 56

Offentlige finansielle stabiliseringsverktøy

1. Medlemsstatene kan gi ekstraordinær finansi-
ell støtte fra det offentlige gjennom ytterligere 
finansielle stabiliseringsverktøy i samsvar med 
nr. 3 i denne artikkel, artikkel 37 nr. 10 og Uni-
onens statsstøtteregler med sikte på å delta i 
omstruktureringen av en institusjon eller et 
foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 
eller d), herunder ved å gripe direkte inn for å 
hindre dens/dets avvikling, med sikte på å nå 
omstruktureringsmålene nevnt i artikkel 31 
nr. 2 for medlemsstaten eller Unionen som hel-
het. Et slikt tiltak skal gjennomføres under 
ledelse av vedkommende departement eller 
regjeringen i nært samarbeid med omstruktu-
reringsmyndigheten.

2. Med sikte på anvendelsen av de offentlige 
finansielle stabiliseringsverktøyene skal med-
lemsstatene sikre at deres vedkommende 
departementer eller regjeringer innehar 
omstruktureringsfullmaktene fastsatt i artik-
kel 63-72, samt sikre at artikkel 66, 68, 83 
og 117 får anvendelse.

3. De offentlige finansielle stabiliseringsverktøy-
ene skal anvendes som en siste utvei etter at 
de øvrige omstruktureringsverktøyene i størst 
mulig omfang er blitt vurdert og benyttet sam-
tidig som finansiell stabilitet er blitt opprett-

holdt, i samsvar med vedkommende departe-
ments eller regjeringens vurdering etter sam-
råd med omstruktureringsmyndigheten.

4. Når medlemsstatene anvender de offentlige 
finansielle stabiliseringsordningene, skal de 
sikre at deres vedkommende departementer 
eller regjeringer og omstruktureringsmyndig-
heten anvender ordningene bare dersom alle 
vilkårene i artikkel 32 nr. 1 samt ett av føl-
gende vilkår er oppfylt:
a) vedkommende departement eller regjering 

og omstruktureringsmyndigheten fastslår 
etter samråd med sentralbanken og ved-
kommende myndighet at anvendelsen av 
omstruktureringsverktøyene ikke ville 
være tilstrekkelig til å unngå en betydelig 
negativ virkning for finanssystemet,

b) vedkommende departement eller regjering 
og omstruktureringsmyndigheten fastslår 
at anvendelsen av omstruktureringsverk-
tøyene ikke ville være tilstrekkelig til å 
beskytte offentlighetens interesse, når 
institusjonen tidligere har mottatt ekstraor-
dinær likviditetsstøtte fra sentralbanken,

c) når det gjelder verktøyet for midlertidig 
offentlig eierskap, fastslår vedkommende 
departement eller regjering etter samråd 
med vedkommende myndighet og omstruk-
tureringsmyndigheten at anvendelsen av 
omstruktureringsverktøyene ikke ville være 
tilstrekkelig til å beskytte offentlighetens 
interesse, når institusjonen tidligere har 
mottatt offentlig egenkapitalstøtte gjennom 
verktøyet for egenkapitalstøtte.

5. De finansielle stabiliseringsverktøyene skal 
omfatte følgende:
a) et verktøy for offentlig egenkapitalstøtte 

som nevnt i artikkel 57,
b) et verktøy for midlertidig offentlig eierskap 

som nevnt i artikkel 58.

Artikkel 57

Verktøy for offentlig egenkapitalstøtte

1. Medlemsstatene kan, forutsatt at nasjonal sel-
skapsrett overholdes, delta i rekapitaliserin-
gen av en institusjon eller et foretak nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i dette 
direktiv ved å stille kapital til rådighet for 
denne/dette i bytte mot følgende instrumen-
ter, med forbehold for kravene i forordning 
(EU) nr. 575/2013:
a) rene kjernekapitalinstrumenter,
b) andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

eller tilleggskapitalinstrumenter.
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2. I det omfang deres eierinteresser i en institu-
sjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bok-
stav b), c) eller d) tillater det, skal medlemssta-
tene sikre at slike institusjoner eller foretak 
som omfattes av verktøyet for offentlig egen-
kapitalstøtte i samsvar med denne artikkel, 
forvaltes på et kommersielt og profesjonelt 
grunnlag.

3. Når en medlemsstat gir offentlig egenkapital-
støtte i henhold til denne artikkel, skal den 
sikre at dens eierandel i institusjonen eller et 
foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 
eller d) overføres til privat sektor så snart de 
kommersielle og finansielle omstendighetene 
tillater det.

Artikkel 58

Verktøy for midlertidig offentlig eierskap

1. Medlemsstatene kan midlertidig overta eier-
skapet til en institusjon eller et foretak nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d).

2. For dette formål kan en medlemsstat foreta én 
eller flere aksjeoverføringer til
a) en person som er utpekt av medlemsstaten, 

eller
b) et selskap som er heleid av medlemsstaten.

3. Medlemsstatene skal sikre at institusjoner 
eller foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), 
c) eller d) som er omfattet av verktøyet for 
midlertidig offentlig eierskap i samsvar med 
denne artikkel, forvaltes på et kommersielt og 
profesjonelt grunnlag, og at de overføres til 
privat sektor så snart de kommersielle og 
finansielle omstendighetene tillater det.

Kapittel V

Nedskrivning av kapitalinstrumenter

Artikkel 59

Krav om nedskrivning eller konvertering av kapi-
talinstrumenter

1. Fullmakten til å nedskrive eller konvertere 
relevante kapitalinstrumenter kan anvendes 
enten
a) uavhengig av omstruktureringstiltak, eller
b) kombinert med et omstruktureringstiltak, 

dersom vilkårene for omstrukturering i 
artikkel 32 og 33 er oppfylt.

2. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene har fullmakt til å ned-
skrive eller konvertere relevante kapitalinstru-
menter til aksjer eller andre eierinstrumenter 

som innehas av institusjoner og foretak nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b)-d).

3. Medlemsstatene skal kreve at omstrukture-
ringsmyndighetene anvender nedskrivnings- 
eller konverteringsfullmakten, i samsvar med 
artikkel 60 og umiddelbart, i forbindelse med 
relevante kapitalinstrumenter som er utstedt 
av en institusjon eller et foretak nevnt i artik-
kel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), når én eller 
flere av følgende omstendigheter foreligger:
a) det er fastslått at vilkårene for omstrukture-

ring som er angitt i artikkel 32 og 33, er opp-
fylt, før et omstruktureringstiltak treffes,

b) den ansvarlige myndighet fastslår at institu-
sjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav b), c) eller d) ikke lenger vil være 
levedyktig dersom fullmakten ikke blir 
anvendt i forbindelse med de relevante 
kapitalinstrumentene,

c) når det gjelder relevante kapitalinstrumen-
ter som er utstedt av et datterforetak, og 
som anses å oppfylle kravene til ansvarlig 
kapital på individuelt og konsolidert grunn-
lag, foretar den ansvarlige myndighet i den 
konsoliderende tilsynsmyndighets med-
lemsstat og den ansvarlige myndighet i dat-
terforetakets medlemsstat en felles konsta-
tering i form av en felles beslutning i sam-
svar med artikkel 92 nr. 3 og 4, av at konser-
net ikke lenger vil være levedyktig dersom 
nedskrivnings- eller konverteringsfullmak-
ten ikke blir anvendt i forbindelse med 
disse instrumentene,

d) når det gjelder relevante kapitalinstrumen-
ter som er utstedt av morforetaket, og som 
anses å oppfylle kravene til ansvarlig kapital 
på individuelt grunnlag for morforetaket 
eller på et konsolidert grunnlag, og den 
ansvarlige myndighet i den konsoliderende 
tilsynsmyndighets medlemsstat foretar en 
konstatering av at konsernet ikke lenger vil 
være levedyktig dersom nedskrivnings- 
eller konverteringsfullmakten ikke blir 
anvendt i forbindelse med disse instrumen-
tene,

e) institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 
1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) har behov for 
ekstraordinær finansiell støtte fra det 
offentlige, unntatt under omstendighetene 
som er angitt i artikkel 32 nr. 4 bokstav d) 
iii).

4. Ved anvendelsen av nr. 3 i denne artikkel skal 
en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 
nr. 1 bokstav b), c) eller d) eller et konsern 
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anses ikke lenger å være levedyktig bare der-
som begge følgende vilkår er oppfylt:
a) institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 

1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) eller konsernet 
svikter eller kan forventes å svikte,

b) i lys av tidsaspektet og andre relevante 
omstendigheter er det ikke rimelig å for-
vente at noe annet tiltak, herunder andre til-
tak fra privat sektor eller en tilsynsmyndig-
het (herunder tiltak for tidlig inngrep), enn 
nedskrivning eller konvertering av kapita-
linstrumenter, enten uavhengig eller kom-
binert med et omstruktureringstiltak, 
innen rimelig tid vil kunne hindre at institu-
sjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav b), c) eller d) eller konsernet svik-
ter.

5. Ved anvendelsen av nr. 4 bokstav a) i denne 
artikkel skal en institusjon eller et foretak 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) 
anses å svikte eller å kunne forventes å svikte, 
når én eller flere av omstendighetene angitt i 
artikkel 32 nr. 4 inntreffer.

6. Ved anvendelsen av nr. 4 bokstav a) skal et 
konsern anses å svikte eller å kunne forventes 
å svikte når konsernet ikke oppfyller, eller det 
foreligger objektive opplysninger til støtte for 
en konstatering av at konsernet i nær framtid 
ikke vil kunne oppfylle, de konsoliderte tilsyn-
skravene på en måte som kan berettige at ved-
kommende myndighet treffer tiltak blant 
annet, men ikke bare fordi konsernet er påført 
eller sannsynligvis vil bli påført tap som vil 
medføre at hele eller en betydelig del av dets 
ansvarlige kapital brukes opp.

7. Et relevant kapitalinstrument utstedt av et dat-
terforetak skal ikke nedskrives eller konverte-
res i henhold til nr. 3 bokstav c) i større 
omfang eller på dårligere vilkår enn kapitalin-
strumenter av samme rang på morfore-
taksnivå, som er blitt nedskrevet eller konver-
tert.

8. Dersom en ansvarlig myndighet foretar en 
konstatering som nevnt i nr. 3 i denne artikkel, 
skal den umiddelbart underrette omstrukture-
ringsmyndigheten som har ansvar for institu-
sjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav b), c) eller d), dersom dette ikke er 
samme myndighet.

9. Før den ansvarlige myndighet foretar en kon-
statering i henhold til nr. 3 bokstav c) i denne 
artikkel med hensyn til et datterforetak som 
utsteder relevante kapitalinstrumenter som 
anses å oppfylle kravene til ansvarlig kapital på 
individuelt og konsolidert grunnlag, skal den 

oppfylle kravene om melding og samråd som 
er fastsatt i artikkel 62.

10. Før omstruktureringsmyndigheter anvender 
fullmakten til å nedskrive eller konvertere 
kapitalinstrumenter, skal de sikre at det fore-
tas en verdsetting av eiendelene og forpliktel-
sene til institusjonen eller foretaket nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i samsvar 
med artikkel 36. Denne verdsettingen skal 
danne grunnlaget for beregningen av den ned-
skrivningen som skal anvendes på de rele-
vante kapitalinstrumentene for å dekke tap, og 
den konverteringen som skal anvendes på de 
relevante kapitalinstrumentene for å rekapita-
lisere institusjonen eller foretaket nevnt i artik-
kel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d).

Artikkel 60

Bestemmelser om nedskrivning eller konverte-
ring av kapitalinstrumenter

1. I forbindelse med oppfyllelsen av kravene i 
artikkel 59 skal omstruktureringsmyndighe-
tene anvende nedskrivnings- eller konverte-
ringsfullmakten i samsvar med den prioriterte 
rekkefølgen for fordringene ved ordinær insol-
vensbehandling, på en måte som gir følgende 
resultater:
a) rene kjernekapitalinstrumenter reduseres 

først i forhold til tapene og innenfor gren-
sen for deres kapasitet, og omstrukture-
ringsmyndigheten treffer et av eller begge 
tiltakene som er angitt i artikkel 47 nr. 1, 
overfor eierne av rene kjernekapitalinstru-
menter,

b) hovedstolen av andre godkjente kjerneka-
pitalinstrumenter nedskrives eller konver-
teres til rene kjernekapitalinstrumenter i 
det omfang som er nødvendig for å nå 
omstruktureringsmålene i artikkel 31, eller 
innenfor grensen for de relevante kapitalin-
strumentenes kapasitet, alt etter hva som er 
lavest,

c) hovedstolen av tilleggskapitalinstrumenter 
nedskrives eller konverteres til rene kjer-
nekapitalinstrumenter, eller begge deler, i 
det omfang som er nødvendig for å nå 
omstruktureringsmålene i artikkel 31, eller 
innenfor grensen for de relevante kapitalin-
strumentenes kapasitet, alt etter hva som er 
lavest.

2. Når hovedstolen av et relevant kapitalinstru-
ment nedskrives,
a) skal reduksjonen av hovedstolen være per-

manent, med forbehold for eventuell opp-
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skrivning i samsvar med tilbakebetalings-
ordningen i artikkel 46 nr. 3,

b) skal det ikke gjenstå noen forpliktelse over-
for eieren av det relevante kapitalinstru-
mentet knyttet til eller i forbindelse med det 
beløpet for instrumentet som er nedskre-
vet, med unntak for enhver forpliktelse som 
allerede forelå, og ethvert erstatningsan-
svar for skader som kan oppstå som følge 
av en klage med hensyn til lovligheten av 
anvendelsen av nedskrivningsfullmakten,

c) skal en innehaver av de relevante kapitalin-
strumentene ikke motta annen erstatning 
enn den som er tillatt i samsvar med nr. 3.
Bokstav b) skal ikke være til hinder for at 

en eier av relevante kapitalinstrumenter kan 
motta rene kjernekapitalinstrumenter i sam-
svar med nr. 3.

3. Omstruktureringsmyndighetene kan med 
sikte på en konvertering av relevante kapitalin-
strumenter i henhold til nr. 1 bokstav b) i 
denne artikkel kreve at institusjoner og fore-
tak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b)-d) skal 
utstede rene kjernekapitalinstrumenter til 
eierne av de relevante kapitalinstrumentene. 
De relevante kapitalinstrumentene kan kon-
verteres bare dersom følgende vilkår er opp-
fylt:
a) de rene kjernekapitalinstrumentene er 

utstedt av institusjonen eller foretaket 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 
d), eller av et morforetak til institusjonen 
eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bok-
stav b), c) eller d), med samtykke fra 
omstruktureringsmyndigheten for institu-
sjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav b), c) eller d), eller, dersom det er 
relevant, fra morforetakets omstrukture-
ringsmyndighet,

b) de rene kjernekapitalinstrumentene er 
utstedt før institusjonen eller foretaket 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) 
har utstedt aksjer eller andre eierinstru-
menter for å få tilført ansvarlig kapital fra 
staten eller et offentlig foretak,

c) de rene kjernekapitalinstrumentene tilde-
les og overføres umiddelbart etter at kon-
verteringsfullmakten er anvendt,

d) den konverteringsfaktoren som bestem-
mer hvilket antall rene kjernekapitalinstru-
menter som leveres for hvert relevante 
kapitalinstrument, er i samsvar med prin-
sippene i artikkel 50 og eventuelle retnings-
linjer utarbeidet av EBA i henhold til artik-
kel 50 nr. 4.

4. Med sikte på leveringen av rene kjernekapita-
linstrumenter i samsvar med nr. 3 kan 
omstruktureringsmyndighetene kreve at insti-
tusjoner og foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bok-
stav b)-d) til enhver tid skal ha den nødvendige 
forhåndstillatelse til å utstede det relevante 
antallet av rene kjernekapitalinstrumenter.

5. Dersom en institusjon oppfyller vilkårene for 
omstrukturering og omstruktureringsmyndig-
heten beslutter å anvende et omstrukture-
ringsverktøy på denne institusjonen, skal 
omstruktureringsmyndigheten oppfylle kra-
vet som er fastsatt i artikkel 59 nr. 3, før den 
anvender omstruktureringsverktøyet.

Artikkel 61

Myndigheter som har ansvar for konstatering

1. Medlemsstatene skal sikre at myndighetene 
som angis i denne artikkel, har ansvar for å 
foreta konstateringene nevnt i artikkel 59 nr. 3.

2. Hver medlemsstat skal i nasjonal lovgivning 
utpeke den ansvarlige myndighet som har 
ansvar for å foreta konstateringer i henhold til 
artikkel 59. Den ansvarlige myndighet kan 
være vedkommende myndighet eller omstruk-
tureringsmyndigheten, i samsvar med artikkel 
32.

3. Dersom de relevante kapitalinstrumentene 
anses å oppfylle kravene til ansvarlig kapital i 
samsvar med artikkel 92 i forordning (EU) nr. 
575/2013 på individuelt grunnlag, skal den 
myndighet som har ansvar for å foreta konsta-
teringen i henhold til artikkel 59 nr. 3, være 
den ansvarlige myndighet i medlemsstaten 
der institusjonen eller foretaket nevnt i artik-
kel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) er blitt god-
kjent i henhold til avdeling III i direktiv 2013/
36/EU.

4. Dersom de relevante kapitalinstrumentene er 
utstedt av en institusjon eller et foretak nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) som er et 
datterforetak, og de anses å oppfylle kravene 
til ansvarlig kapital på individuelt og konsoli-
dert grunnlag, skal den myndighet som har 
ansvar for å foreta konstateringene nevnt i 
artikkel 59 nr. 3, være følgende:
a) den ansvarlige myndighet i medlemsstaten 

der den institusjonen eller det foretaket 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) 
i dette direktiv som har utstedt disse instru-
mentene, er etablert i samsvar med avde-
ling III i direktiv 2013/36/EU, skal ha 
ansvar for å foreta konstateringene nevnt i 
artikkel 59 nr. 3 bokstav b) i dette direktiv,
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b) den ansvarlige myndighet i den konsolide-
rende tilsynsmyndighets medlemsstat og 
den ansvarlige myndighet i medlemsstaten 
der den institusjonen eller det foretaket 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) 
dette direktiv som har utstedt disse instru-
mentene, er etablert i samsvar med avde-
ling III i direktiv 2013/36/EU, skal ha 
ansvar for den felles konstateringen i form 
av en felles beslutning nevnt i artikkel 59 nr. 
3 bokstav c) i dette direktiv.

Artikkel 62

Konsolidert anvendelse: framgangsmåte for 
konstatering

1. Medlemsstatene skal sikre at ansvarlige 
myndigheter, før de foretar en konstatering i 
henhold til artikkel 59 nr. 3 bokstav b), c), d 
eller e) med hensyn til et datterforetak som 
utsteder relevante kapitalinstrumenter som 
anses å oppfylle kravene til ansvarlig kapital på 
individuelt og konsolidert grunnlag, oppfyller 
følgende vilkår:
a) en ansvarlig myndighet som vurderer om 

den skal foreta en konstatering i henhold til 
artikkel 59 nr. 3 bokstav b), c), d) eller e), 
skal umiddelbart underrette den konsolide-
rende tilsynsmyndighet og, dersom dette 
ikke er samme myndighet, den ansvarlige 
myndighet i medlemsstaten der den konso-
liderende tilsynsmyndighet befinner seg,

b) en ansvarlig myndighet som vurderer om 
den skal foreta en konstatering nevnt i 
artikkel 59 nr. 3 bokstav c), skal umiddel-
bart underrette vedkommende myndighet 
med ansvar for den enkelte institusjonen 
eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bok-
stav b), c) eller d) som har utstedt de rele-
vante kapitalinstrumentene som nedskriv-
nings- eller konverteringsfullmakten vil bli 
anvendt på dersom denne konstateringen 
foretas, og, dersom dette ikke er samme 
myndighet, de ansvarlige myndigheter i 
medlemsstatene der disse vedkommende 
myndighetene og de konsoliderende til-
synsmyndighetene befinner seg.

2. Når ansvarlige myndigheter foretar en konsta-
tering i henhold til artikkel 59 nr. 3 bokstav c), 
d) eller e), skal de når det gjelder en institu-
sjon eller et konsern med virksomhet over lan-
degrensene, ta hensyn til den potensielle inn-
virkningen omstruktureringen kan ha i alle 
medlemsstater der institusjonen eller konser-
net utøver virksomhet.

3. En ansvarlig myndighet skal sammen med en 
melding i henhold til nr. 1 framlegge en 
begrunnelse for at den vurderer å foreta den 
berørte konstateringen.

4. Dersom en melding er gitt i henhold til nr. 1, 
skal den ansvarlige myndighet etter samråd 
med de underrettede myndighetene vurdere 
følgende:
a) hvorvidt det finnes et alternativt tiltak til 

anvendelsen av nedskrivnings- eller kon-
verteringsfullmakten i samsvar med artik-
kel 59 nr. 3,

b) dersom et slikt alternativt tiltak finnes, 
hvorvidt det er mulig å anvende det,

c) dersom det er mulig å anvende et slikt alter-
nativt tiltak, hvorvidt det anses som realis-
tisk å forvente at det innen rimelig tid vil 
kunne løse de problemene som ellers vil 
kreve at det foretas en konstatering i hen-
hold til artikkel 59 nr. 3.

5. Ved anvendelsen av nr. 4 i denne artikkel 
menes med «alternative tiltak» tiltak for tidlig 
inngrep nevnt i artikkel 27 i dette direktiv, til-
tak nevnt i artikkel 104 nr. 1 i direktiv 2013/
36/EU eller overføring av midler eller kapital 
fra morforetaket.

6. Dersom den ansvarlige myndighet etter sam-
råd med de underrettede myndighetene, i hen-
hold til nr. 4 fastslår at det finnes ett eller flere 
alternative tiltak som det er mulig å anvende, 
og som vil gi resultatet nevnt i bokstav c) i 
nevnte nummer, skal den sikre at disse tilta-
kene anvendes.

7. Dersom den ansvarlige myndighet i et tilfelle 
nevnt i nr. 1 bokstav a) i denne artikkel, etter 
samråd med de underrettede myndighetene i 
henhold til nr. 4 i denne artikkel, anser at det 
ikke finnes noen alternative tiltak som vil gi 
resultatet nevnt i nr. 4 bokstav c), skal den 
ansvarlige myndighet avgjøre om konstaterin-
gen nevnt i artikkel 59 nr. 3, som vurderes, er 
egnet.

8. Dersom en ansvarlig myndighet beslutter å 
foreta en konstatering i henhold til artikkel 59 
nr. 3 bokstav c), skal den umiddelbart under-
rette de ansvarlige myndigheter i de medlems-
stater der de berørte datterforetakene ligger, 
og konstateringen skal ta form av en felles 
beslutning som omhandlet i artikkel 92 nr. 3 
og 4. Dersom det ikke foreligger en felles 
beslutning, skal det ikke foretas en konstate-
ring i henhold til artikkel 59 nr. 3 bokstav c).

9. Omstruktureringsmyndighetene i de med-
lemsstatene der hvert av de berørte datter-
foretakene ligger, skal umiddelbart gjennom-
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føre en beslutning om å nedskrive eller kon-
vertere kapitalinstrumenter som er truffet i 
samsvar med denne artikkel, idet det tas behø-
rig hensyn til hvor mye saken haster.

Kapittel VI

Omstruktureringsfullmakter

Artikkel 63

Alminnelige fullmakter

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene har alle de fullmaktene 
som er nødvendige for å anvende omstruktu-
reringsverktøyene overfor institusjoner og 
foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b)-d) 
som oppfyller de gjeldende vilkårene for 
omstrukturering. Omstruktureringsmyndig-
hetene skal særlig ha følgende omstrukture-
ringsfullmakter, som de kan anvende enkeltvis 
eller i enhver kombinasjon:
a) fullmakt til å kreve at enhver person skal gi 

de opplysningene som er nødvendige for at 
omstruktureringsmyndigheten skal kunne 
treffe en beslutning og utarbeide et 
omstruktureringstiltak, herunder ajourfø-
ringer og utfyllende opplysninger i henhold 
til omstruktureringsplanene, samt krav om 
at opplysninger skal gis ved stedlig tilsyn,

b) fullmakt til å ta kontroll over en institusjon 
som omstruktureres, og til å utøve alle ret-
tigheter og fullmakter som er tildelt institu-
sjonens aksjeeiere, andre eiere og ledelses-
organet i institusjonen som omstruktureres,

c) fullmakt til å overføre aksjer og andre 
eierinstrumenter som utstedes av en insti-
tusjon som omstruktureres,

d) fullmakt til å overføre rettigheter, eiendeler 
eller forpliktelser i en institusjon som 
omstruktureres, til et annet foretak med 
foretakets samtykke,

e) fullmakt til å redusere, herunder helt til 
null, hovedstolen eller det utestående belø-
pet for de kvalifiserte forpliktelsene i en 
institusjon som omstruktureres,

f) fullmakt til å konvertere kvalifiserte forplik-
telser i en institusjon som omstruktureres, 
til ordinære aksjer eller andre eierinstru-
menter som innehas av institusjonen eller 
foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), 
c) eller d), en berørt morinstitusjon eller en 
broinstitusjon som eiendelene, rettighe-
tene eller forpliktelsene som innehas av 
institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 
1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), overføres til,

g) fullmakt til å annullere gjeldsinstrumenter 
som er utstedt av en institusjon som 
omstruktureres, med unntak for sikrede 
forpliktelser som er omfattet av artikkel 44 
nr. 2,

h) fullmakt til å redusere, herunder helt til 
null, det nominelle beløpet for aksjer eller 
andre eierinstrumenter som innehas av en 
institusjon som omstruktureres, og til å 
annullere slike aksjer eller andre eierinstru-
menter,

i) fullmakt til å kreve at en institusjon som 
omstruktureres, eller en berørt morinstitu-
sjon, skal utstede nye aksjer eller andre 
eierinstrumenter eller andre kapitalinstru-
menter, herunder preferanseaksjer og 
betingede konvertible instrumenter,

j) fullmakt til å endre løpetiden for gjeldsin-
strumenter og andre kvalifiserte forpliktel-
ser som er utstedt av en institusjon som 
omstruktureres, eller endre det rentebelø-
pet som skal betales for slike instrumenter 
og andre kvalifiserte forpliktelser, eller 
endre datoen for renteutbetalingen, her-
under ved å utsette betalingen midlertidig, 
med unntak for sikrede forpliktelser som er 
omfattet av artikkel 44 nr. 2,

k) fullmakt til å si opp og heve finansielle kon-
trakter eller derivatkontrakter med sikte på 
anvendelsen av artikkel 49,

l) fullmakt til å avsette eller erstatte ledelses-
organet og den øverste ledelsen i en institu-
sjon som omstruktureres,

m) fullmakt til å kreve at vedkommende myn-
dighet skal vurdere kjøperen av en kvalifi-
serende eierandel i rett tid, som unntak fra 
fristene fastsatt i artikkel 22 i direktiv 2013/
36/EU og artikkel 12 i direktiv 2014/65/
EU.

2. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige til-
tak for å sikre at omstruktureringsmyndighe-
tene, når de anvender omstruktureringsverk-
tøy og -fullmakter, ikke er omfattet av noen av 
følgende krav som ellers ville få anvendelse i 
henhold til nasjonal lovgivning, en kontrakt 
eller lignende:
a) med forbehold for artikkel 3 nr. 6 og artik-

kel 85 nr. 1, krav om godkjenning eller sam-
tykke fra en offentlig eller privat person, 
herunder aksjeeiere eller kreditorer i insti-
tusjonen som omstruktureres,

b) prosedyremessige krav om å underrette 
bestemte personer, herunder krav om å 
offentliggjøre en melding eller et prospekt 
eller arkivere eller registrere dokumenter 
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hos en annen myndighet, før fullmakten 
anvendes.
Medlemsstatene skal særlig sikre at om-

struktureringsmyndighetene kan anvende full-
maktene i henhold til denne artikkel, uavhen-
gig av enhver begrensning av eller ethvert krav 
om samtykke til overføringen av de berørte fi-
nansielle instrumentene, rettighetene, eiende-
lene eller forpliktelsene som ellers kunne fått 
anvendelse.

Første ledd bokstav b) berører ikke kra-
vene fastsatt i artikkel 81 og 83 og ethvert mel-
dingskrav i henhold til Unionens statsstøtte-
regler.

3. Medlemsstatene skal, i den utstrekning en full-
makt oppført i nr. 1 i denne artikkel ikke får 
anvendelse på et foretak som er omfattet av 
artikkel 1 nr. 1 i dette direktiv, som følge av 
dets særskilte juridiske form, sikre at 
omstruktureringsmyndighetene har fullmak-
ter som er så like som mulig, herunder med 
hensyn til deres virkninger.

4. Medlemsstatene skal sikre at når omstruktu-
reringsmyndighetene anvender fullmaktene i 
henhold til nr. 3, skal beskyttelsestiltakene i 
dette direktiv eller beskyttelsestiltak som har 
samme virkning, få anvendelse på de berørte 
personene, herunder aksjeeiere, kreditorer og 
motparter.

Artikkel 64

Tilleggsfullmakter

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene ved anvendelsen av en 
omstruktureringsfullmakt har fullmakt til
a) å treffe tiltak for at en overføring skal skje 

uten noen form for forpliktelse eller heftelse 
som påvirker de overførte finansielle instru-
mentene, rettighetene, eiendelene eller for-
pliktelsene, med forbehold for artikkel 78; 
for dette formål skal enhver rett til erstatning 
i samsvar med dette direktiv ikke anses som 
en forpliktelse eller heftelse,

b) å fjerne en rett til å erverve ytterligere 
aksjer eller andre eierinstrumenter,

c) å kreve at vedkommende myndighet avbry-
ter eller utsetter opptaket til handel på et 
regulert marked eller opptaket til offisiell 
notering av finansielle instrumenter i hen-
hold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/34/EF33,

d) å treffe tiltak for at mottakeren skal behand-
les som om den var institusjonen som 
omstruktureres, når det gjelder rettigheter 

eller forpliktelser for institusjonen som 
omstruktureres, eller tiltak som er truffet 
av den, herunder, med forbehold for artik-
kel 38 og 40, alle rettigheter eller forpliktel-
ser knyttet til deltakelse i en markedsinfra-
struktur,

e) å kreve at institusjonen som omstrukture-
res, eller mottakeren skal gi opplysninger 
og bistand til den andre parten, og

f) å oppheve eller endre vilkårene i en kon-
trakt som institusjonen som omstrukture-
res, er part i, eller erstatte denne institusjo-
nen med en mottaker som part.

2. Omstruktureringsmyndighetene skal anvende 
fullmaktene angitt i nr. 1 når de anser det som 
hensiktsmessig for å sikre et effektivt 
omstruktureringstiltak eller nå ett eller flere 
omstruktureringsmål.

3. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene, når de anvender en 
omstruktureringsfullmakt, har fullmakt til å 
treffe nødvendige videreføringsordninger for å 
sikre at omstruktureringstiltaket er effektivt 
og, dersom det er relevant, at mottakeren kan 
drive den overførte virksomheten. Slike vide-
reføringsordninger skal særlig omfatte
a) videreføring av kontrakter som institusjo-

nen som omstruktureres, har inngått, slik 
at mottakeren påtar seg alle rettigheter og 
forpliktelser i institusjonen som omstruktu-
reres, knyttet til finansielle instrumenter, 
rettigheter, eiendeler eller forpliktelser 
som har blitt overført, og at mottakeren 
uttrykkelig eller stilltiende erstatter institu-
sjonen som omstruktureres, i alle relevante 
avtaledokumenter,

b) at mottakeren erstatter institusjonen som 
omstruktureres, i enhver rettergang knyt-
tet til finansielle instrumenter, rettigheter, 
eiendeler eller forpliktelser som har blitt 
overført.

4. Fullmaktene i nr. 1 bokstav d) og i nr. 3 bok-
stav b) berører ikke følgende:
a) den retten en arbeidstaker i institusjonen 

som omstruktureres, har til å si opp en 
arbeidsavtale,

b) med forbehold for artikkel 69-71, enhver 
rett for en avtalepart til å utøve rettigheter 
som følger av kontrakten, herunder retten 
til å heve kontrakten når avtalevilkårene gir 

33 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/34/EF av 28. mai 
2001 om vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell note-
ring på en fondsbørs og opplysninger som skal offentliggjø-
res om disse verdipapirene (EFT L 184 av 6.7.2001, s. 1).
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en slik rett som følge av en handling eller en 
utelatelse begått av institusjonen som 
omstruktureres, før den relevante overfø-
ringen, eller av mottakeren etter den rele-
vante overføringen.

Artikkel 65

Fullmakt til å anmode om levering av tjenester 
og infrastruktur

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene har fullmakt til å kreve at 
en institusjon som omstruktureres, eller noen 
av dens konsernforetak, skal levere enhver tje-
neste eller infrastruktur som er nødvendig for 
å gjøre det mulig for en mottaker å drive virk-
somheten som overføres, på en effektiv måte.

Første ledd får også anvendelse når institu-
sjonen som omstruktureres, eller det berørte 
konsernforetaket har innledet ordinær insol-
vensbehandling.

2. Medlemsstatene skal sikre at deres omstruk-
tureringsmyndigheter har fullmakt til å hånd-
heve forpliktelser som omstrukturerings-
myndigheter i andre medlemsstater har pålagt 
i henhold til nr. 1 når det gjelder konsernfore-
tak som er etablert på deres område.

3. Tjenestene og infrastrukturene nevnt i nr. 1 og 
2 er begrenset til driftstjenester og -infrastruk-
tur, og de omfatter ikke noen form for finansi-
ell støtte.

4. Tjenestene og infrastrukturene omhandlet i 
nr. 1 og 2 skal leveres på følgende vilkår:
a) på samme vilkår i hele avtaleperioden, der-

som tjenestene og infrastrukturene ble 
levert til institusjonen som omstruktureres, 
umiddelbart før omstruktureringstiltaket 
ble truffet i henhold til en avtale,

b) på rimelige vilkår dersom det ikke finnes 
noen avtale, eller dersom avtalen har utløpt.

5. EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslin-
jer i samsvar med artikkel 16 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010 for å fastsette minstelisten 
over tjenester eller infrastrukturer som er nød-
vendige for at en mottaker på en effektiv måte 
skal kunne drive en virksomhet som overføres 
til den.

Artikkel 66

Fullmakt til å håndheve krisehåndteringstiltak 
eller kriseforebyggende tiltak i andre medlems-
stater

1. Dersom en overføring av aksjer, andre eierin-
strumenter eller eiendeler, rettigheter eller 

forpliktelser omfatter eiendeler som befinner 
seg i en annen medlemsstat enn omstrukture-
ringsmyndighetens medlemsstat, eller rettig-
heter eller forpliktelser som er omfattet av lov-
givningen i en annen medlemsstat enn 
omstruktureringsmyndighetens medlemsstat, 
skal medlemsstatene sikre at overføringen får 
virkning i den andre medlemsstaten eller i 
henhold til dennes lovgivning.

2. Medlemsstatene skal gi den omstrukture-
ringsmyndigheten som har foretatt eller har til 
hensikt å foreta overføringen, all rimelig 
bistand for å sikre at aksjer eller andre eierin-
strumenter eller eiendeler, rettigheter eller 
forpliktelser overføres til mottakeren i sam-
svar med ethvert gjeldende krav i nasjonal lov-
givning.

3. Medlemsstatene skal sikre at aksjeeiere, kre-
ditorer og tredjemann som berøres av overfø-
ringen av aksjer, andre eierinstrumenter, eien-
deler, rettigheter eller forpliktelser nevnt i nr. 
1, ikke har rett til å hindre, bestride eller tilsi-
desette overføringen i henhold til en lovbe-
stemmelse i den medlemsstat der eiendelene 
befinner seg, eller i henhold til den lovgivnin-
gen som får anvendelse på aksjer, andre eierin-
strumenter, rettigheter eller forpliktelser.

4. Dersom en omstruktureringsmyndighet i en 
medlemsstat (medlemsstat A) anvender ned-
skrivnings- eller konverteringsfullmaktene, 
herunder i forbindelse med kapitalinstrumen-
ter i samsvar med artikkel 59, og dersom de 
kvalifiserte forpliktelsene eller de relevante 
kapitalinstrumentene i institusjonen som 
omstruktureres, omfatter følgende:
a) instrumenter eller forpliktelser som er 

omfattet av loven i en annen medlemsstat 
enn medlemsstaten der den omstrukture-
ringsmyndigheten som har anvendt ned-
skrivnings- eller konverteringsfullmaktene, 
er etablert (medlemsstat B),

b) forpliktelser overfor kreditorer som 
befinner seg i medlemsstat B,

skal medlemsstat B sikre at hovedsto-
len av disse forpliktelsene eller instrumen-
tene reduseres, eller at forpliktelser eller in-
strumenter konverteres, i samsvar med an-
vendelsen av nedskrivnings- eller 
konverteringsfullmaktene til omstrukture-
ringsmyndigheten i medlemsstat A.

5. Medlemsstatene skal sikre at kreditorer som 
berøres av anvendelsen av nedskrivnings- eller 
konverteringsfullmakter nevnt i nr. 4, ikke har 
rett til å bestride reduksjonen av hovedstolen 
for instrumentet eller forpliktelsen eller, alt 
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etter omstendighetene, konverteringen av den 
i henhold til en lovbestemmelse i medlemsstat 
B.

6. Hver medlemsstat skal sikre at følgende fast-
settes i samsvar med lovgivningen i omstruk-
tureringsmyndighetens medlemsstat:
a) aksjeeieres, kreditorers og tredjemanns 

rett til å bestride, gjennom en klage i hen-
hold til artikkel 85, en overføring av aksjer, 
andre eierinstrumenter, eiendeler, rettighe-
ter eller forpliktelser nevnt i nr. 1 i denne 
artikkel,

b) kreditorers rett til å bestride, gjennom en 
klage i henhold til artikkel 85, reduksjonen 
av hovedstolen for eller konverteringen av 
et instrument eller en forpliktelse som er 
omfattet av nr. 4 bokstav a) eller b) i denne 
artikkel,

c) beskyttelsestiltakene for delvis overføring 
som nevnt i kapittel VII, når det gjelder 
eiendeler, rettigheter eller forpliktelser 
nevnt i nr. 1.

Artikkel 67

Fullmakt med hensyn til eiendeler, rettigheter, 
forpliktelser, aksjer og andre eierinstrumenter 
som befinner seg i tredjestater

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene i tilfeller der et omstruktu-
reringstiltak omfatter et tiltak med hensyn til 
eiendeler som befinner seg i en tredjestat, 
eller aksjer, andre eierinstrumenter, rettighe-
ter eller forpliktelser som er omfattet av lovgiv-
ningen i en tredjestat, kan kreve følgende:
a) at saneringsstyret, bobestyreren eller 

enhver annen person som utøver kontroll 
over institusjonen som omstruktureres, 
samt mottakeren skal treffe alle nødven-
dige tiltak for å sikre at overføringen, ned-
skrivningen, konverteringen eller tiltaket 
trer i kraft,

b) at saneringsstyret, bobestyreren eller 
enhver annen person som utøver kontroll 
over institusjonen som omstruktureres, 
skal forvalte aksjene, andre eierinstrumen-
ter, eiendeler eller rettigheter eller oppfylle 
forpliktelsene på vegne av mottakeren, til 
overføringen, nedskrivningen, konverterin-
gen eller tiltaket trer i kraft,

c) at rimelige kostnader for mottakeren, som 
rettmessig har påløpt ved gjennomføringen 
av tiltak som kreves i henhold til bokstav a) 
og b) i dette nummer, betales på en av 
måtene nevnt i artikkel 37 nr. 7.

2. Dersom omstruktureringsmyndigheten anser 
at det, til tross for alle de nødvendige tiltakene 
som er truffet av saneringsstyret, bobestyre-
ren eller en annen person i samsvar med nr. 1 
bokstav a), er svært usannsynlig at overførin-
gen, konverteringen eller tiltaket vil få virk-
ning for visse eiendeler som befinner seg i en 
tredjestat, eller visse aksjer, andre eierinstru-
menter, rettigheter eller forpliktelser som er 
omfattet av lovgivningen i en tredjestat, skal 
omstruktureringsmyndigheten ikke iverksette 
overføringen, nedskrivningen, konverteringen 
eller tiltaket. Dersom den allerede har gitt 
ordre om overføringen, nedskrivningen, kon-
verteringen eller tiltaket, skal denne ordren 
anses som ugyldig i forbindelse med de 
berørte eiendelene, aksjene, eierinstrumen-
tene, rettighetene eller forpliktelsene.

Artikkel 68

Utelukkelse av visse avtalevilkår ved tidlig 
inngrep og omstrukturering

1. Et kriseforebyggende tiltak eller et krisehånd-
teringstiltak som er truffet overfor et foretak i 
samsvar med dette direktiv, herunder enhver 
hendelse som er direkte knyttet til anvendel-
sen av et slikt tiltak, skal ikke i seg selv, i hen-
hold til en kontrakt som er inngått av foreta-
ket, anses som en tvangsfullbyrdelsesgrunn 
som definert i direktiv 2002/47/EF, eller som 
insolvensbehandling som definert i direktiv 
98/26/EF, forutsatt at de vesentlige forpliktel-
sene i henhold til kontrakten, herunder beta-
lings- og leveringsforpliktelser og bestemmel-
ser om sikkerhetsstillelse, fortsatt oppfylles.

Videre skal et kriseforebyggende tiltak el-
ler krisehåndteringstiltak ikke i seg selv anses 
som en tvangsfullbyrdelsesgrunn eller som in-
solvensbehandling i henhold til en kontrakt 
som er inngått av
a) et datterforetak, og som omfatter forpliktel-

ser som garanteres eller på annen måte 
støttes av morforetaket eller av et konsern-
foretak, eller

b) et foretak i et konsern, og som omfatter 
bestemmelser om kryssmislighold.

2. Dersom framgangsmåter for omstrukturering 
i en tredjestat anerkjennes i henhold til artik-
kel 94, eller dersom en omstruktureringsmyn-
dighet beslutter det, skal slike framgangsmå-
ter ved anvendelsen av denne artikkel utgjøre 
et krisehåndteringstiltak.

3. Forutsatt at de vesentlige forpliktelsene i hen-
hold til kontrakten, herunder betalings- og 
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leveringsforpliktelser og bestemmelser om 
sikkerhetsstillelse, fortsatt oppfylles, skal et 
kriseforebyggende tiltak eller et krisehånd-
teringstiltak, herunder enhver hendelse som 
er direkte knyttet til anvendelsen av et slikt til-
tak, ikke i seg selv gjøre det mulig for noen å
a) utøve noen hevings-, utsettelses-, endrings-,

avregnings- eller motregningsrett, her-
under i forbindelse med en kontrakt som er 
inngått av
i) et datterforetak, og der forpliktelsene 

garanteres eller på annen måte støttes 
av et konsernforetak,

ii) et konsernforetak, og som omfatter 
bestemmelser om kryssmislighold,

b) komme i besittelse av, utøve kontroll over 
eller gjøre sikkerhetsretter gjeldende med 
hensyn til en eiendom som tilhører den 
berørte institusjonen eller foretaket nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), eller 
et konsernforetak i forbindelse med kon-
trakter som omfatter bestemmelser om 
kryssmislighold,

c) påvirke en avtalefestet rett som innehas av 
den berørte institusjonen eller foretaket 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 
d), eller av et konsernforetak i forbindelse 
med kontrakter som omfatter bestemmel-
ser om kryssmislighold.

4. Denne artikkel berører ikke en persons rett til 
å treffe et tiltak nevnt i nr. 3, dersom denne ret-
ten følger av en annen hendelse enn det krise-
forebyggende tiltaket, krisehåndteringstiltaket 
eller en hendelse som er direkte knyttet til 
anvendelsen av et slikt tiltak.

5. En utsettelse eller begrensning i henhold til 
artikkel 69, 70 eller 71 skal ikke anses som 
manglende oppfyllelse av en avtaleforpliktelse 
ved anvendelsen av nr. 1 og 2 i denne artikkel.

6. Bestemmelsene i denne artikkel skal anses 
som overordnede ufravikelige bestemmelser 
som definert i artikkel 9 i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 593/200834.

Artikkel 69

Fullmakt til å utsette visse forpliktelser

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene har fullmakt til å utsette 
enhver betalings- eller leveringsforpliktelse i 
henhold til enhver kontrakt som er inngått av 

en institusjon som omstruktureres, fra en mel-
ding om utsettelse offentliggjøres i henhold til 
artikkel 83 nr. 4, fram til midnatt første bank-
dag etter offentliggjøringen i den medlemsstat 
der institusjonen som omstruktureres, er eta-
blert.

2. Dersom en betalings- eller leveringsforplik-
telse ville ha forfalt i løpet av utsettelsesperio-
den, skal betalings- eller leveringsforpliktelsen 
forfalle umiddelbart etter at utsettelsesperio-
den har utløpt.

3. Dersom en institusjon som omstruktureres, 
får sine kontraktfestede betalings- eller leve-
ringsforpliktelser utsatt i henhold til nr. 1, skal 
betalings- eller leveringsforpliktelsene til insti-
tusjonens motparter i henhold til kontrakten, 
utsettes i samme periode.

4. En utsettelse i henhold til nr. 1 får ikke anven-
delse på
a) kvalifiserte innskudd,
b) betalings- og leveringsforpliktelser overfor 

systemer eller systemansvarlige som er 
utpekt i henhold til direktiv 98/26/EF, sen-
trale motparter og sentralbanker,

c) berettigede krav ved anvendelsen av direk-
tiv 97/9/EF.

5. Ved anvendelsen av en fullmakt i henhold til 
denne artikkel skal omstruktureringsmyndig-
hetene ta hensyn til den innvirkningen anven-
delsen av fullmakten kan ha på finansmarkede-
nes ordnede virkemåte.

Artikkel 70

Fullmakt til å begrense sikkerhetsretter

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene har fullmakt til å begrense 
muligheten for at sikrede kreditorer i en insti-
tusjon som omstruktureres, kan gjøre sikker-
hetsretter gjeldende med hensyn til eiendeler i 
den berørte institusjonen som omstrukture-
res, fra en melding om begrensning offentlig-
gjøres i henhold til artikkel 83 nr. 4, fram til 
midnatt første bankdag etter offentliggjørin-
gen i den medlemsstat der institusjonen som 
omstruktureres, er etablert.

2. Omstruktureringsmyndighetene skal ikke 
anvende fullmakten nevnt i nr. 1 i forbindelse 
med sikkerhetsretter som tilhører systemer 
eller systemansvarlige som er utpekt i henhold 
til direktiv 98/26/EF, sentrale motparter og 
sentralbanker, i eiendeler som institusjonen 
som omstruktureres, har pantsatt eller stilt 
som marginsikkerhet eller full sikkerhet.

34 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 593/2008 av 
17. juni 2008 om hvilken lovgivning som får anvendelse på 
avtaleforpliktelser (Roma I) (EUT L 177 av 4.7.2008, s. 6).
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3. Når artikkel 80 får anvendelse, skal omstruk-
tureringsmyndighetene sikre at enhver 
begrensning som er pålagt i henhold til full-
makten nevnt i nr. 1 i denne artikkel, anvendes 
konsekvent for alle konsernforetak som er 
omfattet av et omstruktureringstiltak.

4. Ved anvendelsen av en fullmakt i henhold til 
denne artikkel skal omstruktureringsmyndig-
hetene ta hensyn til den innvirkningen anven-
delsen av fullmakten kan ha på finansmarkede-
nes ordnede virkemåte.

Artikkel 71

Fullmakt til midlertidig å utsette hevingsretten

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene har fullmakt til å utsette 
hevingsretten for enhver part i en kontrakt 
inngått med en institusjon som omstrukture-
res, fra meldingen offentliggjøres i henhold til 
artikkel 83 nr. 4, fram til midnatt første bank-
dag etter offentliggjøringen i den medlemsstat 
der institusjonen som omstruktureres, er eta-
blert, forutsatt at betalings- og leveringsfor-
pliktelser fortsatt oppfylles og at sikkerhets-
stillelse ytes.

2. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene har fullmakt til å utsette 
hevingsretten for enhver part i en kontrakt 
inngått med et datterforetak til en institusjon 
som omstruktureres, når:
a) forpliktelsene i henhold til kontrakten 

garanteres eller på annen måte støttes av 
institusjonen som omstruktureres,

b) hevingsretten i henhold til kontrakten ute-
lukkende er basert på insolvens eller finan-
sielle forhold i institusjonen som omstruk-
tureres, og

c) overføringsfullmakten er eller kan bli 
anvendt overfor institusjonen som 
omstruktureres, dersom enten
i) alle eiendeler og forpliktelser i datter-

foretaket, som er knyttet til denne kon-
trakten, er eller kan bli overført til og 
overtatt av mottakeren, eller

ii) omstruktureringsmyndigheten på 
annen måte sikrer tilstrekkelig beskyt-
telse for slike forpliktelser.
Utsettelsen skal få virkning fra meldin-

gen offentliggjøres i henhold til artikkel 83 
nr. 4, fram til midnatt første bankdag etter 
offentliggjøringen i den medlemsstat der 
datterforetaket til institusjonen som om-
struktureres, er etablert.

3. En utsettelse i henhold til nr. 1 eller 2 får ikke 
anvendelse på systemer eller systemansvar-
lige som er utpekt i henhold til direktiv 98/26/
EF, sentrale motparter eller sentralbanker.

4. En person kan utøve en hevingsrett i henhold 
til en kontrakt før utløpet av fristen nevnt i nr. 1 
eller 2, dersom vedkommende mottar en mel-
ding fra omstruktureringsmyndigheten om at 
rettighetene og forpliktelsene som er omfattet 
av kontrakten, ikke vil bli
a) overført til et annet foretak, eller
b) omfattet av nedskrivning eller konvertering 

ved anvendelse av det interne tapsdek-
ningsverktøyet i henhold til artikkel 43 nr. 2 
bokstav a).

5. Dersom en omstruktureringsmyndighet 
anvender fullmakten fastsatt i nr. 1 eller 2 i 
denne artikkel til å utsette hevingsretten, og 
dersom det ikke er gitt melding i henhold til 
nr. 4 i denne artikkel, kan disse rettighetene, 
med forbehold for artikkel 68, utøves på føl-
gende måte når utsettelsesperioden utløper:
a) dersom rettighetene og forpliktelsene som 

er omfattet av kontrakten, har blitt overført 
til et annet foretak, kan en motpart utøve 
hevingsretten i henhold til vilkårene i kon-
trakten bare ved en fortsatt eller senere 
tvangsfullbyrdelsesgrunn fra mottakerens 
side,

b) dersom rettighetene og forpliktelsene som 
er omfattet av kontrakten, forblir i institu-
sjonen som omstruktureres, og omstruktu-
reringsmyndigheten ikke har anvendt det 
interne tapsdekningsverktøyet i henhold til 
artikkel 43 nr. 2 bokstav a) på den berørte 
kontrakten, kan en motpart utøve hevings-
retten i henhold til vilkårene i kontrakten 
når utsettelsen i henhold til nr. 1 utløper.

6. Ved anvendelsen av en fullmakt i henhold til 
denne artikkel skal omstruktureringsmyndig-
hetene ta hensyn til den innvirkningen anven-
delsen av fullmakten kan ha på finansmarkede-
nes ordnede virkemåte.

7. Vedkommende myndigheter eller omstruktu-
reringsmyndigheter kan kreve at en institu-
sjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bok-
stav b), c) eller d) skal føre detaljerte registre 
over finansielle kontrakter.

På anmodning fra en vedkommende myn-
dighet eller omstruktureringsmyndighet skal 
et transaksjonsregister gjøre tilgjengelig for 
vedkommende myndigheter eller omstruktu-
reringsmyndigheter alle opplysninger som er 
nødvendige for at de skal kunne oppfylle sine 
respektive forpliktelser og utføre sine oppdrag 
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i samsvar med artikkel 81 i forordning (EU) nr. 
648/2012.

8. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regule-
ringsstandarder for å angi følgende med sikte 
på anvendelsen av nr. 7:
a) et minstesett av opplysninger om finansi-

elle kontrakter, som skal inngå i de detal-
jerte registrene, og

b) under hvilke omstendigheter kravet skal 
pålegges.
EBA skal framlegge disse utkastene til tek-

niske reguleringsstandarder for Kommisjonen 
innen 3. juli 2015.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta de tekniske reguleringsstandardene 
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 
i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 72

Anvendelse av omstruktureringsfullmakter

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene, for at de skal kunne treffe 
et omstruktureringstiltak, kan utøve kontroll 
over institusjonen som omstruktureres, med 
sikte på
a) å drive virksomheten og yte tjenestene i 

institusjonen som omstruktureres, med 
alle fullmaktene som aksjeeierne og ledel-
sesorganet har, og

b) å forvalte og avhende eiendeler og eiendom 
som tilhører institusjonen som omstruktu-
reres.
Kontrollen nevnt i første ledd kan utøves di-

rekte av omstruktureringsmyndigheten eller 
indirekte av én eller flere personer som er ut-
pekt av omstruktureringsmyndigheten. Med-
lemsstatene skal sikre at stemmeretter knyttet 
til aksjer eller andre eierinstrumenter som 
innehas av institusjonen som omstruktureres, 
ikke kan utøves i omstruktureringsperioden.

2. Med forbehold for artikkel 85 nr. 1 skal med-
lemsstatene sikre at omstruktureringsmyndig-
hetene kan treffe et omstruktureringstiltak 
gjennom en gjennomføringsordre i samsvar 
med nasjonale forvaltningsmyndigheter og 
framgangsmåter, uten å utøve kontroll over 
institusjonen som omstruktureres.

3. Omstruktureringsmyndighetene skal i hvert 
enkelt tilfelle beslutte om det er hensiktsmes-
sig å treffe omstruktureringstiltaket på de 
måtene som angis i nr. 1 eller nr. 2, idet det tas 
hensyn til omstruktureringsmålene og de 
alminnelige prinsippene for omstrukturering, 
de særlige omstendighetene for den berørte 

institusjonen som omstruktureres, og beho-
vet for å fremme en effektiv omstrukturering 
av tverrnasjonale konserner.

4. Omstruktureringsmyndighetene skal ikke 
anses å være en «skyggeleder» eller en faktisk 
leder i henhold til nasjonal lovgivning.

Kapittel VII

Beskyttelsestiltak

Artikkel 73

Behandling av aksjeeiere og kreditorer ved 
delvis overføring og anvendelse av det interne 
tapsdekningsverktøyet

Medlemsstatene skal, når ett eller flere omstruk-
tureringsverktøyene er blitt anvendt, og særlig 
ved anvendelsen av artikkel 75, sikre
a) at dersom bokstav b) ikke får anvendelse, og 

når omstruktureringsmyndighetene overfø-
rer bare deler av rettigheter, eiendeler og for-
pliktelser som tilhører institusjonen som 
omstruktureres, får aksjeeierne og de kredito-
rene som ikke har fått sine fordringer over-
ført, minst like stor godtgjøring for sine for-
dringer som de ville ha fått dersom institusjo-
nen som omstruktureres, hadde blitt avviklet 
gjennom ordinær insolvensbehandling på det 
tidspunkt beslutningen nevnt i artikkel 82 ble 
truffet,

b) at når omstruktureringsmyndighetene anven-
der det interne tapsdekningsverktøyet, påfø-
res aksjeeiere og kreditorer som har fått sine 
fordringer nedskrevet eller konvertert til 
egenkapital, ikke større tap enn de ville ha fått 
dersom institusjonen som omstruktureres, 
hadde blitt avviklet gjennom ordinær insol-
vensbehandling umiddelbart på det tidspunkt 
beslutningen nevnt i artikkel 82 ble truffet.

Artikkel 74

Vurdering av forskjeller mellom behandlingene

1. For å vurdere om aksjeeiere og kreditorer ville 
fått en bedre behandling dersom institusjonen 
som omstruktureres, hadde vært omfattet av 
ordinær insolvensbehandling, herunder, men 
ikke bare ved anvendelsen av artikkel 73, skal 
medlemsstatene sikre at en uavhengig person 
foretar en vurdering snarest mulig etter at 
omstruktureringstiltaket eller omstruktu-
reringstiltakene er iverksatt. Denne vurderin-
gen skal ikke være den samme som den 
verdsettingen som skal foretas i henhold til 
artikkel 36.
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2. Ved vurderingen i nr. 1 skal følgende fastset-
tes:
a) hvilken behandling aksjeeiere og kredito-

rer, eller de berørte innskuddsgarantiord-
ningene, ville ha fått dersom institusjonen 
som omstruktureres, og som omstruktu-
reringstiltaket eller -tiltakene berører, 
hadde innledet ordinær insolvensbehand-
ling på det tidspunkt beslutningen nevnt i 
artikkel 82 ble truffet,

b) den faktiske behandlingen som aksjeeiere 
og kreditorer i institusjonen som omstruk-
tureres, har fått i forbindelse med omstruk-
tureringen av institusjonen, og

c) om det er noen forskjeller mellom behand-
lingen i bokstav a) og behandlingen i bok-
stav b).

3. Ved vurderingen skal det
a) antas at institusjon som omstruktureres, 

og som omstruktureringstiltaket eller -til-
takene berører, ville ha innledet ordinær 
insolvensbehandling på det tidspunkt 
beslutningen nevnt i artikkel 82 ble truf-
fet,

b) antas at omstruktureringstiltaket eller -til-
takene ikke hadde blitt iverksatt,

c) ses bort fra en eventuell ekstraordinær 
finansiell støtte fra det offentlige til institu-
sjonen som omstruktureres.

4. EBA kan utarbeide utkast til tekniske regule-
ringsstandarder for å angi metodene for vurde-
ringen omhandlet i denne artikkel, særlig 
metoden for å vurdere hvilken behandling 
aksjeeiere og kreditorer ville ha fått dersom 
institusjonen som omstruktureres, hadde inn-
ledet ordinær insolvensbehandling på det tids-
punkt beslutningen nevnt i artikkel 82 ble truf-
fet.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta de tekniske reguleringsstandardene 
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 
i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 75

Beskyttelsestiltak for aksjeeiere og kreditorer

Dersom det ved vurderingen som foretas i hen-
hold til artikkel 74, fastslås at aksjeeiere eller kre-
ditorer nevnt i artikkel 73 eller innskuddsgaranti-
ordningen i samsvar med artikkel 109 nr. 1, har 
blitt påført større tap enn de ville ha fått ved en 
avvikling gjennom ordinær insolvensbehandling, 
skal medlemsstatene sikre at de har rett til å få 
utbetalt differansen fra ordningen for omstruktu-
reringsfinansiering.

Artikkel 76

Beskyttelsestiltak for motparter ved delvis over-
føring

1. Medlemsstatene skal sikre at beskyttelsestilta-
kene angitt i nr. 2 får anvendelse under føl-
gende omstendigheter:
a) en omstruktureringsmyndighet overfører 

bare deler av eiendelene, rettighetene eller 
forpliktelsene i en institusjon som omstruk-
tureres, til et annet foretak eller, ved anven-
delse av et omstruktureringsverktøy, fra en 
broinstitusjon eller en kapitalforvaltnings-
enhet til en annen person,

b) en omstruktureringsmyndighet anvender 
fullmaktene angitt i artikkel 64 nr. 1 bokstav 
f).

2. Medlemsstatene skal sikre egnet beskyttelse 
for følgende avtaler og av motpartene i disse 
avtalene:
a) avtaler om sikkerhetsstillelse der en person 

gjennom en sikkerhet har en faktisk eller 
mulig interesse i eiendelene eller rettighe-
tene som omfattes av overføringen, uavhen-
gig av om denne interessen er sikret gjen-
nom bestemte eiendeler eller rettigheter 
eller gjennom en generalpant eller en lig-
nende ordning,

b) avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse i 
form av overdragelse av eiendomsrett, der 
det stilles sikkerhet for å sikre eller dekke 
resultatene av angitte forpliktelser ved at 
fullt eierskap til eiendeler overføres fra sik-
kerhetsstilleren til sikkerhetstakeren, for-
utsatt at sikkerhetstakeren skal overføre 
eiendeler dersom de angitte forpliktelsene 
innfris,

c) motregningsavtaler som gjør det mulig å 
motregne to eller flere fordringer eller for-
pliktelser mellom institusjonen som 
omstruktureres, og en motpart,

d) avregningsavtaler,
e) obligasjoner med fortrinnsrett,
f) avtaler om strukturert finansiering, her-

under verdipapirisering og instrumenter 
som anvendes for sikringsformål, som 
utgjør en integrerende del av fordringsmas-
sen, og som, i henhold til nasjonal lovgiv-
ning, er sikret på tilsvarende måte som obli-
gasjoner med fortrinnsrett, som innebærer 
at en avtalepart eller en forvalter, en agent 
eller en fullmektig stiller og innehar en sik-
kerhet.
Den egnede formen for beskyttelse for hver 

kategori av avtaler som er angitt i bokstav a)-f) 
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i dette nummer, er nærmere angitt i artikkel 
77-80 og skal være omfattet av begrensningene 
angitt i artikkel 68-71.

3. Kravet i nr. 2 får anvendelse uansett hvor 
mange parter som omfattes av avtalene, og 
uansett om avtalene
a) er opprettet gjennom en kontrakt, en full-

makt eller på annen måte, eller oppstår 
automatisk som følge av lovgivningen,

b) oppstår i henhold til eller er helt eller delvis 
omfattet av lovgivningen i en annen med-
lemsstat eller i en tredjestat.

4. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i 
samsvar med artikkel 115 for nærmere å fast-
sette hvilke kategorier av avtaler som er omfat-
tet av nr. 2 bokstav a)-f) i denne artikkel.

Artikkel 77

Beskyttelse for avtaler om finansiell sikkerhets-
stillelse, motregning og avregning

1. Medlemsstatene skal sikre at det finnes egnet 
beskyttelse for avtaler om finansiell sikker-
hetsstillelse i form av overdragelse av eien-
domsrett og for motregningsavtaler og avreg-
ningsavtaler for å hindre en delvis overføring 
av rettighetene og forpliktelsene som er 
beskyttet gjennom en avtale om finansiell sik-
kerhetsstillelse i form av overdragelse av eien-
domsrett, en motregningsavtale eller en avreg-
ningsavtale mellom institusjonen som 
omstruktureres, og en annen person, og en 
endring eller heving av rettigheter og forplik-
telser som er beskyttet gjennom en avtale om 
finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdra-
gelse av eiendomsrett, en motregningsavtale 
eller en avregningsavtale ved anvendelse av til-
leggsfullmakter.

Ved anvendelsen av første ledd skal rettig-
heter og forpliktelser behandles som beskyt-
tede i henhold til en slik avtale dersom partene 
i avtalen har rett til å motregne eller avregne 
disse rettighetene og forpliktelsene.

2. Uten hensyn til nr. 1 kan omstrukturerings-
myndigheten, dersom det er nødvendig for å 
sikre at de dekkede innskuddene er tilgjenge-
lige,
a) overføre dekkede innskudd som omfattes 

av en avtale nevnt i nr. 1, uten å overføre 
eiendeler, rettigheter eller forpliktelser 
som omfattes av samme avtale, og

b) overføre, endre eller oppheve eiendeler, 
rettigheter eller forpliktelser uten å over-
føre de dekkede innskuddene.

Artikkel 78

Beskyttelse for avtaler om sikkerhetsstillelse

1. Medlemsstatene skal sikre at det finnes egnet 
beskyttelse for forpliktelser som sikres i hen-
hold til en avtale om sikkerhetsstillelse, for å 
unngå
a) overføring av eiendeler som utgjør sikker-

het for forpliktelsen, med mindre forpliktel-
sen og fordelen av sikkerheten også overfø-
res,

b) overføring av en sikret forpliktelse, med 
mindre fordelen av sikkerheten også over-
føres,

c) overføring av fordelen av sikkerheten, med 
mindre den sikrede forpliktelsen også over-
føres, eller

d) endring eller heving av en avtale om sikker-
hetsstillelse ved anvendelse av tilleggsfull-
makter, dersom denne endringen eller 
hevingen fører til at forpliktelsen ikke len-
ger er sikret.

2. Uten hensyn til nr. 1 kan omstrukturerings-
myndigheten, dersom det er nødvendig for å 
sikre at de dekkede innskuddene er tilgjenge-
lige,
a) overføre dekkede innskudd som omfattes 

av en avtale nevnt i nr. 1, uten å overføre 
eiendeler, rettigheter eller forpliktelser 
som omfattes av samme avtale, og

b) overføre, endre eller oppheve eiendeler, 
rettigheter eller forpliktelser uten å over-
føre de dekkede innskuddene.

Artikkel 79

Beskyttelse for avtaler om strukturert finansi-
ering og obligasjoner med fortrinnsrett

1. Medlemsstatene skal sikre at det finnes egnet 
beskyttelse for avtaler om strukturert finansi-
ering, herunder avtaler nevnt i artikkel 76 nr. 2 
bokstav e) og f), for å unngå
a) delvis overføring av eiendeler, rettigheter og 

forpliktelser som utgjør eller er en del av en 
avtale om strukturert finansiering, her-
under avtaler nevnt i artikkel 76 nr. 2 bok-
stav e) og f), som institusjonen som 
omstruktureres, er part i,

b) oppheving eller endring, ved anvendelse av 
tilleggsfullmakter, av eiendeler, rettigheter 
og forpliktelser som utgjør eller er en del av 
en avtale om strukturert finansiering, her-
under avtaler nevnt i artikkel 76 nr. 2 bok-
stav e) og f), som institusjonen som 
omstruktureres, er part i.
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2. Uten hensyn til nr. 1 kan omstruktureringsmyn-
digheten, dersom det er nødvendig for å sikre 
at de dekkede innskuddene er tilgjengelige,
a) overføre dekkede innskudd som omfattes 

av en avtale nevnt i nr. 1, uten å overføre 
eiendeler, rettigheter eller forpliktelser 
som omfattes av samme avtale, og

b) overføre, endre eller oppheve eiendeler, 
rettigheter eller forpliktelser uten å over-
føre de dekkede innskuddene.

Artikkel 80

Delvis overføring: beskyttelse av betalings-, 
klarering- og oppgjørssystemer

1. Medlemsstatene skal sikre at anvendelsen av 
et omstruktureringsverktøy ikke berører 
anvendelsen av og reglene for systemer som 
er omfattet av direktiv 98/26/EF, når omstruk-
tureringsmyndigheten
a) overfører bare deler av eiendelene, rettig-

hetene eller forpliktelsene i en institusjon 
som omstruktureres, til et annet foretak, 
eller

b) anvender fullmakter i henhold til artikkel 
64 til å oppheve eller endre vilkårene i en 
kontrakt som institusjonen som omstruktu-
reres, er part i, eller til å erstatte en motta-
ker som part.

2. Særlig skal en overføring, oppheving eller end-
ring som nevnt i nr. 1 i denne artikkel ikke 
medføre tilbakekalling av en overføringsordre 
i strid med artikkel 5 i direktiv 98/26/EF, og 
den skal ikke endre eller hindre iverksettingen 
av overføringsordrer og avregning i henhold 
til artikkel 3 og 5 i nevnte direktiv, anvendel-
sen av midler, verdipapirer eller kredittfasilite-
ter i henhold til artikkel 4 i nevnte direktiv 
eller beskyttelsen av en sikkerhet i henhold til 
artikkel 9 i samme direktiv.

Kapittel VIII

Prosedyremessige forpliktelser

Artikkel 81

Meldingskrav

1. Medlemsstatene skal kreve at ledelsesorganet 
for en institusjon eller et foretak nevnt i artik-
kel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) skal under-
rette vedkommende myndighet dersom de 
anser at institusjonen eller foretaket nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) svikter 
eller kan forventes å svikte i henhold til artik-
kel 32 nr. 4.

2. Vedkommende myndigheter skal underrette 
de berørte omstruktureringsmyndighetene 
om enhver melding som de har mottatt i hen-
hold til nr. 1 i denne artikkel, og om eventuelle 
kriseforebyggende tiltak eller tiltak nevnt i 
artikkel 104 i direktiv 2013/36/EU som de 
krever at en institusjon eller et foretak nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c), eller d) i dette 
direktiv skal treffe.

3. Dersom en vedkommende myndighet eller en 
omstruktureringsmyndighet fastslår at vilkå-
rene nevnt i artikkel 32 nr. 1 bokstav a) og b) 
er oppfylt for en institusjon eller et foretak 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), 
skal den umiddelbart underrette følgende 
myndigheter om dette, dersom dette ikke er 
samme myndighet:
a) omstruktureringsmyndigheten for institu-

sjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav b), c) eller d),

b) vedkommende myndighet for institusjonen 
eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bok-
stav b), c) eller d),

c) vedkommende myndighet for en filial av 
institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 
1 nr. 1 bokstav b), c) eller d),

d) omstruktureringsmyndigheten for en filial 
av institusjonen eller foretaket nevnt i artik-
kel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d),

e) sentralbanken,
f) innskuddsgarantiordningen som en kredit-

tinstitusjon er medlem av, når det er nød-
vendig for at innskuddsgarantiordningens 
funksjoner skal kunne utøves,

g) organet som har ansvar for ordningene for 
omstruktureringsfinansiering, når det er 
nødvendig for at finansieringsordningenes 
funksjoner skal kunne utøves,

h) når det er relevant, konsernomstrukture-
ringsmyndigheten,

i) vedkommende departement,
j) den konsoliderende tilsynsmyndighet, i til-

feller der institusjonen eller foretaket nevnt 
i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i 
dette direktiv er omfattet av tilsyn på konso-
lidert grunnlag i henhold til avdeling VII 
kapittel 3 i direktiv 2013/36/EU, og

k) ESRB og den utpekte nasjonale makrotil-
synsmyndighet.

4. Dersom overføringen av opplysninger som er 
nevnt i nr. 3 bokstav f) og g), ikke garanterer 
en hensiktsmessig grad av fortrolighet, skal 
vedkommende myndighet eller omstrukture-
ringsmyndighet opprette alternative fram-
gangsmåter for kommunikasjon, som har 
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samme mål og samtidig sikrer en hensikts-
messig grad av fortrolighet.

Artikkel 82

Omstruktureringsmyndighetens beslutning

1. Omstruktureringsmyndigheten skal, når den 
mottar en underretning fra vedkommende 
myndighet i henhold til artikkel 81 nr. 3, eller 
på eget initiativ, fastslå om vilkårene i artikkel 
32 nr. 1 og artikkel 33 er oppfylt for institusjo-
nen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bok-
stav b), c) eller d).

2. En beslutning om hvorvidt omstrukturerings-
tiltak skal treffes overfor en institusjon eller et 
foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 
eller d), skal inneholde følgende opplysninger:
a) begrunnelsen for beslutningen, herunder 

en konstatering av at institusjonen oppfyller 
vilkårene for omstrukturering,

b) hvilket tiltak omstruktureringsmyndighe-
ten har til hensikt å treffe, herunder eventu-
elt beslutningen om å søke om avvikling, 
oppnevning av et saneringsstyre eller et 
annet tiltak i samsvar med ordinær insol-
vensbehandling eller, med forbehold for 
artikkel 37 nr. 9, i henhold til nasjonal lov-
givning.

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regule-
ringsstandarder for å fastsette framgangsmå-
ter og innhold i forbindelse med følgende 
krav:
a) meldingene nevnt i artikkel 81 nr. 1-3,
b) meldingen om utsettelse nevnt i artikkel 83.

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen 
innen 3. juli 2015.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta de tekniske reguleringsstandardene 
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14 
i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 83

Omstruktureringsmyndighetenes prosedyre-
messige forpliktelser

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene snarest mulig etter at de 
har truffet et omstruktureringstiltak, oppfyl-
ler kravene i nr. 2-4.

2. Omstruktureringsmyndigheten skal under-
rette institusjonen som omstruktureres, og føl-
gende myndigheter, dersom dette ikke er 
samme myndighet:

a) vedkommende myndighet for institusjonen 
som omstruktureres,

b) vedkommende myndighet for en filial av 
institusjonen som omstruktureres,

c) sentralbanken,
d) innskuddsgarantiordningen som kredittin-

stitusjonen som omstruktureres, er med-
lem av,

e) organet som har ansvar for ordningene for 
omstruktureringsfinansiering,

f) når det er relevant, konsernomstrukture-
ringsmyndigheten,

g) vedkommende departement,
h) den konsoliderende tilsynsmyndighet, når 

institusjonen som omstruktureres, er 
omfattet av tilsyn på konsolidert grunnlag i 
henhold til avdeling VII kapittel 3 i direktiv 
2013/36/EU,

i) den utpekte nasjonale makrotilsynsmyn-
dighet og ESRB,

j) Kommisjonen, Den europeiske sentral-
bank, ESMA, Den europeiske tilsynsmyn-
dighet (Den europeiske tilsynsmyndighet 
for forsikring og tjenestepensjoner) 
(EIOPA), opprettet i henhold til forordning 
(EU) nr. 1094/2010, og EBA,

k) de ansvarlige for systemet som institusjo-
nen deltar i, dersom institusjonen som 
omstruktureres, er en institusjon som defi-
nert i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 98/26/
EF.

3. En melding nevnt i nr. 2 skal omfatte en kopi 
av alle beslutninger eller instrumenter som lig-
ger til grunn for anvendelsen av de relevante 
fullmaktene, og skal angi ikrafttredelsesda-
toen for omstruktureringstiltaket eller -tilta-
kene.

4. Omstruktureringsmyndigheten skal offentlig-
gjøre eller sikre at det offentliggjøres en kopi 
av beslutningen eller instrumentet som ligger 
til grunn for omstruktureringstiltaket, eller en 
melding som oppsummerer omstrukturerings-
tiltakets virkninger, særlig for detaljkunder, 
og, dersom det er relevant, vilkårene og perio-
den for utsettelsen eller begrensningen nevnt i 
artikkel 69-71, på følgende måte:
a) på sitt offisielle nettsted,
b) på nettstedet til vedkommende myndighet, 

dersom dette er en annen myndighet enn 
omstruktureringsmyndigheten, og på 
EBAs nettsted,

c) på nettstedet til institusjonen som omstruk-
tureres,

d) dersom aksjene, de andre eierinstrumenter 
eller gjeldsinstrumentene i institusjonen 
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som omstruktureres, opptas til handel på et 
regulert marked, anvendes midlene for 
offentliggjøring av obligatoriske opplysnin-
ger om institusjonen som omstruktureres, i 
samsvar med artikkel 21 nr. 1 i europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2004/109/EF35.

5. Dersom aksjene, eierinstrumentene eller 
gjeldsinstrumentene ikke kan opptas til han-
del på et regulert marked, skal omstrukture-
ringsmyndigheten sikre at dokumentene som 
utgjør bevisgrunnlag for instrumentene nevnt 
i nr. 4, sendes til de aksjeeierne og kreditorene 
i institusjonen som omstruktureres, som fin-
nes i de registrene og databasene i institusjo-
nen som omstruktureres, som er tilgjengelige 
for omstruktureringsmyndigheten.

Artikkel 84

Fortrolige opplysninger

1. Kravet om taushetsplikt skal være bindende 
for følgende personer:
a) omstruktureringsmyndighetene,
b) vedkommende myndigheter og EBA,
c) vedkommende departementer,
d) særskilte forvaltere eller midlertidige for-

valtere utpekt i henhold til dette direktiv,
e) potensielle erververe som blir kontaktet av 

vedkommende myndigheter, eller som 
omstruktureringsmyndighetene henven-
der seg til, uavhengig av om denne kontak-
ten eller henvendelsen inngikk i forberedel-
sen til anvendelsen av verktøyet for virk-
somhetssalg, og uavhengig av om henven-
delsen førte til et erverv,

f) revisorer, regnskapsførere, juridiske og 
profesjonelle rådgivere, takstmenn og 
andre sakkyndige som engasjeres direkte 
eller indirekte av omstruktureringsmyndig-
hetene, av vedkommende myndigheter, av 
vedkommende departementer eller av 
potensielle erververe nevnt i bokstav e),

g) organer som forvalter innskuddsgaranti-
ordninger,

h) organer som forvalter erstatningsordnin-
ger for investorer,

i) organet som har ansvar for ordningene for 
omstruktureringsfinansiering,

j) sentralbanker og andre myndigheter som 
deltar i omstruktureringsprosessen,

k) en broinstitusjon eller en kapitalfor-
valtningsenhet,

l) alle andre personer som permanent eller 
iblant yter eller har ytt tjenester direkte 
eller indirekte til personer nevnt i bokstav 
a)-k),

m) den øverste ledelsen, medlemmer av ledel-
sesorganet og ansatte i organene eller fore-
takene nevnt i bokstav a)-k) før, under og 
etter deres mandatperiode.

2. For å sikre at kravene i nr. 1 og 3 oppfylles, 
skal personene omhandlet i nr. 1 bokstav a)-c), 
g), h), j) og k) sikre at det foreligger interne 
regler, herunder regler som sikrer taushets-
plikt med hensyn til opplysninger som utveks-
les mellom personer som deltar direkte i 
omstruktureringsprosessen.

3. Uten at det berører allmenngyldigheten av 
kravene i nr. 1, skal det være forbudt for perso-
nene nevnt i nevnte ledd å gi videre til en per-
son eller myndighet fortrolige opplysninger 
som de mottar i forbindelse med sine arbeids-
oppgaver, eller fra en vedkommende myndig-
het eller omstruktureringsmyndighet i forbin-
delse med dennes funksjoner i henhold til 
dette direktiv, unntatt i forbindelse med utøvel-
sen av funksjoner i henhold til dette direktiv, i 
en summarisk eller sammenfattet form slik at 
de enkelte institusjonene eller foretakene 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) 
ikke kan identifiseres, eller med uttrykkelig 
forhåndsgodkjenning fra myndigheten eller 
fra den institusjonen eller det foretaket nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) som har 
gitt opplysningene.

Medlemsstatene skal sikre at ingen fortro-
lige opplysninger gis videre av personene 
nevnt i nr. 1, og at det foretas en vurdering av 
de mulige virkningene en framlegging av opp-
lysninger vil kunne ha for offentlighetens in-
teresse med hensyn til finanspolitikk, valutapo-
litikk eller økonomisk politikk, for fysiske og 
juridiske personers kommersielle interesser, 
for formålet med inspeksjoner, for undersøkel-
ser og for revisjon.

