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EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/2395 

av 12. desember 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til overgangsordninger for å redusere 

virkningen av innføringen av IFRS 9 på ansvarlig kapital og for behandlingen av visse eksponeringer i 

offentlig sektor som er angitt i en medlemsstats nasjonale valuta, som store eksponeringer(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET  FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 24. juli 2014 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) internasjonal standard for finansiell 

rapportering (IFRS) nr. 9 Finansielle instrumenter (IFRS 9). IFRS 9 har til formål å forbedre den finansielle 

rapporteringen for finansielle instrumenter ved å håndtere p roblemer som oppsto på dette området under finanskrisen. 

IFRS 9 er særlig en reaksjon på G20-landenes oppfordring om å gå over til en mer fremadskuende modell for 

innregning av forventede kredittap på finansielle eiendeler. Når det gjelder innregning av forventede kredittap på 

finansielle eiendeler, erstatter IFRS 9 internasjonal regnskapsstandard (IAS) 39. 

2) Kommisjonen vedtok IFRS 9 ved kommisjonsforordning (EU) 2016/2067(4). I samsvar med nevnte forordning skal 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak («institusjoner») som benytter IFRS ved utarbeiding av sitt finansregnskap, 

anvende IFRS 9 fra første dag i det første regnskapsåret som begynner 1. januar 2018 eller senere. 

3) Anvendelsen av IFRS 9 kan føre til en plutselig betydelig økning i avsetninger for forventede kredittap og dermed en 

plutselig reduksjon i institusjonenes rene kjernekapital. Selv om Basel-komiteen for banktilsyn for tiden vurderer den 

langsiktige reguleringen av avsetninger for forventede kredittap, bør det innføres overgangsordninger i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(5) for å redusere den mulige negative innvirkningen som 

innregningen av forventede kredittap kan ha på ren kjernekapital. 

4) I sin resolusjon av 6. oktober 2016 om internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9(6) oppfordret 

Europaparlamentet til at det innføres en gradvis innfasingsordning for å redusere virkningen av den nye nedskrivnings -

modellen i IFRS 9.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 27.12.2017, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 99 av 

12.12.2019, s. 1. 

(1) Uttalelse avgitt  8. november 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) EUT C 209 av 30.6.2017, s. 36. 

(3) Europaparlamentets holdning av 30. november 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 7. desember 2017.  

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2016/2067 av 22. november 2016 om endring av forordning (EF)  nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse 

internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9 (EUT L 323 av 29.11.2016, s. 1).  

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

(6) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 
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5) Dersom en institusjons åpningsbalanse på den dagen da den første gang anvender IFRS 9, gjenspeiler en reduksjon i den 

rene kjernekapitalen som følge av økte avsetninger for forventede kredittap, herunder tapsavsetningen for forventede 

kredittap i levetiden for finansielle eiendeler som er kredittforringet, som definert i vedlegg A til IFRS 9 som fastsatt i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(1) («vedlegget som gjelder IFRS 9»), sammenlignet med 

sluttbalansen for foregående dag, bør institusjonen i en overgangsperiode kunne innregne en del av de økte avsetningene 

for forventede kredittap i sin rene kjernekapital. Denne overgangsperioden bør ha en lengste varighet på fem år og 

begynne i 2018. Den delen av avsetningene for forventede kredittap som kan innregnes i den rene kjernekapitalen, bør 

med tiden falle til null for å sikre full gjennomføring av IFRS 9 på dagen umiddelbart etter utløpet av 

overgangsperioden. Virkningen av avsetningene for forventede kredittap på den rene kjernekapitalen bør ikke fullt ut 

nøytraliseres i overgangsperioden. 

6) Institusjonene bør avgjøre om de vil anvende disse overgangsordningene, og de bør underrette vedkommende 

myndighet om dette. I overgangsperioden bør en institusjon ha mulighet til å endre sin opprinnelige beslutning én gang, 

men bare med forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet, som bør sikre at en slik beslutning ikke er motivert av 

regelverksarbitrasje. 

7) Ettersom avsetninger for forventede kredittap som følge av en forverring av de makroøkonomiske utsiktene uventet kan 

øke etter den dagen en institusjon første gang anvender IFRS 9, bør institusjonene i slike tilfeller gis ytterligere lettelser. 

