
3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/691 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/61 

av 10. oktober 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn  

til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittin-

stitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 460, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I den tidlige «likviditetsfasen» av finanskrisen som begynte i 2007, opplevde mange kredittinstitusjoner store 

vanskeligheter til tross for at de hadde et tilstrekkelig kapitalnivå, fordi de ikke hadde forvaltet sin likviditetsrisiko på en 

forsvarlig måte. Noen kredittinstitusjoner ble for avhengige av kortsiktig finansiering, som raskt ble borte da 

finanskrisen inntraff. Slike kredittinstitusjoner ble deretter sårbare når det gjaldt likviditetsetterspørsel, ettersom de ikke 

hadde tilstrekkelige likvide midler til å dekke etterspørselen etter midler (utgående strømmer) i stressperioden. 

Kredittinstitusjonene ble derfor tvunget til å realisere eiendeler i et krisesalg, noe som skapte en selvforsterkende 

nedadgående prisspiral og manglende tillit til markedet, som i sin tur utløste en solvenskrise. Til slutt ble mange 

kredittinstitusjoner for avhengige av likviditetstilførsel fra sentralbankene og måtte reddes ved hjelp av store innskudd 

av midler fra statskassen. Det ble dermed åpenbart at det var nødvendig å utarbeide et detaljert krav til likviditetsreserve 

for å unngå denne risikoen, ved å gjøre kredittinstitusjoner mindre avhengige av kortsiktig finansiering og 

likviditetstilførsel fra sentralbankene og mer motstandsdyktige mot plutselige likviditetsforstyrrelser. 

2) Artikkel 412 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 pålegger et krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner generelt 

uttrykt som en forpliktelse til å ha «tilstrekkelige likvide eiendeler til en samlet verdi som dekker utgående 

pengestrømmer minus inngående pengestrømmer i stressituasjoner». I henhold til artikkel 460 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 gis Kommisjonen myndighet til nærmere å fastsette kravet til likviditetsreserve og under hvilke 

omstendigheter vedkommende myndigheter må pålegge kredittinstitusjoner særlige nivåer for inn- og utgående 

strømmer for å ta hensyn til konkrete risikoer som de er eksponert for. I samsvar med betraktning 101 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 bør reglene tilsvare den likviditetsreservedekningen som er fastsatt i de internasjonale reglene for måling 

av, standarder for og overvåking av likviditetsrisikoen fra Basel-komiteen for banktilsyn (heretter kalt «Basel-

komiteen»), idet det tas hensyn til særlige forhold på unionsplan og nasjonalt plan. Fram til den fullstendige 

gjennomføringen av kravet til likviditetsreserve fra 1. januar 2018, bør medlemsstatene kunne anvende et krav til 

likviditetsreserve på opptil 100 % for kredittinstitusjoner i samsvar med nasjonal rett. 

3) I samsvar med Basel-komiteens likviditetsstandarder bør det vedtas regler for å definere kravet til likviditetsreserve som 

forholdet mellom en kredittinstitusjons buffer av «likvide midler» og dens «netto utgående pengestrømmer» over en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 
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stressperiode på 30 kalenderdager. «Netto utgående pengestrømmer» bør beregnes ved at kredittinstitusjonens 

inngående pengestrømmer trekkes fra dens utgående pengestrømmer. Likviditetsreservedekningen bør uttrykkes som en 

prosentdel og fastsettes til minst 100 % når den er gjennomført fullt ut, noe som viser at en kredittinstitusjon har 

tilstrekkelig likvide midler til å dekke sine netto utgående pengestrømmer i en stressperiode på 30 dager. I løpet av 

denne perioden bør en kredittinstitusjon raskt kunne konvertere sine likvide midler til kontanter uten å gjøre bruk av 

sentralbanklikviditet eller offentlige midler, noe som kan føre til at dens likviditetsreservedekning midlertidig faller 

under nivået på 100 %. Dersom dette skjer eller forventes å skje, uansett tidspunkt, bør kredittinstitusjoner oppfylle de 

særlige kravene fastsatt i artikkel 414 i forordning (EU) nr. 575/2013, slik at de innen rimelig tid kan gjenopprette 

likviditetsreservedekningen til minstenivået. 

4) Bare fritt omsettelige eiendeler som raskt kan konverteres til kontanter i private markeder innen kort tid og uten 

vesentlig verditap, bør defineres som «likvide midler» når det gjelder kredittinstitusjoners likviditetsbuffere. I samsvar 

med del 6 i forordning (EU) nr. 575/2013 og Basel-komiteens klassifisering av likvide midler bør egnede regler skille 

mellom eiendeler med svært høy likviditet og kredittkvalitet (nivå 1-eiendeler) og eiendeler med høy likviditet og 

kredittkvalitet (nivå 2-eiendeler). Sistnevnte bør videre inndeles i nivå 2A-eiendeler og nivå 2B-eiendeler. 

Kredittinstitusjoner bør ha en tilstrekkelig diversifisert buffer av likvide midler, idet det tas hensyn til deres relative 

likviditet og kredittkvalitet. Hvert nivå og delnivå bør derfor være omfattet av særlige krav om avkorting av og grenser 

for den samlede bufferen, og det bør, når det er relevant, stilles forskjellige krav til nivåer og delnivåer og til kategorier 

av likvide midler på samme nivå eller delnivå, som bør være strengere jo lavere likviditetsklassifisering de har. 

5) Visse allmenne og operasjonelle krav bør anvendes på likvide midler for å sikre at de kan konverteres til kontanter innen 

kort tid, med forbehold for visse unntak for angitte nivå 1-eiendeler, når det er relevant. Av disse kravene bør det framgå 

at likvide midler bør være fri for eventuelle salgshindringer, lette å verdsette og notert på anerkjente børser eller 

omsettelige på aktive salgs- eller gjenkjøpsmarkeder. De bør også sikre at kredittinstitusjonens likviditets-

styringsfunksjon til enhver tid har tilgang til og kontroll over sine likvide midler, og at eiendelene som utgjør 

likviditetsbufferen, er tilstrekkelig diversifiserte. Diversifisering er viktig for å sikre at en kreditt institusjons mulighet til 

raskt å realisere likvide midler uten betydelig verditap ikke begrenses av at disse eiendelene er sårbare for en felles 

risikofaktor. Det bør også kreves at kredittinstitusjoner sikrer at deres likvide midler og deres netto utgående 

pengestrømmer angis i samme valuta, for å hindre at en for stor valutaubalanse begrenser deres mulighet til å anvende 

likviditetsbufferen for å dekke utgående pengestrømmer i en bestemt valuta i en stressperiode. 

6) I samsvar med anbefalingene fra Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) i dennes rapport av 20. desember 2013, 

som er utarbeidet i henhold til artikkel 509 nr. 3 og 5 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør alle typer obligasjoner som er 

utstedt eller garantert av medlemsstaters sentralmyndigheter og sentralbanker, samt slike som er utstedt eller garantert 

av overnasjonale institusjoner, gis nivå 1-status. Som bemerket av EBA finnes det sterke tilsynsargumenter for ikke å 

forskjellsbehandle ulike medlemsstater, ettersom det å utelukke visse stat sobligasjoner fra nivå 1, vil oppmuntre til 

investering i andre statsobligasjoner i Unionen, noe som ville føre til oppsplitting av det indre marked og øke risikoen 

for gjensidig smitte mellom kredittinstitusjoner og deres stater (heretter kalt «forbindelsen mellom banker og stat») i en 

krise. Når det gjelder tredjestater, bør nivå 1-status gis til eksponeringer mot sentralbanker og stater som er tildelt en 

risikovekt på 0 % i henhold til kredittrisikoreglene i del 3 avdeling II i forordning (EU) nr. 575/2013, som fastsatt i 

Basel-komiteens standard. Eksponeringer mot regionale myndigheter, lokale myndigheter og offentlige foretak bør gis 

nivå 1-status bare dersom de behandles som eksponeringer mot sentralmyndighetene og sistnevnte har en risikovekt på  

0 % i samsvar med de samme kredittrisikoreglene. Samme status bør tildeles eksponeringer mot multilaterale 

utviklingsbanker og internasjonale organisasjoner med en risikovekt på 0 %. Ettersom disse eiendelene har svært høy 

likviditet og kredittkvalitet, bør kredittinstitusjoner kunne ha dem i sine buffere uten begrensning, og de bør ikke være 

omfattet av et avkortings- eller diversifiseringskrav. 

7) Eiendeler utstedt av kredittinstitusjoner bør generelt ikke anerkjennes som likvide midler, men nivå 1-behandling bør gis 

for bankeiendeler som støttes av medlemsstatenes regjeringer, for eksempel støttelångivere og statseide långivere, og for 

private bankeiendeler med en uttrykkelig statsgaranti. Det sistnevnte er en arv fra finanskrisen som bør fases ut, og 

derfor bør bare bankeiendeler med en statsgaranti som ble gitt eller bevilget før 30. juni 2014, godtas som likvide 

midler. Tilsvarende bør prioriterte obligasjoner som er utstedt av visse nærmere angitte kapitalforvaltningsenheter i 
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visse medlemsstater, behandles som nivå 1-eiendeler i henhold til de samme kravene som får anvendelse på 

eksponeringer mot sentralmyndighetene i de respektive medlemsstatene, men bare med tidsbegrenset virkning. 

8) Obligasjoner med fortrinnsrett er gjeldsinstrumenter som er utstedt av kredittinstitusjoner og sikret med en 

fordringsmasse av eiendeler som vanligvis består av pantelån eller offentlig gjeld som investorer har en privilegert 

fordring på ved et eventuelt mislighold. Sikkerheten som stilles for dem, og visse sikkerhetsegenskaper, for eksempel 

kravet om at utstederen skal erstatte misligholdte eiendeler i fordringsmassen og holde fordringsmassens verdi på et nivå 

som overstiger obligasjonenes pålydende verdi («eiendelsdekningskravet»), har bidratt til å gjøre obligasjoner med 

fortrinnsrett til rentebærende instrumenter med relativt lav risiko som har en viktig finansieringsrolle i de fleste 

medlemsstaters pantelånsmarkeder. I visse medlemsstater overstiger utstedelsen av utestående obligasjoner med 

fortrinnsrett gruppen av utestående statsobligasjoner. Særlig viste visse obligasjoner med fortrinnsrett i risikoklasse  

1 utmerkede likviditetsresultater i perioden fra 1. januar 2008 til 30. juni 2012, som EBA analyserte i sin rapport. EBA 

anbefalte likevel at disse obligasjonene med fortrinnsrett skulle behandles som nivå 2A-eiendeler for å oppnå samsvar 

med Basel-komiteens standarder. I lys av betraktningene ovenfor om deres kredittkvalitet, likviditetsresultater og rolle i 

finansieringsmarkedene i Unionen, er det imidlertid hensiktsmessig å behandle disse obligasjonene med fortrinnsrett i 

risikoklasse 1 som nivå 1-eiendeler. For å unngå for stor konsentrasjonsrisiko, og som en motsetning til andre nivå  

1-eiendeler, bør beholdninger av obligasjoner med fortrinnsrett i risikoklasse 1 i likviditetsbufferen være omfattet av en 

øvre grense på 70 % av den samlede bufferen, en avkorting på minst 7 % og diversifiseringskravet. 

9) Obligasjoner med fortrinnsrett i risikoklasse 2 bør anerkjennes som nivå 2A-eiendeler som er omfattet av samme øvre 

grense (40 %) og avkorting (15 %) som andre likvide midler på dette nivået. Dette kan berettiges på grunnlag av 

tilgjengelige markedsdata som viser at obligasjoner med fortrinnsrett i risikoklasse 2 har større likviditet enn andre 

sammenlignbare nivå 2A- og 2B-eiendeler, for eksempel verdipapirer med sikkerhet i lån med pant i bolig («RMBS») i 

risikoklasse 1. Dersom disse obligasjonene med fortrinnsrett kan inngå i likviditetsbufferen, vil det dessuten bidra til å 

diversifisere gruppen av tilgjengelige eiendeler i bufferen og hindre utilbørlig forskjellsbehandling eller en 

terskelvirkning mellom dem og obligasjoner med fortrinnsrett i risikoklasse 1. Det bør imidlertid bemerkes at en 

betydelig andel av disse obligasjonene med fortrinnsrett havnet i risikoklasse 2 som følge av en nedjustert 

kredittvurdering fra sentralmyndigheten i medlemsstaten der utstederen var etablert. Dette gjenspeilet den 

landspesifikke øvre grensen som vanligvis inngår i kredittvurderingsbyråenes metoder, og som hindrer at finansielle 

instrumenter vurderes høyere enn et visst nivå i forhold til deres respektive statspapirvurdering. Landspesifikke øvre 

grenser utelukket dermed at obligasjoner med fortrinnsrett som var utstedt i disse medlemsstatene, kunne plasseres i 

risikoklasse 1, uansett kredittkvalitet, noe som i sin tur reduserte deres likviditet sammenlignet med obligasjoner med 

fortrinnsrett av tilsvarende kvalitet utstedt i medlemsstater som ikke ble nedjustert. Som en følge av dette har 

finansieringsmarkedene i Unionen blitt  svært fragmenterte, noe som understreker behovet for å finne et egnet alternativ 

til eksterne kredittvurderinger som et av kriteriene innenfor tilsynslovgivningen når det gjelder å klassifisere likviditets - 

og kredittrisikoen for obligasjoner med fortrinnsrett og andre kategorier av eiendeler. I samsvar med artikkel 39b nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1060/2009(1) skal Kommisjonen innen 31. desember 2015 framlegge en 

rapport om alternative verktøyer til kredittvurderinger, med sikte på å fjerne alle henvisninger til kredittvurderinger i 

Unionsretten for reguleringsformål innen 1. januar 2020. 

10) Når det gjelder verdipapirer med sikkerhet i eiendeler («asset-backed securities», ABS), har EBA i samsvar med sine 

egne empiriske resultater og Basel-komiteens standard anbefalt at bare RMBS-er i risikoklasse 1 anerkjennes som nivå 

2B-eiendeler og omfattes av en avkorting på 25 %. Det er også hensiktsmessig å avvike fra denne anbefalingen og 

utvide nivå 2B slik at det også omfatter visse ABS-er med sikkerhet i andre eiendeler. Et bredere utvalg av kvalifiserte 

underkategorier av eiendeler ville føre til økt diversifisering i likviditetsbufferen og fremme finansieringen av 

realøkonomien. Ettersom tilgjengelige markedsdata tyder på at det er en lav korrelasjon mellom ABS-er og andre 

likvide midler, for eksempel statsobligasjoner, ville forbindelsen mellom banker og stat dessuten bli svekket, og 

fragmenteringen på det indre marked ville bli redusert. I tillegg er det dokumentert at investorer har en tendens til å 

samle ABS-er av høy kvalitet med kort veid gjennomsnittlig løpetid og høye forskuddsbetalinger i perioder med 

finansiell ustabilitet, ettersom disse raskt kan konverteres til kontanter og anses som en sikker likviditetskilde. Dette er 

særlig tilfellet med ABS-er med sikkerhet i billån og leasingavtaler for finansiering av motorvogner (heretter kalt «ABS-

er med sikkerhet i billån»), som hadde en prisvolatilitet og kjøpskurs-salgskurs-differanser som kan sammenlignes med 

RMBS-er i perioden 2007–2012. Visse deler av forbrukerkreditt-ABS-er, for eksempel kredittkort, viste også 

tilsvarende gode likviditetsnivåer. Videre kan det å tillate ABS-er med sikkerhet i realøkonomiske eiendeler, som de 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 302 av 17.11.2009,  

s. 1). 
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allerede nevnte og lån til SMB-er, bidra til økonomisk vekst, ettersom det vil sende et positivt signal til investorer i 

forbindelse med disse eiendelene. Egnede regler bør derfor anerkjenne ABS-er med sikkerhet ikke bare i lån med pant i 

bolig, men også i billån, forbrukerkreditt- og SMB-lån samt nivå 2B-eiendeler. For å bevare likviditetsbufferens 

integritet og funksjonalitet bør en slik anerkjennelse imidlertid være omfattet av visse krav om høy kvalitet, i samsvar 

med kriteriene som skal anvendes på enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer i annet regelverk for 

finanssektoren. Særlig for RMBS-er bør kravene om høy kvalitet omfatte overholdelse av visse grenser for forholdet 

mellom lånet og verdien eller mellom lånet og inntekten, men disse grensene bør ikke anvendes på RMBS-er som er 

utstedt før kravet til likviditetsreserve får anvendelse. For å ta hensyn til den mindre høye likviditeten som er observert 

for ABS-er med sikkerhet i forbrukerkreditt- og SMB-lån i forhold til RMBS-er og ABS-er med sikkerhet i billån, bør 

den førstnevnte være omfattet av en større avkorting (35 %). Alle ABS-er bør, i likhet med andre nivå 2B-eiendeler, 

være omfattet av den samlede øvre grensen på 15 % for likviditetsbufferen og av diversifiseringskravet. 

11) Reglene for klassifisering, krav, øvre grenser og avkortinger for de gjenstående nivå 2A- og 2B-eiendelene bør være 

nøye tilpasset Basel-komiteens og EBAs anbefalinger. Aksjer og andeler i innretninger for kollektiv investering («IKI») 

bør imidlertid behandles som likvide midler på samme nivå og i samme kategori som de underliggende eiendelene for 

innretningen for kollektiv investering. 

12) I forbindelse med fastsettelsen av likviditetsreservedekningen er det også hensiktsmessig å ta hensyn til den sentraliserte 

likviditetsstyringen i samarbeidsnettverk og institusjonelle beskyttelsesordninger der den sentrale institusjonen eller det 

sentrale organet har en funksjon som tilsvarer en sentralbanks funksjon, ettersom medlemmene av nettverket eller 

ordningen vanligvis ikke har direkte tilgang til sentralbanken. Folioinnskudd fra medlemmene av nettverket i den 

sentrale institusjonen og annen likviditetsfinansiering som er tilgjengelig for disse fra den sentrale institusjonen, bør 

derfor anerkjennes som likvide midler i egnede regler. Innskudd som ikke anses som likvide midler, bør omfattes av de 

gunstigere satsene for utgående strømmer som tillates for operasjonelle innskudd. 

13) Satsen for utgående strømmer for stabile massemarkedsinnskudd bør fastsettes til en standardsats på 5 %, men en 

gunstigere sats for utgående strømmer på 3 % bør tillates for alle kredittinstitusjoner som er tilknyttet en 

innskuddsgarantiordning i en medlemsstat som oppfyller visse strenge kriterier. For det første bør det tas hensyn til 

medlemsstatenes gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU om innskuddsgarantiordninger(1). 

For det andre bør en medlemsstats ordning oppfylle særlige krav knyttet til tilbakebetalingsperioden, forhånds -

finansiering og tilgang til ytterligere finansielle midler i tilfelle av et stort uttak fra dens reserver. Videre bør den 

gunstigere satsen på 3 % anvendes med forbehold for Kommisjonens forhåndstillatelse, som bør gis bare dersom 

Kommisjonen er overbevist om at medlemsstatens innskuddsgarantiordning oppfyller kriteriene ovenfor, og at det ikke 

finnes noen tvingende hensyn som gjelder virkemåten til det indre marked for massemarkedsinnskudd. Den gunstigere 

satsen på 3 % for stabile massemarkedsinnskudd skal ikke under noen omstendighet anvendes før 1. januar 2019. 

14) Kredittinstitusjoner bør kunne identifisere andre massemarkedsinnskudd som omfattes av høyere avviklingssatser. 

Egnede regler som bygger på EBAs retningslinjer om massemarkedsinnskudd som omfattes av forskjellige utgående 

strømmer, bør angi kriteriene for å identifisere disse massemarkedsinnskuddene på grunnlag av deres særlige 

egenskaper, det vil si det samlede innskuddets størrelse, innskuddets art, godtgjøringen, sannsynligheten for uttak og 

hvorvidt innskyteren er innenlandsk eller utenlandsk. 

