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MREL og krav til etterstillelse etter BRRD2   
 

Vi viser til brev 19. november 2020 fra Finans Norge til Finansdepartementet med 

spørsmål om forståelsen av rammene for krav til etterstillelse ved fastsettelse av MREL 

etter direktiv (EU) 2019/879 (BRRD2). Som Finans Norge viser til, er norsk gjennom-

føring av BRRD2 og øvrige deler av den såkalte bankpakken utredet i en arbeidsgruppe-

rapport som var på høring til 6. januar 2021.  

 

Arbeidsgruppen har redegjort for de aktuelle reglene i avsnitt 3.1.2 og 3.2.2 i rapporten. 

Hovedregelen etter BRRD2 art. 45c nr. 3 er at MREL etter risikovektet metode skal 

fastsettes til et beløp tilsvarende to ganger minstekravene etter pilar 1 og 2 med mulig 

tillegg av en markedstillitsbuffer som skal tilsvare kapitalbufferkravene med unntak av 

det motsykliske bufferkravet. MREL kan oppfylles med ansvarlig kapital og konvertibel 

gjeld etter BRRD2 art. 45b, med unntak av den rene kjernekapitalen som brukes til å 

oppfylle kapitalbufferkravene, jf. direktiv (EU) 2019/878 (CRD5) art. 128 fjerde ledd. 

For MREL etter uvektet metode gjelder egne regler. 

 

Etter BRRD2 art. 45c nr. 5 skal MREL for foretak med en forvaltningskapital over 100 

mrd. euro minst tilsvare 13,5 pst. av risikovektede eiendeler, og dette beløpet skal 

dekkes av etterstilte instrumenter, det vil si ansvarlig kapital (unntatt bufferkapital, som 

nevnt over) og etterstilt gjeld. Krisehåndteringsmyndigheten kan etter art. 45c nr. 6 

gjøre det samme gjeldende også for mindre foretak på visse vilkår. 

 

Krisehåndteringsmyndigheten kan etter BRRD2 art. 45b nr. 4, 5 og 7 på visse vilkår 

fastsette at et høyere beløp skal dekkes av etterstilte instrumenter. Krisehåndterings-

myndigheten kan da som hovedregel ta utgangspunkt i det høyeste av et beløp 



 

Side 2 

tilsvarende 8 pst. av forvaltningskapitalen og et beløp tilsvarende to ganger minste-

kravene etter pilar 1 og 2 med tillegg av kapitalbufferkravene. Disse grensene gjelder 

summen av den etterstilte delen av MREL etter risikovektet metode og kapitalbuffer-

kravene. Dette er uttrykt i BRRD2 art. 45b nr. 6 annet ledd ved at etterstillelseskrav 

etter grensene i art. 45b nr. 4, 5 og 7 kan dekkes av all ansvarlig kapital og etterstilt 

gjeld, inkludert den rene kjernekapitalen som brukes til å oppfylle kapitalbufferkravene. 

Det vil si at krisehåndteringsmyndigheten ved fastsettelse av hvor mye av MREL som 

skal dekkes av etterstilte instrumenter, som hovedregel ikke kan fastsette et beløp som 

overstiger de nevnte grensene fratrukket kapitalbufferkravene. Blant myndighetene 

som har fastsatt MREL og etterstillelseskrav slik etter BRRD2, er Finanstilsynet i 

Danmark og den sentrale krisehåndteringsmyndigheten i eurosonen, Single Resolution 

Board (SRB). I Sverige har Riksgälden nylig gitt uttrykk for samme forståelse av 

reglene.   

 

Som omtalt i avsnitt 3.2.2 i arbeidsgrupperapporten, er det imidlertid en rekke nærmere 

regler og unntak som gjelder for ulike grupper av foretak ved fastsettelse av krav til 

etterstillelse. 
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