8) Institusjoner som beslutter å anvende overgangsordninger, bør være forpliktet til å justere beregningen av lovregulerte 

poster som er direkte påvirket av avsetninger for forventede kredittap, for å sikre at de ikke får en uforholdsmessig 

lettelse av kapitalkravene. For eksempel bør de spesifikke kredittrisikojusteringene som eksponeringsverdien reduseres 

med i henhold til standardmetoden for kredittrisiko, reduseres med en faktor som fører til at eksponeringsverdien øker. 

Dette vil sikre at en institusjon ikke vil nyte godt av både en økning av sin rene kjernekapital som følge av 

overgangsordningene og en reduksjon av eksponeringsverdien. 

9) Institusjoner som beslutter å anvende de overgangsordningene for IFRS 9 som er fastsatt i denne forordningen, bør 

offentliggjøre sin ansvarlige kapital, sin kapitaldekning og sin uvektede kjernekapitalandel både med og uten anvendelse 

av disse ordningene, slik at offentligheten får mulighet til å bedømme virkningen av ordningene. 

10) Det er også hensiktsmessig å fastsette overgangsordninger for unntak fra grensen for store eksponeringer som gjelder for 

eksponeringer mot visse typer av offentlig sektors gjeld i medlemsstatene, angitt i en hvilken som helst medlemsstats 

nasjonale valuta. Overgangsperioden bør ha en varighet på tre år fra 1. januar 2018 for eksponeringer av denne typen 

som har oppstått 12. desember 2017 eller senere, mens eksponeringer av denne typen som har oppstått før nevnte dato, 

bør være omfattet av overgangsbestemmelser og fortsatt kunne omfattes av unntaket for store eksponeringer. 

11) For at overgangsordningene fastsatt i denne forordningen skal kunne anvendes fra 1. januar 2018, bør denne 

forordningen tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

12) Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor endres. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1).  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 575/2013 gjøres følgende endringer: 

1) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 473a 

Innføring av IFRS 9 

1. Som unntak fra artikkel 50 og fram til utløpet av overgangsperioden fastsatt i nr. 6 i denne artikkelen kan følgende 

institusjoner innregne beløpet beregnet i samsvar med dette nummeret i sin rene kjernekapital: 

a) Institusjoner som utarbeider sine regnskaper i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder som er vedtatt etter 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

b) Institusjoner som i henhold til artikkel 24 nr. 2 i denne forordningen foretar verdsettingen av eiendeler og poster utenfor 

balansen og fastsettelsen av ansvarlig kapital i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene vedtatt etter 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

c) Institusjoner som foretar verdsettingen av eiendeler og poster utenfor balansen i samsvar med regnskapsstandardene i 

henhold til direktiv 86/635/EØF, og som anvender den samme modellen for forventet kredittap som den som anvendes i 

internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1606/2002. 

Beløpet nevnt i første ledd skal beregnes som summen av følgende: 

a) For eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 2, beløpet  (ABSA) 

beregnet etter følgende formel: 

ABSA = (A2,SA +  A4,SA −  t) · f 

der 

A2,SA = beløpet beregnet i samsvar med nr. 2, 

A4,SA = beløpet beregnet i samsvar med nr. 4 på grunnlag av beløpene beregnet i samsvar med nr. 3, 

f = gjeldende faktor fastsatt i nr. 6, 

t = økningen av den rene kjernekapitalen som skyldes skattemessig fradragsrett for beløpene A2,SA og A4,SA. 

b) For eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 3, beløpet (AB IRB) 

beregnet etter følgende formel: 

ABIRB = (A2,IRB +  A4,IRB −  t) · f 

der 

A2,IRB = beløpet beregnet i samsvar med nr. 2 og justert i samsvar med nr. 5 bokstav a), 

A4,IRB = beløpet beregnet i samsvar med nr. 4 på grunnlag av beløpene beregnet i samsvar med nr. 3 og justert i samsvar 

med nr. 5 bokstav b) og c), 

f = gjeldende faktor fastsatt i nr. 6, 

t = økningen av den rene kjernekapitalen som skyldes skattemessig fradragsrett for beløpene A2,IRB og A4,IRB. 
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2. Institusjonene skal beregne beløpene A2,SA og A2,IRB nevnt i nr. 1 annet ledd bokstav a) og b) som det største av 

beløpene nevnt i bokstav a) og b) i dette nummeret separat for sine eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar 

med tredje del avdeling II kapittel 2, og for sine eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del 

avdeling II kapittel 3: 

a) Null. 