15) Det kan ikke tas for gitt at kredittinstitusjoner alltid vil få likviditetsstøtte fra andre foretak som tilhører samme gruppe 

eller samme institusjonelle beskyttelsesordning, dersom de får problemer med å oppfylle sine betalingsforpliktelser. 

Dersom det ikke er gitt unntak for anvendelsen av likviditetsreservedekningen på individuelt nivå i samsvar med 

artikkel 8 eller 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør imidlertid pengestrømmer mellom to kredittinstitusjoner som 

tilhører samme gruppe eller samme institusjonelle beskyttelsesordning, i prinsippet få symmetriske satser for inngående 

og utgående strømmer for å unngå likviditetstap på det indre marked, forutsatt at alle nødvendige beskyttelsestiltak er 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU av 16. april 2014 om innskuddsgarantiordninger (EUT  L 173 av 12.6.2014, s. 149). 
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truffet og berørte vedkommende myndigheter har gitt sin tillatelse på forhånd. Slik særbehandling bør bare gis for 

grensekryssende strømmer på grunnlag av ytterligere objektive kriterier, herunder en lav likviditetsrisikoprofil for 

tilbyderen og mottakeren. 

16) For å hindre at kredittinstitusjoner utelukkende anvender forventede inngående st rømmer for å oppfylle sin 

likviditetsreservedekning, og for å sikre en minstebeholdning av likvide midler, bør beløpet for inngående strømmer 

som kan motregnes mot utgående strømmer, utgjøre høyst 75 % av de samlede forventede utgående strømmene. 

Ettersom det finnes spesialiserte forretningsmodeller, bør imidlertid visse unntak fra denne øvre grensen tillates, enten 

helt eller delvis, for å gjennomføre forholdsmessighetsprinsippet, forutsatt at vedkommende myndigheter har gitt sin 

tillatelse på forhånd. Dette bør omfatte et unntak for strømmer innenfor konsern og innenfor institusjonelle 

beskyttelsesordninger og kredittinstitusjoner som spesialiserer seg i formidlingspantelån eller i leasing og fordrings-

diskontering. I tillegg bør kredittinstitusjoner som spesialiserer seg i finansiering av kjøp av motorvogner eller i 

forbrukerkredittlån, kunne anvende en høyere øvre grense på 90 %. Disse unntakene bør kunne gis på både individuelt 

og konsolidert nivå, men bare dersom visse kriterier er oppfylt. 

17) Likviditetsreservedekningen bør gjelde for kredittinstitusjoner både på individuelt og konsolidert grunnlag, med mindre 

vedkommende myndigheter avstår fra å anvende den på individuelt grunnlag i samsvar med artikkel 8 eller 10 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. Ved konsolidering av datterforetak i tredjestater bør det tas behørig hensyn til de 

gjeldende kravene til likviditetsreserve i disse statene. Unionens konsolideringsregler bør derfor ikke gi likvide midler, 

utgående pengestrømmer eller inngående strømmer i datterforetak i tredjestater en gunstigere behandling enn den som er 

tilgjengelig i henhold til nasjonal rett i disse tredjestatene. 

18) I samsvar med artikkel 508 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal Kommisjonen senest 31. desember 2015 meddele 

medregelgiverne hvorvidt og hvordan kravet til likviditetsreserve i del 6 bør anvendes på verdipapirforetak. Inntil denne 

bestemmelsen får anvendelse, bør verdipapirforetak fortsatt være omfattet av medlemsstatenes nasjonale rett om krav til 

likviditetsreserve. Verdipapirforetak bør imidlertid være omfattet av likviditetsreservedekningen som er fastsatt i denne 

forordningen på konsolidert grunnlag, dersom de inngår i bankkonserner. 

19) Kredittinstitusjoner skal underrette vedkommende myndigheter om kravet til likviditetsreserve som nærmere angitt i 

denne forordningen, i samsvar med artikkel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

20) For å gi kredittinstitusjoner tilstrekkelig tid til å oppfylle det detaljerte kravet til likviditetsreserve fullt ut, bør det  fases 

inn i samsvar med tidsplanen fastsatt i artikkel 460 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, som starter med minst 60 % fra 

1. oktober 2015 og øker til 100 % 1. januar 2018. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

AVDELING I 

LIKVIDITETSRESERVEDEKNINGEN 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter regler som presiserer kravet til likviditetsreserve fastsatt i artikkel 412 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

Artikkel 2 

Virkeområde og anvendelse  

1.  Denne forordningen får anvendelse på kredittinstitusjoner som er omfat tet av tilsyn i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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2.  Kredittinstitusjoner skal overholde denne forordningen på individuelt grunnlag i samsvar med artikkel 6 nr. 4 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. Vedkommende myndigheter kan helt eller delvis gi unntak fra anvendelsen av denne forordningen på 

individuelt grunnlag for en kredittinstitusjon i samsvar med artikkel 8 og 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, forutsatt at 

vilkårene som er fastsatt der, er oppfylt. 

3.  Dersom et konsern består av en eller flere kredittinstitusjoner, skal morinstitusjonen i EU, institusjonen som kontrolleres 

av et finansielt morholdingselskap i EU, eller institusjonen som kontrolleres av et blandet finansielt morholdingselskap i EU , 

anvende forpliktelsene fastsatt i denne forordningen på konsolidert grunnlag i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 og alle følgende bestemmelser: 

a)  Eiendeler i tredjestater som oppfyller kravene fastsatt i avdeling II og innehas av datterforetak i en tredjestat, skal ikke 

anerkjennes som likvide midler i forbindelse med konsolidering dersom de ikke anses som likvide midler i henhold til 

nasjonal rett i tredjestaten som fastsetter kravet til likviditetsreserve. 

b)  Utgående pengestrømmer i et datterforetak i en tredjestat som er underlagt den tredjestatens nasjonale rett som fastsetter 

kravet til likviditetsreserve til høyere prosentdeler enn det som er angitt i avdeling III, skal konsolideres i samsvar med de 

høyere satsene som er angitt i tredjestatens nasjonale rett. 

c)  Inngående pengestrømmer i et datterforetak i en tredjestat som er underlagt den tredjestatens nasjonale rett som fastsetter 

kravet til likviditetsreserve til lavere prosentdeler enn det som er angitt i avdeling III, skal konsolideres i samsvar med de 

lavere satsene som er angitt i tredjestatens nasjonale rett. 

d)  Verdipapirforetak i et konsern skal omfattes av artikkel 4 i denne forordningen på konsolidert grunnlag og av artikkel 412 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 i forbindelse med definisjonen av likvide midler, utgående pengestrømmer og inngående 

pengestrømmer på både individuelt og konsolidert grunnlag. Med forbehold for dette nummeret skal verdipapirforetak 

fortsatt være omfattet av det detaljerte kravet til likviditetsreservedekning for verdipapirforetak som er fastsatt i 

medlemsstatenes nasjonale rett, inntil kravet til likviditetsreservedekningen er presisert i samsvar med artikkel 508 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

e)  På konsolidert nivå skal de inngående pengestrømmene fra en spesialisert kredittinstitusjon som omhandlet i artikkel 33  

nr. 3 og 4 anerkjennes bare opp til beløpet for de utgående pengestrømmene fra samme foretak. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «nivå 1-eiendeler» eiendeler med svært høy likviditet og kredittkvalitet, som nevnt i artikkel 416 nr. 1 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 575/2013, 

2) «nivå 2-eiendeler» eiendeler med høy likviditet og kredittkvalitet, som nevnt i artikkel 416 nr. 1 annet ledd i forordning 

(EU) nr. 575/2013; nivå 2-eiendeler inndeles videre i nivå 2A- og 2B-eiendeler i samsvar med avdeling II kapittel 2 i 

denne forordningen, 

3) «likviditetsbuffer» de likvide midlene som en kredittinstitusjon innehar i samsvar med avdeling II i denne forordningen, 

4) «rapporteringsvaluta» valutaen som skal anvendes ved rapportering om likviditetspostene nevnt i del 6 avdeling II og III i 

forordning (EU) nr. 575/2013 til vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 415 nr. 1 i nevnte forordning, 

5) «eiendelsdekningskrav» forholdet mellom eiendeler og forpliktelser som fastsettes med sikte på kredittforbedring for 

obligasjoner med fortrinnsrett i nasjonal rett i en medlemsstat eller en tredjestat, 

6) «SMB-er» svært små, små og mellomstore bedrifter som definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(1), 

7) «netto utgående pengestrømmer» beløpet som gjenstår etter at en kredittinstitusjons inngående pengestrømmer er trukket 

fra dens utgående pengestrømmer i samsvar med avdeling III i denne forordningen,  

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT L 124 av 

20.5.2003, s. 36). 
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8) «massemarkedsinnskudd» en forpliktelse overfor en fysisk person eller en SMB dersom SMB-en tilhører kategorien for 

massemarkedseksponering i henhold til standardmetoden eller IRB-metoden for kredittrisiko, eller en forp liktelse overfor 

et selskap som er berettiget til behandlingen omhandlet i artikkel 153 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, og dersom de 

samlede innskuddene fra slike SMB-er eller selskaper på konsernplan ikke overstiger 1 million euro, 

9) «finansiell kunde» en kunde som utøver en eller flere av virksomhetene angitt i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU som 

hovedvirksomhet, eller er ett av følgende: 

a)  En kredittinstitusjon. 

b)  Et verdipapirforetak. 

c)  En finansinstitusjon. 

d)  Et spesialforetak for verdipapirisering. 

e)  En innretning for kollektiv investering («IKI»). 

f)  En investeringsordning som ikke er av åpen type. 

g)  Et forsikringsforetak. 

h)  Et gjenforsikringsforetak. 

i)  Et finansielt holdingselskap eller et blandet finansielt holdingselskap, 

10) «privat investeringsselskap» et foretak eller en trust der eieren eller den reelle eieren er en fysisk person eller en gruppe av 

fysiske personer med nære forbindelser, som ble opprettet med det ene formålet å forvalte eiernes formue, og som ikke 

utøver noen annen kommersiell eller industriell virksomhet eller yrkesvirksomhet. Det private investeringsselskapet kan 

ha som formål å utøve annen tilknyttet virksomhet, for eksempel å skille eiernes eiendeler fra bedriftens eiendeler, å lette 

overføringen av eiendeler innenfor en familie eller å hindre at eiendelene deles opp etter et dødsfall i familien, forutsatt at 

disse virksomhetene er knyttet til hovedformålet, som er å forvalte eiernes formue, 

11) «stress» en plutselig eller alvorlig forringelse av en kredittinstitusjons solvens eller likviditetsstilling på grunn av 

endringer i markedsvilkårene eller idiosynkratiske faktorer som kan medføre en betydelig risiko for at kredittinstitusjonen 

ikke kan oppfylle sine forpliktelser ved forfall i løpet av de neste 30 kalenderdagene, 

12) «marginlån» lån med sikkerhet som gis til kunder som vil innta lånefinansierte handelsposisjoner. 

Artikkel 4 

Likviditetsreservedekningen 

1.  Det detaljerte kravet til likviditetsreserve i samsvar med artikkel 412 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal være lik 

forholdet mellom en kredittinstitusjons likviditetsbuffer og dens netto utgående pengestrømmer i en stressperiode på  

30 kalenderdager og skal uttrykkes som en prosentdel. Kredittinstitusjoner skal beregne sin likviditetsreservedekning etter 

følgende formel: 

Likviditetsbuffer 

= Likviditetsreservedekning (%) 
Netto utgående pengestrømmer i en stressperiode på 30 

kalenderdager 

2.  Kredittinstitusjoner skal ha en likviditetsreservedekning på minst 100 %. 

3.  Som unntak fra nr. 2 kan kredittinstitusjoner selge sine likvide midler for å dekke netto utgående pengestrømmer i 

stressperioder, selv om denne bruken av likvide midler kan føre til at likviditetsreservedekningen faller under 100 % i slike 

perioder. 

4.  Dersom en kredittinstitusjons likviditetsreservedekning har falt eller med rimelighet kan forventes å falle under 100 %, får 

kravet fastsatt i artikkel 414 i forordning (EU) nr. 575/2013 anvendelse. Inntil likviditetsreservedekningen er gjenopprettet til 

nivået nevnt i nr. 2, skal kredittinstitusjonen underrette vedkommende myndighet om likviditetsreservedekningen i samsvar 

med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(1).  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1).  
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5.  Kredittinstitusjoner skal beregne og overvåke sin likviditetsreservedekning i rapporteringsvalutaen og i hver valuta som 

omfattes av separat rapportering i samsvar med artikkel 415 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, og for forpliktelser i 

rapporteringsvalutaen. Kredittinstitusjoner skal underrette sin vedkommende myndighet om likviditetsreservedekning i samsvar 

med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

Artikkel 5 

Stresscenarioer for likviditetsreservedekningen  

Følgende scenarioer kan betraktes som indikatorer på omstendigheter der en kredittinstitusjon kan anses å være i en 

stressituasjon: 

a)  Avvikling av en betydelig del av dens massemarkedsinnskudd. 

b)  Et delvis eller fullstendig tap av usikret engrosfinansiering, herunder engrosmarkedsinnskudd og andre kilder til betinget 

finansiering, for eksempel mottatte bevilgede eller ubevilgede likviditets- eller kredittlinjer. 

c)  Et delvis eller fullstendig tap av sikret, kortsiktig finansiering. 

d)  Ytterligere utgående pengestrømmer som følge av en nedjustering av kredittvurderingen på opptil tre trinn. 

e)  Økt markedsvolatilitet som påvirker sikkerhetens verdi eller kvalitet eller skaper ytterligere behov for sikkerhet. 

f)  Ikke-planlagt utnyttelse av likviditets- og kredittfasiliteter. 

g)  Potensiell forpliktelse til å kjøpe tilbake gjeld eller oppfylle forpliktelser utenfor kontraktsforhold. 

AVDELING II 

LIKVIDITETSBUFFEREN 

KAPITTEL 1 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 6 

Likviditetsbufferens sammensetning 

For å kunne inngå som del av en kredittinstitusjons likviditetsbuffer skal likvide midler oppfylle alle følgende krav: 

a)  De alminnelige kravene fastsatt i artikkel 7. 

b)  De operasjonelle kravene fastsatt i artikkel 8. 

c)  De respektive kriteriene for å bli klassifisert som en nivå 1- eller nivå 2-eiendel i samsvar med kapittel 2. 

Artikkel 7 

Alminnelige krav til likvide midler 

1.  For å bli ansett som likvide midler skal en kredittinstitusjons eiendeler oppfylle kravene i nr. 2–6. 

2.  Eiendelene skal være en eiendom, rett, rettighet eller andel som innehas av en kredittinstitusjon, og som er uten heftelser. 

For disse formålene skal en eiendel anses å være uten heftelser dersom kredittinstitusjonen ikke er underlagt en juridisk, 

avtalefestet, tilsynsmessig eller annen begrensning som hindrer den i å avvikle, selge, overføre, tildele eller generelt avhende 

eiendelen gjennom direkte salg eller en gjenkjøpsavtale innen de neste 30 kalenderdagene. Følgende eiendeler skal anses å være 

uten heftelser: 

a)  Eiendeler som inngår i en gruppe og er tilgjengelige for umiddelbar anvendelse som sikkerhet for å skaffe ytterligere 

finansiering innenfor bevilgede, men ennå ikke finansierte kredittlinjer som er tilgjengelige for kredittinstitusjonen. Dette 

skal omfatte eiendeler som en kredittinstitusjon har plassert hos den sentrale institusjonen i et samarbeidsnettverk eller en 

institusjonell beskyttelsesordning. Kredittinstitusjoner skal anta at eiendelene i gruppen har heftelser i stigende 

likviditetsorden på grunnlag av likviditetsklassifiseringen angitt i kapittel 2, som begynner med eiendeler som ikke kan 

inngå i likviditetsbufferen. 

b)  Eiendeler som kredittinstitusjonen har mottatt som sikkerhet for å redusere kredittrisiko i omvendt gjenkjøps - eller 

verdipapirfinansieringstransaksjoner, og som kredittinstitusjonen kan avhende.  
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3.  Eiendelene skal ikke være utstedt av kredittinstitusjonen selv, av dens morforetak, med mindre dette er et offentlig foretak 

som ikke er en kredittinstitusjon, av dens datterforetak eller et av morforetakets andre datterforetak, eller av et spesialforetak for 

verdipapirisering som kredittinstitusjonen har nære forbindelser med. 

4.  Eiendelene skal ikke være utstedt av noen av følgende: 

a)  En annen kredittinstitusjon, med mindre utstederen er et offentlig foretak nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav c) og i artikkel 11 

nr. 1 bokstav a) og b), eiendelen er en obligasjon med fortrinnsrett nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav f) og artikkel 11 nr. 1 

bokstav c) og d) eller eiendelen tilhører kategorien som beskrives i artikkel 10 nr. 1 bokstav e). 

b)  Et verdipapirforetak. 

c)  Et forsikringsforetak. 

d)  Et gjenforsikringsforetak. 

e)  Et finansielt holdingselskap. 

f)  Et blandet finansielt holdingselskap. 

g)  Et annet foretak som utøver en eller flere av virksomhetene oppført i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU. Ved anvendelse av 

denne artikkelen skal spesialforetak for verdipapirisering ikke anses å være omfattet av denne bokstaven. 

5.  Eiendelenes verdi skal kunne fastsettes på grunnlag av vidt spredte og lett tilgjengelige markedspriser. I mangel av 

markedsbaserte priser må eiendelenes verdi kunne fastsettes på grunnlag av en enkel formel som anvender offentlig 

tilgjengelige inndata og ikke i vesentlig grad avhenger av sterke antakelser. 

6.  Eiendelene skal være notert på en anerkjent børs eller kunne omsettes gjennom direkte salg eller gjennom en enkel 

gjenkjøpstransaksjon på allment anerkjente gjenkjøpsmarkeder. Disse kriteriene skal vurderes separat for hvert marked. En 

eiendel som er opptatt til handel i et organisert handelssystem som ikke er en anerkjent børs, enten i en medlemsstat eller i en 

tredjestat, skal anses som likvid bare dersom handelsplassen utgjør et aktivt og stort marked for direkte salg av eiendeler. 

Kredittinstitusjonen skal ta hensyn til følgende minstekriterier når den vurderer om en handelsplass utgjør et aktivt og stort 

marked i henhold til dette nummeret: 

a)  Historisk belegg for markedets bredde og dybde som framgår av at det er liten forskjell mellom kjøps- og salgspris, stor 

omsetning og mange markedsdeltakere. 

b)  En robust markedsinfrastruktur. 

7.  Kravene fastsatt i nr. 5 og 6 får ikke anvendelse på 

a)  sedler og mynter nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav a), 

b)  eksponeringene mot sentralbanker nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) og d) og i artikkel 11 nr. 1 bokstav b), 

c)  den bevilgede likviditetsfasiliteten med begrenset anvendelse nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav d), 

d)  innskudd og annen finansiering i samarbeidsnettverk og institusjonelle beskyttelsesordninger nevnt i artikkel 16. 

Artikkel 8 

Operasjonelle krav 

1.  Kredittinstitusjoner skal ha innført retningslinjer og begrensninger for å sikre at beholdningene av likvide midler som 

utgjør deres likviditetsbuffer, til enhver tid er tilstrekkelig diversifisert. For disse formålene skal kredittinstitusjoner ta hensyn 

til omfanget av diversifiseringen mellom de ulike kategoriene av likvide midler og innenfor samme kategori av likvide midler i 

henhold til kapittel 2 i denne avdelingen samt eventuelle andre relevante diversifiseringsfaktorer, for eksempel typer av 

utstedere, motparter eller slike utstederes og motparters geografiske plassering. 