Framgangsmåten for kontroll av virknin-
gene av å gi opplysninger videre skal omfatte 
en særlig vurdering av virkningene av enhver 
offentliggjøring av innholdet og nærmere opp-
lysninger i gjenopprettings- og omstrukture-
ringsplanen nevnt i artikkel 5, 7 og 10-12, og re-
sultatene av enhver vurdering som er foretatt i 
henhold til artikkel 6, 8 og 15.

En person eller et foretak nevnt i nr. 1 skal 
være sivilrettslig ansvarlig ved en eventuell 

35 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 
15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med 
hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som 
er opptatt til notering på et regulert marked (EUT L 390 av 
31.12.2004, s. 38).
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overtredelse av denne artikkel, i samsvar med 
nasjonal lovgivning.

4. Denne artikkel skal ikke være til hinder for
a) at ansatte og sakkyndige i organene og 

foretakene nevnt i nr. 1 bokstav a)-j) utveks-
ler opplysninger med hverandre innenfor 
hvert enkelt organ eller hvert enkelt fore-
tak, eller

b) at omstruktureringsmyndigheter og ved-
kommende myndigheter, herunder deres 
ansatte og sakkyndige, utveksler opplysnin-
ger med hverandre og med andre omstruk-
tureringsmyndigheter i Unionen, andre 
vedkommende myndigheter i Unionen, 
vedkommende departementer, sentralban-
ker, innskuddsgarantiordninger, erstat-
ningsordninger for investorer, myndig-
heter med ansvar for ordinær insolvensbe-
handling, myndigheter med ansvar for å 
opprettholde stabiliteten i finanssystemet i 
medlemsstatene ved anvendelse av makro-
tilsynsregler, personer som foretar revisjon 
av regnskaper, EBA eller, med forbehold 
for artikkel 98, tredjestatsmyndigheter som 
utfører samme type oppgaver som 
omstruktureringsmyndighetene, eller, i 
samsvar med strenge fortrolighetskrav, 
med en potensiell erverver eller enhver 
annen person med sikte på å planlegge eller 
gjennomføre et omstruktureringstiltak.

5. Uten hensyn til andre bestemmelser i denne 
artikkel, kan medlemsstatene tillate utveksling 
av opplysninger med følgende:
a) enhver annen person som er omfattet av 

strenge fortrolighetskrav, dersom det er 
nødvendig for å planlegge eller gjennom-
føre et omstruktureringstiltak,

b) parlamentariske undersøkelseskomiteer i 
deres medlemsstater, revisjonsretter i 
deres medlemsstater, og andre enheter 
med ansvar for undersøkelser i deres med-
lemsstater, på egnede vilkår, og

c) nasjonale myndigheter med ansvar for å 
føre tilsyn med betalingssystemer, myndig-
heter med ansvar for ordinær insolvensbe-
handling, myndigheter med offentlig 
ansvar for tilsyn med andre foretak i finans-
sektoren, myndigheter med ansvar for til-
syn med finansmarkedene og forsikrings-
selskaper samt inspektører som handler på 
deres vegne, myndigheter med ansvar for å 
opprettholde finanssystemets stabilitet i 
medlemsstatene ved anvendelse av makro-
tilsynsregler, myndigheter med ansvar for å 

beskytte finanssystemets stabilitet, og per-
soner med ansvar for å foreta revisjon.

6. Denne artikkel berører ikke nasjonal lovgiv-
ning om framlegging av opplysninger i forbin-
delse med strafferettslige eller sivilrettslige 
saker.

7. EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslin-
jer i samsvar med artikkel 16 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010 for å fastsette hvordan 
opplysninger skal gis i en summarisk eller 
sammenfattet form ved anvendelsen av nr. 3.

Kapittel IX

Klageadgang og utelukkelse av andre tiltak

Artikkel 85

Rettsmyndighetens forhåndsgodkjenning og 
retten til å prøve beslutninger

1. Medlemsstatene kan kreve at en beslutning 
om å treffe et kriseforebyggende tiltak eller et 
krisehåndteringstiltak skal godkjennes på for-
hånd av en rettsmyndighet, forutsatt at nasjo-
nal lovgivning ved beslutninger om å treffe et 
krisehåndteringstiltak krever at framgangsmå-
ten knyttet til søknaden om godkjenning og 
rettens behandling skal gjennomføres raskt.

2. Medlemsstatene skal i nasjonal lovgivning 
fastsette retten til å prøve beslutninger om å 
treffe et kriseforebyggende tiltak eller beslut-
ninger om å anvende en fullmakt, unntatt kri-
sehåndteringstiltak, i henhold til dette direktiv.

3. Medlemsstatene skal sikre at alle personer 
som berøres av en beslutning om å treffe et 
krisehåndteringstiltak, har rett til å prøve 
beslutningen. Medlemsstatene skal sikre en 
rask prøving og at de nasjonale domstolene 
anvender de komplekse økonomiske vurderin-
gene av kjensgjerningene som omstrukture-
ringsmyndigheten har foretatt, som grunnlag 
for vurderingen.

4. Følgende bestemmelser får anvendelse for kla-
geadgangen nevnt i nr. 3:
a) inngivelse av en klage skal ikke automatisk 

medføre utsettelse av virkningene av den 
innklagede beslutningen,

b) omstruktureringsmyndighetens beslut-
ning skal tre i kraft umiddelbart, og den 
skal medføre en gjendrivelig formodning 
om at en utsatt ikrafttredelse ikke vil være i 
offentlighetens interesse.
Når det er nødvendig for å beskytte interes-

sene til tredjemann som i god tro har ervervet 
aksjer, andre eierinstrumenter, eiendeler, rettig-
heter eller forpliktelser i en institusjon som om-
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struktureres, gjennom anvendelsen av omstruk-
tureringsverktøy eller gjennom en omstrukture-
ringsmyndighets anvendelse av 
omstruktureringsfullmakter, skal opphevingen 
av en beslutning fra en omstruktureringsmyn-
dighet ikke berøre senere administrative 
handlinger eller transaksjoner som inngås av 
den berørte omstruktureringsmyndighet på 
grunnlag av den opphevede beslutningen. I 
slike tilfeller skal rettsvirkningene dersom en 
omstruktureringsmyndighet har truffet en feil-
aktig beslutning eller et feilaktig tiltak, være be-
grenset til erstatning for det tapet søkeren er på-
ført som følge av beslutningen eller handlingen.

Artikkel 86

Begrensning av andre framgangsmåter

1. Med forbehold for artikkel 82 nr. 2 bokstav b) 
skal medlemsstatene sikre at ordinær insol-
vensbehandling for en institusjon som 
omstruktureres, eller en institusjon eller et 
foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 
eller d), når det er fastslått at vilkårene for 
omstrukturering er oppfylt, kan innledes bare 
på omstruktureringsmyndighetens initiativ, og 
at en beslutning om ordinær insolvensbehand-
ling for en institusjon eller et foretak nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), kan tref-
fes bare med omstruktureringsmyndighetens 
samtykke.

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal medlemsstatene 
sikre
a) at vedkommende myndigheter og omstruk-

tureringsmyndigheter umiddelbart under-
rettes om enhver anmodning om innled-
ning av ordinær insolvensbehandling for en 
institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 
nr. 1 bokstav b), c) eller d), uavhengig av 
om institusjonen eller foretaket nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) er 
under omstrukturering, eller om en beslut-
ning er offentliggjort i henhold til artikkel 
83 nr. 4 og 5,

b) at det treffes beslutning om anmodningen 
bare dersom meldingene nevnt i bokstav a) 
er gitt og en av følgende situasjoner opp-
står:
i) at omstruktureringsmyndigheten har 

underrettet myndighetene som har 
ansvar for ordinær insolvensbehand-
ling, om at den ikke har til hensikt å 
treffe et omstruktureringstiltak overfor 
institusjonen eller foretaket nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d),

ii) at en periode på sju dager regnet fra 
datoen da meldingene ble gitt, har 
utløpt.

3. Uten at det berører en eventuell begrensning 
av muligheten for å gjøre sikkerhetsretter gjel-
dende i henhold til artikkel 70, skal medlems-
statene, dersom det er nødvendig for en effek-
tiv anvendelse av omstruktureringsverktøy og 
-fullmakter, sikre at omstruktureringsmyndig-
hetene kan kreve at domstolen innstiller alle 
rettslige tiltak eller framgangsmåter som en 
institusjon som omstruktureres, er eller blir 
part i, i en egnet periode som står i forhold til 
målet som skal nås.

Avdeling V

Omstrukturering av tverrnasjonale konserner

Artikkel 87

Alminnelige prinsipper for beslutningstaking 
som omfatter flere enn én medlemsstat

Medlemsstatene skal sikre at deres myndigheter, 
når de i henhold til dette direktiv treffer beslutnin-
ger eller tiltak som kan få innvirkning i én eller 
flere andre medlemsstater, tar hensyn til følgende 
alminnelige prinsipper:
a) nødvendigheten av å ha en effektiv beslut-

ningstaking og å holde omstruktureringskost-
nadene så lave som mulig når omstruktu-
reringstiltak treffes,

b) at beslutninger tas og tiltak treffes i rett tid og, 
når det er nødvendig, tilstrekkelig raskt,

c) at omstruktureringsmyndighetene, vedkom-
mende myndigheter og andre myndigheter 
samarbeider med hverandre for å sikre at 
beslutninger og tiltak treffes på en samordnet 
og effektiv måte,

d) at vedkommende myndigheters roller og 
ansvarsområder i hver enkelt medlemsstat er 
klart definert,

e) at det tas behørig hensyn til interessene i de 
medlemsstatene der morforetakene i Unionen 
er etablert, og særlig til hvordan en beslutning 
eller et tiltak eller manglende tiltak vil kunne 
påvirke disse medlemsstatenes finansielle sta-
bilitet, skatteinntekter, omstruktureringsfond, 
innskuddsgarantiordning eller erstatningsord-
ning for investorer,

f) at det tas behørig hensyn til interessene i hver 
enkelt medlemsstat der et datterforetak er eta-
blert, og særlig til hvordan en beslutning eller 
et tiltak eller manglende tiltak vil kunne 
påvirke disse medlemsstatenes finansielle sta-
bilitet, skatteinntekter, omstruktureringsfond, 
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innskuddsgarantiordning eller erstatningsord-
ning for investorer,

g) at det tas behørig hensyn til interessene i hver 
enkelt medlemsstat der betydelige filialer lig-
ger, og særlig til hvordan en beslutning eller et 
tiltak eller manglende tiltak vil kunne påvirke 
disse medlemsstatenes finansielle stabilitet,

h) at det tas behørig hensyn til målene om å 
oppnå en balanse mellom de ulike berørte 
medlemsstatenes interesser og om å unngå at 
medlemsstaters interesser skades eller 
beskyttes på en urettferdig måte, herunder å 
unngå en urettferdig byrdefordeling mellom 
medlemsstatene,

i) at enhver forpliktelse som følger av dette 
direktiv, til å rådspørre en myndighet før en 
beslutning eller et tiltak treffes, som et minste-
krav omfatter en forpliktelse til å rådspørre 
vedkommende myndighet om de deler i den 
foreslåtte beslutningen eller det foreslåtte tilta-
ket som har påvirket eller sannsynligvis kan 
påvirke
i) morforetaket i Unionen, datterforetaket 

eller filialen, og
ii) stabiliteten i den medlemsstaten der mor-

foretaket i Unionen, datterforetaket eller 
filialen er etablert eller ligger,

j) at omstruktureringsmyndighetene, når de tref-
fer omstruktureringstiltak, tar hensyn til og 
følger omstruktureringsplanene nevnt i artik-
kel 13, med mindre de i lys av sakens 
omstendigheter anser at omstruktureringsmå-
lene kan nås på en mer effektiv måte ved at det 
treffes tiltak som ikke er fastsatt i omstruktu-
reringsplanene,

k) kravet om åpenhet, når en foreslått beslutning 
eller et foreslått tiltak sannsynligvis vil påvirke 
en berørt medlemsstats finansielle stabilitet, 
skatteinntekter, omstruktureringsfond, inn-
skuddsgarantiordning eller erstatningsord-
ning for investorer, og

l) at det anerkjennes at samordning og samar-
beid er de beste midlene for å oppnå et resultat 
som reduserer de samlede omstrukture-
ringskostnadene.

Artikkel 88

Omstruktureringskollegier

1. Konsernomstruktureringsmyndighetene skal 
opprette omstruktureringskollegier som skal 
utføre oppgavene nevnt i artikkel 12, 13, 16, 
18, 45, 91 og 92 og, ved behov, sikre samarbeid 
og samordning med omstruktureringsmyndig-
heter i tredjestater.

Omstruktureringskollegiene skal særlig 
fastsette en ramme for konsernomstrukture-
ringsmyndigheten, de andre omstrukture-
ringsmyndighetene og, ved behov, berørte 
vedkommende myndigheter og konsolide-
rende tilsynsmyndigheter med sikte på utførel-
sen av følgende oppgaver:
a) utveksling av opplysninger som er rele-

vante for utarbeidingen av konsernom-
struktureringsplaner, for anvendelse av for-
beredende og forebyggende fullmakter på 
konsernplan, og for konsernomstrukture-
ring,

b) utarbeiding av konsernomstrukturerings-
planer i henhold til artikkel 12 og 13,

c) vurdering av omstruktureringsmulighe-
tene for konserner i henhold til artikkel 16,

d) anvendelse av fullmakter til å håndtere eller 
fjerne hindringer for omstrukturering av 
konserner i henhold til artikkel 18,

e) beslutning om behovet for å utarbeide en 
konsernomstruktureringsordning i hen-
hold til artikkel 91 eller 92,

f) oppnåelse av enighet om en konsernom-
struktureringsordning som er foreslått i 
samsvar med artikkel 91 eller 92,

g) samordning av kommunikasjon til offentlig-
heten om strategier og ordninger for kon-
sernomstrukturering,

h) samordning av anvendelsen av finansier-
ingsordninger opprettet i henhold til avde-
ling VII,

i) fastsettelse av minstekravene for konser-
ner på konsolidert nivå og datterfore-
taksnivå i henhold til artikkel 45.
I tillegg kan omstruktureringskollegier an-

vendes som et forum for å drøfte spørsmål som 
gjelder tverrnasjonal konsernomstrukture-
ring.

2. Følgende skal være medlemmer av omstruk-
tureringskollegiet:
a) konsernomstruktureringsmyndigheten,
b) omstruktureringsmyndighetene i hver 

medlemsstat der et datterforetak som er 
omfattet av konsolidert tilsyn, er etablert,

c) omstruktureringsmyndighetene i med-
lemsstater der et morforetak til én eller 
flere av konsernets institusjoner, som er et 
foretak i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav 
d), er etablert,

d) omstruktureringsmyndighetene i med-
lemsstater der betydelige filialer ligger,

e) den konsoliderende tilsynsmyndighet og 
vedkommende myndigheter i medlemssta-
ter der omstruktureringsmyndigheten er 



114 Prop. 8 S 2018–2019
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. 
(krisehåndteringsdirektivet)

medlem av omstruktureringskollegiet. Når 
vedkommende myndighet i en medlems-
stat ikke er medlemsstatens sentralbank, 
kan vedkommende myndighet velge å ha 
med seg en representant for medlemssta-
tens sentralbank,

f) vedkommende departementer, når 
omstruktureringsmyndighetene som er 
medlemmer av omstruktureringskollegiet, 
ikke er vedkommende departementer,

g) den myndigheten som har ansvar for inn-
skuddsgarantiordningen i en medlemsstat, 
når denne medlemsstatens omstrukture-
ringsmyndighet er medlem av omstruktu-
reringskollegiet,

h) EBA, med forbehold for nr. 4.
3. Når et morforetak eller en institusjon som er 

etablert i Unionen, har en datterinstitusjon 
eller en filial som ville blitt ansett som betyde-
lig dersom den lå i Unionen, kan tredjestaters 
omstruktureringsmyndigheter på egen 
anmodning inviteres til å delta i omstrukture-
ringskollegiet som observatører, forutsatt at 
de er omfattet av fortrolighetskrav som ifølge 
konsernomstruktureringsmyndigheten tilsva-
rer kravene i artikkel 98.

4. EBA skal bidra til å fremme og overvåke at 
omstruktureringskollegiene arbeider effektivt 
og konsekvent, og at det tas hensyn til interna-
sjonale standarder. For dette formål skal EBA 
inviteres til å delta i omstruktureringskollegi-
ets møter. EBA skal ikke ha stemmerett ved 
avstemning som finner sted innenfor rammen 
av omstruktureringskollegiene.

5. Konsernomstruktureringsmyndigheten skal 
lede omstruktureringskollegiet. I den forbin-
delse skal den
a) fastsette skriftlige ordninger og framgangs-

måter for omstruktureringskollegiets 
arbeid,

b) samordne all virksomhet i omstrukture-
ringskollegiet,

c) innkalle til og lede alle dets møter, og på for-
hånd holde alle medlemmer av omstruktu-
reringskollegiet fullt underrettet om avhol-
delsen av omstruktureringskollegiets 
møter, om de viktigste sakene på dagsorde-
nen og om spørsmålene som skal drøftes,

d) underrette omstruktureringskollegiets 
medlemmer om alle planlagte møter slik at 
de kan anmode om å delta,

e) beslutte hvilke medlemmer og observatø-
rer som skal inviteres til å delta i omstruk-
tureringskollegiets særlige møter, på 
grunnlag av særskilte behov, idet det tas 

hensyn til den berørte sakens betydning for 
disse medlemmene og observatørene, sær-
lig den potensielle innvirkningen på den 
finansielle stabiliteten i de berørte med-
lemsstater,

f) i rett tid holde alle medlemmer av kollegiet 
underrettet om beslutningene fra og resul-
tatene av disse møtene.
Medlemmene som deltar i omstrukture-

ringskollegiet, skal ha et nært samarbeid.
Uten hensyn til bokstav e) skal omstruktu-

reringsmyndighetene ha rett til å delta i om-
struktureringskollegiets møter når saker som 
krever felles beslutningstaking eller gjelder et 
konsernforetak som ligger i deres medlems-
stat, står på dagsordenen.

6. Konsernomstruktureringsmyndighetene er 
ikke forpliktet til å opprette et omstrukture-
ringskollegium dersom andre konserner eller 
kollegier utøver de samme funksjonene og 
utfører de samme oppgavene som er fastsatt i 
denne artikkel, og oppfyller alle vilkår og føl-
ger alle framgangsmåter, herunder de som 
gjelder medlemskap og deltakelse i omstruk-
tureringskollegier, som er fastsatt i denne 
artikkel og artikkel 90. I slike tilfeller skal alle 
henvisninger til omstruktureringskollegier i 
dette direktiv også forstås som henvisninger til 
disse andre konsernene eller kollegiene.

7. EBA skal, idet det tas hensyn til internasjonale 
standarder, utarbeide utkast til regulerings-
standarder for å fastsette omstrukture-
ringskollegienes arbeidsmåte i forbindelse 
med utførelsen av oppgavene nevnt i nr. 1.

EBA skal framlegge disse utkastene til tek-
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen 
innen 3. juli 2015.

Kommisjonen delegeres myndighet til å 
vedta reguleringsstandardene nevnt i første 
ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 89

Europeiske omstruktureringskollegier

1. Dersom en tredjestatsinstitusjon eller et mor-
foretak i en tredjestat har datterforetak i Unio-
nen som er etablert i to eller flere medlemssta-
ter, eller to eller flere unionsfilialer som anses 
som betydelige av to eller flere medlemsstater, 
skal omstruktureringsmyndighetene i med-
lemsstatene der disse datterforetakene i Unio-
nen er etablert, eller der disse betydelige filia-
lene ligger, opprette et europeisk omstruktu-
reringskollegium.
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2. Det europeiske omstruktureringskollegiet 
skal utøve funksjonene og utføre oppgavene 
som er angitt i artikkel 88, når det gjelder dat-
terinstitusjoner og, i det omfang disse opp-
gavene er relevante, filialer.

3. Dersom datterforetakene i Unionen eies av 
eller de betydelige filialene er tilknyttet et 
finansielt holdingselskap som er etablert i Uni-
onen i samsvar med artikkel 127 nr. 3 tredje 
ledd i direktiv 2013/36/EU, skal det euro-
peiske omstruktureringskollegiet ledes av 
omstruktureringsmyndigheten i medlemssta-
ten der den konsoliderende tilsynsmyndighet 
er etablert, med sikte på et konsolidert tilsyn i 
henhold til nevnte direktiv.

Dersom første ledd ikke får anvendelse, 
skal medlemmene av det europeiske omstruk-
tureringskollegiet bli enige om og utpeke en le-
der.

4. Medlemsstatene kan ved gjensidig avtale mel-
lom alle berørte parter unnlate å kreve at det 
opprettes et europeisk omstruktureringskolle-
gium, dersom andre konserner eller kollegier, 
herunder et omstruktureringskollegium opp-
rettet i henhold til artikkel 88, utøver de 
samme funksjonene og utfører de samme opp-
gavene som er angitt i denne artikkel, samt 
oppfyller alle vilkår og følger alle framgangs-
måter, herunder de som gjelder medlemskap 
og deltakelse i europeiske omstrukture-
ringskollegier, som er fastsatt i denne artikkel 
og artikkel 90. I slike tilfeller skal alle henvis-
ninger til europeiske omstruktureringskolle-
gier i dette direktiv også forstås som henvis-
ninger til disse andre konsernene eller kollegi-
ene.

5. Med forbehold for nr. 3 og 4 i denne artikkel 
skal det europeiske omstruktureringskollegiet 
ellers arbeide i samsvar med artikkel 88.

Artikkel 90

Utveksling av opplysninger

1. Med forbehold for artikkel 84 skal omstruktu-
reringsmyndigheter og vedkommende 
myndigheter på anmodning gi hverandre alle 
opplysninger som er relevante for utførelsen 
av de øvrige myndighetenes oppgaver i hen-
hold til dette direktiv.

2. Konsernomstruktureringsmyndigheten skal 
samordne utvekslingen av alle relevante opp-
lysninger mellom omstruktureringsmyndighe-
tene. Særlig skal konsernomstrukturerings-
myndigheten i rett tid gi omstrukturerings-
myndighetene i de øvrige medlemsstatene alle 

relevante opplysninger med sikte på å gjøre 
det lettere å utføre oppgavene nevnt i artikkel 
88 nr. 1 annet ledd bokstav b)-i).

3. Når omstruktureringsmyndigheten har mot-
tatt en anmodning om opplysninger fra en 
tredjestats omstruktureringsmyndighet, skal 
den anmode tredjestatens omstrukturerings-
myndighet om samtykke til å videreformidle 
disse opplysningene, med mindre tredjesta-
tens omstruktureringsmyndighet allerede har 
gitt sitt samtykke til det.

Omstruktureringsmyndighetene skal ikke 
være forpliktet til å formidle opplysninger som 
er mottatt fra en tredjestats omstrukturerings-
myndighet, dersom denne ikke har gitt sitt 
samtykke til det.

4. Omstruktureringsmyndighetene skal utveksle 
opplysninger med vedkommende departe-
ment når de gjelder en beslutning eller sak 
som krever melding til, samråd med eller sam-
tykke fra vedkommende departement, eller 
som kan berøre offentlige midler.

Artikkel 91

Konsernomstrukturering som berører et datter-
foretak i et konsern 

1. Dersom en omstruktureringsmyndighet fast-
slår at en institusjon eller et foretak nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) som er et 
datterforetak i et konsern, oppfyller vilkårene i 
artikkel 32 eller 33, skal den umiddelbart 
underrette konsernomstruktureringsmyndig-
heten, dersom dette ikke er samme myndig-
het, den konsoliderende tilsynsmyndighet og 
medlemmene av omstruktureringskollegiet 
for det berørte konsernet om følgende:
a) beslutningen om at institusjonen eller fore-

taket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 
eller d) oppfyller vilkårene i artikkel 32 eller 
33,

b) de omstruktureringstiltakene eller insol-
venstiltakene som omstruktureringsmyn-
digheten anser som egnede for institusjo-
nen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav b), c) eller d).

2. Når konsernomstruktureringsmyndigheten 
mottar en melding i henhold til nr. 1, skal den 
etter samråd med de andre medlemmene av 
det berørte omstruktureringskollegiet vur-
dere hvordan omstruktureringstiltakene eller 
andre tiltak som er meldt i henhold til nr. 1 
bokstav b), vil kunne påvirke konsernet og 
konsernforetak i andre medlemsstater, og sær-
lig om det er sannsynlig at omstrukturerings-



116 Prop. 8 S 2018–2019
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. 
(krisehåndteringsdirektivet)

tiltakene eller de andre tiltakene vil føre til at 
vilkårene for omstrukturering oppfylles for et 
konsernforetak i en annen medlemsstat.

3. Dersom konsernomstruktureringsmyndighe-
ten etter samråd med omstruktureringskolle-
giets andre medlemmer anser at omstruktu-
reringstiltakene eller de andre tiltakene som 
er meldt i henhold til nr. 1 bokstav b), sannsyn-
ligvis ikke vil føre til at vilkårene i artikkel 32 
eller 33 oppfylles for et konsernforetak i en 
annen medlemsstat, kan den omstrukture-
ringsmyndigheten som har ansvar for institu-
sjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 
bokstav b), c) eller d), treffe de omstruktu-
reringstiltakene eller andre tiltakene som den 
har meldt i henhold til nr. 1 bokstav b) i denne 
artikkel.

4. Dersom konsernomstruktureringsmyndighe-
ten etter samråd med omstruktureringskolle-
giets andre medlemmer anser at omstruktu-
reringstiltakene eller de andre tiltakene som 
er meldt i henhold til nr. 1 bokstav b) i denne 
artikkel, sannsynligvis vil føre til at vilkårene i 
artikkel 32 eller 33 oppfylles for et konsern-
foretak i en annen medlemsstat, skal kon-
sernomstruktureringsmyndigheten senest 24 
timer etter at den har mottatt meldingen i hen-
hold til nr. 1, foreslå en konsernomstrukture-
ringsordning og framlegge den for omstruktu-
reringskollegiet. Fristen på 24 timer kan for-
lenges med samtykke fra omstrukturerings-
myndigheten som har gitt meldingen nevnt i 
nr. 1 i denne artikkel.

