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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/709 

av 26. januar 2016 

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

tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av vilkårene for anvendelse av unntak for 

valutaer der likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset omfang(*) 

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. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Basel-komiteen for banktilsyn har fastsatt internasjonale standarder for krav til likviditetsreservedekning og verktøy for 

overvåking av likviditetsrisiko(2) (Basel-komiteens standarder). 

2) For å sikre effektivt tilsyn og effektiv anvendelse av unntakene fastsatt i artikkel 419 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, samt effektiv overvåking av institusjonenes oppfyllelse av kravene som gjelder for slike unntak, i samsvar 

med Basel-komiteens standarder, bør institusjonene underrette vedkommende myndigheter når de har til hensikt å 

anvende disse unntakene, eller når de har til hensikt å foreta en vesentlig endring av anvendelsen av disse unntakene. 

3) Basel-komiteens standarder fastsetter veiledende prinsipper for tilsynsmyndigheter i jurisdiksjoner med utilstrekkelige 

mengder av likvide eiendeler av høy kvalitet. I tråd med prinsipp 3 i disse veiledende prinsippene for tilsynsmyndigheter 

bør institusjonene før de anvender noe unntak, for å vise at behovet er berettiget, så langt det er praktisk mulig treffe 

rimelige tiltak for å sikre at det brukes likvide eiendeler av høy kvalitet, og redusere deres samlede likviditetsrisiko for å 

forbedre oppfyllelsen av kravet til likviditetsreserve. 

4) I tråd med prinsipp 1 og 4 i de veiledende prinsippene for tilsynsmyndigheter fastsatt i Basel-komiteens standarder, er 

det nødvendig å sikre at institusjonene ikke anvender unntakene som et økonomisk valg for overskuddsmaksimering og 

velger alternative likvide eiendeler av høy kvalitet basert hovedsakelig på avkastningsmessige hensyn. I samsvar med 

disse prinsippene er det også nødvendig å innføre en ordning for å begrense bruken av unntakene for å redusere risikoen 

for mislighold av de alternative eiendelene. I henhold til Basel-komiteens standarder er det også nødvendig å fastsette 

egnede avkortinger for unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 og fastsette regler 

for gebyret i forbindelse med unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i nevnte forordning. Særlig når det gjelder 

unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013, bør gebyret bestå av to deler for å sikre 

at prisen en institusjon betaler for en kredittlinje fra sentralbanken, er rimelig. Den første delen bør kompensere for den 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 13.5.2016, s. 1, 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) Basel-komiteen for banktilsyn Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, januar 2013 . 
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økte avkastningen på eiendelene som innehas for å sikre kredittlinjen, for å sikre at prisen er fastsatt slik at den 

gjenspeiler fordelene som oppstår uavhengig av det beløpet som faktisk er utnyttet. Den andre delen bør gjenspeile det 

beløpet som er utnyttet av kredittlinjen. 

5) I tråd med prinsipp 2 i de veiledende prinsippene for tilsynsmyndigheter fastsatt i Basel-komiteens standarder, bør 

bruken av unntakene være begrenset for alle institusjoner som har eksponeringer i den aktuelle valutaen. I henhold til 

artikkel 419 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal unntakene som anvendes, være omvendt proporsjonale med 

tilgangen til de relevante eiendelene. Bruken av unntakene bør derfor begrenses til en viss prosentdel av en 

kredittinstitusjons utgående netto pengestrømmer i den aktuelle valutaen, tilsvarende det aktuelle underskuddet av 

likvide eiendeler i samme valuta. 

6) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 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(1). 

8) I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010 har Kommisjonen godkjent, med 

endringer, det utkastet til reguleringsstandard som EBA framla, etter å ha sendt utkastet tilbake til EBA og begrunnet 

endringene. EBA avga en formell uttalelse der de godtok disse endringene. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter vilkårene for anvendelse av unntakene nevnt i artikkel 419 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

om valutaer der likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset omfang. 

Artikkel 2 

Underretning om unntak 

1.  Kredittinstitusjonene skal underrette vedkommende myndighet at de har til hensikt å anvende et av eller begge unntakene 

fastsatt i artikkel 419 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. Underretningen skal inngis skriftlig 30 dager før den datoen 

unntaket anvendes for første gang. 

