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1. Efterlevelses- og 
indberetningsforpligtelser 

Status for disse retningslinjer 

1. Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i henhold til artikel 16 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010 1 . I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
1093/2010 skal de kompetente myndigheder bestræbe sig på at efterleve retningslinjerne 
bedst muligt. 

2. Retningslinjerne afspejler EBA's syn på passende tilsynspraksis inden for det europæiske 
finanstilsynssystem eller på, hvordan EU-retten bør anvendes inden for et bestemt område. 
De kompetente myndigheder, som er defineret i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) 
nr. 1093/2010, og som er omfattet af retningslinjerne, bør efterleve disse ved i fornødent 
omfang at indarbejde dem i deres praksis (f.eks. ved at ændre deres retlige rammer eller 
tilsynsprocesser), også hvor retningslinjerne primært er rettet mod institutioner. 

Indberetningskrav 

3. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente 
myndigheder inden 28.11.2022 underrette EBA om, hvorvidt de efterlever eller agter at 
efterleve disse retningslinjer, eller begrunde en eventuel manglende efterlevelse. Hvis EBA 
ikke har modtaget underretning inden denne dato, anser EBA de kompetente myndigheder 
for ikke at efterleve retningslinjerne. Underretninger fremsendes ved hjælp af det skema, 
der er tilgængeligt på EBA's websted, med referencen "EBA/GL/2022/10". Underretninger 
fremsendes af personer med behørig beføjelse til at indberette efterlevelse på vegne af 
deres kompetente myndigheder. Enhver ændring af status for efterlevelse skal også 
meddeles EBA. 

 

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse 
af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12). 
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4. I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, vil underretningerne blive offentliggjort på EBA's 
websted. 

2. Emne, anvendelsesområde og 
definitioner 

Emne 

5. Disse retningslinjer specificerer de kriterier, som de kompetente myndigheder kan tage i 
betragtning, når de fritager investeringsselskaber som omhandlet i artikel 12, stk. 1, i 
forordning (EU) 2019/2033, fra likviditetskrav i overensstemmelse med artikel 43 i 
forordning (EU) 2019/2033. 

Anvendelsesområde 

6. Disse retningslinjer gælder for investeringsselskaber på individuelt niveau inden for det 
anvendelsesområde, der er fastsat i artikel 43 i forordning (EU) 2019/2033. 

Adressater 

7. Disse retningslinjer er rettet til de kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 
2), nr. i) og nr. 2), nr. viii), i forordning (EU) nr. 1093/2010, og til finansielle institutioner 
som omhandlet i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1093/2010, der er 
investeringsselskaber, der opfylder betingelserne for klassificering som små og ikke 
indbyrdes forbundne investeringsselskaber fastsat i artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 
2019/2033. 

Definitioner 

8. Medmindre andet er angivet, har de udtryk, der er anvendt og defineret i direktiv 
2013/2019/EU eller i forordning (EU) nr. 2019/2033, den samme betydning i disse 
retningslinjer. 
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3. Gennemførelse 

Anvendelsesdato 

9. Disse retningslinjer anvendes fra 28.11.2022.  

 

4. Retningslinjer 

4.1 Generelle betragtninger 

10. Kompetente myndigheder kan fritage et investeringsselskab, der opfylder betingelserne for 
klassificering som et lille og ikke indbyrdes forbundet investeringsselskab fastsat i artikel 
12, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2033 fra likviditetskravene i artikel 43, stk. 1, i forordning 
(EU) 2019/2033, hvor et investeringsselskab opfylder kriterierne for undtagelsen i disse 
retningslinjer. 

11. Hvor en kompetent myndighed har pålagt et investeringsselskab specifikke likviditetskrav i 
henhold til artikel 42 i direktiv (EU) 2019/2034, kan et sådant investeringsselskab kun 
fritages for likviditetskrav, når det ophører med at være underlagt sådanne specifikke 
likviditetskrav i henhold til artikel 42 i direktiv (EU) 2019/2034. 

12. Kompetente myndigheder bør kun fritage et investeringsselskab fra likviditetskravene i 
artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2033 baseret på et investeringsselskabs anmodning 
om at blive fritaget. Sammen med en sådan anmodning bør investeringsselskabet give alle 
nødvendige oplysninger for, at den kompetente myndighed kan vurdere, om kravene i disse 
retningslinjer er opfyldt. Disse oplysninger bør indeholde en beskrivelse af 
investeringsselskabets aktivitet, og hvordan investeringsselskabet opfylder kravene til 
undtagelsen. 

4.2 Investeringsselskaber, der er berettiget til at blive undtaget 

13. Med henblik på undtagelsen fra likviditetskravene i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning 
(EU) 2019/2033 bør de kompetente myndigheder kun tage investeringsselskaber i 
betragtning, der yder et begrænset udvalg af investeringstjenester: 
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i) modtagelse og formidling af ordrer vedrørende et eller flere finansielle instrumenter 
som omhandlet i bilag I, afsnit A, punkt 1), i direktiv 2014/65/EU; 

ii) udførelse af ordrer for kunders regning som omhandlet i bilag I, afsnit A, punkt 2), i 
direktiv 2014/65/EU; 

iii) porteføljepleje som omhandlet i bilag I, afsnit A, punkt 4), i direktiv 2014/65/EU; 
iv) investeringsrådgivning som omhandlet i bilag I, afsnit A, punkt 5), i direktiv 

2014/65/EU; 
v) placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse som omhandlet i bilag I, 

afsnit A, punkt 7), i direktiv 2014/65/EU. 