b) Det beløpet som er beregnet i samsvar med punkt i), redusert med beløpet beregnet i samsvar med punkt ii): 

i) Summen av de forventede kredittapene over tolv måneder fastsatt i samsvar med nr. 5.5.5 i IFRS 9 som fastsatt i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 («vedlegget som gjelder IFRS 9») og beløpet for 

tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden fastsatt i samsvar med nr. 5.5.3 i vedlegget som gjelder IFRS  

9, per 1. januar 2018 eller på tidspunktet for førstegangsanvendelse av IFRS 9. 

ii) Det samlede beløpet for tap ved verdifall på finansielle eiendeler som er klassifisert som lån og fordringer, 

investeringer som holdes til forfall, og finansielle eiendeler som er t ilgjengelige for salg, som definert i nr. 9 i IAS 

39, unntatt egenkapitalinstrumenter og andeler eller aksjer i innretninger for kollektiv investering fastsatt i samsvar 

med nr. 63, 64, 65, 67, 68 og 70 i IAS 39 som fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008, per  

31. desember 2017 eller dagen før tidspunktet for førstegangsanvendelse av IFRS 9. 

3. Institusjonene skal beregne det beløpet som beløpet nevnt i bokstav a) overstiger beløpet nevnt i bokstav b) med, 

separat for sine eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 2, og for sine 

eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 3: 

a) Summen av de forventede kredittapene over tolv måneder fastsatt i samsvar med nr. 5.5.5 i vedlegget som gjelder  

IFRS 9, og beløpet for tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden fastsatt i samsvar med nr. 5.5.3 i vedlegget 

som gjelder IFRS 9, unntatt tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden for finansielle eiendeler som er 

kredittforringet, som definert i vedlegg A til vedlegget som gjelder IFRS 9, på rapporteringsdatoen. 

b) Summen av de forventede kredittapene over tolv måneder fastsatt i samsvar med nr. 5.5.5 i vedlegget som gjelder  

IFRS 9, og beløpet for tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden fastsatt i samsvar med nr. 5.5.3 i vedlegget 

som gjelder IFRS 9, unntatt tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden for finansielle eiendeler som er 

kredittforringet, som definert i vedlegg A til vedlegget som gjelder IFRS 9, per 1. januar 2018 eller på tidspunktet for 

førstegangsanvendelse av IFRS 9. 

4. For eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 2, og der beløpet angitt 

i samsvar med nr. 3 bokstav a) overstiger beløpet angitt i nr. 3 bokstav b), skal institusjonene fastsette A4,SA til forskjellen 

mellom disse beløpene, ellers fastsetter de A4,SA til null. 

For eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del avdeling II kap ittel 3, og der beløpet angitt i 

samsvar med nr. 3 bokstav a) etter anvendelse av nr. 5 bokstav b) overstiger beløpet for disse eksponeringene som angitt i 

nr. 3 bokstav b) etter anvendelse av nr. 5 bokstav c), skal institusjonene fastsette A4,IRB til forskjellen mellom disse 

beløpene, ellers fastsetter de A4,IRB til null. 

5. For eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 3, skal institusjonene 

anvende nr. 2–4 som følger: 

a) Ved beregning av A2,IRB skal institusjonene redusere hvert av de beløpene som er beregnet i samsvar med nr. 2 bokstav 

b) i) og ii) i denne artikkelen, med summen av de forventede tapsbeløpene beregnet i samsvar med artikkel 158 nr. 5, 6 

og 10 per 31. desember 2017 eller dagen før tidspunktet  for førstegangsanvendelse av IFRS 9. Dersom beregningen 
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resulterer i et negativt tall for beløpet nevnt i nr. 2 bokstav b) i) i denne artikkelen, skal institusjonen fastsette verdien av 

det beløpet til null. Dersom beregningen resulterer i et negativt tall for beløpet nevnt i nr. 2 bokstav b) ii) i denne 

artikkelen, skal institusjonen fastsette verdien av det beløpet til null. 