5. Dersom konsernomstruktureringsmyndighe-
ten ikke har framlagt en vurdering innen 24 
timer eller en lengre frist som er avtalt, kan 
omstruktureringsmyndigheten som gav mel-
dingen omhandlet i nr. 1, treffe de omstruktu-
reringstiltakene eller andre tiltakene som ble 
meldt i samsvar med bokstav b) i nevnte num-
mer.

6. En konsernomstruktureringsordning i hen-
hold til nr. 4 skal
a) ta hensyn til og følge omstruktureringspla-

nen som nevnt i artikkel 13, med mindre 
omstruktureringsmyndighetene i lys av 
sakens omstendigheter anser at omstruktu-
reringsmålene kan nås på en mer effektiv 
måte ved at det treffes tiltak som ikke er 
fastsatt i omstruktureringsplanene,

b) beskrive de omstruktureringstiltakene som 
bør treffes av vedkommende omstrukture-
ringsmyndigheter i forbindelse med mor-
foretaket i Unionen eller særskilte konsern-
foretak med sikte på å nå omstrukture-

ringsmålene og følge prinsippene nevnt i 
artikkel 31 og 34,

c) angi hvordan disse omstruktureringstilta-
kene bør samordnes,

d) utarbeide en finansieringsplan som tar hen-
syn til konsernomstruktureringsplanen, 
prinsippene for ansvarsdeling som fastsatt i 
samsvar med artikkel 12 nr. 3 bokstav f), og 
for gjensidighet som nevnt i artikkel 107.

7. Med forbehold for nr. 8 skal konsernomstruk-
tureringsordningen utformes som en felles 
beslutning fra konsernomstruktureringsmyn-
digheten og omstruktureringsmyndighetene 
som har ansvar for de datterforetakene som er 
omfattet av konsernomstruktureringsordnin-
gen.

EBA kan etter anmodning fra en omstruk-
tureringsmyndighet bistå omstrukturerings-
myndighetene med å oppnå en felles beslut-
ning i samsvar med artikkel 31 bokstav c) i for-
ordning (EU) nr. 1093/2010.

8. Dersom en omstruktureringsmyndighet har 
innvendinger mot eller avviker fra den kon-
sernomstruktureringsordningen som kon-
sernomstruktureringsmyndigheten har fore-
slått, eller dersom den anser at den har behov 
for å treffe uavhengige omstruktureringstiltak 
eller andre tiltak enn dem som er foreslått i 
ordningen, overfor en institusjon eller et fore-
tak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 
d) av hensyn til den finansielle stabiliteten, 
skal den gi en detaljert begrunnelse for uenig-
heten eller avviket fra konsernomstrukture-
ringsordningen, underrette konsernomstruk-
tureringsmyndigheten og de andre omstruktu-
reringsmyndighetene som er omfattet av kon-
sernomstruktureringsordningen, om grun-
nene, og underrette dem om de tiltakene den 
vil treffe. Når denne omstruktureringsmyndig-
heten begrunner uenigheten, skal den ta hen-
syn til omstruktureringsplanene som nevnt i 
artikkel 13, den potensielle innvirkningen på 
den finansielle stabiliteten i de berørte med-
lemsstater samt tiltakenes potensielle innvirk-
ning på andre deler av konsernet.

9. De omstruktureringsmyndighetene som ikke 
hadde innvendinger i henhold til nr. 8, kan 
treffe en felles beslutning om en konsernom-
struktureringsordning som omfatter konsern-
foretak i deres medlemsstat.

10. Den felles beslutningen nevnt i nr. 7 eller 9 og 
beslutningene som treffes av omstrukture-
ringsmyndighetene i mangel av en felles 
beslutning som nevnt i nr. 8, skal anses som 
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endelige og anvendes av omstrukturerings-
myndighetene i de berørte medlemsstatene.

11. Myndighetene skal gjennomføre alle tiltak 
som treffes i henhold til denne artikkel, umid-
delbart og idet det tas behørig hensyn til hvor 
mye saken haster.

12. I alle tilfeller der det ikke innføres noen kon-
sernomstruktureringsordning og omstruktu-
reringsmyndighetene treffer omstruktu-
reringstiltak overfor et konsernforetak, skal 
disse omstruktureringsmyndighetene ha et 
nært samarbeid i omstruktureringskollegiet 
med sikte på å oppnå en samordnet omstruk-
tureringsstrategi for alle konsernforetak som 
svikter eller kan forventes å svikte.

13. Omstruktureringsmyndigheter som treffer et 
omstruktureringstiltak overfor et konsern-
foretak, skal regelmessig gi omstrukture-
ringskollegiets medlemmer utfyllende opplys-
ninger om disse tiltakene og hvordan de 
løpende utvikles.

Artikkel 92

Konsernomstrukturering

1. Dersom en konsernomstruktureringsmyndig-
het fastslår at et morforetak i Unionen, som 
den har ansvar for, oppfyller vilkårene i artik-
kel 32 eller 33, skal den umiddelbart gi opplys-
ningene nevnt i artikkel 91 nr. 1 bokstav a) og 
b) til den konsoliderende tilsynsmyndighet, 
dersom dette ikke er samme myndighet, og til 
de andre medlemmer av omstruktureringskol-
legiet for det berørte konsernet.

Omstruktureringstiltakene eller insolven-
stiltakene kan ved anvendelsen av artikkel 91 
nr. 1 bokstav b) omfatte innføring av en kon-
sernomstruktureringsordning som er utarbei-
det i samsvar med artikkel 91 nr. 6, i følgende 
tilfeller:
a) omstruktureringstiltak eller andre tiltak på 

morforetaksnivå som er meldt i henhold til 
artikkel 91 nr. 1 bokstav b), gjør det sann-
synlig at vilkårene i artikkel 32 eller 33 opp-
fylles for et konsernforetak i en annen med-
lemsstat,

b) omstruktureringstiltak eller andre tiltak på 
morforetaksnivå er ikke tilstrekkelige til å 
stabilisere situasjonen, eller vil sannsynlig-
vis ikke gi det beste mulige resultatet,

c) et eller flere datterforetak oppfyller vilkå-
rene i artikkel 32 eller 33 ifølge en konstate-
ring fra omstruktureringsmyndighetene 
som har ansvar for disse datterforetakene, 
eller

d) omstruktureringstiltak eller andre tiltak på 
konsernplan vil være til fordel for konser-
nets datterforetak på en måte som gjør at en 
konsernomstruktureringsordning er hen-
siktsmessig.

2. Dersom tiltakene som foreslås av konsernom-
struktureringsmyndigheten i henhold til nr. 1, 
ikke omfatter en konsernomstrukturerings-
ordning, skal konsernomstruktureringsmyn-
digheten treffe sin beslutning etter samråd 
med omstruktureringskollegiets medlemmer.

I sin beslutning skal konsernomstrukture-
ringsmyndigheten ta hensyn til
a) og følge omstruktureringsplanene som 

nevnt i artikkel 13, med mindre de i lys av 
sakens omstendigheter anser at omstruktu-
reringsmålene kan nås på en mer effektiv 
måte ved at det treffes tiltak som ikke er 
fastsatt i omstruktureringsplanene,

b) de berørte medlemsstatenes finansielle sta-
bilitet.

3. Dersom tiltakene som foreslås av konsernom-
struktureringsmyndigheten i henhold til nr. 1, 
omfatter en konsernomstruktureringsord-
ning, skal konsernomstruktureringsordnin-
gen utformes som en felles beslutning truffet 
av konsernomstruktureringsmyndigheten og 
de omstruktureringsmyndighetene som har 
ansvar for datterforetakene som er omfattet av 
konsernomstruktureringsordningen.

EBA kan etter anmodning fra en omstruk-
tureringsmyndighet bistå omstrukturerings-
myndighetene med å oppnå en felles beslut-
ning i samsvar med artikkel 31 bokstav c) i for-
ordning (EU) nr. 1093/2010.

4. Dersom en omstruktureringsmyndighet har 
innvendinger mot eller avviker fra den kon-
sernomstruktureringsordningen som kon-
sernomstruktureringsmyndigheten har fore-
slått, eller dersom den anser at den har behov 
for å treffe uavhengige omstruktureringstiltak 
eller andre tiltak enn dem som er foreslått i 
ordningen, overfor en institusjon eller et fore-
tak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 
d) av hensyn til den finansielle stabiliteten, 
skal den gi en detaljert begrunnelse for uenig-
heten eller avviket fra konsernomstrukture-
ringsordningen, underrette konsernomstruk-
tureringsmyndigheten og de andre omstruktu-
reringsmyndighetene som er omfattet av kon-
sernomstruktureringsordningen, om grun-
nene, og underrette dem om de tiltakene den 
vil treffe. Når denne omstruktureringsmyndig-
heten begrunner uenigheten, skal den ta hen-
syn til omstruktureringsplanene som nevnt i 



118 Prop. 8 S 2018–2019
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. 
(krisehåndteringsdirektivet)

artikkel 13, den potensielle innvirkningen på 
den finansielle stabiliteten i de berørte med-
lemsstater samt tiltakenes potensielle innvirk-
ning på andre deler av konsernet.

5. Omstruktureringsmyndigheter som ikke 
hadde innvendinger mot konsernomstrukture-
ringsordningen i henhold til nr. 4, kan treffe en 
felles beslutning om en konsernomstrukture-
ringsordning som omfatter konsernforetak i 
deres medlemsstat.

6. Den felles beslutningen nevnt i nr. 3 eller 5 og 
beslutningene som treffes av omstrukture-
ringsmyndighetene i mangel av en felles 
beslutning som nevnt i nr. 4, skal anses som 
endelige og anvendes av omstrukturerings-
myndighetene i de berørte medlemsstatene.

7. Myndighetene skal gjennomføre alle tiltak 
som treffes i henhold til denne artikkel, umid-
delbart og idet det tas behørig hensyn til hvor 
mye saken haster.

I alle tilfeller der det ikke innføres noen 
konsernomstruktureringsordning og om-
struktureringsmyndighetene treffer omstruk-
tureringstiltak overfor et konsernforetak, skal 
disse omstruktureringsmyndighetene ha et 
nært samarbeid i omstruktureringskollegiet 
med sikte på å oppnå en samordnet omstruktu-
reringsstrategi for alle berørte konsernforetak.

Omstruktureringsmyndigheter som treffer 
omstruktureringstiltak overfor et konsernfore-
tak, skal regelmessig gi omstruktureringskol-
legiets medlemmer utfyllende opplysninger 
om disse tiltakene og hvordan de løpende utvi-
kles.

Avdeling VI

Forbindelser med tredjestater

Artikkel 93

Avtaler med tredjestater

1. Kommisjonen kan i samsvar med artikkel 218 
i TEUV framlegge forslag for Rådet om for-
handling om avtaler med én eller flere tred-
jestater om metodene for samarbeid mellom 
omstruktureringsmyndighetene og de berørte 
tredjestatsmyndighetene, blant annet med 
sikte på å utveksle opplysninger i forbindelse 
med gjenopprettings- og omstrukturerings-
planlegging som gjelder institusjoner, finansin-
stitusjoner, morforetak og tredjestatsinstitusjo-
ner, med hensyn til følgende situasjoner:
a) tilfeller der et morforetak i en tredjestat har 

datterinstitusjoner eller filialer som anses 

som betydelige, i to eller flere medlemssta-
ter,

b) tilfeller der et morforetak som er etablert i 
en medlemsstat, og som har et datterfore-
tak eller en betydelig filial i minst én annen 
medlemsstat, har én eller flere datterinsti-
tusjoner i tredjestater,

c) tilfeller der en institusjon som er etablert i 
en medlemsstat, og som har et morforetak, 
et datterforetak eller en betydelig filial i 
minst én annen medlemsstat, har én eller 
flere filialer i én eller flere tredjestater.

2. Avtalene nevnt i nr. 1 skal særlig sikre at det 
fastsettes framgangsmåter og ordninger for 
samarbeid mellom omstruktureringsmyndig-
heter og berørte tredjestatsmyndigheter ved 
utførelsen av noen av eller alle oppgavene og 
anvendelse av noen av eller alle fullmaktene 
angitt i artikkel 97.

3. Avtalene nevnt i nr. 1 skal ikke inneholde 
bestemmelser om enkeltinstitusjoner, finansin-
stitusjoner, morforetak eller tredjestatsinstitu-
sjoner.

4. Medlemsstatene kan inngå bilaterale avtaler 
med en tredjestat om spørsmålene nevnt i nr. 1 
og 2, til en avtale som nevnt i nr. 1 med den 
berørte tredjestaten trer i kraft, i det omfang 
en slik bilateral avtale ikke er i uforenlig med 
denne avdeling.

Artikkel 94

Anerkjennelse og gjennomføring av en fram-
gangsmåte for omstrukturering i en tredjestat

1. Denne artikkel får anvendelse på en fram-
gangsmåte for omstrukturering i en tredjestat, 
med mindre og inntil en internasjonal avtale 
som nevnt i artikkel 93 nr. 1, med den berørte 
tredjestat trer i kraft. Den får også anvendelse 
etter at en internasjonal avtale som nevnt i 
artikkel 93 nr. 1, med den berørte tredjestat er 
trådt i kraft, i det omfang anerkjennelse og 
gjennomføring av en framgangsmåte for 
omstrukturering i en tredjestat ikke er omfat-
tet av den avtalen.

2. Når et europeisk omstruktureringskollegium 
er opprettet i samsvar med artikkel 89, skal 
det treffe en felles beslutning om hvorvidt det, 
med forbehold for artikkel 95, anerkjenner en 
framgangsmåte for omstrukturering i en tred-
jestat for en institusjon eller et morforetak i en 
tredjestat, som
a) har datterforetak i Unionen som er etablert 

i, eller unionsfilialer som ligger i og anses 
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som betydelige av, to eller flere medlems-
stater, eller

b) har eiendeler, rettigheter eller forpliktelser 
i to eller flere medlemsstater, eller er omfat-
tet av lovgivningen i disse medlemsstatene.
Når en felles beslutning om anerkjennelse 

av en framgangsmåte for omstrukturering i en 
tredjestat er truffet, skal de respektive nasjo-
nale omstruktureringsmyndighetene gå inn for 
å gjennomføre disse anerkjente framgangsmå-
tene i samsvar med sin nasjonale lovgivning.

3. Dersom det ikke foreligger en felles beslut-
ning fra omstruktureringsmyndighetene som 
deltar i omstruktureringskollegiet, eller der-
som det ikke er opprettet et omstrukture-
ringskollegium, skal hver av de berørte 
omstruktureringsmyndighetene treffe sin 
egen beslutning om hvorvidt de, med forbe-
hold for artikkel 95, vil anerkjenne og gjen-
nomføre en framgangsmåte for omstrukture-
ring i en tredjestat i forbindelse med en institu-
sjon eller et morforetak i en tredjestat.

Beslutningen skal ta behørig hensyn til in-
teressene til hver enkelt medlemsstat der en in-
stitusjon eller et morforetak i en tredjestat dri-
ver virksomhet, og særlig til hvordan anerkjen-
nelse og gjennomføring av en framgangsmåte 
for omstrukturering i en tredjestat kan påvirke 
andre deler av konsernet og den finansielle sta-
biliteten i disse medlemsstatene.

4. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene som et minstekrav får full-
makt til å gjøre følgende:
a) anvende omstruktureringsfullmakter i for-

bindelse med følgende:
i) eiendeler i en institusjon eller et mor-

foretak i en tredjestat, som befinner seg 
i medlemsstaten eller er omfattet av lov-
givningen i medlemsstaten,

ii) en tredjestatsinstitusjons rettigheter 
eller forpliktelser som regnskapsføres 
av unionsfilialen i medlemsstaten eller 
er omfattet av lovgivningen i denne, 
eller når fordringer i forbindelse med 
slike rettigheter og forpliktelser kan 
gjøres gjeldende i medlemsstaten,

b) foreta, herunder ved å kreve at en annen 
person treffer tiltak for å foreta, en overfø-
ring av aksjer eller eierinstrumenter som 
innehas av et datterforetak i Unionen som 
er etablert i den utpekende medlemsstaten,

c) anvende fullmaktene i artikkel 69-71 i for-
bindelse med rettighetene til partene i en 
avtale med et foretak nevnt i nr. 2 i denne 
artikkel, når disse fullmaktene er nødven-

dige for å gjennomføre en framgangsmåte 
for omstrukturering i en tredjestat, og

d) oppheve enhver rett til å heve, avvikle eller 
framskynde kontrakter inngått av, eller 
påvirke de avtalefestede rettighetene til, 
foretak nevnt i nr. 2 og andre konsernfore-
tak, dersom en slik rettighet følger av 
omstruktureringstiltak som er truffet over-
for tredjestatsinstitusjonen, slike foretaks 
eller andre konsernforetaks morforetak, 
enten av tredjestatsomstruktureringsmyn-
digheten selv eller på annen måte i henhold 
til lover eller forskrifter om omstrukture-
ringsordninger i den staten, forutsatt at de 
vesentlige forpliktelsene i henhold til kon-
trakten, herunder betalings- og leverings-
forpliktelser samt sikkerhetsstillelse, fort-
satt oppfylles.

5. Omstruktureringsmyndigheter kan, dersom 
det er nødvendig av hensyn til offentlighetens 
interesse, treffe omstruktureringstiltak over-
for et morforetak i tilfeller der den berørte 
tredjestatsmyndighet fastslår at en institusjon 
som er etablert i denne tredjestaten, oppfyller 
vilkårene for omstrukturering i henhold til 
denne tredjestatens lovgivning. For dette for-
mål skal medlemsstatene sikre at omstruktu-
reringsmyndighetene har fullmakt til å 
anvende alle omstruktureringsfullmakter over-
for det berørte morforetaket, og artikkel 68 får 
anvendelse.

6. Anerkjennelse og gjennomføring av en fram-
gangsmåte for omstrukturering i en tredjestat 
skal ikke berøre ordinær insolvensbehandling 
i henhold til nasjonal lovgivning som, dersom 
det er relevant, får anvendelse i samsvar med 
dette direktiv.

Artikkel 95

Retten til å nekte å anerkjenne eller å gjennom-
føre en framgangsmåte for omstrukturering i en 
tredjestat

Omstruktureringsmyndigheten kan etter samråd 
med andre omstruktureringsmyndigheter, der-
som et europeisk omstruktureringskollegium er 
opprettet i henhold til artikkel 89, nekte å aner-
kjenne eller å gjennomføre en framgangsmåte for 
omstrukturering i en tredjestat, i henhold til artik-
kel 94 nr. 2, dersom den anser
a) at en framgangsmåte for omstrukturering i en 

tredjestat vil ha negativ innvirkning på den 
finansielle stabiliteten i den medlemsstaten 
omstruktureringsmyndigheten tilhører, eller 
at framgangsmåten vil ha negativ innvirkning 



120 Prop. 8 S 2018–2019
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. 
(krisehåndteringsdirektivet)

på den finansielle stabiliteten i en annen med-
lemsstat,

b) at et uavhengig omstruktureringstiltak i hen-
hold til artikkel 96 overfor en unionsfilial er 
nødvendig for å nå ett eller flere omstrukture-
ringsmål,

c) at kreditorer, herunder særlig innskytere, som 
er etablert eller skal betales i en medlemsstat, 
ikke vil få samme behandling som tred-
jestatskreditorer og -innskytere med tilsva-
rende rettigheter i henhold til tredjestatens 
egne framgangsmåter for omstrukturering,

d) at anerkjennelse eller gjennomføring av en 
framgangsmåte for omstrukturering i en tred-
jestat vil ha vesentlige finansielle følger for 
medlemsstaten, eller

e) at virkningene av en slik anerkjennelse eller 
gjennomføring vil være i strid med nasjonal 
lovgivning.

Artikkel 96

Avvikling av unionsfilialer

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene har de nødvendige full-
makter til å treffe tiltak overfor en unionsfilial 
som ikke er omfattet av en framgangsmåte for 
omstrukturering i en tredjestat, eller som er 
omfattet av en framgangsmåte i en tredjestat 
og en av omstendighetene nevnt i artikkel 95 
foreligger.

Medlemsstater skal sikre at artikkel 68 an-
vendes på anvendelsen av slike fullmakter.

2. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndighetene kan anvende fullmaktene 
som kreves i nr. 1, dersom omstrukturerings-
myndigheten anser at tiltak er nødvendig av 
hensyn til offentlighetens interesse, og ett 
eller flere av følgende vilkår er oppfylt:
a) unionsfilialen oppfyller ikke lenger eller vil 

sannsynligvis ikke oppfylle de nasjonale vil-
kårene som er pålagt for dens tillatelse og 
virksomhet i den medlemsstaten, og det er 
ingen utsikter til at noe annet tiltak iverk-
satt av privat sektor, en tilsynsmyndighet 
eller den berørte tredjestat vil føre til at fili-
alen oppfyller vilkårene eller at svikt hin-
dres innen rimelig tid,

b) ifølge omstruktureringsmyndigheten kan 
ikke, vil ikke eller vil sannsynligvis ikke 
tredjestatsinstitusjonen betale sine forplik-
telser til kreditorer i Unionen eller forplik-
telser som er opprettet eller regnskapsført 
gjennom filialen, når de forfaller, og 
omstruktureringsmyndigheten er overbe-

vist om at en framgangsmåte for omstruk-
turering i en tredjestat eller insolvensbe-
handling verken er eller vil bli innledet 
overfor den berørte tredjestatsinstitusjo-
nen innen rimelig tid,

c) den berørte tredjestatsmyndigheten har 
innledet en framgangsmåte for omstruktu-
rering i en tredjestat, overfor tredjestatsin-
stitusjonen, eller har underrettet omstruk-
tureringsmyndigheten om at den har til 
hensikt å innlede en slik framgangsmåte.

3. Dersom en omstruktureringsmyndighet tref-
fer et uavhengig tiltak overfor en unionsfilial, 
skal den ta hensyn til omstruktureringsmålene 
og treffe tiltaket i samsvar med følgende prin-
sipper og krav, i det omfang de er relevante:
a) prinsippene i artikkel 34,
b) kravene som gjelder anvendelsen av 

omstruktureringsverktøyene i avdeling IV 
kapittel III.

Artikkel 97

Samarbeid med tredjestaters myndigheter

1. Denne artikkel får anvendelse på samarbeid 
med en tredjestat, med mindre og inntil en 
internasjonal avtale i henhold til artikkel 93 nr. 
1 med den berørte tredjestat trer i kraft. Den 
får også anvendelse etter at en internasjonal 
avtale som omhandlet i artikkel 93 nr. 1 med 
den berørte tredjestat har trådt i kraft, i det 
omfang gjenstanden for denne artikkel ikke er 
omfattet av denne avtalen.

2. EBA kan inngå ikke-bindende rammeavtaler 
om samarbeid med følgende berørte tred-
jestatsmyndigheter:
a) i tilfeller der et datterforetak i Unionen er 

etablert i to eller flere medlemsstater: ved-
kommende myndigheter i tredjestaten der 
morforetaket eller et selskap nevnt i artik-
kel 1 nr. 1 bokstav c) og d) er etablert,

b) i tilfeller der en tredjestatsinstitusjon driver 
unionsfilialer i to eller flere medlemsstater: 
vedkommende myndighet i tredjestaten 
der institusjonen er etablert,

c) i tilfeller der et morforetak eller et selskap 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) og d) som 
er etablert i en medlemsstat med et datte-
rinstitusjon eller en betydelig filial i en 
annen medlemsstat, også har én eller flere 
datterinstitusjoner i tredjestater: vedkom-
mende myndigheter i tredjestatene der de 
berørte datterinstitusjonene er etablert,

d) i tilfeller der en institusjon med en datterin-
stitusjon eller betydelig filial i en annen 
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medlemsstat har etablert én eller flere filia-
ler i én eller flere tredjestater: vedkom-
mende myndigheter i tredjestatene der 
disse filialene ligger.
Avtalene nevnt i dette nummer skal ikke 

inneholde bestemmelser om bestemte institu-
sjoner. De skal ikke pålegge medlemsstatene 
juridiske forpliktelser.

3. Rammeavtaler om samarbeid nevnt i nr. 2 skal 
inneholde bestemmelser om framgangsmåter 
og ordninger for utveksling av opplysninger 
som er nødvendige for, og samarbeid med 
sikte på, utførelsen av noen av eller alle føl-
gende oppgaver og med sikte på anvendelsen 
av noen av eller alle følgende fullmakter i for-
bindelse med institusjoner nevnt i nr. 2 bok-
stav a)-d) eller konserner som omfatter slike 
institusjoner:
a) utarbeiding av omstruktureringsplaner i 

samsvar med artikkel 10-13 og tilsvarende 
krav i henhold til de berørte tredjestatenes 
lovgivning,

b) vurdering av omstruktureringsmulighe-
tene for slike institusjoner og konserner, i 
samsvar med artikkel 15 og 16 samt tilsva-
rende krav i de berørte tredjestatenes lov-
givning,

c) anvendelse av fullmakter for å håndtere 
eller fjerne hindringer for omstrukturering 
i samsvar med artikkel 17 og 18 samt tilsva-
rende krav i de berørte tredjestatenes lov-
givning,

d) anvendelse av tiltak for tidlig inngrep i hen-
hold til artikkel 27 og tilsvarende krav i de 
berørte tredjestatenes lovgivning,

e) anvendelse av omstruktureringsverktøy og 
-fullmakter og tilsvarende fullmakter som 
kan anvendes av de berørte tredjestatsmyn-
dighetene.

4. Vedkommende myndigheter eller omstruktu-
reringsmyndighetene skal, dersom det er hen-
siktsmessig, inngå ikke-bindende samarbeids-
avtaler i samsvar med EBAs rammeavtale med 
de berørte tredjestatsmyndighetene angitt i nr. 
2.