Dersom en institusjon har til hensikt å gjøre vesentlige endringer i sin anvendelse av unntaket eller unntakene i henhold til 

underretningen nevnt i første ledd, skal den underrette vedkommende myndighet om dette 30 dager før den datoen endringen 

anvendes for første gang. 

I unntakstilfeller der det på grunn av plutselige hendelser i markedet, idiosynkratiske hendelser eller andre faktorer som ligger 

utenfor institusjonens kontroll, ikke er mulig å underrette vedkommende myndigheter om en vesentlig endring 30 dager før den 

skal anvendes for første gang, skal institusjonene sende en foreløpig underretning til vedkommende myndigheter før den 

vesentlige endringen anvendes. Den foreløpige underretningen skal inneholde en beskrivelse av den vesentlige endringens art 

sammen med en angivelse av i hvilken utstrekning det planlagte unntaket kan bli anvendt, uttrykt i prosent av de likvide 

eiendelene en institusjon skal inneha for å oppfylle sine krav til likviditetsreserve. Den foreløpige underretningen skal suppleres 

med en underretning i samsvar med andre ledd, innen 30 dager etter at unntaket ble anvendt for første gang.  

  

(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). 
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Institusjonene skal underrette vedkommende myndigheter årlig om de har til hensikt å fortsette å anvende unntaket meddelt i 

samsvar med første ledd. 

2.  Underretningen nevnt i nr. 1 første ledd skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Hvorvidt underretningen gjelder unntaket fastsatt  i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, eller 

unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i samme forordning, eller begge. 

b)  Bekreftelse på at vilkårene fastsatt i artikkel 419 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 og kravene i artikkel 3 i denne 

forordningen er oppfylt. 

c)  Dersom underretningen gjelder unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, en 

bekreftelse på at kravene i artikkel 4 i denne forordningen er oppfylt. 

d)  Dersom underretningen gjelder unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013, en 

bekreftelse på at kravene i artikkel 5 og 6 i denne forordningen er oppfylt. 

e)  Et estimat av institusjonens framtidige anvendelse av unntak, med opplysninger om unntak som forventes anvendt, uttrykt i 

prosent, og hvordan dette vil variere over tid, samt en sammenligning av institusjonens likviditetsposisjon dersom den 

anvender unntak i henhold til artikkel 419 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, og dens likviditetsposisjon dersom den ikke 

anvender unntaket eller unntakene i henhold til denne artikkelen. 

Artikkel 3 

Vurdering av berettigede behov 

En institusjon skal anses å ha berettigede behov for likvide eiendeler i henhold til artikkel 419 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Den har gjennom forsvarlig likviditetsforvaltning redusert behovet for likvide eiendeler i alle sine virksomhetsområder. 

b)  Dens beholdninger av likvide eiendeler er forenlige med tilgangen til disse eiendelene i den relevante valutaen. 

Artikkel 4 

Anvendelse av unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013  

1.  Institusjonen skal treffe alle rimelige tiltak for å oppfylle kravet til likviditetsreserve fastsatt i artikkel 412 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 før den anvender unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i nevnte forordning. 

2.  Institusjonen skal sikre at den til enhver tid driftsmessig er i stand til å identifisere hvilke likvide eiendeler som benyttes 

for å oppfylle kravet til likviditetsreserve i utenlandsk valuta, og hvilke likvide eiendeler som innehas som følge av anvendelsen 

av unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Institusjonen skal sikre at dens ramme for styring av valutarisiko oppfyller følgende vilkår: 

a)  Valutaubalanse som oppstår på grunn av anvendelsen av unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 575/2013, blir korrekt målt, overvåket, kontrollert og begrunnet. 

b)  Likvide eiendeler som ikke er i samsvar med utgående pengestrømmers fordeling per valuta etter fradrag av inngående 

strømmer, kan om nødvendig realiseres i valutaen i medlemsstaten til den berørte vedkommende myndigheten. 

c)  Historisk dokumentasjon på stressperioder underbygger konklusjonen om at institusjonen er i stand til raskt å realisere 

eiendelene nevnt i bokstav b). 