b) Institusjonene skal erstatte beløpet beregnet i samsvar med nr. 3 bokstav a) i denne artikkelen med summen av de 

forventede kredittapene over tolv måneder fastsatt i samsvar med nr. 5.5.5 i vedlegget som gjelder IFRS 9, og beløpet 

for tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden fastsatt i samsvar med nr. 5.5.3 i vedlegget som gjelder IFRS 9, 

unntatt tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden for finansielle eiendeler som er kredittforringet, som definert 

i vedlegg A til vedlegget som gjelder IFRS 9, redusert med summen av tilknyttede forventede tapsbeløp for samme 

eksponeringer beregnet i samsvar med artikkel 158 nr. 5, 6 og 10, på rapporteringstidspunktet. Dersom beregningen 

resulterer i et negativt tall, skal institusjonen fastsette verdien av beløpet nevnt i nr. 3 bokstav a) i denne artikkelen til 

null. 

c) Institusjonene skal erstatte beløpet beregnet i samsvar med nr. 3 bokstav b) i denne artikkelen med summen av de 

forventede kredittapene over tolv måneder fastsatt i samsvar med nr. 5.5.5 i vedlegget som gjelder IFRS 9, og beløpet 

for tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden fastsatt i samsvar med nr. 5.5.3 i vedlegget som gjelder IFRS 9, 

unntatt tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden for finansielle eiendeler som er kredittforringet, som definert 

i vedlegg A til vedlegget som gjelder IFRS 9, per 1. januar 2018 eller på tidspunktet for førstegangsanvendelse av  

IFRS 9, redusert med summen av tilknyttede forventede tapsbeløp for samme eksponeringer beregnet i samsvar med 

artikkel 158 nr. 5, 6 og 10. Dersom beregningen resulterer i et negativt tall, skal institusjonen fastsette verdien av 

beløpet nevnt i nr. 3 bokstav b) i denne artikkelen til null. 

6. Institusjonene skal anvende følgende faktorer for å beregne beløpene ABSA og ABIRB nevnt i nr. 1 annet ledd bokstav 

a) og b): 

a) 0,95 i perioden fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018. 

b) 0,85 i perioden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019. 

c) 0,7 i perioden fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020. 

d) 0,5 i perioden fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021. 

e) 0,25 i perioden fra 1. januar 2022 til 31. desember 2022. 

Institusjoner hvis regnskapsår begynner etter 1. januar 2018, men før 1. januar 2019, skal justere datoene i første ledd 

bokstav a)–e) slik at de tilsvarer deres regnskapsår, og skal rapportere de justerte datoene til sin vedkommende myndighet 

og offentliggjøre dem. 

Institusjoner som begynner å anvende regnskapsstandarder som nevnt i nr. 1 den 1. januar 2019 eller senere, skal anvende 

de relevante faktorene i samsvar med første ledd bokstav b)–e) og begynne med den faktoren som tilsvarer året for 

førstegangsanvendelse av disse regnskapsstandardene. 

7. Dersom en institusjon i sin rene kjernekapital innregner et beløp i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen, skal den 

foreta en ny beregning av alle kravene fastsatt i denne forordningen og i direktiv 2013/36/EU der noen av følgende poster 

brukes, ved ikke å ta hensyn til den innvirkningen som avsetningene for forventede kredittap har på disse postene: 

a) Beløpet for eiendeler ved utsatt skatt som trekkes fra ren kjernekapital i samsvar med artikkel 36 nr. 1 bokstav c) eller 

risikovektes i samsvar med artikkel 48 nr. 4.  
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b) Eksponeringsverdien som beregnet i samsvar med artikkel 111 nr. 1, der de spesifikke kredittrisikojusteringene som 

eksponeringsverdien skal reduseres med, skal multipliseres med følgende skaleringsfaktor (sf): 

sf = 1 − (ABSA/RASA) 

der 

ABSA = beløpet beregnet i samsvar nr. 1 annet ledd bokstav a), 

RASA = det samlede beløpet for spesifikke kredittrisikojusteringer. 

c) Beløpet for tilleggskapitalposter beregnet i samsvar med artikkel 62 bokstav d). 

8. Foruten å offentliggjøre opplysningene som kreves i henhold til åttende del, skal de institusjonene som har besluttet å 

anvende overgangsordningene fastsatt i denne artikkelen, i perioden angitt i nr. 6 i denne artikkelen offentliggjøre de 

beløpene for ansvarlig kapital, ren kjernekapital og kjernekapital, ren kjernekapital-dekning, kjernekapitaldekning, samlet 

kapitaldekning og uvektet kjernekapitalandel som de ville ha hatt dersom de ikke anvendte denne artikkelen. 