Vedkommende myndigheter kan pålegge særlige begrensninger for eller krav til en kredittinstitusjons beholdninger av likvide 

midler for å sikre at kravet fastsatt i dette nummeret oppfylles. En slik begrensning eller et slikt krav får imidlertid ikke 

anvendelse på 

a)  følgende kategorier av nivå 1-eiendeler: 

i)  Sedler og mynter nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav a). 

ii)  Eksponeringene mot sentralbanker nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) og d).  
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iii)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av de multilaterale utviklingsbankene og internasjonale 

organisasjonene nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav g), 

b)  de kategoriene av nivå 1-eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av sentrale, regionale eller lokale myndigheter 

eller offentlige foretak nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav c) og d), forutsatt at kredittinstitusjonen innehar den relevante 

eiendelen for å dekke netto utgående pengestrømmer i en stressituasjon i medlemsstatens eller tredjestatens valuta, eller at 

eiendelen er utstedt av sentrale, regionale eller lokale myndigheter eller offentlige foretak i kredittinstitusjonens hjemstat, 

c)  den bevilgede likviditetsfasiliteten med begrenset anvendelse nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav d). 

2.  Kredittinstitusjoner skal ha lett tilgang til sine beholdninger av likvide midler og til enhver tid i løpet av stressperioden på 

30 kalenderdager kunne selge dem gjennom direkte salg eller en gjenkjøpsavtale på allment anerkjente gjenkjøpsmarkeder. Et 

likvid middel skal anses å være lett tilgjengelig for en kredittinstitusjon når det ikke foreligger juridiske eller praktiske 

hindringer for kredittinstitusjonens mulighet til å selge en slik eiendel innen rimelig tid. 

Eiendeler som anvendes for å øke kredittkvaliteten i strukturerte transaksjoner eller for å dekke kredittinstitusjonenes 

driftskostnader, skal ikke anses å være lett tilgjengelige for en kredittinstitusjon. 

Eiendeler som innehas i en tredjestat der det er begrensninger knyttet til deres frie omsettelighet, skal anses som lett 

tilgjengelige bare i den utstrekning kredittinstitusjonen anvender disse eiendelene for å dekke utgående pengestrømmer i denne 

tredjestaten. Eiendeler som innehas i en ikke-konvertibel valuta, skal anses som lett tilgjengelige bare i den utstrekning 

kredittinstitusjonen anvender disse eiendelene for å dekke utgående pengestrømmer i denne valutaen. 

3.  Kredittinstitusjoner skal sikre at de har en spesifikk likviditetsstyringsfunksjon internt som styrer deres likvide midler. 

Oppfyllelsen av dette kravet skal dokumenteres overfor vedkommende myndighet på en av følgende måter: 

a)  Ved å plassere de likvide midlene i en separat gruppe som forvaltes direkte av likviditetsfunksjonen, og utelukkende for å 

anvende dem som kilde til betinget finansiering, herunder i stressperioder. 

b)  Ved å innføre interne systemer og kontroller for å gi likviditetsstyringsfunksjonen effektiv operasjonell kontroll slik at den 

til enhver tid i løpet av stressperioden på 30 kalenderdager kan selge beholdningene av likvide midler og få tilgang til 

betinget finansiering, uten at dette er i direkte strid med eksisterende forretnings- eller risikostyringsstrategier. Særlig skal 

en eiendel ikke inngå i likviditetsbufferen dersom salg av eiendelen uten erstatning i stressperioden på 30 kalenderdager 

ville fjerne en sikring som ville skape en åpen risikoposisjon som overstiger kredittinstitusjonens interne grenser. 

c)  Ved å anvende en kombinasjon av alternativ a) og b), forutsatt at vedkommende myndighet har besluttet at en slik 

kombinasjon kan godtas. 

4.  Kredittinstitusjoner skal regelmessig og minst én gang i året selge et tilstrekkelig representativt utvalg av sine 

beholdninger av likvide midler gjennom direkte salg eller en enkel gjenkjøpsavtale på et allment anerkjent gjenkjøpsmarked. 

Kredittinstitusjoner skal utvikle strategier for å avhende utvalgte likvide midler som er hensiktsmessige for 

a)  å teste adgangen til markedet for disse eiendelene og deres anvendelighet, 

b)  å kontrollere at kredittinstitusjonens framgangsmåter for rettidig salg av eiendeler er effektive, 

c)  å redusere risikoen for at det sendes et negativt signal til markedet som følge av kredittinstitusjonens salg av eiendeler i 

stressperioder. 

Kravet i første ledd får ikke anvendelse på nivå 1-eiendeler nevnt i artikkel 10, unntatt obligasjoner med fortrinnsrett av svært 

høy kvalitet, på den bevilgede likviditetsfasiliteten med begrenset anvendelse nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav d) eller på 

innskudd og annen likviditetsfinansiering i samarbeidsnettverk og institusjonelle beskyttelsesordninger nevnt i artikkel 16. 

5.  Kravet i nr. 2 skal ikke være til hinder for at kredittinstitusjoner sikrer markedsrisikoen som er knyttet til deres likvide 

midler, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Kredittinstitusjonen innfører egnede interne ordninger i samsvar med nr. 2 og 3 for å sikre at disse eiendelene fortsatt er lett 

tilgjengelige og styres av likviditetsstyringsfunksjonen. 

b)  De netto utgående og inngående pengestrømmene som ville følge av en eventuell tidlig avvikling av sikringen, tas hensyn 

til ved verdsettingen av den berørte eiendelen i samsvar med artikkel 9.  
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6.  Kredittinstitusjoner skal sikre at de likvide midlenes valuta er i samsvar med fordelingen etter valuta for deres netto 

utgående pengestrømmer. Ved behov kan imidlertid vedkommende myndigheter kreve at kredittinstitusjoner begrenser 

valutaubalansen ved å fastsette grenser for den andelen av netto utgående pengestrømmer i en valuta som kan oppfylles i en 

stressperiode, gjennom å inneha likvide midler som ikke er angitt i denne valutaen. Denne begrensningen kan anvendes bare for 

rapporteringsvalutaen eller en valuta som kan være gjenstand for separat rapportering i samsvar med artikkel 415 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. Ved fastsettelsen av graden av begrensning av valutaubalanse som kan anvendes i samsvar med 

dette nummeret, skal vedkommende myndigheter minst ta hensyn til følgende: 

a)  Hvorvidt kredittinstitusjonen har mulighet til å gjøre følgende: 

i)  Anvende de likvide midlene for å generere likviditet i den valutaen og jurisdiksjonen som de netto utgående 

pengestrømmene oppstår i. 

ii)  Bytte valuta og skaffe finansiering på utenlandske valutamarkeder under stressede forhold som tilsvarer stressperioden 

på 30 kalenderdager omhandlet i artikkel 4. 

iii)  Overføre et likviditetsoverskudd fra en valuta til en annen og på tvers av jurisdiksjoner og juridiske personer i 

konsernet under stressede forhold som tilsvarer stressperioden på 30 kalenderdager omhandlet i artikkel 4. 

b)  Virkningen av plutselige negative valutakursbevegelser på eksisterende posisjoner i ubalanse og på eventuelle valuta-

sikringers effektivitet. 

Enhver begrensning av valutaubalanse som pålegges i samsvar med dette nummeret, skal anses å utgjøre et særlig 

likviditetskrav som nevnt i artikkel 105 i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 9 

Verdsetting av likvide midler 

Når en kredittinstitusjon beregner sin likviditetsreservedekning, skal den anvende markedsverdien av sine likvide midler. 

Markedsverdien av likvide midler skal reduseres i samsvar med avkortingene angitt i kapittel 2 og i samsvar med artikkel 8  

nr. 5 bokstav b), dersom det er relevant. 

KAPITTEL 2 

Likvide midler 

Artikkel 10 

Nivå 1-eiendeler 

1.  Nivå 1-eiendeler skal bare omfatte eiendeler som tilhører en eller flere av følgende kategorier og i hvert enkelt tilfelle 

oppfyller de kriteriene for godkjenning som er fastsatt her: 

a)  Mynter og sedler. 

b)  Følgende eksponeringer mot sentralbanker: 

i)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av Den europeiske sentralbank (ESB) eller en medlemsstats 

sentralbank. 

ii)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av sentralbanker i tredjestater, forutsatt at eksponeringer mot 

sentralbanken eller dens sentralmyndighet er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderings -

institusjon i minst risikoklasse 1 i samsvar med artikkel 114 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iii)  Reserver som kredittinstitusjonen innehar i en sentralbank nevnt i punkt i) og ii), forutsatt at kredittinstitusjonen til 

enhver tid har tillatelse til å trekke tilbake slike reserver i stressperioder, og at vilkårene for slik tilbaketrekking er 

fastsatt i en avtale mellom den berørte vedkommende myndighet og ESB eller sentralbanken. 

c)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av følgende sentrale, regionale eller lokale myndigheter eller offentlige 

foretak: 

i)  En medlemsstats sentralmyndighet. 

ii)  En tredjestats sentralmyndighet, forutsatt at den er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderings -

institusjon i minst risikoklasse 1 i samsvar med artikkel 114 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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iii)  En medlemsstats regionale eller lokale myndigheter, forutsatt at de behandles som eksponeringer mot medlemsstatens 

sentralmyndighet i samsvar med artikkel 115 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iv)  En tredjestats regionale eller lokale myndigheter av den typen som er nevnt i punkt ii), forutsatt at de behandles som 

eksponeringer mot tredjestatens sentralmyndighet i samsvar med artikkel 115 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

v)  Offentlige foretak, forutsatt at de behandles som eksponeringer mot en medlemsstats sentralmyndighet eller mot en av 

de regionale eller lokale myndighetene nevnt i punkt iii) i samsvar med artikkel 116 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

d)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av sentralmyndigheter eller sentralbanker i en tredjestat, og som ikke er 

tildelt en kredittvurdering i risikoklasse 1 av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i samsvar med artikkel 114 nr.  2 

i forordning (EU) nr. 575/2013, forutsatt at kredittinstitusjonen i dette tilfellet kan anerkjenne eiendelen som nivå 1-eiendel 

bare med sikte på å dekke netto utgående pengestrømmer i en stressituasjon i samme valuta som eiendelen er angitt i. 

Dersom eiendelen ikke er uttrykt i tredjestatens nasjonale valuta, kan kredittinstitusjonen anerkjenne eiendelen som nivå  

1-eiendel bare opp til det beløpet som tilsvarer kredittinstitusjonens netto utgående pengestrømmer i en stressituasjon i den 

utenlandske valutaen, og som motsvarer dens virksomheter i den jurisdiksjonen der likviditetsrisikoen tas. 

e)  Eiendeler utstedt av kredittinstitusjoner som oppfyller minst ett av følgende to krav: 

i)  Utstederen er en kredittinstitusjon som er registrert eller etablert av en medlemsstats sentralmyndighet eller regionale 

eller lokale myndighet, regjeringen eller den lokale myndigheten er juridisk forpliktet til å beskytte kredittinstitusjonens 

økonomiske grunnlag og opprettholde dens økonomisk levedyktighet i hele dens levetid, og enhver eksponering mot 

denne regionale eller lokale myndigheten skal behandles som en eksponering mot medlemsstatens sentralmyndighet i 

samsvar med artikkel 115 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

ii)  Kredittinstitusjonen er en støttelångiver, noe som i henhold til denne artikkelen skal forstås som en kredittinstitusjon 

hvis formål er å fremme de politiske målene til Unionen eller til den sentrale, regionale eller lokale myndigheten i en 

medlemsstat, hovedsakelig ved å gi støttelån på ikke-konkurranseutsatt og ikke-profittorientert grunnlag, forutsatt at 

minst 90 % av lånene som gis, direkte eller indirekte garanteres av den sentrale, regionale eller lokale myndigheten, og 

at enhver eksponering mot denne regionale eller lokale myndigheten behandles som en eksponering mot 

medlemsstatens sentralmyndighet i samsvar med artikkel 115 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

f)  Eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett av svært høy kvalitet som skal oppfylle alle følgende krav: 

i)  De er obligasjoner som omhandlet i artikkel 52 nr. 4 i direktiv 2009/65/EF eller oppfyller kravene som gjør dem 

berettiget til behandlingen omhandlet i artikkel 129 nr. 4 eller 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

ii)  Eksponeringene mot institusjoner i fordringsmassen oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 129 nr. 1 bokstav c) og i 

artikkel 129 nr. 1 siste ledd i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iii)  Kredittinstitusjonen som investerer i obligasjonene med fortrinnsrett, og utstederen oppfyller kravet om gjennom-

siktighet nevnt i artikkel 129 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iv)  Utstedelsen beløper seg til minst 500 millioner euro (eller det tilsvarende beløpet i nasjonal valuta). 

v)  Obligasjonene med fortrinnsrett er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i minst 

risikoklasse 1 i samsvar med artikkel 129 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, den tilsvarende risikoklassen dersom 

det gjelder en kortsiktig kredittvurdering, eller, i mangel av en kredittvurdering, en risikovekt på 10 % i samsvar med 

artikkel 129 nr. 5 i nevnte forordning. 

vi)  Fordringsmassen oppfyller til enhver tid et eiendelsdekningskrav på minst 2 % over det beløpet som kreves for å 

oppfylle kravene som er knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett. 

g)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av de multilaterale utviklingsbankene og internasjonale 

organisasjonene som er nevnt i henholdsvis artikkel 117 nr. 2 og artikkel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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2.  Markedsverdien av obligasjoner med fortrinnsrett av svært høy kvalitet som nevnt i nr. 1 bokstav f) skal underlegges en 

avkorting på minst 7 %. Med mindre annet er fastsatt i artikkel 15 nr. 2 bokstav a) og b) i forbindelse med aksjer og andeler  i 

IKI-er, skal det ikke kreves noen avkorting av verdien av de gjenværende nivå 1-eiendelene. 

Artikkel 11 

Nivå 2A-eiendeler 

1.  Nivå 2A-eiendeler skal bare omfatte eiendeler som tilhører en eller flere av følgende kategorier og i hvert enkelt tilfelle 

oppfyller de kriteriene for godkjenning som er fastsatt her: 

a)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av regionale eller lokale myndigheter eller offentlige foretak i en 

medlemsstat, og der eksponeringer mot disse er tildelt en risikovekt på 20 % i samsvar med artikkel 115 nr. 1 og 5 og 

artikkel 116 nr. 1, 2 og 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av en tredjestats sentralmyndighet eller sentralbank eller av en regional 

eller lokal myndighet eller et offentlig foretak i en tredjestat, forutsatt at de er tildelt en risikovekt på 20 % i samsvar med 

artikkel 114 nr. 2, artikkel 115 eller artikkel 116 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  Eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett av høy kvalitet som skal oppfylle alle følgende krav: 

i) De er obligasjoner som omhandlet i artikkel 52 nr. 4 i direktiv 2009/65/EF eller oppfyller kravene som gjør dem 

berettiget til behandlingen omhandlet i artikkel 129 nr. 4 eller 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

ii)  Eksponeringene mot institusjoner i fordringsmassen oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 129 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

iii)  Kredittinstitusjonen som investerer i obligasjonene med fortrinnsrett, og utstederen oppfyller kravet om gjennom-

siktighet fastsatt i artikkel 129 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iv)  Utstedelsen beløper seg til minst 250 millioner euro (eller det tilsvarende beløpet i nasjonal valuta). 

v)  Obligasjonene med fortrinnsrett er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i minst 

risikoklasse 2 i samsvar med artikkel 129 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, den tilsvarende risikoklassen dersom 

det gjelder en kortsiktig kredittvurdering, eller, i mangel av en kredittvurdering, en risikovekt på 20 % i samsvar med 

artikkel 129 nr. 5 i nevnte forordning. 

vi)  Fordringsmassen oppfyller til enhver tid et eiendelsdekningskrav på minst 7 % over det beløpet som kreves for å 

oppfylle kravene som er knyttet til obligasjonene med fortrinnsrett. Dersom obligasjoner med fortrinnsrett som er 

tildelt en kredittvurdering i risikoklasse 1, ikke oppfyller minstekravet til utstedelsen av obligasjoner med fortrinnsrett 

av svært høy kvalitet i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav f) punkt iv), men oppfyller kravene til obligasjoner med 

fortrinnsrett av høy kvalitet som fastsatt i punkt i), ii), iii) og iv), skal de i stedet være omfattet av et minstekrav til 

eiendelsdekning på 2 %. 

d)  Eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett som er utstedt av kredittinstitusjoner i tredjestater, som skal oppfylle 

alle følgende krav: 

i)  De er obligasjoner med fortrinnsrett i samsvar med nasjonal rett i tredjestaten, som skal definere dem som 

gjeldspapirer som er utstedt av kredittinstitusjoner eller av et heleid datterforetak av en kredittinstitusjon som 

garanterer utstedelsen, og de er sikret gjennom en fordringsmasse av eiendeler som obligasjonsinnehavere skal ha 

direkte tilgang til med sikte på tilbakebetaling av avdrag og renter dersom utstederen misligholder sine forpliktelser. 

ii) Utstederen og obligasjonene med fortrinnsrett omfattes i henhold til nasjonal rett i tredjestaten av særskilt offentlig 

tilsyn med sikte på å beskytte obligasjonsinnehavere, og tilsyns- og reguleringsordningene som anvendes i tredjestaten, 

skal være minst likeverdige med dem som anvendes i Unionen. 

iii) Obligasjonene med fortrinnsrett støttes av en gruppe av eiendeler av en eller flere av de typene som beskrives i artikkel 

129 nr. 1 bokstav b), bokstav d) punkt i), bokstav f) punkt i) eller bokstav g) i forordning (EU) nr. 575/2013. Dersom 

gruppen omfatter lån med sikkerhet i fast eiendom, skal kravene i artikkel 208 og 229 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 være oppfylt. 

iv)  Eksponeringene mot institusjoner i fordringsmassen oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 129 nr. 1 bokstav c) og i 

artikkel 129 nr. 1 siste ledd i forordning (EU) nr. 575/2013. 

v)  Kredittinstitusjonen som investerer i obligasjonene med fortrinnsrett, og utstederen oppfyller kravet om 

gjennomsiktighet fastsatt i artikkel 129 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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vi)  Obligasjonene med fortrinnsrett er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i minst 

risikoklasse 1 i samsvar med artikkel 129 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, den tilsvarende risikoklassen dersom 

det gjelder en kortsiktig kredittvurdering, eller, i mangel av en kredittvurdering, en risikovekt på 10 % i samsvar med 

artikkel 129 nr. 5 i nevnte forordning. 

vii) Fordringsmassen oppfyller til enhver tid et eiendelsdekningskrav på minst 7 % over det beløpet som kreves for å 

oppfylle kravene som er knyttet til obligasjonene med fortrinnsrett. Dersom utstedelsen av obligasjonene med 

fortrinnsrett beløper seg til 500 millioner euro (eller det tilsvarende beløpet i nasjonal valuta) eller mer, skal de i stedet 

være omfattet av et minstekrav til eiendelsdekning på 2 %. 

e)  Foretaksobligasjoner som oppfyller alle følgende krav: 

i)  De er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i minst risikoklasse 1 i samsvar med 

artikkel 122 i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en tilsvarende risikoklasse dersom det gjelder en kortsiktig 

kredittvurdering. 

ii)  Utstedelsen av verdipapirene beløper seg til minst 250 millioner euro (eller det tilsvarende beløpet i nasjonal valuta). 

iii) Lengste løpetid for verdipapirene på utstedelsestidspunktet er 10 år. 