Denne artikkel skal ikke være til hinder for 
at medlemsstatene eller deres vedkommende 
myndigheter kan inngå bilaterale eller multila-
terale avtaler med tredjestater i samsvar med 
artikkel 33 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

5. Samarbeidsavtaler som inngås mellom med-
lemsstatenes og tredjestaters omstrukture-
ringsmyndigheter i samsvar med denne artik-
kel, kan inneholde bestemmelser om følgende:

a) utveksling av opplysninger som er nødven-
dige for å utarbeide og opprettholde 
omstruktureringsplaner,

b) samråd og samarbeid ved utarbeidingen av 
omstruktureringsplaner, herunder prinsip-
per for anvendelsen av fullmakter i henhold 
til artikkel 94 og 96 og tilsvarende fullmak-
ter i henhold til lovgivningen i de berørte 
tredjestatene,

c) utveksling av opplysninger som er nødven-
dige for å anvende omstruktureringsverk-
tøy og -fullmakter og tilsvarende fullmakter 
i henhold til lovgivningen i de berørte tred-
jestatene,

d) tidlig varsling av eller samråd med partene 
i samarbeidsavtalen, før det i henhold til 
dette direktiv eller den berørte tredjesta-
tens lovgivning treffes vesentlige tiltak som 
påvirker institusjonen eller konsernet som 
avtalen gjelder,

e) samordning av kommunikasjon til offentlig-
heten ved felles omstruktureringstiltak,

f) framgangsmåter og ordninger for utveks-
ling av opplysninger og samarbeid i hen-
hold til bokstav a)-e), herunder, dersom det 
er hensiktsmessig, gjennom etablering og 
anvendelse av krisehåndteringsgrupper.

6. Medlemsstatene skal underrette EBA om 
enhver samarbeidsavtale som omstrukture-
ringsmyndigheter og vedkommende myndig-
heter har inngått i samsvar med denne artik-
kel.

Artikkel 98

Utveksling av fortrolige opplysninger

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndigheter, vedkommende myndig-
heter og vedkommende departementer 
utveksler fortrolige opplysninger, herunder 
gjenopprettingsplaner, med berørte tred-
jestatsmyndigheter bare dersom følgende vil-
kår er oppfylt:
a) disse tredjestatsmyndighetene er omfattet 

av krav om og standarder for taushetsplikt 
som av alle berørte myndigheter anses 
minst å tilsvare kravene og standardene 
fastsatt i artikkel 84.

I det omfang utvekslingen av opplysnin-
ger gjelder personopplysninger, skal hånd-
tering og overføring av slike personopplys-
ninger til tredjestatsmyndigheter være om-
fattet av gjeldende unionsrett og nasjonal 
lovgivning med hensyn til vern av person-
opplysninger,
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b) opplysningene er nødvendige for at berørte 
tredjestatsmyndigheter skal kunne utøve 
sine omstruktureringsfunksjoner i henhold 
til nasjonal lovgivning, som tilsvarer funk-
sjonene som er fastsatt i dette direktiv, og 
som, med forbehold for bokstav a) i dette 
nummer, ikke anvendes til andre formål.

2. Når fortrolige opplysninger kommer fra en 
annen medlemsstat, skal omstrukturerings-
myndighetene, vedkommende myndigheter 
og vedkommende departementer ikke gi disse 
opplysningene til berørte tredjestatsmyndig-
heter, med mindre følgende vilkår er oppfylt:
a) vedkommende myndighet i den medlems-

staten opplysningene kommer fra («opprin-
nelsesmyndigheten»), samtykker i at de gis 
videre,

b) opplysningene gis videre bare for de formå-
lene som er godkjent av opprinnelsesmyn-
digheten.

3. Ved anvendelsen av denne artikkel anses opp-
lysninger som fortrolige dersom de er omfat-
tet av fortrolighetskrav i henhold til unionsret-
ten.

Avdeling VII

Finansieringsordninger

Artikkel 99

Europeisk system av finansieringsordninger

Det europeiske systemet av finansieringsordnin-
ger skal opprettes og bestå av
a) nasjonale finansieringsordninger opprettet i 

samsvar med artikkel 100,
b) lån mellom nasjonale finansieringsordninger 

som fastsatt i artikkel 106,
c) nasjonale finansieringsordningers gjensidig-

het i forbindelse med konsernomstrukture-
ring som nevnt i artikkel 107.

Artikkel 100

Krav om opprettelse av ordninger for omstruktu-
reringsfinansiering

1. Medlemsstatene skal opprette én eller flere 
finansieringsordninger for å sikre at omstruk-
tureringsmyndigheten på en effektiv måte kan 
anvende omstruktureringsverktøy og -fullmak-
ter.

Medlemsstatene skal sikre at en utpekt of-
fentlig myndighet eller en myndighet med for-
valtningsfullmakter kan utløse anvendelsen av 
finansieringsordningene.

Finansieringsordningene skal anvendes 
bare i samsvar med omstruktureringsmålene 
og prinsippene fastsatt i artikkel 31 og 34.

2. Medlemsstatene kan anvende samme adminis-
trative struktur for sin innskuddsgarantiord-
ning som for sine finansieringsordninger.

3. Medlemsstatene skal sikre at tilstrekkelige 
finansielle midler er avsatt til finansieringsord-
ningene.

4. Ved anvendelsen av nr. 3 skal finansieringsord-
ningene særlig ha fullmakt til
a)  å innkreve forhåndsbidrag som nevnt i 

artikkel 103 for å nå målnivået fastsatt i 
artikkel 102,

b) å innkreve ekstraordinære etterhåndsbi-
drag som nevnt i artikkel 104, dersom 
bidragene fastsatt i bokstav a) er utilstrek-
kelige, og

c) å inngå avtaler om lån og andre former for 
støtte som nevnt i artikkel 105.

5. Unntatt i tilfeller der det er tillatt i henhold til 
nr. 6, skal hver medlemsstat opprette sine 
nasjonale finansieringsordninger gjennom et 
fond som dens omstruktureringsmyndighet 
kan utløse anvendelsen av for formålene fast-
satt i artikkel 101 nr. 1.

6. Uten hensyn til nr. 5 i denne artikkel kan en 
medlemsstat, for å oppfylle sine forpliktelser i 
henhold til nr. 1 i denne artikkel, opprette sine 
nasjonale finansieringsordninger gjennom 
obligatoriske bidrag, som bygger på kriteriene 
i artikkel 103 nr. 7 og ikke innehas gjennom et 
fond som kontrolleres av medlemsstatens 
omstruktureringsmyndighet, fra institusjoner 
som har tillatelse på dens område, forutsatt at 
alle følgende vilkår er oppfylt:
a) beløpet for de innkrevde bidragene er 

minst like høyt som beløpet som skal inn-
kreves i henhold til artikkel 102,

b) medlemsstatens omstruktureringsmyndig-
het har rett til et beløp som tilsvarer beløpet 
for disse bidragene, og som medlemsstaten 
umiddelbart gjør tilgjengelig for omstruk-
tureringsmyndigheten på dennes anmod-
ning, for anvendelse utelukkende for for-
målene fastsatt i artikkel 101,

c) medlemsstaten underretter Kommisjonen 
om sin beslutning om å benytte muligheten 
til å opprette sine finansieringsordninger i 
samsvar med dette nummer,

d) medlemsstaten underretter Kommisjonen 
minst en gang i året om beløpet nevnt i bok-
stav b), og

e) med forbehold for det som er fastsatt i dette 
nummer, oppfyller finansieringsordnin-
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gene artikkel 99-102, artikkel 103 nr. 1-4 og 
6 samt artikkel 104-109.
Ved anvendelsen av dette nummer kan de 

tilgjengelige finansielle midlene som skal tas 
hensyn til for å nå målnivået fastsatt i artikkel 
102, omfatte obligatoriske bidrag fra enhver 
ordning med obligatoriske bidrag som en med-
lemsstat har opprettet på et tidspunkt mellom 
17. juni 2010 og 2. juli 2014, fra institusjoner på 
dens område med sikte på å dekke kostnadene 
knyttet til systemrisiko, svikt i og omstrukture-
ring av institusjoner, forutsatt at medlemssta-
ten overholder bestemmelsene i denne avde-
ling. Bidrag til innskuddsgarantiordninger skal 
ikke medregnes ved beregningen av målnivået 
for ordninger for omstruktureringsfinansier-
ing fastsatt i artikkel 102.

Artikkel 101

Anvendelse av ordningene for omstrukture-
ringsfinansiering

1. Finansieringsordningene som opprettes i sam-
svar med artikkel 100, kan anvendes av 
omstruktureringsmyndigheten bare i det 
omfang som er nødvendig for å sikre en effek-
tiv anvendelse av omstruktureringsverktøy-
ene, for følgende formål:
a) for å garantere eiendeler og forpliktelser i 

institusjonen som omstruktureres, dets 
datterforetak, en broinstitusjon eller en 
kapitalforvaltningsenhet,

b) for å gi lån til institusjonen som omstruktu-
reres, dets datterforetak, en broinstitusjon 
eller en kapitalforvaltningsenhet,

c) for å kjøpe eiendeler i institusjonen som 
omstruktureres,

d) for å gi kapitalbidrag til en broinstitusjon og 
en kapitalforvaltningsenhet,

e) for å betale erstatning til aksjeeiere eller 
kreditorer i samsvar med artikkel 75,

f) for å gi et bidrag til institusjonen som 
omstruktureres, som erstatning for ned-
skrivningen eller konverteringen av visse 
kreditorers forpliktelser, når det interne 
tapsdekningsverktøyet anvendes og 
omstruktureringsmyndigheten beslutter å 
utelukke visse kreditorer fra intern taps-
dekning i samsvar med artikkel 44 nr. 3-8,

g) for å gi lån til andre finansieringsordninger 
på frivillig grunnlag i samsvar med artikkel 
106,

h) for å kombinere tiltakene nevnt i bokstav a)-
g).

Finansieringsordningene kan også anven-
des for å treffe tiltakene nevnt i første ledd 
overfor en kjøper i forbindelse med verktøyet 
for virksomhetssalg.

2. Ordningen for omstruktureringsfinansiering 
skal ikke anvendes direkte for å dekke tapene 
til en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 
1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), eller for å rekapi-
talisere en slik institusjon eller et slikt foretak. 
Dersom anvendelsen av ordningen for 
omstruktureringsfinansiering for formålene i 
nr. 1 i denne artikkel indirekte medfører at en 
del av tapene som er påført en institusjon eller 
et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 
eller d), overføres til ordningen for omstruktu-
reringsfinansiering, får prinsippene for ordnin-
gen for omstruktureringsfinansiering fastsatt i 
artikkel 44 anvendelse.

Artikkel 102

Målnivå

1. Medlemsstatene skal sikre at deres finansier-
ingsordninger innen 31. desember 2024 har til-
gang til finansielle midler som tilsvarer minst 1 
% av de dekkede innskuddene i alle institusjo-
ner som har tillatelse på deres område. Med-
lemsstatene kan fastsette målnivåer som er 
høyere enn dette beløpet.

2. I den innledende perioden nevnt i nr. 1 skal 
bidrag til finansieringsordningene, som inn-
kreves i samsvar med artikkel 103, fordeles så 
jevnt som mulig over perioden inntil målnivået 
nås, men det skal tas behørig hensyn til fasen i 
konjunktursyklusen og til den innvirkningen 
konjunkturforsterkende bidrag kan ha på de 
bidragende institusjonenes finansielle stilling.

Medlemsstatene kan forlenge den innle-
dende perioden med høyst fire år, dersom det 
gjennom finansieringsordningene er foretatt 
samlede utbetalinger på over 0,5 % av de dek-
kede innskuddene fra alle institusjoner som 
har tillatelse på deres område, og som er dek-
ket i henhold til direktiv 2014/49/EU.

3. Dersom de tilgjengelige finansielle midlene 
etter den innledende perioden nevnt i nr. 1 fal-
ler under målnivået som er fastsatt i samme 
nummer, skal innkrevingen av regelmessige 
bidrag i samsvar med artikkel 103 gjenopptas 
til målnivået nås. Etter at målet er nådd første 
gang, og de tilgjengelige finansielle midlene 
deretter er redusert til mindre enn to tredeler 
av målnivået, skal disse bidragene fastsettes 
på et nivå som gjør det mulig å nå målnivået 
innen seks år.
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Ved fastsettelsen av det regelmessige bidra-
get skal det tas behørig hensyn til fasen i kon-
junktursyklusen og til den innvirkningen kon-
junkturforsterkende bidrag kan ha når de år-
lige bidragene fastsettes innenfor rammen av 
dette nummer.

4. EBA skal innen 31. oktober 2016 framlegge for 
Kommisjonen en rapport med anbefalinger 
om det egnede referansetidspunktet for fast-
settelsen av målnivået for ordninger for 
omstruktureringsfinansiering, og særlig hvor-
vidt samlede forpliktelser er et bedre grunnlag 
enn dekkede innskudd.

5. På grunnlag av resultatene av rapporten nevnt 
i nr. 4 skal Kommisjonen, dersom det er hen-
siktsmessig, innen 31. desember 2016 fram-
legge for Europaparlamentet og Rådet et 
regelverksforslag om grunnlaget for målnivået 
for ordninger for omstruktureringsfinansier-
ing.

Artikkel 103

Forhåndsbidrag

1. For å nå målnivået fastsatt i artikkel 102 skal 
medlemsstatene sikre at det minst en gang i 
året innkreves bidrag fra institusjonene som 
har tillatelse på deres område, herunder uni-
onsfilialer.

2. Hver enkelt institusjons bidrag skal stå i for-
hold til dens forpliktelser (unntatt ansvarlig 
kapital) minus dekkede innskudd med hensyn 
til de samlede forpliktelsene (unntatt ansvarlig 
kapital) minus dekkede innskudd for alle insti-
tusjonene som har tillatelse på medlemssta-
tens område.

Disse bidragene skal tilpasses til institusjo-
nenes risikoprofil, i samsvar med kriteriene 
som vedtas i henhold til nr. 7.

3. De tilgjengelige finansielle midlene som skal 
tas hensyn til med sikte på å nå målnivået fast-
satt i artikkel 102, kan omfatte ugjenkallelige 
betalingsforpliktelser som er fullt sikret gjen-
nom eiendeler med lav risiko, som ikke har 
heftelser i form av tredjemanns rettigheter, og 
som er tilgjengelige og øremerket for 
omstruktureringsmyndighetene for formå-
lene fastsatt i artikkel 101 nr. 1. Andelen av 
ugjenkallelige betalingsforpliktelser skal ikke 
overstige 30 % av de samlede bidragene som 
innkreves i samsvar med denne artikkel.

4. Medlemsstatene skal sikre at forpliktelsen til å 
betale bidragene som er fastsatt i denne artik-
kel, kan håndheves i henhold til nasjonal lov-
givning, og at forfalte bidrag betales fullt ut.

Medlemsstatene skal innføre egnede for-
pliktelser med hensyn til registrering, regn-
skapsføring og rapportering samt andre for-
pliktelser for å sikre at forfalte bidrag betales 
fullt ut Medlemsstatene skal sikre tiltak for be-
hørig kontroll av at bidragene er betalt på riktig 
måte. Medlemsstatene skal sikre at det treffes 
tiltak som kan hindre unndragelse, unngåelse 
og misbruk.

5. Beløpene som innkreves i samsvar med denne 
artikkel, skal anvendes bare for formålene 
fastsatt i artikkel 101 nr. 1.

6. Med forbehold for artikkel 37, 38 og 40-42 kan 
beløpene som mottas fra institusjonen som 
omstruktureres, eller fra broinstitusjonen, og 
renter og annen fortjeneste av investeringer 
samt eventuelle andre inntekter tilfalle finansi-
eringsordningene.

7. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 
delegerte rettsakter i samsvar med 
artikkel 115 for å fastsette hva som menes 
med å tilpasse bidrag til institusjonenes risi-
koprofil i henhold til nr. 2 i denne artikkel, idet 
det tas hensyn til følgende:
a) institusjonens risikoeksponering, herunder 

omfanget av dens handelsvirksomhet, dens 
engasjementer utenfor balansen og dens 
gjeldsgrad,

b) stabiliteten og variasjonen i selskapets 
finansieringskilder og svært likvide eiende-
ler uten heftelser,

c) institusjonens finansielle stilling,
d) sannsynligheten for at en omstrukturering 

av institusjonen innledes,
e) i hvilket omfang institusjonen tidligere har 

fått ekstraordinær finansiell støtte fra det 
offentlige,

f) hvor kompleks institusjonens struktur er, 
og omstruktureringsmulighetene for insti-
tusjonen,

g) institusjonens betydning for stabiliteten i 
finanssystemet eller i økonomien i én eller 
flere medlemsstater eller i Unionen,

h) at institusjonen deltar i en institusjonell 
beskyttelsesordning.

8. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 
delegerte rettsakter i samsvar med 
artikkel 115 for å fastsette
a) forpliktelsene med hensyn til registrering, 

regnskapsføring og rapportering samt 
andre forpliktelser som skal sikre at bidra-
gene faktisk betales,

b) tiltakene nevnt i nr. 4, som skal sikre behø-
rig kontroll av om bidragene er betalt på 
riktig måte.
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Artikkel 104

Ekstraordinære etterhåndsbidrag

1. Dersom de tilgjengelige finansielle midlene 
ikke er tilstrekkelige til å dekke tap, kostnader 
eller andre utgifter som påløper gjennom 
anvendelsen av finansieringsordningene, skal 
medlemsstatene sikre at ekstraordinære etter-
håndsbidrag innkreves fra institusjonene som 
har tillatelse på deres område, for å dekke til-
leggsbeløpene. Disse ekstraordinære etter-
håndsbidragene skal fordeles mellom institu-
sjonene i samsvar med reglene i artikkel 103 
nr. 2.

Ekstraordinære etterhåndsbidrag skal 
ikke overstige tre ganger det årlige beløpet 
for bidrag som fastsettes i samsvar med artik-
kel 103.

2. Artikkel 103 nr. 4-8 får anvendelse på bidrag 
som innkreves i henhold til denne artikkel.

3. Omstruktureringsmyndigheten kan helt eller 
delvis utsette en institusjons betaling av 
ekstraordinære etterhåndsbidrag til ordnin-
gen for omstruktureringsfinansiering, dersom 
betalingen av disse bidragene ville skade insti-
tusjonens likviditet eller solvens. En slik utset-
telse skal gis for en periode på høyst seks 
måneder, men kan fornyes på anmodning fra 
institusjonen. Bidrag som utsettes i henhold til 
dette nummer, skal betales når en slik betaling 
ikke lenger kan skade institusjonens likviditet 
eller solvens.

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 
delegerte rettsakter i samsvar med 
artikkel 115 for å fastsette under hvilke 
omstendigheter og på hvilke vilkår en institu-
sjons betaling av bidrag kan utsettes i henhold 
til nr. 3 i denne artikkel.

Artikkel 105

Alternative finansieringsmåter

Medlemsstatene skal sikre at finansieringsord-
ninger under deres jurisdiksjon kan inngå avtaler 
om lån eller andre former for støtte fra institusjo-
ner, finansinstitusjoner eller annen tredjemann, 
dersom beløpene som innkreves i samsvar med 
artikkel 103, ikke er tilstrekkelige til å dekke tap, 
kostnader eller andre utgifter som påløper gjen-
nom anvendelsen av finansieringsordningene, og 
de ekstraordinære etterhåndsbidragene i hen-
hold til artikkel 104 ikke er umiddelbart tilgjen-
gelige eller tilstrekkelige.

Artikkel 106

Lån mellom finansieringsordninger

1. Medlemsstatene skal sikre at finansieringsord-
ninger under deres jurisdiksjon kan anmode 
om lån fra andre finansieringsordninger i Uni-
onen, dersom
a) beløpene som innkreves i henhold til artik-

kel 103, ikke er tilstrekkelige til å dekke 
tap, kostnader eller andre utgifter som pålø-
per gjennom anvendelsen av finansierings-
ordningene,

b) de ekstraordinære etterhåndsbidragene 
fastsatt i artikkel 104 ikke er umiddelbart 
tilgjengelige, og

c) de alternative finansieringsmåtene fastsatt i 
artikkel 105 ikke er umiddelbart tilgjenge-
lige på rimelige vilkår.

2. Medlemsstatene skal sikre at finansieringsord-
ninger under deres jurisdiksjon har fullmakt til 
å gi lån til andre finansieringsordninger i Unio-
nen under omstendighetene fastsatt i nr. 1.

3. Etter en anmodning i henhold til nr. 1 skal 
hver av de andre finansieringsordningene i 
Unionen beslutte hvorvidt de skal gi lån til 
finansieringsordningen som har anmodet om 
lånet. Medlemsstatene kan kreve at denne 
beslutningen skal treffes etter samråd med 
eller samtykke fra vedkommende departe-
ment eller regjeringen. Beslutningen skal tref-
fes tilstrekkelig raskt.

4. Rentesatsen, tilbakebetalingsperioden og 
andre vilkår for lånene skal avtales mellom 
den låntakende finansieringsordningen og de 
andre finansieringsordningene som har 
besluttet å delta. Alle de deltakende finansier-
ingsordningenes lån skal ha samme rentesats, 
tilbakebetalingsperiode og andre vilkår, med 
mindre alle deltakende finansieringsordninger 
avtaler noe annet.

5. Det utlånte beløpet fra hver enkelt deltakende 
ordning for omstruktureringsfinansiering skal 
stå i forhold til de dekkede innskuddene i med-
lemsstaten for denne ordningen for omstruk-
tureringsfinansiering, med hensyn til de sam-
lede dekkede innskuddene i medlemsstatene 
for deltakende ordninger for omstrukture-
ringsfinansiering. Disse bidragssatsene kan 
variere etter avtale mellom alle deltakende 
finansieringsordninger.

6. Et utestående lån til en ordning for omstruktu-
reringsfinansiering i en annen medlemsstat i 
henhold til denne artikkel skal behandles som 
en eiendel som tilhører den ordningen for 
omstruktureringsfinansiering som har gitt 
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lånet, og kan medregnes i denne finansierings-
ordningens målnivå.

Artikkel 107

Nasjonale finansieringsordningers gjensidighet 
ved konsernomstrukturering

1. Medlemsstatene skal, ved en konsernom-
strukturering som nevnt i artikkel 91 eller 92, 
sikre at den nasjonale finansieringsordningen 
for hver institusjon som er en del av et kon-
sern, bidrar til finansieringen av konsernom-
struktureringen i samsvar med denne artik-
kel.

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal konsernom-
struktureringsmyndigheten etter samråd med 
omstruktureringsmyndighetene for de institu-
sjonene som inngår i konsernet, og om nød-
vendig før det treffes omstruktureringstiltak, 
foreslå en finansieringsplan som en del av kon-
sernomstruktureringsordningen i henhold til 
artikkel 91 og 92.

Finansieringsplanen skal godkjennes etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 91 og 92.

3. Finansieringsplanen skal omfatte
a) en verdsetting foretatt i samsvar med artik-

kel 36 for de berørte konsernforetakene,
b) de tapene som skal anerkjennes av hvert 

berørt konsernforetak på det tidspunkt 
omstruktureringsverktøyene anvendes,

c) for hvert berørt konsernforetak, de tapene 
som vil bli påført hver klasse av aksjeeiere 
og kreditorer,

d) ethvert bidrag som innskuddsgarantiord-
ninger vil bli pålagt å gi i samsvar med 
artikkel 109 nr. 1,

e) det samlede bidraget fra ordninger for 
omstruktureringsfinansiering, og bidra-
gets formål og form,

f) grunnlaget for å beregne det beløpet som 
hver av de nasjonale finansieringsordnin-
gene i de medlemsstatene der berørte kon-
sernforetak er etablert, skal gi til finansier-
ingen av konsernomstruktureringen med 
sikte på å bygge opp det samlede bidraget 
nevnt i bokstav e),

g) det beløpet som hvert berørt konsernfore-
taks nasjonale finansieringsordning skal gi 
til finansieringen av konsernomstrukture-
ringen, og disse bidragenes form,

h) det beløpet som finansieringsordningene i 
de medlemsstatene der de berørte kon-
sernforetakene er etablert, vil låne fra insti-
tusjoner, finansinstitusjoner og annen tred-
jemann i henhold til artikkel 105,

i) en tidsramme for anvendelsen av finansier-
ingsordningene i de medlemsstatene der 
de berørte konsernforetakene er etablert, 
som bør kunne utvides dersom det er hen-
siktsmessig.

4. Grunnlaget for fordeling av bidragene nevnt i 
nr. 3 bokstav e) skal være forenlig med nr. 5 i 
denne artikkel og med prinsippene i kon-
sernomstruktureringsplanen i samsvar med 
artikkel 12 nr. 3 bokstav f), med mindre annet 
er avtalt i finansieringsplanen.

5. Med mindre annet er avtalt i finansieringspla-
nen, skal det i beregningsgrunnlaget for bidra-
get fra hver nasjonale finansieringsordning 
særlig tas hensyn til
a) den delen av konsernets risikovektede 

eiendeler som innehas av institusjoner og 
foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b)-d), 
som er etablert i medlemsstaten for denne 
ordningen for omstruktureringsfinansier-
ing,

b) den delen av konsernets eiendeler som 
innehas av institusjoner og foretak nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b)-d), som er eta-
blert i medlemsstaten for denne ordningen 
for omstruktureringsfinansiering,

c) den delen av tapet som har ført til behovet 
for konsernomstrukturering, og som opp-
stod i konsernforetak som er under tilsyn 
av vedkommende myndigheter i medlems-
staten for denne ordningen for omstruktu-
reringsfinansiering, og

d) den delen av midlene i konsernfinansier-
ingsordningene som i henhold til finansier-
ingsplanen forventes å bli anvendt direkte 
til fordel for konsernforetak som er etablert 
i medlemsstaten for denne ordningen for 
omstruktureringsfinansiering.

6. Medlemsstatene skal på forhånd fastsette 
regler og framgangsmåter for å sikre at hver 
nasjonale finansieringsordning umiddelbart 
kan gi sitt bidrag til finansieringen av kon-
sernomstruktureringen, uten at det berører 
nr. 2.

7. Ved anvendelsen av denne artikkel skal med-
lemsstatene sikre at konsernfinansieringsord-
ningene, på vilkårene fastsatt i artikkel 105, 
kan inngå avtaler om lån eller andre former for 
støtte fra institusjoner, finansinstitusjoner eller 
annen tredjemann.