9. En institusjon skal beslutte om den vil anvende ordningene fastsatt i denne artikkelen i overgangsperioden, og den 

skal underrette vedkommende myndighet om sin beslutning innen 1. februar 2018. Dersom en institusjon har fått 

forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet, kan den én gang i løpet av overgangsperioden endre sin opprinnelige 

beslutning. Institusjonene skal offentliggjøre enhver beslutning som treffes i samsvar med dette leddet. 

En institusjon som har besluttet å anvende overgangsordningene fastsatt i denne artikkelen, kan beslutte ikke å anvende  

nr. 4, og den skal i så fall underrette vedkommende myndighet om sin beslutning innen 1. februar 2018. I slike tilfeller skal 

institusjonen fastsette beløpet A4 nevnt i nr. 1 til null. Dersom en institusjon har fått forhåndstillatelse fra vedkommende 

myndighet, kan den én gang i løpet av overgangsperioden endre sin opprinnelige beslutning. Institusjonene skal 

offentliggjøre enhver beslutning som treffes i samsvar med dette leddet. 

10. I samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal EBA innen 30. juni 2018 utstede retningslinjer om de 

offentliggjøringskravene som er fastsatt i denne artikkelen.» 

2) I artikkel 493 skal nye numre lyde: 

«4. Som unntak fra artikkel 395 nr. 1 kan vedkommende myndigheter tillate institusjoner å inngå enhver eksponering 

fastsatt i nr. 5 i denne artikkelen som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 6 i denne artikkelen, opp til følgende grenser: 

a) 100 % av institusjonens kjernekapital fram til 31. desember 2018. 

b) 75 % av institusjonens kjernekapital fram til 31. desember 2019. 

c) 50 % av institusjonens kjernekapital fram til 31. desember 2020. 

Grensene nevnt i første ledd bokstav a), b) og c) får anvendelse på eksponeringsverdiene etter at det er tatt hensyn til 

virkningen av kredittrisikoreduksjonen i samsvar med artikkel 399–403. 

5. Overgangsordningene fastsatt i nr. 4 får anvendelse på følgende eksponeringer: 

a) Eiendeler som utgjør fordringer på sentralmyndigheter, sentralbanker eller offentlige foretak i medlemsstatene. 
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b) Eiendeler som utgjør fordringer med uttrykkelige garantier fra sentralmyndigheter, sentralbanker eller offentlige foretak 

i medlemsstatene. 

c) Andre eksponeringer mot eller garantert av sentralmyndigheter, sentralbanker eller offentlige foretak i medlemsstatene. 

d) Eiendeler som utgjør fordringer på regionale eller lokale myndigheter i medlemsstatene, som behandles som 

eksponeringer mot en sentralmyndighet i samsvar med artikkel 115 nr. 2. 

e) Andre eksponeringer mot eller garantert av regionale eller lokale myndigheter i medlemsstatene som behandles som 

eksponeringer mot en sentralmyndighet i samsvar med artikkel 115 nr. 2. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav a), b) og c) får overgangsordningene fastsatt i nr. 4 i denne artikkelen anvendelse 

bare på eiendeler og andre eksponeringer mot eller garantert av offentlige foretak som behandles som eksponeringer mot en 

sentralmyndighet eller en regional eller lokal myndighet i samsvar med artikkel 116 nr. 4. Når eiendeler og andre 

eksponeringer mot eller garantert av offentlige foretak behandles som eksponeringer mot en regional eller lokal myndighet i 

samsvar med artikkel 116 nr. 4, får overgangsordningene fastsatt i nr. 4 i denne artikkelen anvendelse bare dersom 

eksponeringer mot den regionale eller lokale myndigheten behandles som eksponeringer mot en sentralmyndighet i samsvar 

med artikkel 115 nr. 2. 

6. Overgangsordningene fastsatt i nr. 4 i denne artikkelen får anvendelse bare dersom en eksponering nevnt i nr. 5 i 

denne artikkelen oppfyller alle følgende vilkår: 

a) Eksponeringen ville blitt gitt en risikovekt på 0 % i samsvar med den versjonen av artikkel 495 nr. 2 som var i kraft  

31. desember 2017. 

b) Eksponeringen ble inngått 12. desember 2017 eller senere. 

7. En eksponering som nevnt i nr. 5 i denne artikkelen som ble inngått før 12. desember 2017, og som  

31. desember 2017 ble gitt en risikovekt på 0 % i samsvar med artikkel 495 nr. 2, skal unntas fra anvendelsen av artikkel 

395 nr. 1.» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Strasbourg 12. desember 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 _____ 