4.  En institusjon som bruker likvide eiendeler i en annen valuta enn valutaen i medlemsstaten til den berørte vedkommende 

myndigheten for å dekke likviditetsbehov i sistnevnte valuta, skal anvende en avkorting på 8 % på verdien av disse eiendelene, i 

tillegg til eventuelle avkortinger som anvendes i samsvar med artikkel 418 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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Dersom de likvide eiendelene er uttrykt i en valuta som ikke omsettes aktivt på globale valutamarkeder, skal den ytterligere 

avkortingen tilsvare det som er høyest av 8 % og den største månedlige valutakursbevegelsen mellom de to valutaene de ti sist e 

årene før den relevante referansedatoen for rapportering. 

Dersom valutaen i medlemsstaten til den berørte vedkommende myndigheten er formelt bundet til en annen valuta i henhold til 

en ordning der sentralbankene for de to valutaene er forpliktet til å støtte valutapariteten, kan institusjonen anvende en 

avkorting tilsvarende valutakursbåndets bredde. 

Artikkel 5 

Anvendelse av unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013  

1.  Institusjonen skal treffe alle rimelige tiltak for å oppfylle kravet til likviditetsreserve fastsatt i artikkel 412 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 før den anvender unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i nevnte forordning. 

2.  Institusjonen skal for valutaer der likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset omfang, sikre seg en kredittlinje fra 

sentralbanken som oppfyller følgende vilkår: 

a)  Kredittlinjen angir at institusjonen har en juridisk bindende rett til tilgang til kredittfasilitetene, og at denne rettighet en er 

fastsatt i en skriftlig avtale. 

b)  Etter at beslutningen om å innvilge en kredittlinje er tatt, kreves det ingen kredittbeslutning fra sentralbanken for å få 

tilgang til kredittfasilitetene. 

c)  Institusjonen kan trekke på kredittfasilitetene umiddelbart, men senest én dag etter å ha gitt sentralbanken varsel. 

d)  Kredittlinjen er løpende tilgjengelig i en periode på mer enn den 30-dagersperioden som er angitt for kravet til 

likviditetsreserve fastsatt i artikkel 412 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Institusjonen skal stille full sikkerhet overfor sentralbanken. Denne sikkerheten skal til enhver tid, etter en eventuell 

avkorting som anvendes av sentralbanken, være lik eller større enn det høyeste beløpet som kan trekkes på kredittlinjen. 

Artikkel 6 

Gebyr for kredittlinje  

1.  Institusjonen skal betale et gebyr fastsatt av sentralbanken. Gebyret for kredittlinjen nevnt i artikkel 5 nr. 2 i denne 

forordningen, skal bestå av to deler og skal sikre at anvendelsen av unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 575/2013, ikke vil medføre noen økonomiske fordeler eller ulemper i forhold til institusjoner som ikke anvender 

unntaket. 

2.  Gebyret institusjonen skal betale for kredittlinjen, skal være summen av følgende: 

a)  Et beløp basert på det beløpet som er utnyttet av kredittlinjen. 

b)  Et beløp som er tilnærmet lik forskjellen mellom følgende: 

i)  Avkastningen på eiendelene som er brukt som sikkerhet for kredittlinjen. 

ii)  Avkastningen på en representativ portefølje av eiendeler av den typen som er angitt i artikkel 416 nr. 1 bokstav a)–d) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

Beløpet nevnt i første ledd bokstav b) kan justeres for å ta hensyn til eventuelle vesentlige forskjeller i kredittrisiko mellom 

eiendelstypene nevnt der. 
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Artikkel 7 

Begrensninger på bruken av unntak 

1.  Ved anvendelse av unntakene fastsatt i artikkel 419 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institusjonene ikke 

overskride den prosentdelen som er fastsatt for en valuta i de tekniske gjennomføringsstandardene vedtatt i henhold til artikkel 

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

2.  I henhold til nr. 1 skal institusjonene ved anvendelse av unntakene fastsatt i artikkel 419 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 beregne prosentdelen som den prosentdelen X utgjør av Y dersom 

a) «X» er summen av verdien av alle likvide eiendeler som omfattes av unntaket i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 575/2013, etter anvendelsen av eventuelle avkortinger, og det høyeste beløpet som kan utnyttes av en kredittlinje 

som omfattes av unntaket i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013, 

b) «Y» er det beløpet i likvide eiendeler institusjonen må ha for å oppfylle kravet til likviditetsreserve i henhold til artikkel  

412 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 8 

Sluttbestemmelser 

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 26. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