8. Medlemsstatene skal sikre at nasjonale finan-
sieringsordninger under deres jurisdiksjon 
kan garantere lån som konsernfinansierings-
ordningene har inngått avtale om i samsvar 
med nr. 7.



2018–2019 Prop. 8 S 127
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. 
(krisehåndteringsdirektivet)

9. Medlemsstatene skal sikre at proveny eller 
fordeler som oppstår gjennom anvendelsen av 
konsernfinansieringsordningene, tildeles de 
nasjonale finansieringsordningene i samsvar 
med deres bidrag til finansieringen av 
omstruktureringen, som fastsatt i nr. 2.

Artikkel 108

Prioritering av innskudd ved insolvens

Medlemsstatene skal sikre følgende i nasjonal lov-
givning om ordinær insolvensbehandling:
a) at følgende gis samme prioritet, som er høyere 

enn prioriteten for fordringer fra vanlige usi-
krede, uprioriterte kreditorer:
i) den delen av kvalifiserte innskudd fra 

fysiske personer og svært små, små og mel-
lomstore bedrifter, som overstiger dek-
ningsnivået fastsatt i artikkel 6 i direktiv 
2014/49/EU,

ii) innskudd som ville vært kvalifiserte inn-
skudd fra fysiske personer, svært små, små 
og mellomstore bedrifter, dersom de ikke 
ble gjort gjennom filialer utenfor Unionen 
av institusjoner som er etablert i Unionen,

b) at følgende gis samme prioritet, som er høyere 
enn prioriteten som gis i henhold til bokstav 
a):
i) dekkede innskudd,
ii) innskuddsgarantiordninger som erstatter 

dekkede innskyteres rettigheter og forplik-
telser ved insolvens.

Artikkel 109

Anvendelse av innskuddsgarantiordninger ved 
omstrukturering

1. Medlemsstatene skal sikre at dersom 
omstruktureringsmyndighetene treffer et 
omstruktureringstiltak som sikrer innsky-
terne fortsatt tilgang til sine innskudd, skal 
den innskuddsgarantiordningen som institu-
sjonen er medlem av, ha ansvar for:
a) når det interne tapsdekningsverktøyet 

anvendes: det beløpet som dekkede inn-
skudd ville blitt nedskrevet med for å dekke 
tapene i institusjonen i henhold til artikkel 
46 nr. 1 bokstav a), dersom dekkede inn-
skudd hadde vært omfattet av intern taps-
dekning og blitt nedskrevet i samme 
omfang som kreditorer med samme priori-
tet i henhold til nasjonal lovgivning om ordi-
nær insolvensbehandling, eller

b) når ett eller flere andre omstrukturerings-
verktøy enn det interne tapsdekningsverk-

tøyet anvendes: det beløpet for tap som dek-
kede innskytere ville blitt påført dersom 
dekkede innskytere hadde blitt påført like 
store tap som kreditorer med samme priori-
tet i henhold til nasjonal lovgivning om ordi-
nær insolvensbehandling.
I alle tilfeller skal innskuddsgarantiordnin-

gens ansvar ikke være større enn de tapene 
den ville ha blitt påført dersom institusjonen 
ble avviklet gjennom ordinær insolvensbe-
handling.

Når det interne tapsdekningsverktøyet an-
vendes, skal det ikke kreves at innskuddsga-
rantiordningen gir bidrag til kostnadene for re-
kapitalisering av institusjonen eller broinstitu-
sjonen i henhold til artikkel 46 nr. 1 bokstav b).

Når det ved en verdsetting i henhold til ar-
tikkel 74 fastsettes at innskuddsgarantiordnin-
gens bidrag til omstrukturering var større enn 
de nettotapene den ville ha blitt påført dersom 
institusjonen ble avviklet gjennom ordinær in-
solvensbehandling, skal innskuddsgarantiord-
ningen ha rett til å få utbetalt differansen fra 
ordningen for omstruktureringsfinansiering i 
samsvar med artikkel 75.

2. Medlemsstatene skal sikre at fastsettelsen av 
det beløpet innskuddsgarantiordningen har 
ansvar for i henhold til nr. 1 i denne artikkel, er 
i samsvar med vilkårene nevnt i artikkel 36.

3. Bidraget fra innskuddsgarantiordningen ved 
anvendelsen av nr. 1 skal betales kontant.

4. Dersom kvalifiserte innskudd i en institusjon 
som omstruktureres, overføres til et annet 
foretak gjennom verktøyet for virksomhets-
salg eller broinstitusjonsverktøyet, har innsky-
terne ingen fordring i henhold til direktiv 
2014/49/EU overfor innskuddsgarantiordnin-
gen i forbindelse med de delene av deres inn-
skudd i institusjonen som omstruktureres, 
som ikke overføres, forutsatt at de overførte 
midlene tilsvarer minst det samlede dek-
ningsnivået som er fastsatt i artikkel 6 i direk-
tiv 2014/49/EU.

5. Uten hensyn til nr. 1-4 og dersom en inn-
skuddsgarantiordnings tilgjengelige finansi-
elle midler anvendes i samsvar med nevnte 
numre og deretter reduseres til mindre enn to 
tredeler av innskuddsgarantiordningens mål-
nivå, skal det regelmessige bidraget til inn-
skuddsgarantiordningen fastsettes til et nivå 
som gjør det mulig å nå målnivået innen seks 
år.

En innskuddsgarantiordnings ansvar skal 
ikke under noen omstendighet overstige et be-
løp som tilsvarer 50 % av dens målnivå i hen-
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hold til artikkel 10 i 2014/49/EU. Medlemssta-
tene kan, idet det tas hensyn til særtrekkene 
ved deres nasjonale banksektorer, fastsette en 
prosentandel som overstiger 50 %.

Innskuddsgarantiordningens deltakelse i 
henhold til dette direktiv skal ikke under noen 
omstendighet overstige de tapene den ville ha 
blitt påført ved en avvikling gjennom ordinær 
insolvensbehandling.

Avdeling VIII

Sanksjoner

Artikkel 110

Administrative sanksjoner og andre forvalt-
ningsmessige tiltak

1. Uten at det berører medlemsstatenes rett til å 
fastsette og ilegge strafferettslige sanksjoner, 
skal medlemsstatene fastsette regler for admi-
nistrative sanksjoner og andre forvaltnings-
messige tiltak som kan anvendes ved mang-
lende overholdelse av nasjonale bestemmelser 
som innarbeider dette direktiv, og treffe alle 
nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomfø-
res. Dersom medlemsstatene beslutter ikke å 
fastsette administrative sanksjoner for overtre-
delser som er omfattet av nasjonal strafferett, 
skal de underrette Kommisjonen om de rele-
vante strafferettsbestemmelsene. De adminis-
trative sanksjonene og forvaltningsmessige til-
takene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 
overtredelsen og virke avskrekkende.

2. Dersom forpliktelsene nevnt i nr. 1 får anven-
delse på institusjoner, finansinstitusjoner og 
morforetak i Unionen, skal medlemsstatene 
sikre at det ved overtredelse kan anvendes 
administrative sanksjoner, med forbehold for 
vilkårene fastsatt i nasjonal lovgivning, på 
medlemmer av ledelsesorganet og andre 
fysiske personer som i henhold til nasjonal lov-
givning er ansvarlige for overtredelsen.

3. Myndighet til å ilegge administrative sanksjo-
ner i henhold til dette direktiv skal gis til 
omstruktureringsmyndighetene eller, dersom 
dette er en annen myndighet, vedkommende 
myndigheter, avhengig av overtredelsens art. 
Omstruktureringsmyndigheter og vedkom-
mende myndigheter skal ha alle informasjons-
innsamlings- og undersøkelsesmyndighet som 
er nødvendig for å utøve deres respektive 
funksjoner. Omstruktureringsmyndigheter og 
vedkommende myndigheter skal når de utø-
ver sin sanksjonsmyndighet, ha et nært samar-
beid for å sikre at administrative sanksjoner 

eller andre forvaltningsmessige tiltak gir de 
ønskede virkningene, og de skal samordne 
sine handlinger i forbindelse med tverrnasjo-
nale saker.

4. Omstruktureringsmyndigheter og vedkom-
mende myndigheter skal utøve sin sanksjons-
myndighet i samsvar med dette direktiv og 
nasjonal lovgivning på en av følgende måter:
a) direkte,
b) i samarbeid med andre myndigheter,
c) på eget ansvar ved delegering til slike 

myndigheter,
d) etter søknad til vedkommende retts-

myndigheter.

Artikkel 111

Særlige bestemmelser

1. Medlemsstatene skal sikre at det i deres lover 
og forskrifter i det minste fastsettes sanksjo-
ner og andre forvaltningsmessige tiltak med 
hensyn til følgende situasjoner:
a) utelatelse, i strid med artikkel 5 eller 7, av å 

utarbeide, opprettholde og ajourføre gjen-
opprettingsplaner og konserngjenoppret-
tingsplaner,

b) utelatelse, i strid med artikkel 25, av å 
underrette vedkommende myndighet om 
at hensikten er å gi konsernintern finansiell 
støtte,

c) utelatelse, i strid med artikkel 11, av å fram-
legge alle opplysninger som er nødvendige 
for å utarbeide omstruktureringsplaner,

d) utelatelse, i strid med artikkel 81 nr. 1, fra 
ledelsesorganet i en institusjon eller et fore-
tak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 
eller d), av å underrette vedkommende 
myndighet om at institusjonen eller foreta-
ket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 
eller d) svikter eller kan forventes å svikte.

2. Medlemsstatene skal sikre at de administra-
tive sanksjonene og andre forvaltningsmes-
sige tiltak som kan anvendes i tilfellene nevnt i 
nr. 1, minst omfatter følgende:
a) en offentlig erklæring med opplysning om 

den fysiske person eller den institusjon, 
den finansieringsinstitusjon eller det mor-
foretak i Unionen eller en annen juridisk 
person som er ansvarlig, og om overtredel-
sens art,

b) et pålegg der det kreves at den ansvarlige 
fysiske eller juridiske person avslutter atfer-
den og avstår fra å gjenta slik atferd,

c) et midlertidig forbud overfor et medlem av 
ledelsesorganet eller den øverste ledelsen i 
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institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 
1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), eller enhver 
annen fysisk person som anses som ansvar-
lig, mot å utøve funksjoner i institusjoner 
eller foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav 
b), c) eller d),

d) for en juridisk person, administrative bøter 
på opptil 10 % av den juridiske personens 
samlede netto årsomsetning for foregående 
regnskapsår. Dersom den juridiske perso-
nen er et datterforetak av et morforetak, 
skal den relevante omsetningen være den 
omsetningen som framgår av det overord-
nede morforetakets konsoliderte regnskap 
for foregående regnskapsår,

e) for en fysisk person, administrative bøter 
opptil 5 millioner euro eller i medlemsstater 
som ikke har euro som valuta, den tilsva-
rende verdien i nasjonal valuta 2. juli 2014,

f) administrative bøter opptil det dobbelte av 
beløpet for den fordelen som ble oppnådd 
ved overtredelsen, dersom fordelen kan 
beregnes.

Artikkel 112

Offentliggjøring av administrative sanksjoner

1. Medlemsstatene skal sikre at omstrukture-
ringsmyndigheter og vedkommende myndig-
heter på sine offisielle nettsteder offentliggjør 
minst alle administrative sanksjoner som de 
ilegger for overtredelse av de nasjonale 
bestemmelsene som gjennomfører dette 
direktiv, når slike sanksjoner ikke er gjenstand 
for en klage, eller når klagemuligheten er 
uttømt. Slik offentliggjøring skal finne sted 
uten unødig opphold etter at den fysiske eller 
juridiske personen er blitt underrettet om 
sanksjonen, herunder med opplysninger om 
overtredelsens type og art samt om identiteten 
til den fysiske eller juridiske personen som 
sanksjonen ilegges.

Dersom medlemsstatene tillater offentlig-
gjøring av sanksjoner som kan overprøves, skal 
omstruktureringsmyndigheter og vedkom-
mende myndigheter uten unødig opphold of-
fentliggjøre på sine offisielle nettsteder opplys-
ninger om status for klagen og resultatet av den.

2. Omstruktureringsmyndigheter og vedkom-
mende myndigheter skal offentliggjøre sank-
sjonene som de har ilagt, i anonymisert form 
på en måte som er i samsvar med nasjonal lov-
givning, i følgende tilfeller:
a) når sanksjonen ilegges en fysisk person og 

en offentliggjøring av personopplysninger 

viser seg å være urimelig etter en obligato-
risk forhåndsvurdering av rimeligheten ved 
en slik offentliggjøring,

b) dersom offentliggjøringen ville skade 
finansmarkedenes stabilitet eller en pågå-
ende etterforskning,

c) dersom offentliggjøringen, i den grad dette 
kan fastslås, vil medføre uforholdsmessig 
stor skade for de berørte institusjonene 
eller foretakene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bok-
stav b), c) eller d) eller berørte fysiske per-
soner.
Alternativt kan offentliggjøringen av de be-

rørte opplysningene i slike tilfeller utsettes i et 
rimelig tidsrom, dersom det forventes at grun-
nene til at offentliggjøringen er anonym, vil 
bortfalle i løpet av denne perioden.

3. Omstruktureringsmyndigheter og vedkom-
mende myndigheter skal sikre at en offentlig-
gjøring i samsvar med denne artikkel forblir 
på deres offisielle nettsted i minst fem år. Per-
sonopplysninger som offentliggjøres, skal bli 
liggende på omstruktureringsmyndighetens 
eller vedkommende myndighets offisielle nett-
sted bare så lenge det er nødvendig, i samsvar 
med gjeldende personvernregler.

4. Innen 3. juli 2016 skal EBA framlegge en rap-
port for Kommisjonen om medlemsstatenes 
offentliggjøring av sanksjoner i anonymisert 
form som fastsatt i nr. 2, og særlig dersom det 
har vært betydelige forskjeller mellom med-
lemsstatene med hensyn til dette. Denne rap-
porten skal også behandle alle betydelige for-
skjeller i varigheten av medlemsstatenes 
offentliggjøring av sanksjoner i henhold til 
nasjonal lovgivning.

Artikkel 113

Drift av EBAs sentrale database

1. Omstruktureringsmyndigheter og vedkom-
mende myndigheter skal, med forbehold for 
kravene om taushetsplikt nevnt i artikkel 84, 
underrette EBA om alle administrative sank-
sjoner som de har ilagt i henhold til artikkel 
111, og status for klagen og resultatet av den. 
EBA skal drive en sentral database over sank-
sjonene den underrettes om, som utelukkende 
skal anvendes til utveksling av opplysninger 
mellom omstruktureringsmyndigheter, som 
bare skal være tilgjengelige for omstrukture-
ringsmyndigheter, og som skal ajourføres på 
grunnlag av de opplysningene omstrukture-
ringsmyndigheter gir. EBA skal drive en sen-
tral database over sanksjonene den underret-



130 Prop. 8 S 2018–2019
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. 
(krisehåndteringsdirektivet)

tes om, som utelukkende skal anvendes til 
utveksling av opplysninger mellom vedkom-
mende myndigheter, som bare skal være til-
gjengelig for vedkommende myndigheter, og 
som skal ajourføres på grunnlag av de opplys-
ningene vedkommende myndigheter gir.

2. EBA skal drive et nettsted med lenker til sank-
sjoner som er offentliggjort av hver omstruk-
tureringsmyndighet og hver vedkommende 
myndighet i henhold til artikkel 112, og angi 
hvor lenge hver enkelt medlemsstat offentlig-
gjør sanksjonene.

Artikkel 114

Effektiv anvendelse av sanksjoner og vedkom-
mende myndigheters og omstrukturerings-
myndigheters anvendelse av fullmakten til å 
ilegge sanksjoner

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 
myndigheter når de bestemmer typen av og nivået 
på administrative sanksjoner eller andre forvalt-
ningsmessige tiltak, tar hensyn til alle relevante 
omstendigheter, herunder eventuelt
a) overtredelsens grovhet og varighet,
b) graden av ansvar hos den fysiske eller juri-

diske person som er ansvarlig,
c) den ansvarlige fysiske eller juridiske persons 

finansielle styrke, slik den framgår f.eks. av en 
ansvarlig juridisk persons samlede omsetning 
eller av en ansvarlig fysisk persons årsinntekt,

d) beløpet for den fortjeneste som er oppnådd, 
eller det tap som er unngått av den ansvarlige 
fysiske eller juridiske person, i den grad dette 
kan fastslås,

e) tap påført tredjemann som følge av overtredel-
sen, i den grad dette kan fastslås,

f) den ansvarlige fysiske eller juridiske persons 
vilje til å samarbeide med vedkommende myn-
dighet og omstruktureringsmyndigheten,

g) tidligere overtredelser begått av den ansvar-
lige fysiske eller juridiske person,

h) overtredelsens mulige følger for finanssy-
stemet.

Avdeling IX

Gjennomføringsmyndighet

Artikkel 115

Utøvelse av delegert myndighet

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter 
gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene 
fastsatt i denne artikkel.

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter 
nevnt i artikkel 2 annet ledd, artikkel 44 nr. 11, 
artikkel 76 nr. 4, artikkel 103 nr. 7 og 8 og 
artikkel 104 nr. 4 gis Kommisjonen på ube-
stemt tid fra 2. juli 2014.

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 2 
annet ledd, artikkel 44 nr. 11, artikkel 76 nr. 4, 
artikkel 103 nr. 7 og 8 og artikkel 104 nr. 4 kan 
når som helst tilbakekalles av Europaparla-
mentet eller Rådet. En beslutning om tilbake-
kalling innebærer at den delegerte myndighe-
ten som angis i beslutningen, opphører å 
gjelde. Den trer i kraft dagen etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende 
eller på et senere tidspunkt angitt i beslutnin-
gen. Den berører ikke gyldigheten av dele-
gerte rettsakter som allerede er trådt i kraft.

4. Så snart Kommisjonen har vedtatt en delegert 
rettsakt, skal den samtidig underrette Europa-
parlamentet og Rådet om dette.

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artik-
kel 2 annet ledd, artikkel 44 nr. 11, artikkel 76 
nr. 4, artikkel 103 nr. 7 og 8 eller artikkel 104 
nr. 4 trer i kraft bare dersom verken Europa-
parlamentet eller Rådet har gjort innsigelse 
innen tre måneder etter at rettsakten ble med-
delt Europaparlamentet og Rådet, eller der-
som både Europaparlamentet og Rådet innen 
utløpet av denne fristen har underrettet Kom-
misjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre 
innsigelse. Fristen skal forlenges med tre 
måneder på Europaparlamentets eller Rådets 
initiativ.

6. Kommisjonen skal ikke vedta delegerte retts-
akter når varigheten av Europaparlamentets 
kontroll, herunder en eventuell forlengelse, 
reduseres til mindre enn fem måneder på 
grunn av ferie.

Avdeling X

Endringer av direktiv 82/891/EØF, 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 
forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/
2012

Artikkel 116

Endring av direktiv 82/891/EØF

Artikkel 1 nr. 4 i direktiv 82/891/EØF skal lyde:
«4. Artikkel 1 nr. 2-4 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/35/EU36 får anvendelse.»
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Artikkel 117

Endringer av direktiv 2001/24/EF

I direktiv 2001/24/EF gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 1 skal nytt nr. 3-6 lyde:

«3. Dette direktiv får også anvendelse på verdi-
papirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 
punkt 2 i europaparlaments- og rådsforord-
ning (EU) nr. 575/201337, og på deres filia-
ler som ligger i andre medlemsstater enn 
der deres hovedkontor ligger.

4. Ved anvendelse av omstruktureringsverk-
tøyene og -fullmaktene som er fastsatt i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/
59/EU38, får dette direktiv også anvendelse 
på finansinstitusjoner, foretak og morfore-
tak som er omfattet av direktiv 2014/59/
EU.

5. Artikkel 4 og 7 i dette direktiv får ikke 
anvendelse dersom artikkel 83 i direktiv 
2014/59/EU får anvendelse.

6. Artikkel 33 i dette direktiv får ikke anven-
delse dersom artikkel 84 i direktiv 2014/
59/EU får anvendelse.»

2) Artikkel 2 skal lyde:
«Artikkel 2
Definisjoner
I dette direktiv menes med
– «hjemstat» en hjemstat som definert i artik-

kel 4 nr. 1 punkt 43 i forordning (EU) nr. 
575/2013,

– «vertsstat» en vertsstat som definert i artik-
kel 4 nr. 1 punkt 44 i forordning (EU) nr. 
575/2013,

– «filial» en filial som definert i artikkel 4 nr. 
1 punkt 17 i forordning (EU) nr. 575/2013,

– «vedkommende myndighet» en vedkom-
mende myndighet som definert i artikkel 4 
nr. 1 punkt 40 i forordning (EU) nr. 575/
2013, eller en omstruktureringsmyndighet 
i henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 18 i direk-

tiv 2014/59/EU når det gjelder saneringstil-
tak truffet i henhold til nevnte direktiv,

– «saneringsstyre» enhver person eller 
ethvert organ som er oppnevnt av forvalt-
ningsmyndighetene eller rettsmyndighe-
tene, og som har som oppgave å gjennom-
føre saneringstiltak,

– «forvaltnings- eller rettsmyndigheter» for-
valtnings- eller rettsmyndighetene i med-
lemsstatene som har myndighet i forbin-
delse med saneringstiltak eller framgangs-
måter for omstrukturering,

– «saneringstiltak» tiltak med sikte på å 
bevare eller gjenopprette den finansielle 
stillingen til en kredittinstitusjon eller et 
verdipapirforetak som definert i artikkel 4 
nr. 1 punkt 2 i forordning (EU) nr. 575/
2013, og som kan berøre tredjemanns eksi-
sterende rettigheter, herunder tiltak som 
innebærer mulighet for betalingsutsettelse, 
utsettelse av tvangsfullbyrdelsestiltak eller 
en nedskrivning av fordringer; disse tilta-
kene omfatter anvendelse av omstrukture-
ringsverktøyene og -fullmaktene som er 
omhandlet i direktiv 2014/59/EU,

– «avviklingsstyre» enhver person eller 
ethvert organ som er oppnevnt av forvalt-
ningsmyndighetene eller rettsmyndighe-
tene, og som har som oppgave å gjennom-
føre framgangsmåter for omstrukturering,

– «framgangsmåter for omstrukturering» fel-
les framgangsmåter som innledes og over-
våkes av forvaltningsmyndighetene eller 
rettsmyndighetene i en medlemsstat med 
sikte på å realisere eiendeler under tilsyn av 
disse myndighetene, også når disse felles 
framgangsmåtene avsluttes ved akkord 
eller andre tilsvarende tiltak,

– «regulert marked» et regulert marked som 
definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU39,

– «instrument» et finansielt instrument som 
definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 50 bokstav 
b) i forordning (EU) nr. 575/2013.»

3) Artikkel 25 skal lyde:
«Artikkel 25
Avregningsavtaler
Uten at det berører artikkel 68 og 71 i direktiv 
2014/59/EU, skal avregningsavtaler uteluk-

36 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/35/EU av 5. april 
2011 om fusjon av allmennaksjeselskaper (EUT L 110 av 
29.4.2011, s. 1).

37 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 
26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og ver-
dipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/
2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).

38 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 
2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 
omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirfore-
tak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europapar-
laments- 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 rådsforord-
ning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 
av 12.6.2014, s. 190).

39 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 
2014 om markeder for finansielle instrumenter og om end-
ring av rådsdirektiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU 
(EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).
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kende omfattes av den lovgivningen som får an-
vendelse på slike avtaler.»

4) Artikkel 26 skal lyde:
«Artikkel 26
Gjenkjøpsavtaler
Uten at det berører artikkel 68 og 71 i direktiv 
2014/59/EU og artikkel 24 i dette direktiv, skal 
gjenkjøpsavtaler utelukkende omfattes av den 
lovgivningen som får anvendelse på slike avta-
ler.»

Artikkel 118

Endring av direktiv 2002/47/EF

I direktiv 2002/47/EF gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 1 skal nytt nr. 6 lyde:

«6. Artikkel 4-7 i dette direktiv får ikke anven-
delse på noen begrensning av håndhevin-
gen av avtaler om finansiell sikkerhetsstil-
lelse eller noen begrensning av virkningen 
av en avtale om finansiell sikkerhetsstil-
lelse, på noen bestemmelse om sluttavreg-
ning eller motregning som pålegges i hen-
hold til avdeling IV kapittel V eller VI i euro-
paparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/
EU40, eller på noen begrensning som påleg-
ges i henhold til tilsvarende fullmakter i en 
medlemsstats lovgivning for å lette 
omstruktureringen av et foretak nevnt i nr. 
2 bokstav c) iv) og bokstav d) som er omfat-
tet av beskyttelsestiltak som minst tilsvarer 
tiltakene fastsatt i avdeling IV kapittel VII i 
direktiv 2014/59/EU.»

2) Artikkel 9a skal lyde:
«Artikkel 9a
Direktiv 2008/48/EF og 2014/59/EU
Dette direktiv berører ikke anvendelsen av di-
rektiv 2008/48/EF og 2014/59/EU.»

Artikkel 119

Endring av direktiv 2004/25/EF

I artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2004/25/EF tilføyes føl-
gende ledd:

«Medlemsstatene skal sikre at artikkel 5 nr. 1 i 
dette direktiv ikke får anvendelse i tilfeller der 

det anvendes omstruktureringsverktøy, full-
makter og ordninger som er omhandlet i avde-
ling IV i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/59/EU41.»

Artikkel 120

Endring av direktiv 2005/56/EF

I artikkel 3 i direktiv 2005/56/EØF skal nytt nr. 4 
lyde:
«4. Medlemsstatene skal sikre at dette direktiv 

ikke får anvendelse på et selskap eller selska-
per som er gjenstand for anvendelsen av 
omstruktureringsverktøy, fullmakter og ord-
ninger som er omhandlet i avdeling IV i euro-
paparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU42.»

Artikkel 121

Endringer av direktiv 2007/36/EF

I direktiv 2007/36/EF gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 1 skal nytt nr. 4 lyde:

«4. Medlemsstatene skal sikre at dette direktiv 
ikke får anvendelse i tilfeller der det anven-
des omstruktureringsverktøy, omstruktu-
reringsfullmakter og omstruktureringsord-
ninger som er omhandlet i avdeling IV i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/
59/EU43.»