14. De kompetente myndigheder bør overveje, om accessoriske tjenesteydelser leveret af et 
investeringsselskab giver anledning til likviditetsrisiko. Et investeringsselskab, der deltager 
i aktiviteter såsom at yde kreditter eller lån til en investor, er udsat for højere 
likviditetsrisiko, og derfor bør et sådant investeringsselskab ikke fritages for likviditetskrav. 

15. Kompetente myndigheder bør overveje, om andre tjenester leveret af et 
investeringsselskab giver anledning til likviditetsrisiko ved at stille garantier til kunder eller 
tredjeparter, da de også er underlagt et højere likviditetskrav i henhold til artikel 45 i 
forordning (EU) 2019/2033. Samme vurdering bør foretages for et investeringsselskab, der 
beskæftiger sig med værdipapirudlån, da et investeringsselskab vil være udsat for 
likviditetsrisiko, fordi låntager muligvis ikke er i stand til at returnere værdipapirer i tide 
eller efter anmodning til investeringsselskabet. 

16. Kompetente myndigheder bør overveje balanceførte og ikkebalanceførte positioner, 
herunder derivatpositioner uden for handelsbeholdningen, som besiddes med henblik på 
risikoafdækning, når et investeringsselskab fritages for likviditetskrav, da et 
investeringsselskab, der besidder betydelige mængder af sådanne ikkebalanceførte poster, 
kan være udsat for en væsentlig likviditetsrisiko. 

17. Kompetente myndigheder bør ikke indrømme en undtagelse, hvis et investeringsselskab i 
betydeligt omfang engagerer sig i valutatransaktioner, og investeringsselskabets evne til at 
udveksle valutaer og dets adgang til de relevante valutamarkeder kan blive forringet under 
stressede vilkår. 

4.3 Kriterier for undtagelsen 

18. De kompetente myndigheder bør efter at have modtaget en anmodning fra et 
investeringsselskab vurdere, om det pågældende investeringsselskab kan fritages fra 
likviditetskrav baseret på investeringsselskabets behov for finansielle ressourcer til en 
velordnet afvikling eller omstrukturering. 
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19. Med henblik på den vurdering, der er omhandlet i stk. 18, bør de kompetente myndigheder 
tage hensyn til investeringsselskabets risici for dets kunder og selskabet selv, arten, 
omfanget og kompleksiteten af dets aktiviteter og de typer af aktiviteter, som selskabet 
udfører, og hvis det er tilgængeligt, ethvert resultat af den tilsynskontrol og vurdering, der 
er udført i overensstemmelse med artikel 36 i direktiv (EU) 2019/2034. 

20. Kompetente myndigheder kan fritage et investeringsselskab, som løbende yder 
porteføljepleje eller investeringsrådgivning, når investeringsselskabet forvalter aktiver, 
som er uddelegeret til det af andre finansielle institutioner. 

21. Vurderingen af behovet for likvide finansielle ressourcer bør udføres både under normale 
forhold og under stressede vilkår, hvilket fører til en øget risiko for misforhold mellem 
indtægter og udgifter, især med hensyn til betalinger relateret til ikkebalanceførte 
positioner eller juridiske omkostninger. 

4.4 Oplysninger, der skal gives 

22. Med henblik på vurderingen afundtagelsen bør de kompetente myndigheder bruge alle 
relevante oplysninger, såsom, hvor de er tilgængelige: i) lovpligtig indberetning, ii) 
regnskabsføring og regnskabsaflæggelse, iii) investeringsselskabets interne regnskaber, iv) 
ILAAP- og ICAAP-konklusioner, v) investeringsselskabets afviklingsplaner. 

23. De kompetente myndigheder bør anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation 
for at sikre, at det investeringsselskab, der anmoder om undtagelsen, ikke er udsat for 
likviditetsrisiko. 

24. I tilfælde af en væsentlig ændring af de oplysninger, der er afgivet sammen med 
anmodningen om undtagelse, bør et investeringsselskab uden forsinkelse genindsende de 
ændrede oplysninger. 

4.5 Ændring og inddragelse af undtagelsen 

25. Kompetente myndigheder bør ikke indrømme en undtagelse til et investeringsselskab, hvis 
de mener, at et investeringsselskab ikke opfylder kriterierne for en undtagelse på 
tidspunktet for anmodningen eller sandsynligvis ikke vil opfylde kriterierne efterfølgende. 

26. De kompetente myndigheder bør sikre, at investeringsselskabet informerer den 
kompetente myndighed, hvis der er sket ændringer i omstændighederne for 
investeringsselskabets aktiviteter, der vedrører efterlevelsen af undtagelseskriterierne. 
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27. De kompetente myndigheder bør inddrage undtagelsen, hvis de mener, at 
investeringsselskabet ikke længere opfylder kriterierne for undtagelsen i disse 
retningslinjer, eller hvis den kompetente myndighed på et hvilket som helst tidspunkt 
finder det nødvendigt for investeringsselskabet, der allerede har opnået en undtagelse. at 
opfylde likviditetskravene på grund af potentielle fremtidige likviditetsbehov. De 
kompetente myndigheder bør straks underrette investeringsselskabet om beslutningen om 
at inddrage undtagelsen. 

28.  De kompetente myndigheder bør sikre, at investeringsselskabet opfylder 
likviditetskravene i artikel 43, stk. 1, senest 90 dage efter datoen for underretningen om 
den kompetente myndigheds beslutning om at tilbagekalde undtagelsen. 
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