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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2344 

av 15. desember 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer der likvide eiendeler er 

tilgjengelige i et begrenset omfang, i samsvar med 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 kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 419 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 412 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes det et krav til likviditetsreserve som innebærer at 

institusjoner skal ha tilstrekkelige likvide eiendeler til å sikre at de opprettholder likviditetsbuffere som er tilstrekkelige 

til å dekke eventuell ubalanse mellom inngående og utgående pengestrømmer. 

2) I delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61(2), som er vedtatt i henhold til artikkel 460 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, beskrives kravet til likviditetsreserve i detalj. 

3) Dersom det berettigede behovet for likvide eiendeler i lys av kravet til likviditetsreserve overstiger de tilgjengelige 

likvide eiendelene i en valuta, skal et eller flere unntak gjelde for denne valutaen som fastsatt i artikkel 419 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

4) Det er derfor nødvendig å identifisere de valutaene som bør omfattes av unntak, og fastsette i hvilket omfang et slikt 

unntak bør gis. 

5) Den europeiske banktilsynsmyndighetens (EBA) vurdering av de berettigede behovene var basert på de beste 

tilgjengelige dataene fra vedkommende myndigheter om likvide eiendeler i en valuta og beløpet for de likvide 

eiendelene som kreves av andre investorer, og som derfor ikke er tilgjengelige for å dekke institusjonenes behov for 

likvide eiendeler. 

6) EBA har identifisert den norske kronen (NOK) som en valuta der likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset 

omfang. Dette skjedde før delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 trådte i kraft, og EBA støttet seg i sin 

vurdering på tilgjengeligheten av likvide eiendeler i samsvar med internasjonale standarder vedtatt av Basel-komiteen 

for banktilsyn. Ved vurderingen undersøkte EBA de beløpene av likvide eiendeler som ikke kreves av foretak som ikke 

omfattes av forordning (EU) nr. 575/2013, og sammenlignet dette med institusjonenes behov på grunnlag av deres 

estimerte vektede netto utgående pengestrømmer i de følgende 30 dagene, idet det ble tatt hensyn til den øvre grensen 

for inngående strømmer, faktorer som kan påvirke mangelen på likvide eiendeler i en periode på tre til fem år, og et mål 

på 110 % for kravet til likviditetsreserve. 

7) Resultatet av EBAs vurdering var at det berettigede behovet for likvide eiendeler oversteg de tilgjengelige likvide 

eiendelene i NOK. Statspapirer er en av de mest likvide eiendelene, men i Norges tilfelle er tilgangen til den norske 

statsgjelden relativt begrenset på grunn av den gunstige budsjet tsituasjonen. Mens internasjonale institusjoner og 

multinasjonale utviklingsbanker også har utstedt et stort antall obligasjoner i NOK, dreier det seg først og fremst om 

private plasseringer som innehas av utenlandske investorer, og som EBA derfor ikke anser som likvide og tilgjengelige 

for institusjoner som faller inn under virkeområdet for forordning (EU) nr. 575/2013. Endelig var EBAs vurdering 

basert på de internasjonale likviditetsstandardene som er vedtatt av Baselkomiteen for banktilsyn, mens vurderingen av 

hvorvidt det berettigede behovet for likvide eiendeler i betydelig grad overstiger de tilgjengelige likvide eiendelene i en 

valuta, bør baseres på den endelige listen over likvide eiendeler som er fastsatt ved delegert forordning (EU) 2015/61.  

I den listen er det fastsatt et bredere spekter av likvide eiendeler, særlig i forbindelse med obligasjoner med fortrinnsrett. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 16.12.2015, s. 26, 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/61 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1).  
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Denne forskjellen er imidlertid ikke tilstrekkelig til å endre EBAs konklusjon om at det berettigede behovet for likvide 

eiendeler overstiger de tilgjengelige likvide eiendelene i NOK. 

8) 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.  

I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1) har 

Kommisjonen godkjent, med endringer, det utkastet til teknisk gjennomføringsstandard som EBA framla, etter å ha 

sendt utkastet tilbake til EBA og begrunnet endringene. EBA avga en formell uttalelse der de godtok disse endringene 

og bekreftet at det beløpet med hvilket det berettigede behovet for likvide eiendeler overstiger de tilgjengelige likvide 

eiendelene i NOK, som foreslått i dens opprinnelige utkast til teknisk gjennomføringsstandard, ikke bør endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Det berettigede behovet for likvide eiendeler i lys av kravet i artikkel 412 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal anses å overstige 

de tilgjengelige likvide eiendelene i valutaene angitt i vedlegget til denne forordningen med prosentdelen angitt i nevnte 

vedlegg. 

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 15. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 

  

(1) 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). 



Nr. 13/1106 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

VEDLEGG 

Liste over valutaer der likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset omfang 

Nr. Valuta 
Beløpet som det berettigede behovet for likvide eiendeler overstiger de tilgjengelige 

likvide eiendelene med 

1. Norsk krone (NOK) 63 % 

 