2.  Markedsverdien av hver nivå 2A-eiendel skal omfattes av en avkorting på minst 15 %. 

Artikkel 12 

Nivå 2B-eiendeler 

1.  Nivå 2B-eiendeler skal bare omfatte eiendeler som tilhører en eller flere av følgende kategorier og i hvert enkelt tilfelle 

oppfyller de kriteriene for godkjenning som er fastsatt her: 

a)  Eksponeringer i form av verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 13. 

b)  Foretaksobligasjoner som oppfyller alle følgende krav: 

i)  De er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i minst risikoklasse 3 i samsvar med 

artikkel 122 i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en tilsvarende risikoklasse dersom det gjelder en kortsiktig 

kredittvurdering. 

ii)  Utstedelsen av verdipapirene beløper seg til minst 250 millioner euro (eller det tilsvarende beløpet i nasjonal valuta). 

iii)  Lengste løpetid for verdipapirene på utstedelsestidspunktet er 10 år. 

c)  Aksjer, forutsatt at de oppfyller alle følgende krav: 

i)  De inngår i en større aksjeindeks i en medlemsstat eller i en tredjestat og identifiseres som sådan i henhold til dette 

nummeret av vedkommende myndighet i en medlemsstat eller den berørte offentlig myndighet i en tredjestat. Dersom 

vedkommende myndighet eller den offentlige myndigheten ikke treffer noen beslutning om større aksjeindekser, skal 

kredittinstitusjoner anse at en aksjeindeks som består av ledende foretak i den berørte jurisdiksjonen, er en slik 

aksjeindeks. 

ii)  De er uttrykt i valutaen til kredittinstitusjonens hjemstat eller, dersom de er uttrykt i en annen valuta, de regnes som 

nivå 2B-eiendeler bare opp til det beløpet som dekker netto utgående pengestrømmer i en stressituasjon i den berørte 

valutaen eller i den jurisdiksjonen der likviditetsrisikoen tas. 

iii)  De har vist seg å være en pålitelig likviditetskilde til enhver tid, også i stressperioder. Dette kravet skal anses å være 

oppfylt dersom fallet i aksjekursen eller økningen av aksjens avkorting i en markedsstressperiode på 30 kalenderdager 

ikke oversteg henholdsvis 40 % eller 40 prosentpoeng. 

d)  Bevilgede likviditetsfasiliteter med begrenset anvendelse som kan stilles til rådighet av ESB, en medlemsstats sentralbank 

eller en tredjestats sentralbank, forutsatt at kravene i artikkel 14 er oppfylt. 

e)  Eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett av høy kvalitet som skal oppfylle alle følgende krav: 

i)  De er obligasjoner som omhandlet i artikkel 52 nr. 4 i direktiv 2009/65/EF eller oppfyller kravene som gjør dem 

berettiget til behandlingen omhandlet i artikkel 129 nr. 4 eller 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

ii)  Kredittinstitusjonen som investerer i obligasjonene med fortrinnsrett, oppfyller kravet om gjennomsiktighet fastsatt i 

artikkel 129 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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iii)  Utstederen av obligasjonene med fortrinnsrett gjør opplysningene nevnt i artikkel 129 nr. 7 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 575/2013 tilgjengelige for investorene minst hvert kvartal. 

iv)  Utstedelsen beløper seg til minst 250 millioner euro (eller det tilsvarende beløpet i nasjonal valuta). 

v)  Obligasjonene med fortrinnsrett er sikret utelukkende med eiendelene nevnt i artikkel 129 nr. 1 bokstav a), bokstav d) 

punkt i) og bokstav e) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

vi)  Gruppen av underliggende eiendeler består utelukkende av eksponeringer som, når det gjelder kredittrisiko, kan 

tildeles en risikovekt på 35 % eller lavere i henhold til artikkel 125 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

vii) Fordringsmassen oppfyller til enhver tid et eiendelsdekningskrav på minst 10 % over det beløpet som kreves for å 

oppfylle kravene som er knyttet til obligasjonene med fortrinnsrett. 

viii)  Den utstedende kredittinstitusjonen skal hver måned offentlig bekrefte at fordringsmassen oppfyller eiendels -

dekningskravet på 10 %. 

f)  For kredittinstitusjoner som i henhold til sine vedtekter ikke kan inneha rentebærende eiendeler av religiøse grunner: ikke-

rentebærende eiendeler som utgjør en fordring på eller er garantert av sentralbanker eller av sentralmyndigheten eller 

sentralbanken i en tredjestat eller av en regional eller lokal myndighet eller et offentlig foretak i en tredjestat, forutsat t at 

disse eiendelene er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i risikoklasse 5 i samsvar 

med artikkel 114 i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en tilsvarende risikoklasse dersom det gjelder en kortsiktig 

kredittvurdering. 

2.  Markedsverdien av hver nivå 2B-eiendel skal omfattes av følgende minstekrav til avkorting: 

a)  Gjeldende avkorting fastsatt i artikkel 13 nr. 14 for nivå 2B-verdipapiriseringer. 

b)  50 % avkorting for foretaksobligasjoner nevnt i nr. 1 bokstav b). 

c)  50 % avkorting for aksjer nevnt i nr. 1 bokstav c). 

d)  30 % avkorting for programmer for eller utstedelser av obligasjoner med fortrinnsrett nevnt i nr. 1 bokstav e). 

e)  50 % avkorting for ikke-rentebærende eiendeler nevnt i nr. 1 bokstav f). 

3.  For kredittinstitusjoner som i henhold til sine vedtekter ikke kan inneha rentebærende eiendeler av religiøse grunner, kan 

vedkommende myndighet tillate unntak fra nr. 1 bokstav b) punkt ii) og iii) i denne artikkelen, forutsatt at det er dokumentert 

en manglende tilgang til ikke-rentebærende eiendeler som oppfyller disse kravene, og at de berørte ikke-rentebærende 

eiendelene er tilstrekkelig likvide i private markeder. 

For å fastslå om de ikke-rentebærende eiendelene er tilstrekkelig likvide ved anvendelsen av første ledd, skal vedkommende 

myndighet ta hensyn til følgende faktorer: 

a)  Tilgjengelige opplysninger om deres markedslikviditet, herunder handelsvolumer, observerte differanser mellom kjøps- og 

salgskurs, prisvolatilitet og prispåvirkning. 

b)  Andre faktorer som er relevante for deres likviditet, herunder historisk belegg for markedets bredde og dybde for disse ikke-

rentebærende eiendelene, antall markedsdeltakere og hvor diversifiserte de er, og om det finnes en robust markeds-

infrastruktur. 

Artikkel 13 

Nivå 2B-verdipapiriseringer 

1.  Eksponeringer i form av verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav a) skal anses som 

nivå 2B-verdipapiriseringer dersom de oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 2–14.  
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2.  Verdipapiriseringsposisjonen og dens underliggende eksponeringer skal oppfylle alle følgende krav: 

a)  Posisjonen er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i minst risikoklasse 1 i samsvar 

med artikkel 251 eller 261 i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en tilsvarende risikoklasse dersom det gjelder en kortsiktig 

kredittvurdering. 

b)  Posisjonen er i den høyest prioriterte transjen i verdipapiriseringen og beholder dette høyeste nivået i hele transaksjonens 

levetid. For disse formålene skal en transje anses som høyest prioritert dersom transjen etter utstedelse av et varsel om 

tvangsfullbyrdelse og eventuelt et varsel om umiddelbar tvangsfullbyrdelse ikke er underordnet andre transjer i samme 

verdipapiriseringstransaksjon eller -ordning med hensyn til å motta betaling av renter og avdrag, uten at det tas hensyn til 

skyldige beløp i henhold til rente- eller valutaderivatkontrakter, gebyrer eller andre lignende betalinger i samsvar med 

artikkel 261 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  De underliggende eksponeringene er ervervet av et spesialforetak for verdipapirisering, som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 

66 i forordning (EU) nr. 575/2013, på en slik måte at de kan gjøres gjeldende overfor en tredjepart og er utenfor rekkevidde 

for selgeren (initiativtakeren, organisatoren eller den opprinnelige långiveren) og dennes kreditorer, herunder dersom selger 

blir insolvent. 

d)  Overføringen av de underliggende eksponeringene til spesialforetaket for verdipapirisering kan ikke være omfattet av 

strenge tilbakebetalingsklausuler i jurisdiksjonen der selgeren (initiativtakeren, organisatoren eller den opprinnelige 

långiveren) er registrert som foretak. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, bestemmelser om at salget av de 

underliggende eksponeringene kan erklæres ugyldig av avviklingsstyret til selgeren (initiativtakeren, organisatoren eller den 

opprinnelige långiveren) bare på grunnlag av at salget skjedde i en viss periode før selgeren ble erklært insolvent, eller 

bestemmelser der spesialforetaket for verdipapirisering kan hindre en slik ugyldiggjøring bare dersom det kan bevise at det 

ikke var klar over selgerens insolvens på salgstidspunktet. 

e)  De underliggende eksponeringene forvaltes gjennom en forvaltningsavtale som omfatter kontinuitetsbestemmelser som 

minst sikrer at forvalterens mislighold eller insolvens ikke medfører at forvaltningen opphører. 

f)  Dokumentasjonen for verdipapiriseringen inneholder kontinuitetsbestemmelser som minst sikrer at derivatmotparter og 

likviditetstilbydere erstattes etter behov ved mislighold eller insolvens. 

g)  Verdipapiriseringsposisjonen støttes av en gruppe av ensartede underliggende eksponeringer som alle tilhører bare én av 

følgende underkategorier, eller av en gruppe av ensartede underliggende eksponeringer som kombinerer boliglån nevnt i 

punkt i) og ii): 

i) Boliglån med førsteprioritetssikkerhet i eiendommen som gis til enkeltpersoner for kjøp av hovedbolig, forutsatt at et 

av følgende to vilkår er oppfylt: 

– Lånene i gruppen oppfyller i gjennomsnitt kravet om belåningsgrad fastsatt i artikkel 129 nr. 1 bokstav d) punkt i) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

– Nasjonal rett i den medlemsstaten som lånene kommer fra, fastsetter en grense for hvor stort boliglån som kan gis 

til låntakeren i forhold til dennes inntekt, og den medlemsstaten har underrettet Kommisjonen og EBA om dette. 

Grensen for lånets størrelse i forhold til inntekten beregnes på grunnlag av låntakers årlige bruttoinntekt, idet det 

tas hensyn til låntakers skatteforpliktelser og andre forpliktelser samt risikoen for renteendringer i lånets løpetid. 

For hvert boliglån i gruppen skal den delen av låntakerens bruttoinntekt som kan brukes til å betjene lånet, 

herunder betaling av renter, avdrag og gebyrer, ikke overstige 45 %. 

ii) Boliglån som er fullt ut garantert, som nevnt i artikkel 129 nr. 1 bokstav e) i forordning (EU) nr. 575/2013, forutsatt at 

lånene oppfyller kravet om sikkerhetsstillelse i nevnte nummer og gjennomsnittskravet om belåningsgrad fastsatt i 

artikkel 129 nr. 1 bokstav d) punkt i) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iii) Næringslån, leasingavtaler og kredittfasiliteter til foretak som er opprettet i en medlemsstat, med sikte på å finansiere 

kapitalinvesteringer eller forretningstransaksjoner som ikke er erverv eller utvikling av næringseiendom, forutsatt at 

minst 80 % av låntakerne i gruppen med hensyn til porteføljebalansen er små og mellomstore bedrifter på tidspunktet 

for utstedelsen av verdipapiriseringen, og at ingen av låntakerne er en institusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt  

3 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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iv)  Billån og leasingavtaler til låntakere eller leietakere som er etablert eller bosatt i en medlemsstat. For disse formålene 

skal de omfatte lån eller leasingavtaler for finansiering av motorvogner eller tilhengere som definert i artikkel 3 nr. 11 

og 12 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, jordbruks- eller skogbrukstraktorer som omhandlet i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF, motorsykler eller trehjuls motorsykler som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 

bokstav b) og c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF eller beltekjøretøyer som omhandlet i artikkel 2 nr. 2 

bokstav c) i direktiv 2007/46/EF. Slike lån og leasingavtaler kan omfatte tilknyttede forsikrings- og tjenesteprodukter 

eller reservedeler til kjøretøyer og, når det gjelder leasingavtaler, restverdien av leasede kjøretøyer. Alle lån og 

leasingavtaler i gruppen skal sikres med et prioritetspant eller en sikkerhet for kjøretøyet eller en egnet garanti til 

fordel for spesialforetaket for verdipapirisering, for eksempel en bestemmelse om eiendomsforbehold. 

v)  Lån og kredittfasiliteter til enkeltpersoner som er bosatt i en medlemsstat, til personens, familiens eller hushold-

ningens forbruk. 

h)  Posisjonen er ikke i en reverdipapirisering eller en syntetisk verdipapirisering som omhandlet i henholdsvis artikkel 4 nr. 63 

og artikkel 242 nr. 11 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

i)  De underliggende eksponeringene omfatter ikke omsettelige finansielle instrumenter eller derivater, unntatt finansielle 

instrumenter som er utstedt av spesialforetaket for verdipapirisering selv eller av andre parter i verdipapiriseringssystemet, 

og derivater som benyttes som sikring mot valutarisiko og renterisiko. 

j)  På tidspunktet for utstedelsen av verdipapiriseringen, eller når den medtas i gruppen av underliggende eksponeringer på et 

tidspunkt etter utstedelsen, omfatter de underliggende eksponeringene ikke eksponeringer mot låntakere (eller, dersom det 

er relevant, garantister) som har redusert kredittverdighet, der låntakeren (eller garantisten) som har redusert 

kredittverdighet, er en låntaker (eller garantist) som 

i)  er erklært konkurs eller har avtalt gjeldssanering eller -omstrukturering med sine kreditorer, eller der kreditorer ved en 

domstol er gitt rett til tvangsinndrivelse eller erstatning som følge av manglende betaling innen tre år før datoen for 

den opprinnelige avtaleinngåelsen, 

ii)  finnes i et offisielt register over personer med negative kredittopplysninger, 

iii)  har en kredittvurdering fra en ekstern kredittvurderingsinstitusjon eller har en kredittskår som viser at det foreligger en 

betydelig risiko for at avtalefestede betalinger ikke vil bli foretatt, sammenlignet med gjennomsnittslåntakeren for 

denne typen lån i den relevante jurisdiksjonen. 

k)  På tidspunktet for utstedelsen av verdipapiriseringen, eller når den tas med i gruppen av underliggende eksponeringer på et 

tidspunkt etter utstedelsen, omfatter de underliggende eksponeringene ikke misligholdte eksponeringer i henhold til artikkel 

178 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Tilbakebetalingen av verdipapiriseringsposisjonene skal ikke være strukturert på en slik måte at den hovedsakelig 

avhenger av salg av eiendeler som er stilt som sikkerhet for de underliggende eksponeringene. Denne bestemmelsen skal 

imidlertid ikke hindre at slike eksponeringer senere kan fornyes eller refinansieres. 

4.  Verdipapiriseringstransaksjonens struktur skal oppfylle følgende krav: 

a)  Dersom verdipapiriseringen er opprettet uten en rotasjonsperiode eller rotasjonsperioden er avsluttet, og dersom det er gitt 

varsel om tvangsfullbyrdelse og eventuelt et varsel om umiddelbar tvangsfullbyrdelse, gis inntekter fra hovedstol fra de 

underliggende eksponeringene videre til innehaverne av verdipapiriseringsposisjonene gjennom sekvensiell amortisering av 

verdipapiriseringsposisjonene, og ingen betydelige kontantbeløp t ilbakeholdes i spesialforetaket for verdipapirisering på de 

enkelte betalingsdatoene. 

b)  Dersom verdipapiriseringen er opprettet med en rotasjonsperiode, skal det i transaksjonsdokumentasjonen angis egnede 

hendelser som utløser tidlig amortisering, herunder minst alle følgende: 

i)  Svekket kredittkvalitet for de underliggende eksponeringene. 

ii)  Manglende generering av tilstrekkelige nye underliggende eksponeringer av minst samme kredittkvalitet. 

iii)  En insolvenshendelse inntreffer for initiativtakeren eller forvalteren. 

5.  På det tidspunkt verdipapiriseringen utstedes, skal låntakerne (eller, dersom det er relevant, garantistene) ha foretatt mins t 

én betaling, med mindre verdipapiriseringen er sikret gjennom kredittfasiliteter nevnt i nr. 2 bokstav g) punkt v). 

6.  Når det gjelder verdipapiriseringer der de underliggende eksponeringene er boliglån nevnt i nr. 2 bokstav g) punkt i) og 

ii), skal gruppen av lån ikke omfatte lån som er markedsført og gitt på betingelse av at lånsøkeren eller, dersom det er relevant, 

formidlerne er gjort oppmerksom på at opplysningene kanskje ikke kan verifiseres av långiveren.  
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7.  Når det gjelder verdipapiriseringer der de underliggende eksponeringene er boliglån nevnt i nr. 2 bokstav g) punkt i) og 

ii), skal vurderingen av låntakerens kredittverdighet oppfylle kravene i artikkel 18 nr. 1–4, nr. 5 bokstav a) og nr. 6 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU(1) eller tilsvarende krav i tredjestater. 

8.  Når det gjelder verdipapiriseringer der de underliggende eksponeringene er billån og leasingavtaler samt forbrukslån og 

kredittfasiliteter som omhandlet i nr. 2 bokstav g) punkt iv) og v), skal vurderingen av låntakerens kredittverdighet oppfylle 

kravene i artikkel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF(2). 

9.  Dersom initiativtakeren, organisatoren eller den opprinnelige långiveren er etablert i Unionen, skal den oppfylle kravene i 

del 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 og gi opplysninger i samsvar med artikkel 8b i forordning (EU) nr. 1060/2009 om de 

underliggende eksponeringenes kredittkvalitet og resultat, transaksjonens struktur, kontantstrømmer og eventuell sikkerhet for 

eksponeringene samt alle opplysninger som er nødvendige for at investorer kan gjennomføre omfattende og godt underbygde 

stresstester. Dersom initiativtakeren, organisatoren eller den opprinnelige långiveren er etablert utenfor Unionen, skal 

omfattende låneopplysninger i samsvar med standarder som er alminnelig anerkjent av markedsdeltakere, gjøres tilgjengelig for 

eksisterende og potensielle investorer og tilsynsmyndigheter ved utstedelsen og deretter regelmessig. 

10.  De underliggende eksponeringene skal ikke være initiert av kredittinstitusjonen som har verdipapiriseringsposisjonen i sin 

likviditetsbuffer, dens datterforetak, dens morforetak, et datterforetak av dens morforetak eller et annet foretak som er nært 

knyttet til denne kredittinstitusjonen. 

11.  Utstedelsen av transjen skal beløpe seg til minst 100 millioner euro (eller det tilsvarende beløpet i nasjonal valuta). 

12.  Transjens gjenværende gjennomsnittlige løpetid skal være høyst 5 år, beregnet ved hjelp av det laveste av enten den 

antatte forhåndsbetalingen i forbindelse med prissettingen av transaksjonen eller en konstant forhåndsbetalingssats på 20 %, og 

kredittinstitusjonen skal anta at kjøpsopsjonen utøves på den første tillatte kjøpsdatoen. 

13.  Initiativtakeren til verdipapiriseringens underliggende eksponeringer skal være en institusjon som definert i artikkel 4 nr. 3 

i forordning (EU) nr. 575/2013 eller et foretak som har som hovedvirksomhet å utøve en eller flere former for virksomhet som 

er oppført i nr. 2–12 og nr. 15 i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU. 

14.  Markedsverdien av nivå 2B-verdipapiriseringer skal omfattes av følgende minstekrav til avkortinger: 

a)  25 % for verdipapiriseringer som er sikret gjennom de underkategoriene av eiendeler som er nevnt i nr. 2 bokstav g) punkt 

i), ii) og iv). 

b)  35 % for verdipapiriseringer som er sikret gjennom de underkategoriene av eiendeler som er nevnt i nr. 2 bokstav g) punkt 

iii) og v). 

Artikkel 14 

Bevilgede likviditetsfasiliteter med begrenset anvendelse  

For å kunne anses som nivå 2B-eiendeler skal bevilgede likviditetsfasiliteter med begrenset anvendelse som kan stilles til 

rådighet av en sentralbank som nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav d), oppfylle alle følgende kriterier: 

a)  I en periode uten stress omfattes fasiliteten av et tilsagnsgebyr for det samlede bevilgede beløpet som minst er lik det største 

av følgende: 

i)  75 basispunkter per år. 

ii)  Minst 25 basispunkter per år over differansen mellom avkastningen av eiendeler som anvendes for å sikre fasiliteten, 

og avkastningen av en representativ portefølje av likvide midler, etter justering for eventuelle vesentlige forskjeller i 

kredittrisiko. 

