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Minstekrav til ansvarlige forpliktelser (MREL) etter EUs 

krisehåndteringsdirektiv  
 

Etter EUs direktiv om krisehåndtering av banker mv. («Bank Recovery and Resolution 

Directive», BRRD) skal det fastsettes minstekrav til fordringer som kan nedskrives, 

konverteres til ny egenkapital mv. («minimum requirement for own funds and eligible 

liabilities», MREL), jf. direktivet art. 45. MREL-kravet for den enkelte institusjon skal 

fastsettes av den nasjonale krisehåndteringsmyndigheten, og angis i prosent av institusjonens 

samlede forpliktelser og ansvarlige kapital.  

 

MREL-kravet skal som et minimum baseres på nærmere angitte skjønnsmessige kriterier i 

direktivet, og EU-kommisjonen kan fastsette nærmere regler for anvendelsen av disse. I 

tillegg kan en på nasjonalt nivå etter direktivet art. 45 nr. 2 «provide for additional criteria» 

for hvordan MREL-kravet skal fastsettes. EU-kommisjonen skal etter direktivet art. 45 nr. 18 

legge frem for Rådet og Parlamentet «a legislative proposal on the harmonised application of» 

MREL-kravet innen utgangen av 2016, basert på en rapport fra EBA. Vi forstår det slik at 

disse ennå ikke fastsatte kravene er til diskusjon mellom EU-kommisjonen og EBA. 

 

Banklovkommisjonen utreder for tiden hvordan krisehåndteringsdirektivet bør gjennomføres i 

norsk lovgivning. Lovreglene må utfylles av forskriftsregler for å dekke dybden i direktivets 

bestemmelser og nasjonale valg. Finans Norge har i brev 18. april 2016 til departementet 

anført at det er behov for å igangsette arbeidet med utformingen av de nærmere norske 

MREL-reglene, og bl.a. pekt på usikkerhet i markedet og hensynet til bankenes 

kapitalplanlegging. Kopi av brevet er vedlagt. 

 

MREL-kravene er en sentral del av det kommende krisehåndteringsregelverket, og innebærer 

en ny type regulering av bankenes tapsabsorberende evne. I tillegg til de lovmessige rammene 

som for tiden utredes av Banklovkommisjonen, vil det etter departementets vurdering være 

hensiktsmessig å få avklart tidlig hvilke premisser som vil ligge til grunn for innføringen av 



 

Side 2 

MREL-kravene. Som en forberedelse til de aktuelle deler av det senere forskriftsarbeidet ber 

vi derfor Finanstilsynet om å utarbeide  

 

a) en oversikt over hvordan andre land har anvendt handlefriheten i direktivets MREL-

regler (jf. EBA og EU-kommisjonens gjennomgang) og 

 

b) en økonomisk analyse av de ulike handlingsalternativer norske myndigheter står 

overfor i gjennomføringen og anvendelsen av MREL-reglene, herunder valg av 

kriterier og nivå på de individuelle MREL-kravene. 

 

 

Vi ber om Finanstilsynets svar innen utgangen av februar 2017. 
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