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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/233 

av 13. februar 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer der sentralbankens 

kriterier for å godkjenne sikkerheter er svært snevre i henhold til europaparlaments - og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

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 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 416 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 416 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institusjonene rapportere eiendeler som likvide 

eiendeler dersom de oppfyller visse vilkår. I henhold til tredje ledd i nevnte artikkel kan vilkåret om at eiendelene skal 

være godtakbar sikkerhet for en sentralbanks ordinære likviditetsoperasjoner i en medlemsstat eller sentralbanken i et 

tredjeland, fravikes for likvide eiendeler som innehas for å dekke utgående pengestrømmer i en valuta der 

sentralbankens kriterier for å godta sikkerhet er definert svært snevert. 

2) I betraktning av den betydningen som forordning (EU) nr. 575/2013 tillegger at eiendeler er godtatt som sikkerhet av 

sentralbanken for at de skal anses som likvide eiendeler, bør listen over valutaer der sentralbankens kriterier for å godta 

sikkerhet er svært snevert definert, begrenses til de valutaene der sentralbankens kriterier for å godta sikkerhet er 

begrenset til gjeldsinstrumenter utstedt av sentralmyndigheter og gjeldsinstrumenter utstedt av sentralbanken, og ikke 

utvides til å gjelde andre eiendeler som omfatter likvide eiendeler i samsvar med ytterligere krav fastsatt i artikkel  

416 og 417 i nevnte forordning. 

3) Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) har på grunnlag av den beste tilgjengelige kunnskapen framlagt av 

medlemsstatenes vedkommende myndigheter foretatt en vurdering av sentralbankens kriterier for å godta sikkerhet i en 

bestemt valuta. Når det gjelder Bulgaria, viste vurderingen at sentralbanken bare yter likviditet til institusjoner under 

ekstreme omstendigheter. Dersom det oppstår en likviditetsrisiko som kan påvirke banksystemets stabilitet, kan den 

bulgarske nasjonalbanken yte solvente banker kreditter angitt i lev med en løpetid på høyst tre måneder, forutsatt at det 

er stilt full sikkerhet i gull, utenlandsk valuta eller andre slike svært likvide eiendeler. Bulgarsk lev bør derfor anses som 

en valuta der sentralbankens kriterier for å godta sikkerhet er svært snevert definert. 

4) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har framlagt for 

Kommisjonen. 

5) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

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

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 14.2.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 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. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

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

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

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

De valutaene der sentralbankens kriterier for å godta sikkerhet er svært snevert definert, og som oppfyller vilkårene nevnt i 

tredje ledd i artikkel 416 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, er fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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VEDLEGG 

Bulgarsk lev (BGN) 

 __________  