2) I artikkel 5 skal nytt nr. 5 og 6 lyde:
«5. Medlemsstatene skal sikre at generalfor-

samlingen, ved anvendelsen av direktiv 

40 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 
2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 
omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirfore-
tak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europapar-
laments- 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 rådsforord-
ning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 
av 12.6.2014, s. 190).

41 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 
2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 
omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirfore-
tak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europapar-
laments- 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 rådsforord-
ning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 
av 12.6.2014, s. 190).

42 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 
2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 
omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirfore-
tak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europapar-
laments- 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 rådsforord-
ning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 
av 12.6.2014, s. 190).

43 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 
2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 
omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirfore-
tak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europapar-
laments- 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 rådsforord-
ning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 
av 12.6.2014, s. 190).



2018–2019 Prop. 8 S 133
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. 
(krisehåndteringsdirektivet)

2014/59/EU, med et flertall på minst to tre-
deler av de avgitte gyldige stemmene kan 
sende ut en innkalling til en generalforsam-
ling, eller endre vedtektene slik at en inn-
kalling til generalforsamling kan utstedes 
med kortere varsel enn fastsatt i nr. 1 i 
denne artikkel, for å vedta en kapitalforhøy-
else, forutsatt at denne generalforsamlin-
gen ikke finner sted de første ti kalenderda-
gene etter innkallingen, at vilkårene i artik-
kel 27 eller 29 i direktiv 2014/59/EU er opp-
fylt, og at kapitalforhøyelsen er nødvendig 
for å unngå vilkårene for omstrukturering 
som er fastsatt i artikkel 32 og 33 i nevnte 
direktiv.

6. Ved anvendelsen av nr. 5 får hver medlems-
stats forpliktelse til å fastsette én frist i hen-
hold til artikkel 6 nr. 3, forpliktelsen til å 
sikre at en revidert dagsorden er tilgjenge-
lig i rett tid i henhold til artikkel 6 nr. 4, og 
hver medlemsstats forpliktelse til å fast-
sette én registreringsdato i henhold til 
artikkel 7 nr. 3, ikke anvendelse.»

Artikkel 122

Endring av direktiv 2011/35/EU

I artikkel 1 i direktiv 2011/35/EU skal nytt num-
mer 4 lyde:
«4. Medlemsstatene skal sikre at dette direktiv 

ikke får anvendelse på ett eller flere selskaper 
som er gjenstand for anvendelsen av omstruk-
tureringsverktøy, fullmakter og ordninger som 
er omhandlet i avdeling IV i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2014/59/EU44.»

Artikkel 123

Endring av direktiv 2012/30/EU

I artikkel 45 i direktiv 2012/30/EU skal nytt nr. 3 
lyde:
«3. Medlemsstatene skal sikre at artikkel 10, 

artikkel 19 nr. 1, artikkel 29 nr. 1-3, artikkel 31 
nr. 2 første ledd, artikkel 33-36 og artikkel 40-
42 i dette direktiv ikke får anvendelse i tilfeller 
der det anvendes omstruktureringsverktøy, 
fullmakter og ordninger som er omhandlet i 

avdeling IV i europaparlaments- og rådsdirek-
tiv 2014/59/EU45.»

Artikkel 124

Endring av direktiv 2013/36/EU

Artikkel 74 nr. 4 i direktiv 2013/36/EU oppheves.

Artikkel 125

Endring av forordning (EU) nr. 1093/2010

I forordning (EU) nr. 1093/2010 gjøres følgende 
endringer:
1) Artikkel 4 nr. 2 skal lyde:

«2) «vedkommende myndigheter»
i) en vedkommende myndighet som definert 

i artikkel 4 nr. 1 punkt 40 i forordning (EU) 
nr. 575/2013 og i henhold til direktiv 2007/
64/EF og 2009/110/EF,

ii) når det gjelder direktiv 2002/65/EF og 
2005/60/EF, de myndigheter som har 
ansvar for å sikre at kreditt- og finansinstitu-
sjoner oppfyller kravene i nevnte direktiver,

iii) når det gjelder europaparlaments- og råds-
direktiv 2014/49/EU46, en utpekt myndig-
het som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 18 i 
nevnte direktiv,

iv) når det gjelder direktiv 2014/59/EU47, en 
omstruktureringsmyndighet som definert i 
artikkel 2 nr. 1 punkt 18 i nevnte direktiv.

2) I artikkel 40 nr. 6 skal nytt ledd lyde:
«Når saker innenfor virkeområdet for di-

rektiv 2014/59/EU skal behandles, kan 
medlemmet av tilsynsstyret nevnt i nr. 1 bok-
stav b) om nødvendig ledsages av en represen-
tant (uten stemmerett) for omstrukturerings-
myndigheten i hver medlemsstat.»

44 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 
2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 
omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirfore-
tak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europapar-
laments- 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 rådsforord-
ning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 
av 12.6.2014, s. 190).

45 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 
2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 
omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirfore-
tak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europapar-
laments- 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 rådsforord-
ning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 
av 12.6.2014, s. 190).

46 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU av 16. april 
2014 om innskuddsgarantiordninger (EUT L 173 av 
12.6.2014, s. 149).

47 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 
2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 
omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirfore-
tak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europapar-
laments- 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 rådsforord-
ning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 
av 12.6.2014, s. 190).
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Artikkel 126

Endring av forordning (EU) nr. 648/2012

I artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 
skal ny bokstav k) lyde:
«k) omstruktureringsmyndighetene utpekt i hen-

hold til artikkel 3 i europaparlaments- og råds-
direktiv 2014/59/EU48.»

Avdeling XI

Sluttbestemmelser

Artikkel 127

EBAs omstruktureringskomité

EBA skal i henhold til artikkel 41 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010 opprette en fast intern komité 
som skal forberede beslutninger som EBA skal 
treffe i samsvar med artikkel 44 i nevnte forord-
ning, herunder beslutninger om utkast til tek-
niske reguleringsstandarder og utkast til tekniske 
gjennomføringsstandarder, i forbindelse med opp-
gaver som omstruktureringsmyndigheten er 
pålagt i samsvar med dette direktiv. Særlig skal 
EBA i samsvar med artikkel 38 nr. 1 i forordning 
(EU) nr. 1093/2010 sikre at beslutninger nevnt i 
nevnte artikkel ikke på noen måte berører med-
lemsstatenes finanspolitiske ansvar. Den interne 
komiteen skal bestå av omstruktureringsmyndig-
hetene nevnt i artikkel 3 i dette direktiv.

Ved anvendelsen av dette direktiv skal EBA 
samarbeide med EIOPA og ESMA innenfor ram-
men av Felleskomiteen for de europeiske tilsyns-
myndighetene, som er nedsatt ved artikkel 54 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) 
nr. 1094/2010 og forordning(EU) nr. 1095/2010.

Ved anvendelsen av dette direktiv skal EBA 
sikre strukturell atskillelse av omstrukturerings-
komiteen og andre funksjoner nevnt i forordning 
(EU) nr. 1093/2010. Avviklingskomiteen skal 
fremme utvikling og samordning av omstrukture-
ringsplaner og utarbeide metoder for omstruktu-
rering av sviktende finansinstitusjoner.

Artikkel 128

Samarbeid med EBA

Vedkommende myndigheter og omstrukture-
ringsmyndigheter skal samarbeide med EBA ved 
anvendelsen av dette direktiv, i samsvar med for-
ordning (EU) nr. 1093/2010.

Vedkommende myndigheter og omstrukture-
ringsmyndigheter skal omgående gi EBA alle opp-
lysninger som kreves for at den skal kunne utføre 
sine oppgaver i samsvar med artikkel 35 i forord-
ning (EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 129

Gjennomgåelse

Innen 1. juni 2018 skal Kommisjonen vurdere 
gjennomføringen av dette direktiv og sende Euro-
paparlamentet og Rådet en rapport om denne. 
Den skal særlig vurdere følgende:
a) på grunnlag av rapporten fra EBA nevnt i 

artikkel 4 nr. 7, behovet for endringer for å 
redusere forskjeller på nasjonalt plan,

b) på grunnlag av rapporten fra EBA nevnt i 
artikkel 45 nr. 19, behovet for endringer for å 
redusere forskjeller på nasjonalt plan,

c) virkemåte og effektivitet med hensyn til den 
rollen EBA er gitt i henhold til dette direktiv, 
herunder megling.

Rapporten skal om nødvendig ledsages av et for-
slag til regelverk.

Uten hensyn til vurderingen omhandlet i før-
ste ledd skal Kommisjonen innen 3. juli 2017 
foreta en særlig vurdering av anvendelsen av 
artikkel 13, 18 og 45 når det gjelder EBAs fullmak-
ter til å foreta bindende megling for å ta hensyn til 
den framtidige utviklingen av regelverk for finan-
sielle tjenester. Rapporten og eventuelle tilknyt-
tede forslag skal ved behov videresendes til Euro-
paparlamentet og Rådet.

Artikkel 130

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2014 
vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som 
er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 
De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene.

Medlemsstatene skal anvende disse be-
stemmelsene fra 1. januar 2015.

Medlemsstatene skal imidlertid anvende 
bestemmelser som er vedtatt for å etterkomme 

48 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 
2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 
omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirfore-
tak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europapar-
laments- 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 rådsforord-
ning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 
av 12.6.2014, s. 190).
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avdeling IV kapittel IV avsnitt 5, senest fra 1. ja-
nuar 2016.

2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 skal, når de vedtas 
av medlemsstatene, inneholde en henvisning til 
dette direktiv, eller det skal vises til direktivet 
når de kunngjøres. Nærmere regler for henvis-
ningen fastsettes av medlemsstatene.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
og EBA teksten til de viktigste internrettslige 
bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

Artikkel 131

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at 
det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 124 trer i kraft 1. januar 2015.

Artikkel 132

Mottakere

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. mai 2014.

Vedlegg

Avsnitt A

Opplysninger som skal gis i gjenopprettings-
planer

Gjenopprettingsplanen skal omfatte følgende opp-
lysninger:
1) et sammendrag av planens hovedinnhold og 

en oversikt over den samlede gjenopprettings-
muligheten,

2) et sammendrag av vesentligste endringer i 
institusjonen siden den senest registrerte 
gjenopprettingsplanen,

3) en kommunikasjons- og offentliggjøringsplan 
som beskriver hvordan foretaket har til hen-
sikt å håndtere potensielle negative reaksjoner 
fra markedet,

4) en rekke kapital- og likviditetstiltak som er 
nødvendige for å opprettholde eller gjenopp-
rette institusjonens levedyktighet og finansi-
elle stilling,

5) en anslått tidsramme for gjennomføringen av 
planens vesentlige deler,

6) en nærmere beskrivelse av enhver vesentlig 
hindring for en effektiv og rettidig gjennomfø-
ring av planen, herunder vurdering av innvirk-
ningen på resten av konsernet, kunder og mot-
parter,

7) identifisering av kritiske funksjoner,
8) en nærmere beskrivelse av framgangsmåten 

for å fastsette verdien av og muligheten for å 
selge institusjonens hovedforretningsområ-
der, virksomheter og eiendeler,

9) en nærmere beskrivelse av hvordan gjenopp-
rettingsplanen er integrert i institusjonens 
ledelsesstruktur, samt av politikken og fram-
gangsmåtene for godkjenning av gjenoppret-
tingsplanen, og fastsettelse av hvilke personer 
i organisasjonen som har ansvar for å forbe-
rede og gjennomføre planen,

10)ordninger og tiltak for å opprettholde eller 
gjenopprette institusjonens ansvarlig kapital,

11)ordninger og tiltak for å sikre at institusjonen 
har egnet tilgang til alternative finansierings-
kilder, herunder potensielle likviditetskilder, 
en vurdering av tilgjengelig sikkerhet og av 
muligheten for å overføre likviditet mellom 
konsernforetak og forretningsområder, for å 
sikre at den fortsatt kan utøve sin virksomhet 
og oppfylle sine forpliktelser når de forfaller,

12)ordninger og tiltak for å redusere risiko og 
gjeldsgrad,

13)ordninger og tiltak for å omstrukturere forplik-
telser,

14)ordninger og tiltak for å omstrukturere forret-
ningsområder,

15)ordninger og tiltak som er nødvendige for å 
opprettholde løpende tilgang til finansmarke-
denes infrastrukturer,

16)ordninger og tiltak som er nødvendige for å 
opprettholde løpende drift av institusjonens 
operative prosesser, herunder infrastruktur og 
informasjonsteknologitjenester,

17) forberedende tiltak for å fremme salget av 
eiendeler eller forretningsområder innen fris-
ter som gjør det mulig å gjenopprette økono-
misk soliditet,

18)andre ledelsestiltak eller -strategier for å gjen-
opprette økonomisk soliditet, og den forven-
tede finansielle virkningen av disse tiltakene 
eller strategiene,

19)forberedende tiltak som institusjonen har truf-
fet eller har planer om å treffe for å lette gjen-
nomføringen av gjenopprettingsplanen, her-
under tiltak som er nødvendige for å gjøre det 
mulig å rekapitalisere institusjonen i rett tid,

For Europaparlamentet For Rådet

M. SCHULZ D. KOURKOULAS

President Formann
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20)en ramme av indikatorer som angir når 
egnede tiltak kan treffes i henhold til planen.

Avsnitt B

Opplysninger som omstruktureringsmyndig-
heter kan anmode institusjoner om å framlegge 
med sikte på utarbeiding og opprettholdelse av 
omstruktureringsplaner

Omstruktureringsmyndighetene kan anmode 
institusjoner om å framlegge minst følgende opp-
lysninger med sikte på utarbeiding og oppretthol-
delse av omstruktureringsplaner:
1) en nærmere beskrivelse av institusjonens 

organisasjonsstruktur, herunder en liste over 
alle juridiske personer,

2) angivelse av hver juridisk persons direkte 
eiere og andelen med og uten stemmerett,

3) hver juridisk persons beliggenhet, stiftelses-
stat, tillatelser og ledelse,

4) en oversikt over institusjonens kritiske funk-
sjoner og hovedforretningsområder, her-
under vesentlige eiendeler og forpliktelser 
knyttet til slike funksjoner og forretningsom-
råder, for hver juridisk person,

5) en nærmere beskrivelse av institusjonens 
deler og alle dens rettssubjekters forpliktelser, 
som et minstekrav inndelt etter type og stør-
relse av kortsiktig og langsiktig gjeld, sikrede, 
usikrede og uprioriterte forpliktelser,

6) nærmere opplysninger om de av institusjo-
nens forpliktelser som er kvalifiserte forplik-
telser,

7) en beskrivelse av de prosessene som er nød-
vendige for å fastslå hvem institusjonen har 
stilt sikkerhet for, hvem som innehar sikker-
heten og i hvilken jurisdiksjon sikkerheten 
befinner seg,

8) en beskrivelse av institusjonens og dens retts-
subjekters engasjementer utenfor balansen, 
herunder en oversikt per kritisk funksjon og 
hovedforretningsområde,

9) institusjonens vesentlige sikringer, herunder 
per juridisk person,

10) identifikasjon av institusjonens største eller 
mest kritiske motparter og en analyse av virk-
ningene av de største motpartenes svikt for 
institusjonens finansielle stilling,

11)hvert system der institusjonen foretar et bety-
delig antall handler eller handler for en betyde-
lig verdi, herunder per juridisk person, kritisk 
funksjon og hovedforretningsområde,

12)hvert betalings-, klarerings- eller oppgjørssys-
tem som institusjonen er direkte eller indi-
rekte medlem av, herunder per juridisk per-

son, kritisk funksjon og hovedforretningsom-
råde,

13)en nærmere angivelse og beskrivelse av de 
viktigste ledelsesinformasjonssystemene, her-
under for risikohåndtering, regnskapsføring 
samt finansiell og lovfestet rapportering, som 
anvendes av institusjonen, herunder per juri-
disk person, kritisk funksjon og hovedforret-
ningsområde,

14) identifikasjon av eierne av systemene angitt i 
punkt 13, tilknyttede tjenestenivåavtaler samt 
programvare og systemer eller lisenser, her-
under per rettssubjekt, kritisk funksjon og 
hovedforretningsområde,

15) identifikasjon av og en oversikt over de juri-
diske personene samt forbindelser og gjensi-
dig avhengighet mellom de ulike juridiske per-
sonene, for eksempel
– felles eller delt personale, anlegg og sys-

tem,
– kapital-, finansierings- eller likviditetsord-

ninger,
– eksisterende eller betingede kredittenga-

sjementer,
– motgarantiavtaler, avtaler om kryssikker-

het, bestemmelser om kryssmislighold og 
gjensidige avregningsavtaler for datterfore-
tak,

– risikooverføringer og ordninger for rygg-
mot-rygg-handel; tjenestenivåavtaler,

16)vedkommende myndighet og omstrukture-
ringsmyndigheten for hver juridisk person,

17)det medlemmet av ledelsesorganet som har 
ansvar for å gi de opplysningene som er nød-
vendige for å utarbeide institusjonens 
omstruktureringsplan, og eventuelt andre per-
soner som har ansvar for de ulike juridiske 
personene, kritiske funksjonene og hovedfor-
retningsområdene,

18)en beskrivelse av de ordningene institusjonen 
har etablert for å sikre at omstrukturerings-
myndigheten ved en eventuell omstrukture-
ring har alle nødvendige opplysninger, som 
fastsatt av omstruktureringsmyndigheten, for 
å kunne anvende omstruktureringsverktøyene 
og -fullmaktene,

19)alle avtaler som institusjonene og deres retts-
subjekter har inngått med tredjemann, og som 
kan sies opp som følge av en beslutning fra 
myndighetene om å anvende et omstrukture-
ringsverktøy, og hvorvidt følgene av oppsigel-
sen kan påvirke anvendelsen av omstrukture-
ringsverktøyet,

20)en beskrivelse av mulige likviditetskilder til 
støtte for omstruktureringen,
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21)opplysninger om heftelser på eiendeler, likvide 
eiendeler, virksomhet utenfor balansen, sik-
ringsstrategier og regnskapsføringspraksis.

Avsnitt C

Spørsmål som omstruktureringsmyndigheten 
skal ta hensyn til når den vurderer omstrukture-
ringsmulighetene for en institusjon eller et 
konsern

Når omstruktureringsmyndigheten vurderer 
omstruktureringsmulighetene for en institusjon 
eller et konsern, skal den ta hensyn til følgende:

Ved vurderingen av omstruktureringsmulighe-
tene for et konsern, skal henvisninger til en insti-
tusjon anses å omfatte alle institusjoner eller fore-
tak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller d), i et 
konsern,
1) i hvilket omfang institusjonen kan knytte 

hovedforretningsområder og kritiske funksjo-
ner til juridiske personer,

2) i hvilket omfang juridiske strukturer og fore-
taksstrukturer er tilpasset til hovedforret-
ningsområder og kritiske funksjoner,

3) i hvilket omfang det foreligger ordninger for å 
sikre tilstrekkelig personale, infrastruktur, 
finansiering, likviditet og kapital til å støtte og 
opprettholde hovedforretningsområder og kri-
tiske funksjoner,

4) i hvilket omfang de tjenesteavtalene som insti-
tusjonen har inngått, kan håndheves fullt ut 
dersom institusjonen omstruktureres,

5) i hvilket omfang institusjonens ledelsesstruk-
tur er hensiktsmessig med sikte på å håndtere 
og sikre overholdelse av institusjonens interne 
retningslinjer for tjenestenivåavtaler,

6) i hvilket omfang institusjonen har en fram-
gangsmåte for å overføre tjenester som ytes til 
tredjemann i henhold til tjenestenivåavtaler, i 
tilfeller der kritiske funksjoner eller hovedfor-
retningsområder atskilles,

7) i hvilket omfang det foreligger beredskapspla-
ner og tiltak for å sikre fortsatt tilgang til beta-
lings- og oppgjørssystemer,

8) i hvilket omfang ledelsesinformasjonssys-
temene er tilstrekkelige for å sikre at omstruk-
tureringsmyndighetene kan samle inn nøyak-
tige og fullstendige opplysninger om hovedfor-
retningsområder og kritiske funksjoner, med 
sikte på å lette en hurtig beslutningstaking,

9) i hvilket omfang ledelsesinformasjonssys-
temene til enhver tid kan gi de nødvendige 
opplysningene for en effektiv omstrukturering 
av institusjonen, selv når forholdene raskt 
endrer seg,

10) i hvilket omfang institusjonen har prøvd sine 
ledelsesinformasjonssystemer under stress-
scenarioer som definert av omstrukturerings-
myndigheten,

11) i hvilket omfang institusjonen kan sikre at 
ledelsesinformasjonssystemene oppretthol-
des både for den berørte institusjonen og den 
nye institusjon i tilfeller der de kritiske funk-
sjonene og hovedforretningsområdene er 
atskilt fra de øvrige funksjonene og forret-
ningsområdene,

12) i hvilket omfang institusjonen har fastsatt 
egnede framgangsmåter for å sikre at den gir 
omstruktureringsmyndighetene de opplysnin-
gene som er nødvendige for å identifisere inn-
skytere og beløpene som er dekket av inn-
skuddsgarantiordningene,

13)dersom konsernet anvender konserninterne 
garantier: i hvilket omfang disse garantiene gis 
på markedsvilkår og risikohåndteringssys-
temene for disse garantiene er solide,

14)dersom konsernet foretar rygg-mot-rygg-
transaksjoner: i hvilket omfang disse transak-
sjonene foretas på markedsvilkår og risiko-
håndteringssystemene for disse transaksjo-
nene er solide,

15) i hvilket omfang anvendelsen av disse konser-
ninterne garantiene eller rygg-mot-rygg-trans-
aksjonene øker spredningsvirkningen innen-
for konsernet,

16) i hvilket omfang konsernets juridiske struktur 
hindrer anvendelsen av omstrukturerings-
verktøy på grunn av antallet av juridiske perso-
ner, konsernstrukturens kompleksitet eller 
problemer med å tilpasse forretningsområ-
dene til konsernforetak,

17)omfanget og typen av institusjonens kvalifi-
serte forpliktelser,

18)dersom vurderingen omfatter et blandet hol-
dingselskap: i hvilket omfang omstrukturerin-
gen av konsernforetak som er institusjoner 
eller finansinstitusjoner, kan ha en negativ inn-
virkning på den ikke-finansielle delen av kon-
sernet,

19)hvorvidt det foreligger tjenestenivåavtaler, og 
hvor solide de er,

20)hvorvidt tredjestatsmyndigheter har de nød-
vendige omstruktureringsverktøyene for å 
støtte omstruktureringstiltak som treffes av 
omstruktureringsmyndigheter i Unionen, og 
omfanget av samordnede tiltak mellom 
myndigheter i Unionen og tredjestatsmyndig-
heter,

21)muligheten for å anvende omstrukturerings-
verktøy på en slik måte at omstrukturerings-
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målene nås, idet det tas hensyn til de tilgjenge-
lige verktøyene og institusjonens struktur,

22) i hvilket omfang konsernstrukturen gjør det 
mulig for omstruktureringsmyndigheten, med 
sikte på å oppnå høyest mulig verdi for konser-
net som helhet, å omstrukturere hele konser-
net eller ett eller flere av dets konsernforetak, 
uten at dette medfører en betydelig direkte 
eller indirekte negativ virkning for finanssys-
temet, tilliten i markedet, eller økonomien,

23)hvilke ordninger og midler som kan lette 
omstruktureringen i tilfeller der konserner 
har datterforetak som er etablert i ulike juris-
diksjoner,

24)hvor sannsynlig det er at omstrukturerings-
verktøyene anvendes på en slik måte at 
omstruktureringsmålene nås, idet det tas hen-
syn til potensiell innvirkning på kreditorer, 

motparter, kunder og personale, og hvilke til-
tak tredjestatsmyndigheter vil kunne treffe,

25) i hvilket omfang det kan foretas en tilstrekke-
lig vurdering av hvordan omstruktureringen 
av institusjonen vil påvirke finanssystemet og 
tilliten i finansmarkedene,

26) i hvilket omfang omstruktureringen av institu-
sjonen kan ha en betydelig direkte eller indi-
rekte negativ innvirkning på finanssystemet, 
tilliten i markedet, eller økonomien,

27) i hvilket omfang spredningsvirkninger for 
andre institusjoner eller finansmarkedene kan 
begrenses gjennom anvendelsen av omstruk-
tureringsverktøyene og -fullmaktene,

28) i hvilket omfang omstruktureringen av institu-
sjonen kan ha en vesentlig innvirkning på beta-
lings- og oppgjørssystemer.





Prop. 8 S
(2018 – 2019)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

P
ro

p
. 8

 S (2
0

1
8

 –2
0

1
9

)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om 

innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme 
for gjenoppretting og omstrukturering av  

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. 
(krisehåndteringsdirektivet)

G
odkjenning av E

Ø
S-kom

itébeslutning om
 direktiv 2

0
1

4
/5

9
/E

U
  (krisehåndteringsdirektivet)

Bestilling av publikasjoner
 
Offentlige institusjoner:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 22 24 00 00
 
Privat sektor:
Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub
E-post: offpub@fagbokforlaget.no
Telefon: 55 38 66 00
 
Publikasjonene er også tilgjengelige på
www.regjeringen.no
 
Trykk: 07 Media AS – 11/2018

   07 MEDIA – 2041 0379

M
IL

JØ

MERKET   TRYKKERI


	Prop. 8 S (2018 – 2019)
	Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak m...
	1 Bakgrunn
	2 Nærmere om rettsakten
	3 Beslutningen i EØS-komiteen
	3.1 Særlig om tilpasningstekst

	4 Forholdet til norsk rett
	5 Økonomiske og administrative konsekvenser
	6 Vurdering
	Forslag
	til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdi...
	I

	Vedlegg 1
	EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), vedlegg XII (Fri bevegelighet for kapital) og vedlegg XXII (Selskapsrett)

	Vedlegg 2
	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirekti...

	Blank Page
	Blank Page


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GAN_Bestroket_11.06.icc)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[07_HiRes]'] [Based on '07_Oslo_HiRes'] [Based on 'GAN_HiRes'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1000 1000]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