I en stressperiode kan sentralbanken redusere tilsagnsgebyret beskrevet i første ledd i denne bokstaven, forutsatt at 

minstekravene for likviditetsfasiliteter i henhold til de alternative metodene for likviditetsstyring i samsvar med artikkel  

19 er oppfylt. 

b)  Fasiliteten er sikret gjennom eiendeler uten heftelser, av en type som er nærmere angitt av sentralbanken. Eiendelene som 

stilles som sikkerhet, skal oppfylle alle følgende vilkår: 

i)  De innehas i en form som letter en rask overføring av dem til sentralbanken dersom fasiliteten skal benyttes. 

ii)  Deres verdi etter avkorting som anvendes av sentralbanken, er tilstrekkelig til å dekke fasilitetens samlede beløp.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. februar 2014 om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til 

boligformål og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 34 ). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om oppheving av rådsdirektiv 87/102/EØF 

(EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66). 
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iii)  De skal ikke regnes som likvide midler i kredittinstitusjonens likviditetsbuffer. 

c)  Fasiliteten er forenlig med sentralbankens strategi overfor motparter. 

d)  Fasilitetens tilsagnsperiode overskrider stressperioden på 30 kalenderdager nevnt i artikkel 4. 

e)  Fasiliteten tilbakekalles ikke av sentralbanken før avtalens utløpsdato, og det treffes ingen ytterligere kredittbeslutninger så 

lenge den berørte kredittinstitusjonen fortsatt anses som solvent. 

f)  Sentralbanken har offentliggjort en formell strategi der den fastslår sin beslutning om å bevilge likviditetsfasiliteter med 

begrenset anvendelse, vilkårene for fasiliteten og hvilke typer kredittinstitusjoner som er berettiget til å søke om disse 

fasilitetene. 

Artikkel 15 

Innretninger for kollektiv investering (IKI-er) 

1.  Aksjer eller andeler i IKI-er skal anses som likvide midler på samme nivå som de likvide midlene som er underliggende 

for det berørte foretaket, opp til et absolutt beløp på 500 millioner euro (eller et tilsvarende beløp i nasjonal valuta) for  hver 

kredittinstitusjon på individuelt grunnlag, forutsatt at  

a)  kravene i artikkel 132 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 er oppfylt, 

b)  IKI-en investerer bare i likvide midler og derivater, og i sistnevnte tilfelle bare i det omfang som er nødvendig for å 

redusere rente-, valuta- eller kredittrisiko i porteføljen. 

2.  Kredittinstitusjoner skal anvende følgende minsteavkortinger av verdien av sine aksjer eller andeler i IKI-er, avhengig av 

kategorien av underliggende likvide midler: 

a)  0 % for mynter og sedler og eksponeringer mot sentralbanker nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav b). 

b)  5 % for nivå 1-eiendeler unntatt obligasjoner med fortrinnsrett av svært høy kvalitet. 

c)  12 % for obligasjoner med fortrinnsrett av svært høy kvalitet nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav f). 

d)  20 % for nivå 2A-eiendeler. 

e)  30 % for nivå 2B-verdipapiriseringer som er sikret gjennom underkategoriene av eiendeler nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav 

g) punkt i), ii) og iv). 

f)  35 % for obligasjoner med fortrinnsrett på nivå 2B nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav e). 

g)  40 % for nivå 2B-verdipapiriseringer som er sikret gjennom underkategoriene av eiendeler nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav 

g) punkt iii) og v). 

h)  55 % for nivå 2B-foretaksobligasjoner nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav b), aksjer nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav c) og 

ikke-rentebærende eiendeler nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav f). 

3.  Metoden omhandlet i nr. 2 skal anvendes på følgende måte: 

a)  Dersom kredittinstitusjonen har kunnskap om IKI-ens underliggende eksponeringer, kan den anvende gjennom-

skjæringsmetoden på disse underliggende eksponeringene for å tildele dem en egnet avkorting i samsvar med nr. 2. 

b)  Dersom kredittinstitusjonen ikke har kunnskap om IKI-ens underliggende eksponeringer, skal den anta at IKI-en investerer 

opp til det høyeste tillatte beløpet i henhold dens mandat i stigende rekkefølge i likvide midler som er klassifisert i henhold 

til nr. 2, med start fra dem som er nevnt i nr. 2 bokstav g), og til den høyeste samlede investeringsgrensen er nådd. Den 

samme metoden skal anvendes for å fastsette de underliggende eiendelenes likviditet snivå dersom kredittinstitusjonen ikke 

har kunnskap om IKI-ens underliggende eksponeringer. 

4.  Kredittinstitusjoner skal utvikle robuste metoder og prosesser for å beregne og rapportere markedsverdien og avkortingene 

for aksjer eller andeler i IKI-er. Dersom eksponeringen ikke er tilstrekkelig vesentlig til at en kredittinstitusjon kan utvikle sine 

egne metoder, og forutsatt at vedkommende myndighet i hvert enkelt tilfelle anser dette vilkåret som oppfylt, kan en 

kredittinstitusjon bare overlate til følgende tredjeparter å beregne og rapportere avkortingene for aksjer eller andeler i IKI-er: 

a)  Depositarinstitusjonen for IKI-en, forutsatt at IKI-en investerer utelukkende i verdipapirer og deponerer alle slike 

verdipapirer hos denne depositarinstitusjonen.  
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b)  For andre IKI-er, forvaltningsselskapet for IKI-en, forutsatt at dette forvaltningsselskapet oppfyller kravene i artikkel  

132 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

5.  Dersom en kredittinstitusjon ikke oppfyller kravene i nr. 4 i denne art ikkelen med hensyn til aksjer eller andeler i en IKI, 

skal den ikke lenger anerkjenne dem som likvide midler i henhold til denne forordningen i samsvar med artikkel 18. 

Artikkel 16 

Innskudd og annen finansiering i samarbeidsnettverk og institusjonelle beskyttelsesordninger 

1.  Dersom en kredittinstitusjon tilhører en institusjonell beskyttelsesordning av den typen som er nevnt i artikkel 113 nr. 7 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, et nettverk som ville være berettiget til unntaket fastsatt i artikkel 10 i nevnte forordning, eller et 

samarbeidsnettverk i en medlemsstat, skal kredittinstitusjonens folioinnskudd i den sentrale institusjonen behandles som likvide 

midler i samsvar med en av følgende bestemmelser: 

a)  Dersom den sentrale institusjonen i samsvar med nasjonal rett eller juridisk bindende dokumenter som gjelder for ordningen 

eller nettverket, er forpliktet til å inneha eller investere innskuddene i likvide midler på et bestemt nivå eller i en bestemt 

kategori, skal innskuddene behandles som likvide midler på samme nivå eller i samme kategori i samsvar med denne 

forordningen. 

b)  Dersom den sentrale institusjonen ikke er forpliktet til å inneha eller investere innskuddene i likvide midler på et bestemt 

nivå eller i en bestemt kategori, skal innskuddene behandles som nivå 2B-eiendeler i samsvar med denne forordningen, og 

deres utestående beløp skal underlegges en avkorting på minst 25 %. 

2.  Dersom kredittinstitusjonen i henhold til en medlemsstats nasjonale rett eller de juridisk bindende dokumentene som 

gjelder for et nettverk eller en ordning som beskrives i nr. 1, innen 30 kalenderdager har tilgang til likviditetsfinansiering fra 

den sentrale institusjonen eller fra en annen institusjon i samme nettverk eller ordning, skal denne finansieringen behandles  som 

en nivå 2B-eiendel i den grad den ikke er sikret med likvide midler på et bestemt nivå eller i en bestemt kategori. En avkorting 

på minst 25 % skal anvendes på likviditetsfinansieringens bevilgede hovedstol. 

Artikkel 17 

Likviditetsbufferens sammensetning etter eiendelsnivå 

1.  Kredittinstitusjoner skal til enhver tid oppfylle følgende krav til likviditetsbufferens sammensetning: 

a)  Minst 60 % av likviditetsbufferen skal bestå av nivå 1-eiendeler. 

b)  Minst 30 % av likviditetsbufferen skal bestå av nivå 1-eiendeler, unntatt obligasjoner med fortrinnsrett av svært høy kvalitet 

som nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav f). 

c)  Høyst 15 % av likviditetsbufferen kan bestå av nivå 2B-eiendeler. 

2.  Kravene i nr. 1 får anvendelse etter at det er foretatt en justering for virkningen på beholdningen av likvide midler 

forårsaket av sikrede finansieringstransaksjoner, sikrede utlånstransaksjoner og transaksjoner med bytte av sikkerheter som 

anvender likvide midler, dersom disse transaksjonene forfaller innen 30 kalenderdager, etter fradrag av eventuelle gjeldende 

avkortinger og forutsatt at kredittinstitusjonen oppfyller de operasjonelle kravene i artikkel 8. 

3.  Kredittinstitusjoner skal beregne likviditetsbufferens sammensetning etter formlene i vedlegg I til denne forordningen. 

Artikkel 18 

Manglende oppfyllelse av krav 

1.  Dersom et likvid middel ikke lenger oppfyller et gjeldende alminnelig krav fastsatt i artikkel 7, de operasjonelle kravene 

fastsatt i artikkel 8 nr. 2 eller et gjeldende godkjenningskriterium fastsatt i dette kapittelet, skal kredittinstitusjonen slutte å 

anerkjenne det som et likvid middel senest 30 kalenderdager fra den dato kravene ikke lenger ble oppfylt. 

2.  Nr. 1 får anvendelse på aksjer eller andeler i en IKI som ikke lenger oppfyller kravene til godkjenning, bare dersom de 

ikke utgjør mer enn 10 % av IKI-ens de samlede eiendeler.  
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Artikkel 19 

Alternative likviditetsmetoder 

1.  Dersom det ikke finnes tilstrekkelige likvide midler i en gitt valuta til at kredittinstitusjoner kan oppfylle 

likviditetsreservedekningen fastsatt i artikkel 4, får en eller flere av følgende bestemmelser anvendelse: 

a)  Kravet om valutakonsekvens fastsatt i artikkel 8 nr. 6 får ikke anvendelse i forbindelse med denne valutaen. 

b)  Kredittinstitusjonen kan dekke underskuddet av likvide midler i en valuta med kredittfasiliteter fra en medlemsstats eller en 

tredjestats sentralbank i denne valutaen, forutsatt at fasiliteten oppfyller alle følgende krav: 

i)  Den er ved avtale ugjenkallelig bevilget for de neste 30 kalenderdagene. 

ii)  Den er prissatt med et gebyr som skal betales uansett om eller hvilket beløp som blir trukket på denne fasiliteten. 

iii)  Gebyret fastsettes slik at nettoavkastningen av eiendelene som anvendes for å sikre fasiliteten, ikke er høyere enn netto 

avkastning av en representativ portefølje av likviditetseiendeler, etter justering for eventuelle vesentlige forskjeller i 

kredittrisiko. 

c)  Dersom det finnes et underskudd av nivå 1-eiendeler, men tilstrekkelige nivå 2A-eiendeler, kan kredittinstitusjonen inneha 

ytterligere nivå 2A-eiendeler i likviditetsbufferen, og de øvre grensene for eiendelsnivå som er fastsatt i artikkel 17, skal 

anses å være endret i samsvar med dette. Disse ytterligere nivå 2A-eiendelene skal omfattes av en avkorting på minst  

20 %. Eventuelle nivå 2B-eiendeler som innehas av kredittinstitusjonen, skal fortsatt omfattes av de avkortingene som får 

anvendelse i hvert enkelt tilfelle i samsvar med dette kapittelet. 

2.  Kredittinstitusjoner skal anvende unntakene fastsatt i nr. 1 omvendt proporsjonalt med de berørte likvide midlenes 

tilgjengelighet. Kredittinstitusjoner skal vurdere sine likviditetsbehov i forbindelse med anvendelsen av denne artikkelen, idet 

det tas hensyn til deres evne til, gjennom sunn likviditetsforvaltning, å begrense behovet for disse likvide midlene og andre 

markedsdeltakeres beholdninger av slike eiendeler. 

3.  Valutaer som kan omfattes av unntakene fastsatt i nr. 1, og i hvilken grad et eller flere unntak samlet kan anvendes for en 

bestemt valuta, skal fastsettes ved den gjennomføringsforordningen som skal vedtas av Kommisjonen i samsvar med artikkel 

419 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

4.  Nærmere vilkår for anvendelsen av unntakene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b) skal fastsettes ved den delegerte rettsakten 

som Kommisjonen skal vedta i samsvar med artikkel 419 nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

AVDELING III 

UTGÅENDE O G INNGÅENDE PENGESTRØMMER 

KAPITTEL 1 

Netto utgående pengestrømmer 

Artikkel 20 

Definisjon av netto utgående pengestrømmer 

1.  Netto utgående pengestrømmer skal være summen av utgående pengestrømmer i bokstav a) minus summen av inngående 

pengestrømmer i bokstav b), men skal ikke være mindre enn null, og skal beregnes på følgende måte: 

a)  Summen av utgående pengestrømmer som definert i kapittel 2. 

b)  Summen av inngående pengestrømmer som definert i kapittel 3, beregnet på følgende måte: 

i)  De inngående strømmene som ikke omfattes av den øvre grensen nevnt i artikkel 33 nr. 2 og 3. 

ii)  Den laveste verdien av de inngående strømmene nevnt i artikkel 33 nr. 4 og 90 % av de utgående strømmene nevnt i 

bokstav a), minus de unntatte inngående strømmene nevnt i artikkel 33 nr. 2 og 3, men ikke mindre enn null. 

iii)  Den laveste verdien av andre inngående strømmer enn dem som er nevnt i artikkel 33 nr. 2, 3 og 4, og 75 % av de 

utgående strømmene nevnt i bokstav a), minus de unntatte inngående strømmene i artikkel 33 nr. 2 og 3 og de 

inngående strømmene i artikkel 33 nr. 4, dividert med 0,9 for å gjenspeile virkningen av den øvre grensen på  

90 %, men ikke mindre enn null.  
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2.  Inngående og utgående pengestrømmer skal vurderes over en stressperiode på 30 kalenderdager ut fra en antakelse om et 

kombinert idiosynkratisk og markedsomfattende stresscenario som nevnt i artikkel 5. 

3.  Beregningen angitt i nr. 1 skal foretas etter formelen i vedlegg II. 

Artikkel 21 

Krav til vurdering av virkningen av sikkerhet stilt i derivattransaksjoner 

Kredittinstitusjoner skal beregne utgående og inngående pengestrømmer forventet i en periode på 30 kalenderdager for 

kontraktene oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013 på et nettogrunnlag per motpart dersom det foreligger tosidige 

motregningsavtaler i samsvar med artikkel 295 i nevnte forordning. Ved anvendelse av denne artikkelen skal nettogrunnlaget 

anses å være nettoen av sikkerheten som skal mottas, forutsatt at den anses som et likvid middel i henhold til avdeling II i denne 

forordningen. Utgående og inngående kontantstrømmer fra valutaderivattransaksjoner som innebærer en fullstendig utveksling 

av hovedstoler samtidig (eller i løpet av samme dag), skal beregnes på nettogrunnlag selv om transaksjonene ikke er omfattet av 

en tosidig motregningsavtale. 

KAPITTEL 2 

Utgående pengestrømmer 

Artikkel 22 

Definisjon av utgående pengestrømmer 

1.  Utgående pengestrømmer skal beregnes ved at utestående balanser i forskjellige kategorier eller typer av forpliktelser og 

forpliktelser utenfor balansen multipliseres med de satsene som forventes ved avvikling eller trekk i samsvar med dette 

kapittelet. 

2.  Utgående pengestrømmer nevnt i nr. 1 skal i hvert tilfelle omfatte følgende, multiplisert med den gjeldende satsen for 

utgående strømmer: 

a)  Gjeldende utestående beløp for stabile massemarkedsinnskudd og andre massemarkedsinnskudd i samsvar med artikkel 

24, 25 og 26. 

b)  Gjeldende utestående beløp til dekning av andre forpliktelser som forfaller, kan kreves utbetalt av utstederen eller av 

yteren av finansieringen eller medføre at yteren av finansieringen forventer at kredittinstitusjonen vil innløse forpliktelsen i 

løpet av de neste 30 kalenderdagene i samsvar med artikkel 27 og 28. 

c)  Ytterligere utgående strømmer fastsatt i samsvar med artikkel 30. 

d)  Det høyeste beløpet som i løpet av de neste 30 kalenderdagene kan trekkes fra uutnyttede bevilgede kreditt - og 

likviditetsfasiliteter, fastsatt i samsvar med artikkel 31. 

e)  Ytterligere utgående strømmer som er identifisert ved vurderingen i samsvar med artikkel 23. 

Artikkel 23 

Ytterligere utgående pengestrømmer for andre produkter og tjenester 

1.  Kredittinstitusjoner skal regelmessig vurdere sannsynligheten for og den potensielle størrelsen på utgående 

pengestrømmer i løpet av 30 kalenderdager for produkter eller tjenester som ikke er nevnt i artikkel 27–31, og som de leverer 

eller stiller garanti for, eller som potensielle kjøpere ville anse for å være knyttet til dem. Disse produktene eller tjenestene skal 

omfatte, men ikke være begrenset til, utgående pengestrømmer som følge av avtalefestede ordninger nevnt i artikkel 429 og i 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 575/2013, for eksempel 

a)  andre forpliktelser utenfor balansen og betingede finansieringsforpliktelser, herunder, men ikke begrenset til, ubevilgede 

finansieringsfasiliteter, 

b)  uutnyttede lån og forskudd til engrosmotparter, 

c)  pantelån som er avtalt, men ennå ikke utnyttet,  
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d)  kredittkort, 

e)  kassakreditt, 

f)  planlagte utgående pengestrømmer i forbindelse med fornyelse eller forlengelse av nye detalj- eller engroslån, 

g)  planlagt derivatgjeld, 

h)  produkter knyttet til handelsfinansieringsposter utenfor balansen. 

2.  De utgående pengestrømmene nevnt i nr. 1 skal vurderes ut fra en antakelse om et kombinert idiosynkratisk og 

markedsomfattende stresscenario som nevnt i artikkel 5. Ved en slik vurdering skal kredittinstitusjonene særlig ta hensyn til 

vesentlig omdømmetap som kan oppstå dersom det ikke gis likviditetsstøtte til slike produkter eller tjenester. 

Kredittinstitusjonene skal minst én gang i året rapportere til vedkommende myndigheter de produktene og tjenestene der 

sannsynligheten for og den potensielle størrelsen på de utgående pengestrømmene nevnt i nr. 1 er vesentlig, og vedkommende 

myndigheter skal fastsette hvilke utgående strømmer de skal tildeles. Vedkommende myndigheter kan anvende en sats for 

utgående strømmer på opptil 5 % for produkter knyttet til handelsfinansiering utenfor balansen, som omhandlet i artikkel  

429 og vedlegg I til forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Vedkommende myndigheter skal minst én gang i året framlegge en rapport for EBA om hvilke typer produkter eller 

tjenester som de har fastslått utgående strømmer for på grunnlag av rapportene fra kredittinstitusjoner, og skal i denne rapporten 

forklare metoden som er anvendt for å fastsette de utgående strømmene. 

Artikkel 24 

Utgående strømmer fra stabile massemarkedsinnskudd 

1.  Med mindre kriteriene for en høyere sats for utgående strømmer i henhold til artikkel 25 nr. 2, 3 eller 5 er oppfylt, skal det 

beløpet for massemarkedsinnskudd som er dekket av en innskuddsgarantiordning i samsvar med europaparlaments - og 

rådsdirektiv 94/19/EF(1) eller direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende innskuddsgarantiordning i en tredjestat, anses som stabilt 

og multipliseres med 5 % dersom innskuddet enten 

a)  er del av en etablert forbindelse som gjør det svært lite sannsynlig at uttak foretas, eller 

b)  inngår i en transaksjonskonto. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav a) skal et massemarkedsinnskudd anses som del av en etablert forbindelse dersom 

innskyteren oppfyller minst ett av følgende kriterier: 

a)  Har et aktivt kontraktsforhold med kredittinstitusjonen av minst tolv måneders varighet. 

b)  Har et låneforhold med kredittinstitusjonen som gjelder boliglån eller andre langsiktige lån. 

c)  Har minst ett annet aktivt produkt, unntatt lån, hos kredittinstitusjonen. 

3.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav b) skal et massemarkedsinnskudd anses å inngå i en transaksjonskonto dersom lønn, 

inntekt eller transaksjoner regelmessig henholdsvis krediteres og debiteres denne kontoen. 

4.  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndigheter fra 1. januar 2019 gi kredittinstitusjoner tillatelse til å multiplisere 

beløpet for de stabile massemarkedsinnskuddene nevnt i nr. 1 som er dekket av en innskuddsgarantiordning i samsvar med 

direktiv 2014/49/EU, med 3 % opp til høyst 100 000 euro som angitt i artikkel 6 nr. 1 i nevnte direktiv, forutsatt at 

Kommisjonen har bekreftet at den offisielt anerkjente innskuddsgarantiordningen oppfyller alle følgende kriterier: 

a)  Innskuddsgarantiordningen har tilgjengelige finansielle midler, som nevnt i artikkel 10 i direktiv 2014/49/EU, som 

innhentes på forhånd gjennom bidrag fra medlemmene minst en gang i året. 

b)  Innskuddsgarantiordningen har tilstrekkelige midler til å sikre lett tilgang til ytterligere finansiering i tilfelle av et st ort uttak 

av dens reserver, herunder tilgang til ekstraordinære bidrag fra kredittinstitusjoner som er medlemmer, og tilstrekkelige 

alternative finansieringsordninger til å skaffe kortsiktig finansiering fra offentlig eller privat tredjepart. 

c)  Innskuddsgarantiordningen sikrer en tilbakebetalingsfrist på sju virkedager som nevnt i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 

2014/49/EU fra datoen for anvendelse av satsen for utgående strømmer på 3 %.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/EF av 30. mai 1994 om innskuddsgarantiordninger (EFT L 135 av 31.5.1994, s. 5). 
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5.  Vedkommende myndigheter skal først gi tillatelsen nevnt i nr. 4 etter at de har fått forhåndstillatelse fra Kommisjonen. 

Anmodningen om en slik tillatelse skal begrunnes, og det skal dokumenteres at avviklingssatsene for stabile 

massemarkedsinnskudd vil være lavere enn 3 % i en opplevd stressperiode som svarer til scenarioene nevnt i artikkel 5. Den 

begrunnede anmodningen skal sendes til Kommisjonen senest tre måneder før den datoen tillatelsen skal gjelde fra. 

Kommisjonen skal vurdere om den berørte innskuddsgarantiordningen oppfyller vilkårene i nr. 4 bokstav a), b) og c). Dersom 

disse vilkårene er oppfylt, skal Kommisjonen godkjenne vedkommende myndighets anmodning om å få gi tillatelse, med 

mindre det foreligger tvingende grunner for ikke å gjøre det av hensyn til det indre markeds virkemåte for 

massemarkedsinnskudd. Alle kredittinstitusjoner som er tilknyttet en slik godkjent innskuddsgarantiordning, skal ha rett til å 

anvende satsen for utgående strømmer på 3 %. Kommisjonen skal anmode EBA om en uttalelse om hvorvidt den berørte 

innskuddsgarantiordningen oppfyller vilkårene i nr. 4 bokstav a), b) og c). 

6.  Kredittinstitusjoner kan få tillatelse av sin vedkommende myndighet til å multiplisere beløpet for massemar-

kedsinnskuddene som er dekket av en innskuddsgarantiordning i en tredjestat, med 3 % dersom ordningen er likeverdig med 

ordningen nevnt i nr. 1 og tredjestaten tillater en slik behandling. 

Artikkel 25 

Utgående strømmer fra andre massemarkedsinnskudd 

1.  Kredittinstitusjoner skal multiplisere andre massemarkedsinnskudd, herunder den delen av massemarkedsinnskudd som 

ikke omfattes av artikkel 24, med 10 %, med mindre vilkårene i nr. 2 får anvendelse. 

2.  Andre massemarkedsinnskudd skal omfattes av høyere satser for utgående strømmer som fastsatt av kredittinstitusjonen i 

samsvar med nr. 3 dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Det samlede innskuddet, herunder alle kundens innskuddskontoer i den berørte kredittinstitusjonen eller det berørte 

konsernet, overstiger 500 000 euro. 

b)  Innskuddet er på en ren internettkonto. 

c)  Innskuddet gir en rente som oppfyller et av følgende vilkår: 

i)  Renten overstiger i vesentlig grad gjennomsnittsrenten for lignende massemarkedsprodukter. 

ii)  Avkastningen er basert på avkastningen av en eller flere markedsindekser. 

iii)  Avkastningen er basert på en annen markedsvariabel enn flytende rente. 

d)  Innskuddet ble opprinnelig plassert som et tidsinnskudd med en løpetid på 30 kalenderdager, eller innskuddet har en fast 

oppsigelsestid som er kortere enn 30 kalenderdager i samsvar med avtalefestede ordninger, med unntak for innskudd som er 

berettiget til behandlingen fastsatt i nr. 4. 

e)  For kredittinstitusjoner som er etablert i Unionen, er innskyteren bosatt i en tredjestat, eller innskuddet er uttrykt i en annen 

valuta enn euro eller en medlemsstats nasjonale valuta. For kredittinstitusjoner eller filialer i tredjestater er innskyteren ikke 

bosatt i tredjestaten, eller innskuddet er uttrykt i en annen valuta enn tredjestatens nasjonale valuta. 

3.  Kredittinstitusjoner skal anvende en høyere sats for utgående strømmer, som fastsettes på følgende måte: 

a)  Dersom massemarkedsinnskuddene oppfyller kriteriet i nr. 2 bokstav a) eller to av kriteriene i nr. 2 bokstav b)–e), skal det 

anvendes en sats for utgående strømmer på mellom 10 % og 15 %. 

b)  Dersom massemarkedsinnskuddene oppfyller nr. 2 bokstav a) og minst ett annet kriterium nevnt i nr. 2 eller tre eller flere 

kriterier i nr. 2, skal det anvendes en sats for utgående strømmer på mellom 15 % og 20 %. 

Vedkommende myndigheter kan i enkelttilfeller anvende en høyere sats for utgående strømmer når særlige omstendigheter for 

kredittinstitusjonen gjør det berettiget. Kredittinstitusjoner skal anvende satsen for utgående strømmer nevnt i nr. 3 bokstav b) 

på massemarkedsinnskudd dersom vurderingen nevnt i nr. 2 ikke har blitt gjennomført eller ikke er fullført.  
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4.  Kredittinstitusjoner kan utelukke fra beregningen av utgående strømmer bestemte klart definerte kategorier av 

massemarkedsinnskudd så lenge kredittinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle strengt anvender følgende bestemmelser på hele 

kategorien av disse innskuddene, med mindre et unntak er berettiget på grunnlag av vanskelige omstendigheter for innskyteren: 

a)  Innskyteren kan ikke ta ut innskuddet før det har gått 30 kalenderdager. 

b)  Dersom innskuddet tas ut før det har gått 30 kalenderdager, skal innskyteren betale et straffegebyr som omfatter rentetapet 

mellom hevingstidspunktet og avtalens utløpsdato pluss et vesentlig straffegebyr som ikke behøver å overstige de rentene 

som er påløpt for tidsrommet mellom innskuddstidspunktet og uttakstidspunktet. 

Dersom en del av innskuddet nevnt i første ledd kan tas ut uten at det påløper et slikt gebyr, skal bare den delen behandles som 

et innskudd på anfordring, og den gjenstående balansen skal behandles som et tidsinnskudd som nevnt i dette nummeret. En 

sats for utgående strømmer på 100 % skal anvendes på annullerte innskudd med en gjenværende løpetid på mindre enn  

30 kalenderdager der det er avtalt at utbetaling skal foretas til en annen kredittinstitusjon. 

5.  Som unntak fra nr. 1–4 og artikkel 24 skal kredittinstitusjoner multiplisere sine massemarkedsinnskudd i tredjestater med 

en høyere prosentdel for satsen for utgående strømmer dersom en slik prosentdel framgår av nasjonal rett som fastsetter 

likviditetskrav i den berørte tredjestaten. 

Artikkel 26 

Utgående strømmer med innbyrdes avhengige inngående strømmer 

Med forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet kan kredittinstitusjoner beregne den utgående pengestrømmen med fradrag 

for en innbyrdes avhengig inngående strøm som oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  Den innbyrdes avhengige inngående strømmen er direkte knyttet til den utgående strømmen og tas ikke med i beregningen 

av inngående pengestrømmer i kapittel 3. 

b)  Den innbyrdes avhengige inngående strømmen kreves i henhold til en juridisk, tilsynsmessig eller avtalefestet forpliktelse. 

c)  Den innbyrdes avhengige inngående strømmen oppfyller ett av følgende vilkår: 

i)  Den oppstår obligatorisk før den utgående strømmen. 

ii)  Den mottas innen ti dager og er garantert av en medlemsstats sentralmyndighet. 

Artikkel 27 

Utgående strømmer fra operasjonelle innskudd 

1.  Kredittinstitusjoner skal multiplisere forpliktelser som følger av innskudd som innehas på følgende måte, med 25 %: 

a)  Av innskyteren for å få tilgang til kredittinstitusjonens clearing-, deponerings- eller likviditetsstyringstjenester eller 

lignende tjenester innenfor rammen av et etablert operasjonelt forhold. 

b)  I forbindelse med delingen av felles oppgaver innenfor rammen av en institusjonell beskyttelsesordning som oppfyller 

kravene i artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013, eller innenfor en gruppe av samarbeidende kredittinstitusjoner 

som er fast tilknyttet et sentralt organ som oppfyller kravene i artikkel 113 nr. 6 i nevnte forordning, eller som et juridis k 

eller avtalefestet opprettet innskudd fra en annen kreditt institusjon som er medlem av samme institusjonelle 

beskyttelsesordning eller samarbeidsnettverk, forutsatt at disse innskuddene ikke anerkjennes som likvide midler for 

kredittinstitusjonen som setter dem inn, som nevnt i nr. 3 og artikkel 16. 

c)  Av innskyteren som ledd i et annet etablert operasjonelt forhold enn det som er omhandlet i bokstav a). 

d)  Av innskyteren for å oppnå clearing av kontanttransaksjoner og tjenesteytelser fra den sentrale institusjonen, og dersom 

kredittinstitusjonen tilhører et av nettverkene eller ordningene nevnt i artikkel 16. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal kredittinstitusjonene multiplisere den delen av forpliktelsene som følger av innskudd nevnt i  

nr. 1 bokstav a), og som er omfattet av en innskuddsgarantiordning i samsvar med direktiv 94/19/EF eller direktiv 2014/49/EU 

eller en tilsvarende innskuddsgarantiordning i en tredjestat, med 5 %. 

3.  Innskudd fra kredittinstitusjoner som plasseres i den sentrale institusjonen, og som i samsvar med artikkel 16 anses som 

likvide midler for kredittinstitusjonen som setter dem inn, skal for den sentrale institusjonen multipliseres med en sats på 100 % 

av beløpet for disse likvide midlene etter avkorting. Disse likvide midlene skal ikke medregnes for å dekke andre utgående 

strømmer enn den som er nevnt i første punktum i dette nummeret, og skal heller ikke tas med ved beregningen av den 

gjenværende likviditetsbufferens sammensetning i henhold til artikkel 17 for den sentrale institusjonen på individuelt nivå.  
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4.  Clearing-, deponerings- eller likviditetsstyringstjenester eller lignende tjenester som omhandlet i nr. 1 bokstav a) og d), 

omfatter slike tjenester bare i den utstrekning de leveres i forbindelse med en etablert forbindelse som innskyteren i vesent lig 

grad er avhengig av. Innskudd nevnt i nr. 1 bokstav a), c) og d) skal være omfattet av betydelige rettslige eller operasjonelle 

begrensninger som gjør det lite sannsynlig at det foretas betydelige uttak innen 30 kalenderdager. Midler ut over det som kreves 

for å yte operasjonelle tjenester, skal behandles som ikke-operasjonelle innskudd. 

5.  Innskudd som følger av en korrespondentbankforbindelse eller av yting av meglertjenester, skal ikke behandles som et 

operasjonelt innskudd, og skal ha en sats for utgående strømmer på 100 %. 

6.  For å identifisere innskuddene nevnt i nr. 1 bokstav c) skal en kredittinstitusjon anse at det foreligger et etablert 

operasjonelt forhold med en ikke-finansiell kunde, unntatt tidsinnskudd, spareinnskudd og meglerinnskudd, dersom alle 

følgende kriterier er oppfylt: 

a)  Godtgjøringen for kontoen fastsettes til minst 5 basispunkter lavere enn den gjeldende satsen for engrosmarkedsinnskudd 

med tilsvarende egenskaper, men den behøver ikke å være negativ. 

b)  Innskuddet innehas på kontoer som er særskilt opprettet for dette formålet, og prissettes slik at det ikke gir innskyteren 

økonomiske incentiver til å ha midler på innskuddskontoen ut over det som er nødvendig for det operasjonelle forholdet. 

c)  Vesentlige transaksjoner krediteres og debiteres hyppig på den berørte kontoen. 

d)  Et av følgende kriterier er oppfylt: 

i)  Forbindelsen med innskyteren har eksistert i minst 24 måneder. 

ii)  Innskuddet anvendes til minst to aktive tjenester. Disse tjenestene kan omfatte direkte eller indirekte tilgang til 

nasjonale eller internasjonale betalingstjenester, verdipapirhandel eller depottjenester. 

Bare den delen av innskuddet som er nødvendig for å benytte tjenesten som innskuddet er et biprodukt av, skal behandles som 

et operasjonelt innskudd. Den gjenværende delen skal behandles som ikke-operasjonell. 

Artikkel 28 

Utgående strømmer fra andre forpliktelser 

1.  Kredittinstitusjoner skal multiplisere forpliktelser som oppstår som følge av innskudd fra kunder som er ikke-finansielle 

kunder, stater, sentralbanker, multilaterale utviklingsbanker, offentlige foretak, kredittforeninger godkjent av en vedkommende 

myndighet eller private investeringsselskaper, eller fra kunder som er innskuddsmeglere, i den utstrekning de ikke er omfattet 

av artikkel 27, med 40 %. 

Som unntak fra første ledd skal forpliktelsene nevnt i samme ledd multipliseres med 20 % dersom de er omfattet av en 

innskuddsgarantiordning i samsvar med direktiv 94/19/EF eller direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende innskudds-

garantiordning i en tredjestat. 

2.  Kredittinstitusjoner skal multiplisere forpliktelser som oppstår som følge av institusjonens egne driftskostnader, med 0 %. 

3.  Kredittinstitusjoner skal multiplisere forpliktelser som oppstår som følge av sikrede utlånstransaksjoner og 

kapitalmarkedstransaksjoner som forfaller innen 30 kalenderdager, som definert i artikkel 192 nr. 2 og 3 i forordning (EF)  

nr. 575/2013, med 

a)  0 % dersom de er sikret med eiendeler som kan anses som nivå 1-eiendeler i samsvar med artikkel 10, med unntak av 

obligasjoner med fortrinnsrett av svært høy kvalitet som nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav f), eller dersom långiveren er en 

sentralbank, 

b)  7 % dersom de er sikret med eiendeler som kan anses som obligasjoner med fortrinnsrett av svært høy kvalitet som nevnt i 

artikkel 10 nr. 1 bokstav f), 

c)  15 % dersom de er sikret med eiendeler som kan anses som nivå 2A-eiendeler i samsvar med artikkel 11, 

d)  25 % 

i)  dersom de er sikret med eiendeler nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav g) punkt i), ii) eller iv), 

ii)  dersom de er sikret med eiendeler som ikke kan anses som likvide midler i henhold til artikkel 10 og 11, og långiveren 

er sentralmyndigheten, et offentlig foretak i den medlemsstaten eller tredjestaten der kredittinstitusjonen har fått 

tillatelse eller har etablert en filial, eller en multilateral utviklingsbank. Offentlige foretak som får slik behandling, skal 

begrenses til dem som har en risikovekt på høyst 20 % i henhold til artikkel 116 nr. 4 og 5 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, 

e)  35 % dersom de er sikret gjennom de underkategoriene av eiendeler som er nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav g) punkt iii) 

eller v),  
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f)  50 % dersom de er sikret med 

i)  foretaksobligasjoner som kan anses som nivå 2B-eiendeler i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav b), 

ii)  aksjer som kan anses som nivå 2B-eiendeler i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c), 

g)  100 % dersom de er sikret med eiendeler som ikke kan anses som likvide midler i henhold til avdeling II, med unntak av 

transaksjoner som er omfattet av bokstav d) punkt ii) i dette nummeret, eller dersom utlåneren er en sentralbank. 

4.  Sikkerhetsbytteavtaler som forfaller innen de neste 30 dagene, skal medføre en utgående strøm for den overskytende 

likviditetsverdien av eiendelene som lånes, sammenlignet med likviditetsverdien av eiendelene som utlånes, med mindre 

motparten er en sentralbank og det skal anvendes en utgående sats på 0 %. 

5.  Motregningssaldoer på separate kontoer knyttet til kundevernordninger som er pålagt gjennom nasjonal lovgivning, skal 

behandles som inngående strømmer i samsvar med artikkel 32, og skal ikke inngå i beholdningen av likvide midler. 

6.  Kredittinstitusjoner skal anvende en sats for utgående strømmer på 100 % på alle sedler, obligasjoner og andre 

gjeldspapirer utstedt av kredittinstitusjonen, med mindre obligasjonen selges utelukkende på detaljmarkedet og innehas på en 

detaljkonto, og i så fall kan disse instrumentene behandles som den relevante kategorien av massemarkedsinnskudd. Det skal 

innføres begrensninger slik at disse instrumentene ikke kan kjøpes og innehas av andre parter enn detaljkunder. 

Artikkel 29 

Utgående strømmer innenfor et konsern eller en institusjonell beskyttelsesordning  

1.  Som unntak fra artikkel 31 kan vedkommende myndigheter i enkelttilfeller tillate at det anvendes en lavere sats for 

utgående strømmer for uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter når alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Det er grunn til å forvente en mindre utgående strøm, selv når likviditetstilbyderen er i en situasjon med kombinert 

markedsstress og idiosynkratisk stress. 

b)  Motparten er morforetaket til eller et datterforetak av kredittinstitusjonen eller et annet datterforetak av samme morforetak 

eller er knyttet til institusjonen gjennom en tilknytning i henhold til artikkel 12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF(1), er medlem av 

den samme institusjonelle beskyttelsesordningen som er omhandlet i artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013, eller 

er den sentrale institusjonen eller tilknyttet et nettverk eller en samarbeidsgruppe som omhandlet i artikkel 10 i nevnte 

forordning. 

c)  Den lavere satsen for utgående strømmer er ikke lavere enn den satsen for inngående strømmer som anvendes av motparten. 

d)  Kredittinstitusjonen og motparten er etablert i samme medlemsstat. 

2.  Vedkommende myndigheter kan tillate unntak fra vilkåret fastsatt i nr. 1 bokstav d) dersom artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 anvendes. I så fall skal også følgende objektive kriterier være oppfylt: 

a)  Likviditetstilbyderen og -mottakeren skal ha en lav likviditetsrisikoprofil. 

b)  Det er inngått rettslig bindende avtaler og forpliktelser mellom konsernforetakene med hensyn til uutnyttet kreditt eller 

likviditet. 

c)  I likviditetstilbyderens likviditetsrisikostyring skal det tas tilstrekkelig hensyn til likviditetsmottakerens likviditets-

risikoprofil. 

Dersom det gis tillatelse til å anvende en slik lavere sats for utgående strømmer, skal vedkommende myndighet underrette EBA 

om resultatet av framgangsmåten omhandlet i artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013. Vedkommende 

myndighet skal regelmessig kontrollere at vilkårene for slike lavere utgående strømmer oppfylles. 

Artikkel 30 

Ytterligere utgående strømmer 

1.  Annen sikkerhet enn kontanter og eiendeler nevnt i artikkel 10 som stilles av kredittinstitusjonen for kontrakter som er 

oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013, samt kredittderivater skal omfattes av en ytterligere utgående strøm p å 20 %. 

Sikkerhet i eiendeler nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav f) som stilles av kredittinstitusjonen for kontrakter som er oppført i 

vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013, samt kredittderivater skal omfattes av en ytterligere utgående strøm på 10 %.  

  

(1) Sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om konsoliderte  

regnskaper (EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1).  



Nr. 13/718 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

2.  Kredittinstitusjoner skal beregne og underrette vedkommende myndigheter om en ytterligere utgående strøm for alle 

kontrakter som er inngått med kontraktsvilkår som i løpet av 30 kalenderdager og etter en vesentlig forverring av 

kredittinstitusjonens kredittkvalitet har ført til ytterligere utgående pengestrømmer eller behov for sikkerhet. Kredittinstitusjoner 

skal underrette vedkommende myndigheter om denne utgående strømmen senest ved framleggingen av rapporten i samsvar 

med artikkel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013. Dersom vedkommende myndigheter anser slike utgående strømmer som 

vesentlige i forbindelse med kredittinstitusjonens potensielle utgående pengestrømmer, skal de kreve at kredittinstitusjonen 

legger til en ytterligere utgående strøm for disse kontraktene som tilsvarer det ytterligere behovet for sikkerhet eller utgående 

pengestrømmer som følger av en vesentlig forverring av kredittinstitusjonens kredittkvalitet som tilsvarer en nedsettelse av dens 

eksterne kredittvurdering med tre trinn. Kredittinstitusjonen skal anvende en sats for utgående strømmer på 100 % på disse 

ytterligere sikkerhetene eller disse ytterligere utgående kontantstrømmene. Kredittinstitusjonen skal regelmessig vurdere 

omfanget av denne vesentlige forverringen i lys av hva som er relevant i henhold til kontraktene som den har inngått, og 

underrette vedkommende myndigheter om resultatet av denne vurderingen. 

3.  Kredittinstitusjonen skal legge til en ytterligere utgående strøm som tilsvarer det behovet for sikkerhet som ville oppstå 

som følge av virkningen av et negativt markedsscenario på kreditt institusjonens derivattransaksjoner, finansieringstransaksjoner 

og andre kontrakter, dersom den er vesentlig. Denne beregningen skal foretas i samsvar med den delegerte rettsakten som skal 

vedtas av Kommisjonen i henhold til artikkel 423 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

4.  Kredittinstitusjoner skal beregne utgående og inngående strømmer som forventes i løpet av 30 kalenderdager fra 

kontrakter oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013, på nettogrunnlag i samsvar med artikkel 21. Når det gjelder 

netto utgående strøm, skal kredittinstitusjonen multiplisere resultatet med satsen for utgående strømmer på  

100 %. Kredittinstitusjoner skal i disse beregningene ikke ta med likviditetskrav som ville følge av anvendelsen av nr. 1, 2 og 3. 

5.  Kredittinstitusjonen skal legge til en ytterligere utgående strøm som tilsvarer 100 % av markedsverdien av verdipapirer 

eller andre eiendeler som er gjenstand for shortsalg og skal leveres innen 30 kalenderdager, med mindre kredittinstitusjonen eier 

verdipapirene som skal leveres, eller har lånt dem på vilkår som innebærer at de ikke skal leveres tilbake før det har gått  

30 kalenderdager, og verdipapirene ikke utgjør en del av kredittinstitusjonens likvide midler. Dersom den korte posisjonen 

dekkes av en sikret verdipapirfinansieringstransaksjon, skal kredittinstitusjonen anta at den korte posisjonen vil bli opprettholdt 

i hele perioden på 30 kalenderdager og får en utgående strøm på 0 %. 

6.  Kredittinstitusjonen skal legge til en ytterligere utgående strøm som tilsvarer 100 % av 

a)  den overskytende sikkerheten som kredittinstitusjonen har, og som i henhold til kontrakten når som helst kan innkreves av 

motparten, 

b)  sikkerhet som skal stilles overfor en motpart innen 30 kalenderdager, 

c)  sikkerhet som tilsvarer eiendeler som kan anses som likvide midler i henhold til avdeling II, og som kan erstattes av 

eiendeler som tilsvarer eiendeler som ikke kan anses som likvide midler i henhold til avdeling II, uten kredittinstitusjonens  

samtykke. 

7.  Innskudd mottatt som sikkerhet skal ikke anses som forpliktelser ved anvendelsen av artikkel 27 eller 29, men skal 

omfattes av bestemmelsene i nr. 1–6 i denne artikkelen dersom det er relevant. 

8.  Kredittinstitusjoner skal legge til grunn en utgående strøm på 100 % for finansieringstap på verdipapirer med sikkerhet i 

eiendeler, obligasjoner med fortrinnsrett og andre strukturerte finansielle instrumenter som forfaller innen 30 kalenderdager, når 

disse instrumentene er utstedt av kredittinstitusjonen selv eller av gjennomstrømmingsselskaper (conduitselskaper) eller 

spesialforetak som er organisert av kredittinstitusjonen. 

9.  Kredittinstitusjoner skal legge til grunn en utgående strøm på 100 % for finansieringstap på sertifikater med sikkerhet i 

eiendeler (ABCP), gjennomstrømmingsselskaper, verdipapirinvesteringsprodukter og andre slike finansieringsordninger. Denne 

satsen for utgående strømmer på 100 % skal anvendes på beløpet som forfaller, på beløpet for eiendeler som kan refunderes, 

eller på den nødvendige likviditeten. 

10.  For den delen av finansieringsprogrammene som omfattes av nr. 8 og 9, behøver kredittinstitusjoner som yter tilknyttede 

likviditetsfasiliteter, ikke å dobbelttelle finansieringsinstrumentet som forfaller, og likviditetsfasiliteten for konsoliderte 

programmer. 

11.  Eiendeler som lånes på et usikret grunnlag og forfaller innen 30 kalenderdager, skal antas å bli avviklet i sin helhet, noe 

som fører til en utgående strøm av likvide midler på 100 %, med mindre kredittinstitusjonen eier verdipapirene og de ikke 

utgjør en del av kredittinstitusjonens likviditetsbuffer. 

12.  Når det gjelder yting av meglertjenester, og dersom en kredittinstitusjon har finansiert én kundes eiendeler ved å motregne 

dem internt mot en annen kundes shortsalg, skal slike transaksjoner omfattes av en utgående strøm på 50 % for den betingede 

forpliktelsen, ettersom kredittinstitusjonen i tilfelle av kundeuttak kan være forpliktet til å finne ytterligere finansieringskilder 

for å dekke disse posisjonene.  
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Artikkel 31 

Utgående strømmer fra kreditt- og likviditetsfasiliteter 

1.  Ved anvendelsen av denne artikkelen menes med en likviditetsfasilitet enhver bevilget, uutnyttet reservefasilitet som vil 

bli anvendt for å refinansiere en kundes gjeldsforpliktelser i situasjoner der en slik kunde ikke kan refinansiere den berørte 

gjelden på finansmarkedene. Beløpet skal beregnes som det gjeldsbeløpet som er utstedt av kunden, som er utestående og 

forfaller innen 30 kalenderdager, og som er sikret gjennom fasiliteten. Den delen av likviditetsfasilitet en som sikrer en gjeld 

som ikke forfaller innen 30 kalenderdager, skal ikke omfattes av definisjonen av fasiliteten. Fasilitetens eventuelle ytterligere 

kapasitet skal behandles som en bevilget kredittfasilitet med den tilknyttede utnyttelsessatsen som fas tsatt i denne artikkelen. 

Alminnelige driftskapitalfasiliteter for foretak vil ikke bli klassifisert som likviditetsfasiliteter, men som kredittfasilit eter. 

2.  Kredittinstitusjoner skal beregne utgående kontantstrømmer for kreditt - og likviditetsfasiliteter ved å multiplisere beløpet 

for kreditt- og likviditetsfasilitetene med de tilsvarende satsene for utgående strømmer fastsatt i nr. 3–5. Utgående strømmer fra 

bevilgede kreditt- og likviditetsfasiliteter skal fastsettes som en prosentdel av det høyeste beløpet som kan trekkes innenfor  

30 kalenderdager, med fradrag for eventuelle likviditetskrav som får anvendelse i henhold til artikkel 23 på handelsfinansie-

ringsposter utenfor balansen, og med fradrag for eventuell sikkerhet som er gjort tilgjengelig for kredittinstitusjonen og verdsatt 

i samsvar med artikkel 9, forutsatt at sikkerheten oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  Den kan brukes på nytt eller pantsettes av kredittinstitusjonen. 

b)  Den innehas i form av likvide midler, men anerkjennes ikke som en del av likviditetsbufferen. 

c)  Den består ikke av eiendeler som er utstedt av motparten til fasiliteten eller et av dens tilknyttede foretak. 

Dersom kredittinstitusjonen har tilgang til de nødvendige opplysningene, skal det høyeste beløpet som kan trekkes på kreditt - 

og likviditetsfasiliteter, fastsettes som det høyeste beløpet som kunne blitt trukket med hensyn til motpartens egne forplikt elser 

eller med hensyn til den på forhånd fastsatte kontraktsfestede planen for utnyttelse av kredittmuligheten med forfall i løpet av 

30 kalenderdager. 

3.  Det høyeste beløpet som kan trekkes på uutnyttede bevilgede kredittfasiliteter og uutnyttede bevilgede likviditetsfasiliteter 

i løpet av de neste 30 kalenderdagene, skal multipliseres med 5 % dersom de tilhører eksponeringskategorien for 

massemarkedsinnskudd. 

4.  Det høyeste beløpet som kan trekkes på uutnyttede bevilgede kredittfasiliteter i løpet av 30 kalenderdager, skal 

multipliseres med 10 % dersom de oppfyller følgende vilkår: 

a)  De anses ikke å tilhøre eksponeringskategorien for massemarkedsinnskudd. 

b)  De er gitt til kunder som ikke er finansielle kunder, herunder ikke-finansielle foretak, stater, sentralbanker, multilaterale 

utviklingsbanker og offentlige foretak. 

c)  De er ikke gitt med sikte på å erstatte kundens finansiering i situasjoner der kunden ikke kan få oppfylt sine 

finansieringsbehov på finansmarkedene. 

5.  Det høyeste beløpet som kan trekkes på uutnyttede bevilgede likviditetsfasiliteter i løpet av de neste 30 kalenderdagene, 

skal multipliseres med 30 % dersom de oppfyller vilkårene nevnt i nr. 4 bokstav a) og b), og med 40 % når de ytes til private 

investeringsselskaper. 

6.  Den uutnyttede bevilgede verdien av en likviditetsfasilitet som er gitt til et spesialforetak for verdipapirisering med sikte 

på å gjøre det mulig for et slikt spesialforetak å kjøpe andre eiendeler enn verdipapirer av kunder som ikke er finansielle 

kunder, skal multipliseres med 10 % i den utstrekning den overstiger verdien av nåværende eiendeler som er kjøpt av kunder, 

og dersom det høyeste beløpet som kan utnyttes, i henhold til kontrakt er begrenset til verdien av nåværende kjøpte eiendeler. 

7.  Den sentrale institusjonen i en ordning eller et nettverk nevnt i artikkel 16 skal multiplisere den likviditetsfinansieringen 

som er bevilget til en medlemskredittinstitusjon, med en sats for utgående strømmer på 75 % når denne medlems-

kredittinstitusjonen kan behandle likviditetsfinansieringen som et likvid middel i samsvar med artikkel 16 nr. 2. Satsen for 

utgående strømmer på 75 % skal anvendes på likviditetsfinansieringens bevilgede hovedstol. 

8.  Kredittinstitusjonen skal multiplisere det høyeste beløpet som kan trekkes på andre uutnyttede bevilgede kreditt- og 

likviditetsfasiliteter i løpet av 30 kalenderdager, med den tilsvarende satsen for utgående strømmer på følgende måte: 

a)  40 % for kreditt- og likviditetsfasiliteter som er gitt til kredittinstitusjoner, og for kredittfasiliteter som er gitt til andre 

regulerte finansinstitusjoner, herunder forsikringsforetak og investeringsforetak, IKI-er eller investeringsordninger uten fast 

kapital.  
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b)  100 % for likviditetsfasiliteter som kredittinstitusjonen har gitt til andre spesialforetak for verdipapirisering enn dem som er 

nevnt i nr. 6, og for ordninger som pålegger institusjonen å kjøpe eller bytte eiendeler fra et spesialforetak for 

verdipapirisering. 

c)  100 % for kreditt- og likviditetsfasiliteter til finansielle kunder som ikke er nevnt i bokstav a) og b) og nr. 1–7. 

9.  Som unntak fra nr. 1–8 kan kredittinstitusjoner som er opprettet og finansieres av minst én medlemsstats sentrale eller 

regionale myndighet, anvende behandlingene angitt i nr. 3 og 4 på kreditt - og likviditetsfasiliteter som gis til støttelångivere 

utelukkende for direkte eller indirekte å finansiere støttelån, forutsatt at disse lånene oppfyller kravene til satser for ut gående 

strømmer omhandlet i nr. 3 og 4. 

Som unntak fra artikkel 32 nr. 3 bokstav g) kan en symmetrisk inngående og utgående strøm anvendes av kredittinstitusjoner 

dersom disse støttelånene gis som formidlingslån gjennom en annen kredittinstitusjon som opptrer som formidler. 

Støttelånene omhandlet i dette nummeret skal være tilgjengelige bare for personer som ikke er finansielle kunder, og skal gis på 

ikke-konkurranseutsatt og ikke-profittorientert grunnlag med sikte på å fremme målene for offentlig politikk fastsatt av 

Unionen eller medlemsstatens sentralmyndighet eller regionale myndighet. Slike fasiliteter skal bare kunne utnyttes etter et med 

rimelighet forventet behov for støttelån og opp til beløpet det er behov for, forutsatt at det framlegges en rapport om bruken av 

de utbetalte midlene. 

10.  Kredittinstitusjoner skal multiplisere alle utgående pengestrømmer som følger av forpliktelser som forfaller innen  

30 kalenderdager, med 100 %, med unntak av de som er omhandlet i artikkel 23–31. 

KAPITTEL 3 

Inngående pengestrømmer 

Artikkel 32 

Inngående strømmer 

1.  Inngående pengestrømmer skal vurderes over en periode på 30 kalenderdager. De skal omfatte bare kontraktsfestede 

inngående strømmer fra eksponeringer som ikke har forfalt, og som kredittinstitusjonen ikke har grunn til å forvente blir 

misligholdt i løpet av 30 kalenderdager. 

2.  Inngående pengestrømmer skal tildeles en sats for inngående strømmer på 100 %, herunder særlig følgende inngående 

strømmer: 

a)  Skyldige beløp fra sentralbanker og finansielle kunder. I forbindelse med sistnevnte skal særlig inngående strømmer fra 

følgende transaksjoner anses å være omfattet av satsen for inngående strømmer på 100 %: 

i)  Verdipapirer som forfaller innen 30 kalenderdager. 

ii)  Handelsfinansieringstransaksjoner som omhandlet i artikkel 162 nr. 3 annet ledd bokstav b) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 med en gjenværende løpetid på mindre enn 30 kalenderdager. 

b)  Skyldige beløp fra posisjoner i større indekser for egenkapitalinstrumenter, forutsatt at dobbelttelling med likvide midler 

unngås. Disse beløpene skal omfatte skyldige beløp med avtalefestet forfall innen 30 kalenderdager, for eksempel kontant 

utbytte fra slike store indekser og kontanter fra slike egenkapitalinstrumenter som er solgt, men ennå ikke avviklet, dersom 

de ikke anerkjennes som likvide midler i samsvar med avdeling II. 

3.  Som unntak fra nr. 2 skal de inngående strømmene fastsatt i dette nummeret være omfattet av følgende krav: 

a)  Skyldige beløp fra ikke-finansielle kunder for betaling av avdrag skal reduseres med 50 % av deres verdi eller med de 

avtalefestede forpliktelsene overfor disse kundene til å forlenge finansieringen, alt etter hvilket beløp som er høyest. Ved 

anvendelse av denne bokstaven skal ikke-finansielle kunder omfatte foretak, stater, multilaterale utviklingsbanker og 

offentlige foretak; som unntak kan kredittinstitusjoner som har fått en forpliktelse i henhold artikkel 31 nr. 9 med henblikk 

på utbetaling av et støttelån til en endelig mottaker, eller som har fått en tilsvarende forpliktelse fra en multilateral 

utviklingsbank eller et offentlig foretak, innregne en inngående strøm opp til verdien av den utgående strømmen som de 

anvender på den tilsvarende forpliktelsen til å bevilge disse støttelånene. 

b)  Skyldige beløp fra sikrede utlånstransaksjoner og kapitalmarkedstransaksjoner som definert i artikkel 192 nr. 2 og 3 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 som er sikret med likvide midler, skal ikke innregnes opp til verdien av de likvide midlene 

med fradrag for avkortingene som får anvendelse i samsvar med avdeling II. Skyldige beløp for den gjenstående verdien, 

eller skyldige beløp som er sikret med eiendeler som ikke kan anses som likvide midler i henhold til avdeling II, skal 

innregnes i sin helhet. Ingen inngående strøm skal tillates dersom sikkerheten anvendes for å dekke en kort posisjon i 

henhold til artikkel 30 nr. 5.  
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c)  Skyldige beløp fra marginlån som forfaller i henhold til avtale og er gitt med sikkerhet i ikke-likvide midler, kan ha en sats 

for inngående strømmer på 50 %. Slike inngående strømmer kan innregnes bare dersom kredittinstitusjonen ikke anvender 

den opprinnelig mottatte sikkerheten for lånene til å dekke korte posisjoner. 

d)  Skyldige beløp som den kredittinstitusjonen som skylder beløpene, behandler i samsvar med artikkel 27, unntatt innskudd i 

den sentrale institusjonen nevnt i artikkel 27 nr. 3, skal multipliseres med en tilsvarende symmetrisk sats for inngående 

strømmer. Dersom den tilsvarende satsen ikke kan fastsettes, skal det anvendes en sats for inngående strømmer på 5 %. 

e)  Sikkerhetsbytteavtaler som forfaller innen 30 kalenderdager, skal medføre en inngående strøm for den overskytende 

likviditetsverdien av eiendelene som utlånes, sammenlignet med likviditetsverdien av eiendelene som lånes. 

f)  Dersom sikkerheten som oppnås gjennom omvendt gjenkjøp, innlån av verdipapirer eller sikkerhetsbytteavtaler, og som 

forfaller innen 30 dager, blir pantsatt på nytt og anvendes til å dekke korte posisjoner som kan forlenges ut over 30 dager, 

skal en kredittinstitusjon anta at en slik ordning med omvendt gjenkjøp eller innlån av verdipapirer vil bli forlenget og ikke 

vil medføre inngående kontantstrømmer som gjenspeiler dens behov for fortsatt å dekke den korte posisjonen eller å 

gjenkjøpe de berørte verdipapirene. Korte posisjoner omfatter både tilfeller der kredittinstitusjonen i en risikonøytralisert  

portefølje shortselger et verdipapir direkte som del av en handels- eller sikringsstrategi, og tilfeller der kredittinstitusjonen 

er short i et verdipapir i en risikonøytralisert repo-portefølje og har lånt et verdipapir for en bestemt periode og lånt ut 

verdipapiret for en lengre periode. 

g)  Eventuelle uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter og andre forpliktelser mottatt fra andre enheter enn sentralbanker og 

enheter nevnt i artikkel 34 skal ikke innregnes. Uutnyttede bevilgede likviditetsfasiliteter fra sentralbanken som er anerkjent 

som likvide midler i samsvar med artikkel 14, skal ikke innregnes som en inngående strøm. 

h)  Skyldige beløp fra verdipapirer utstedt av kredittinstitusjonen selv eller av en tilknyttet enhet skal innregnes på 

nettogrunnlag med en sats for inngående strømmer som anvendes på grunnlag av den satsen for inngående strømmer som 

anvendes på den underliggende eiendelen i henhold til denne artikkelen. 

i)  Eiendeler uten kontraktfestet utløpsdato skal innregnes med sats for inngående strømmer på 20 %, forutsatt at kontrakten gir 

kredittinstitusjonen mulighet til å si opp denne eller å kreve betaling innen 30 dager. 

4.  Nr. 3 bokstav a) får ikke anvendelse på skyldige beløp fra sikrede utlånstransaksjoner og kapitalmarkedstransaksjoner som 

definert i artikkel 192 nr. 2 og 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 som er sikret med likvide midler i henhold til avdeling II,  som 

omhandlet i nr. 3 bokstav b). Inngående strømmer fra frigivelse av saldoer som innehas på separate kontoer i samsvar med 

reguleringskrav for beskyttelse av eiendeler innenfor kundehandel, skal innregnes i sin helhet, forutsatt at disse separate 

saldoene opprettholdes som likvide midler som definert i avdeling II. 

5.  Utgående og inngående strømmer som forventes i løpet av 30 kalenderdager fra kontraktene oppført i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 575/2013, skal beregnes på nettogrunnlag som omhandlet i artikkel 21, og skal multipliseres med 100 % i 

tilfelle av en inngående nettostrøm. 

6.  Kredittinstitusjoner skal ikke innregne andre inngående strømmer fra de likvide midlene omhandlet i avdeling II enn 

skyldige betalinger for eiendelene som ikke gjenspeiles i eiendelens markedsverdi. 

7.  Kredittinstitusjoner skal ikke innregne inngående strømmer fra nye inngåtte forpliktelser. 

8.  Kredittinstitusjoner skal innregne bare inngående pengestrømmer som skal mottas i tredjestater der det er 

overføringsrestriksjoner, eller som er uttrykt i ikke-konvertible valutaer, i den utstrekning de tilsvarer utgående strømmer i 

henholdsvis den berørte tredjestaten eller den berørte valutaen. 

Artikkel 33 

Øvre grense for inngående strømmer 

1.  Kredittinstitusjoner skal begrense innregningen av inngående pengestrømmer til 75 % av samlede utgående 

pengestrømmer som definert i kapittel 2, med mindre en bestemt inngående strøm er omfattet av unntak i henhold til nr. 2, 3 

eller 4.  
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2.  Med forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet kan kredittinstitusjonen helt eller delvis unnta følgende inngående 

pengestrømmer fra den øvre grensen nevnt i nr. 1: 

a)  Inngående strømmer der innskyteren er morforetaket til eller et datterforetak av kredittinstitusjonen eller et annet 

datterforetak av samme morforetak eller er knyttet til kredittinstitusjonen gjennom en tilknytning i henhold til artikkel  

12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF. 

b)  Inngående strømmer fra innskudd i andre kredittinstitusjoner i et konsern som er berettiget til behandlingen som beskrives i 

artikkel 113 nr. 6 eller 7 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  Inngående strømmer nevnt i artikkel 26, herunder inngående strømmer fra lån i forbindelse med pantelån, fra støttelån nevnt 

i artikkel 31 nr. 9 eller fra støttelån fra en multilateral utviklingsbank eller et offentlig foretak som kredittinstitusjonen har 

vært formidler for. 

3.  Med forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet kan spesialiserte kredittinstitusjoner unntas fra den øvre grensen for 

inngående strømmer dersom deres hovedvirksomheter er leasing og fordringsdiskontering, unntatt virksomhet som beskrevet i 

nr. 4, og vilkårene fastsatt i nr. 5 er oppfylt. 

4.  Med forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet kan spesialiserte kredittinstitusjoner være omfattet av en øvre grense 

for inngående strømmer på 90 % dersom vilkårene fastsatt i nr. 5 er oppfylt og deres hovedvirksomhet er følgende: 

a)  Finansiering av kjøp av motorvogner. 

b)  Forbrukerkreditt som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF. 

5.  Kredittinstitusjoner nevnt i nr. 3 kan unntas fra den øvre grensen for inngående strømmer, og kredittinstitusjoner nevnt i 

nr. 4 kan anvende en høyere øvre grense på 90 %, forutsatt at de oppfyller følgende vilkår: 

a)  Forretningsvirksomheten har en lav likviditetsrisikoprofil, idet det tas hensyn til følgende faktorer: 

i)  Tidspunktene for inngående strømmer samsvarer med tidspunktene for utgående kontantstrømmer. 

ii)  På individuelt nivå er kredittinstitusjonen ikke i vesentlig grad finansiert gjennom massemarkedsinnskudd. 

b)  På individuelt nivå overstiger andelen av deres hovedvirksomheter som omhandlet i nr. 3 eller 4 80 % av den samlede 

balansen. 

c)  Det opplyses om unntakene i årsrapportene. 

Vedkommende myndigheter skal underrette EBA om hvilke spesialiserte kredittinstitusjoner som er fritatt eller omfattes av en 

høyere øvre grense, sammen med en begrunnelse. EBA skal offentliggjøre og ajourføre en liste over spesialiserte 

kredittinstitusjoner som er fritatt eller omfattes av en høyere øvre grense. EBA kan anmode om underlagsdokumentasjon. 

6.  Unntakene fastsatt i nr. 2, 3 og 4 kan, når de er godkjent av vedkommende my ndighet, anvendes på både individuelt og 

konsolidert nivå, med forbehold for artikkel 2 nr. 3 bokstav e). 

7.  Kredittinstitusjoner skal beregne verdien av netto utgående pengestrømmer ved å anvende den øvre grensen for inngående 

strømmer etter formelen i vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 34 

Inngående strømmer innenfor et konsern eller en institusjonell beskyttelsesordning  

1.  Som unntak fra artikkel 32 nr. 3 bokstav g) kan vedkommende myndigheter i enkelttilfeller tillate at det anvendes en 

høyere sats for inngående strømmer for uutnyttede kreditt- og likviditetsfasiliteter når alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Det er grunn til å forvente en større inngående strøm, selv når likviditetstilbyderen er i en situasjon med kombinert 

markedsstress og idiosynkratisk stress. 

b)  Motparten er morforetaket til eller et datterforetak av kredittinstitusjonen eller et annet datterforetak av samme morforetak 

eller er knyttet til kredittinstitusjonen gjennom en tilknytning i henhold til artikkel 12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF, er 

medlem av den samme institusjonelle beskyttelsesordningen som er omhandlet i artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, eller er den sentrale institusjonen eller tilknyttet et nettverk eller en samarbeidsgruppe som omhandlet i 

artikkel 10 forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  Dersom satsen for inngående strømmer overstiger 40 %, anvender motparten en tilsvarende symmetrisk sats for utgående 

strømmer som unntak fra artikkel 31. 

d)  Kredittinstitusjonen og motparten er etablert i samme medlemsstat.  
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2.  Dersom kredittinstitusjonen og motpartsinstitusjonen er etablert i forskjellige medlemsstater, kan vedkommende 

myndigheter tillate unntak fra vilkåret fastsatt i nr. 1 bokstav d) dersom følgende objektive kriterier i bokstav a)–c) er oppfylt i 

tillegg til kriteriene i nr. 1: 

a)  Likviditetstilbyderen og -mottakeren har en lav likviditetsrisikoprofil. 

b)  Det er inngått rettslig bindende avtaler og forpliktelser mellom konsernforetak med hensyn til kreditt eller likviditet.  

c)  I likviditetstilbyderens likviditetsrisikostyring er det tatt tilstrekkelig hensyn til likviditetsmottakerens likviditetsrisikoprofil.  

Vedkommende myndigheter skal samarbeide i fullt samråd i samsvar med artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 for å fastslå om tilleggskriteriene omhandlet i dette nummeret er oppfylt. 

3.  Dersom tilleggskriteriene fastsatt i nr. 2 er oppfylt, skal det tillates at vedkommende myndighet for likviditetsmottakeren 

anvender en gunstigere sats for inngående strømmer på opptil 40 %. Det skal imidlertid kreves tillatelse fra begge 

vedkommende myndigheter for gunstigere satser på over 40 %, som skal anvendes på et symmetrisk grunnlag. 

Dersom det gis tillatelse til å anvende en gunstigere sats for inngående strømmer på over 40 %, skal vedkommende 

myndigheter underrette EBA om resultatet av prosessen omhandlet i nr. 2. Vedkommende myndigheter skal regelmessig 

kontrollere at vilkårene for slike større inngående strømmer er oppfylt. 

AVDELING IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 35 

Overgangsbestemmelser for bankeiendeler som garanteres av medlemsstater 

1.  Eiendeler utstedt av kredittinstitusjoner som er omfattet av en garanti fra en medlemsstats sentralmyndighet, skal anses 

som nivå 1-eiendeler bare dersom garantien 

a)  ble gitt eller bevilget for et høyeste beløp før 30. juni 2014, 

b)  er en direkte, uttrykt, ugjenkallelig og ubetinget garanti som dekker manglende betaling av avdrag og renter ved forfall. 

2.  Dersom garantisten er en regional eller lokal myndighet i en medlemsstat, skal den garanterte eiendelen anses som en nivå 

1-eiendel bare dersom eksponeringer mot slike regionale eller lokale myndigheter behandles som eksponeringer mot deres 

sentralmyndighet i samsvar med artikkel 115 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og garantien oppfyller kravene i nr. 1. 

3.  Eiendelene nevnt i nr. 1 og 2 skal fortsatt anses som nivå 1-eiendeler så lenge garantien er gyldig for den berørte 

utstederen eller dennes eiendeler, alt etter hva som er relevant, med løpende endringer eller erstatninger. Dersom beløpet for en 

garanti til fordel for en utsteder eller utsteders eiendeler økes på et tidspunkt etter 30. juni 2014, skal eiendelene anses som 

likvide midler bare opp til det høyeste beløpet for garantien som ble bevilget før nevnte dato. 

4.  Eiendelene nevnt i denne artikkel skal være omfattet av de samme kravene som i henhold til denne forordningen får 

anvendelse på nivå 1-eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av de sentrale, regionale eller lokale myndighetene 

eller de offentlige foretakene nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav c). 

5.  Dersom en kredittinstitusjon eller dens eiendeler er omfattet av en garantiordning, skal hele ordningen anses som en 

garanti i henhold til denne artikkelen. 

Artikkel 36 

Overgangsbestemmelser for medlemsstatsfinansierte organer som forvalter eiendeler med forringet verdi  

1.  Prioriterte obligasjoner utstedt av følgende medlemsstatsfinansierte organer som forvalter eiendeler med forringet verdi, 

skal anses som nivå 1-eiendeler fram til 31. desember 2023: 

a)  I Irland, National Asset Management Agency (NAMA). 

b)  I Spania, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB). 
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c)  I Slovenia, Bank Asset Management Company, som er opprettet i henhold til «Measures of the Republic of Slovenia to 

Strengthen the Stability of Banks Act» (MSSBA). 

2.  Eiendelene nevnt i nr. 1 skal være omfattet av de samme kravene som i henhold til denne forordningen får anvendelse på 

nivå 1-eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av de sentrale, regionale eller lokale myndighetene eller de 

offentlige foretakene nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav c). 

Artikkel 37 

Overgangsbestemmelser for verdipapiriseringer med sikkerhet i boliglån  

1.  Som unntak fra artikkel 13 skal verdipapiriseringer som ble utstedt før 1. oktober 2015, og der de underliggende 

eksponeringene er boliglån som nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav g) punkt i), anses som nivå 2B-eiendeler dersom de oppfyller 

alle kravene i artikkel 13 unntatt de kravene til forholdet mellom lån og verdi og mellom lån og inntekt som er fastsatt i artikkel 

13 nr. 2 bokstav g) punkt i). 

2.  Som unntak fra artikkel 13 skal verdipapiriseringer som ble utstedt etter 1. oktober 2015, og der de underliggende 

eksponeringene er boliglån som nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav g) punkt i), og som ikke oppfyller de kravene til forholdet 

mellom lån og verdi og mellom lån og inntekt som er fastsatt i nevnte nummer, anses som nivå 2B-eiendeler fram til 1. oktober 

2025, forutsatt at de underliggende eksponeringene omfatter boliglån som ikke var omfattet av nasjonal rett om grenser for 

forholdet mellom lån og inntekt på det tidspunktet da de ble gitt, og at slike boliglån ble gitt på et tidspunkt før 1. oktober 2015. 

Artikkel 38 

Overgangsbestemmelser for innføringen av likviditetsreservedekningen 

1.  I samsvar med artikkel 460 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal likviditetsreservedekningen som er fastsatt i artikkel 

4, innføres på følgende måte: 

a)  60 % av kravet til likviditetsreserve fra 1. oktober 2015. 

b)  70 % fra 1. januar 2016. 

c)  80 % fra 1. januar 2017. 

d)  100 % fra 1. januar 2018. 

2.  I samsvar med artikkel 412 nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan medlemsstater eller vedkommende myndigheter 

kreve at nasjonalt godkjente kredittinstitusjoner eller et delsett av slike kredittinstitusjoner skal opprettholde et krav til høyere 

likviditetsreserve på opptil 100 % inntil den bindende minstestandarden på 100 % er innført fullt ut i samsvar med denne 

forordningen. 

Artikkel 39 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2015. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Formel for fastsettelse av likviditetsbufferens sammensetning 

1.  Kredittinstitusjonen skal bruke formlene fastsatt i dette vedlegget for å fastsette likviditetsbufferens sammensetning i 

samsvar med artikkel 17. 

2.  Beregning av likviditetsbufferen: på beregningsdatoen skal kredittinstitusjonens likviditetsbuffer være lik 

a)  beløpet for nivå 1-eiendeler pluss 

b)  beløpet for nivå 2A-eiendeler pluss 

c)  beløpet for nivå 2B-eiendeler 

minus det laveste av 

d)  summen av bokstav a), b) og c) eller 

e)  «verdien av overskytende likvide midler» beregnet i samsvar med nr. 3 og 4 i dette vedlegget. 

3. «Verdien av overskytende likvide midler»: dette beløpet skal bestå av følgende komponenter: 

a)  Et justert beløp for nivå 1-eiendeler i form av obligasjoner som ikke er dekket, som skal være lik verdien av alle likvide 

eiendeler på nivå 1, med unntak av obligasjoner med fortrinnsrett på nivå 1, som kredittinstitusjonen ville inneha etter 

avvikling av en sikret finansieringstransaksjon, en sikret utlånstransaksjon, en transaksjon med utveksling av eiendeler 

eller en sikret derivattransaksjon som forfaller innen 30 kalenderdager fra beregningsdatoen, og der kredittinstitusjonen 

og motparten utveksler likvide midler for minst én del av transaksjonen. 

b)  Et justert beløp for obligasjoner med fortrinnsrett på nivå 1, som skal være lik verdien etter avkorting av alle 

obligasjoner med fortrinnsrett på nivå 1 som kredittinstitusjonen ville inneha etter avvikling av en sikret 

finansieringstransaksjon, en sikret utlånstransaksjon, en transaksjon med utveksling av eiendeler eller en sikret 

derivattransaksjon som forfaller innen 30 kalenderdager fra beregningsdatoen, og der kredit tinstitusjonen og motparten 

utveksler likvide midler for minst én del av transaksjonen. 

c)  Et justert beløp for nivå 2A-eiendeler, som skal være lik verdien etter avkorting av alle nivå 2A-eiendeler som 

kredittinstitusjonen ville inneha etter avvikling av en sikret finansieringstransaksjon, en sikret utlånstransaksjon, en 

transaksjon med utveksling av eiendeler eller en sikret derivattransaksjon som forfaller innen 30 kalenderdager fra 

beregningsdatoen, og der kredittinstitusjonen og motparten utveksler likvide midler for minst én del av transaksjonen. 

d)  Et justert beløp for nivå 2B-eiendeler, som skal være lik verdien etter avkorting av alle nivå 2B-eiendeler som 

kredittinstitusjonen ville inneha etter avvikling av en sikret finansieringstransaksjon, en sikret utlånstransaksjon, en 

transaksjon med utveksling av eiendeler eller en sikret derivattransaksjon som forfaller innen 30 kalenderdager fra 

beregningsdatoen, og der kredittinstitusjonen og motparten utveksler likvide midler for minst én del av transaksjonen. 

4.  Beregning av «verdien av overskytende likvide midler»: dette beløpet skal være lik 

a)  det justerte beløpet for nivå 1-eiendeler i form av obligasjoner som ikke er dekket, pluss 

b)  det justerte beløpet for obligasjoner med fortrinnsrett på nivå 1 pluss 

c)  det justerte beløpet for nivå 2A-eiendeler pluss 

d)  det justerte beløpet for nivå 2B-eiendeler 

minus det laveste av 

e)  summen av a), b), c) og d), 

f)  100/30 multiplisert med a), 

g)  100/60 multiplisert med summen av a) og b), 

h)  100/85 multiplisert med summen av a), b) og c). 
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5.  Etter at det er tatt hensyn til avvikling av en sikret finansieringstransaksjon, en sikret utlånstransaksjon, en transaksjon med 

utveksling av eiendeler eller en sikret derivattransaksjon, og etter anvendelse av ovennevnte øvre grenser i samsvar med 

artikkel 17, skal likviditetsbufferens sammensetning fastsettes på følgende måte: 

a″ (det justerte beløpet for nivå 1-eiendeler i form av obligasjoner som ikke er dekket, etter anvendelse av den øvre grensen) 

= a (det justerte beløpet for nivå 1-eiendeler i form av obligasjoner som ikke er dekket, før anvendelse av den øvre grensen) 

b″ (det justerte beløpet for nivå 1-eiendeler i form av obligasjoner med fortrinnsrett, etter anvendelse av den øvre grensen) 

= MIN(b, a70/30) 

der b = det justerte beløpet for nivå 1-eiendeler i form av obligasjoner med fortrinnsrett, før anvendelse av den øvre grensen 

c″ (det justerte beløpet for nivå 2A-eiendeler, etter anvendelse av den øvre grensen) 

= MIN(c, (a + b″)40/60, MAX(a70/30 – b″, 0)) 

der c = det justerte beløpet for nivå 2A-eiendeler, før anvendelse av den øvre grensen 

d″ (det justerte beløpet for nivå 2B-eiendeler, etter anvendelse av den øvre grensen) 

= MIN (d, (a + b″ + c″)15/85, MAX((a + b″)40/60 – c″, 0), MAX(70/30a – b″ – c″, 0)) 

der d = det justerte beløpet for nivå 2B-eiendeler, før anvendelse av den øvre grensen 

 _____ 

VEDLEGG II 

Formel for beregning av netto utgående pengestrøm 

NLO = Netto utgående pengestrøm 

TO = Samlede utgående strømmer 

TI = Samlede inngående strømmer 

FEI = Inngående strømmer som omfattes av fullt unntak 

IHC = Inngående strømmer som omfattes av en høyere øvre grense på 90 % av utgående strømmer 

IC = Inngående strømmer som omfattes av en øvre grense på 75 % av utgående strømmer 

Netto utgående pengestrømmer er lik samlede utgående strømmer minus fradraget for fullt unntatte inngående strømmer minus 

fradraget for inngående strømmer som omfattes av den øvre grensen på 90 %, minus fradraget for inngående strømmer som 

omfattes av den øvre grensen på 75 % 

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0)) 

 __________  


