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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1423/2013 

av 20. desember 2013 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til de kravene om 

offentliggjøring av ansvarlig kapital som gjelder for institusjoner 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 kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning 

(EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 437 nr. 2 tredje ledd og 

artikkel 492 nr. 5 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EU) nr. 575/2013 innlemmes de 

internasjonalt avtalte standardene i det tredje settet av 

internasjonale rammeregler for banker fra Basel-

komiteen for banktilsyn(2) (heretter kalt «Basel III»). 

Derfor, og ettersom formålet med offentliggjørings-

kravene er å bidra til bedre gjennomsiktighet når det 

gjelder lovfestet kapital, bør reglene for offentliggjøring 

som gjelder for institusjoner som er underlagt tilsyn i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU(3), for sammenligningsformål være i 

samsvar med de internasjonale rammereglene som 

framgår av «Composition of Capital disclosure 

requirements»(4), som er utarbeidet av Basel-komiteen 

for banktilsyn og tilpasset Unionens rammeregler og 

deres særtrekk. 

2)  Det bør finnes et sett av offentliggjøringsmaler for å 

sikre en ensartet anvendelse av forordning (EU)  

nr. 575/2013. Disse malene bør omfatte en mal for 

offentliggjøring av ansvarlig kapital, som skal gjen-

speile institusjonenes kapitalposisjon i detalj, og en mal 

for hovedtrekkene ved kapitalinstrumenter, som skal 

gjenspeile detaljnivået i offentliggjøringen når det 

gjelder hovedtrekkene ved en institusjons kapital-

instrumenter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 355 av 31.12.2013,  

s. 60, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansi-

elle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 44 av 2.7.2020, s. 65. 

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

(2) http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 

om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om 

tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av 

direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 

2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338).  

(4) http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf 

3)  Konsolideringens omfang er forskjellig for regnskaps-

formål og for tilsynsformål, og de opplysningene som 

brukes til å beregne ansvarlig kapital, er derfor 

forskjellige fra de opplysningene som brukes i 

offentliggjorte finansregnskaper, særlig med hensyn til 

poster som inngår i ansvarlig kapital. For å håndtere 

forskjellen mellom de opplysningene som brukes til 

beregning av ansvarlig kapital, og de opplysningene 

som brukes i institusjonenes finansregnskaper, er det 

også nødvendig å opplyse om hvordan poster i finans-

regnskapet som brukes til å beregne ansvarlig kapital, 

endres når konsolideringen gjøres for tilsynsformål. 

Denne forordningen bør derfor også omfatte en metode 

for balanseavstemming som gir opplysninger om 

avstemmingen mellom de postene i balansen som 

brukes til å beregne ansvarlig kapital, og de postene som 

brukes til å beregne lovfestet ansvarlig kapital. For dette 

formål bør det anvendes en balanse for tilsynsformål 

som bare omfatter ansvarlig kapital-poster. 

4)  Finansregnskapene fra visse institusjoner som er 

underlagt disse offentliggjøringskravene, er omfattende 

og komplekse. Det er nødvendig å fastsette en ensartet 

metode med klart definerte trinn for å hjelpe institu-

sjonene med å avstemme balansen. 

5)  Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet 

med hverandre, ettersom de handler om offentliggjøring 

av ansvarlig kapital-poster. For å sikre sammenheng 

mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft 

samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som 

omfattes av disse forpliktelsene, å få oversikt over og 

samlet tilgang til dem, er det ønskelig at alle tekniske 

gjennomføringsstandarder som kreves i henhold til 

forordning (EU) nr. 575/2013 i forbindelse med 

offentliggjøring av ansvarlig kapital, samles i én enkelt 

forordning. 

6)  Forordning (EU) nr. 575/2013 inneholder en rekke 

overgangsbestemmelser som gjelder ansvarlig kapital og 

krav til ansvarlig kapital. For å gi et meningsfullt bilde 

av institusjoners solvenssituasjon bør det i over-

gangsperioden innføres en egen offentliggjøringsmal 

som gjenspeiler overgangsbestemmelsene i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

7)  Ettersom anvendelsesdatoen for forordning (EU)  

nr. 575/2013 er 1. januar 2014, og ettersom institu-

sjonene vil måtte tilpasse sine systemer for å oppfylle 

kravene fastsatt i denne forordningen, bør de gis tilstrek-

kelig tid til dette.  
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8)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske 

gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet har framlagt for Europakommisjonen. 

9)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne 

offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennom-

føringsstandarder som ligger til grunn for denne for-

ordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene 

og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessent-

gruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med 

artikkel 37 i europaparlaments og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordningen fastsettes ensartede maler for 

offentliggjøring av opplysninger i henhold til artikkel 437 nr. 1 

bokstav a), b), d) og e) og artikkel 492 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

Artikkel 2 

Fullstendig avstemming mellom ansvarlig kapital-poster og 

reviderte finansregnskaper 

For å oppfylle kravene om offentliggjøring av en fullstendig 

avstemming mellom ansvarlig kapital-poster og reviderte 

finansregnskaper, som beskrevet i artikkel 437 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, skal institusjonene benytte 

metoden omhandlet i vedlegg I og offentliggjøre de opplys-

ningene om avstemming av balansen som følger av anven-

delsen av den metoden. 

Artikkel 3 

Beskrivelse av hovedtrekkene ved ren kjernekapital -

instrumenter, andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

og tilleggskapitalinstrumenter som er utstedt av 

institusjoner 

For å oppfylle kravene om offentliggjøring av hovedtrekkene 

ved ren kjernekapital-instrumenter, andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter som er 

  

(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).  

utstedt av institusjoner, som nevnt i artikkel 437 nr. 1 bokstav 

b) i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institusjonene fylle ut 

og offentliggjøre malen for hovedtrekkene ved kapital-

instrumenter som er angitt i vedlegg II, i henhold til instruk-

sjonene i vedlegg III. 

Artikkel 4 

Offentliggjøring av arten av og beløpene for spesifikke 

ansvarlig kapital-poster 

For å oppfylle kravene om offentliggjøring av spesifikke 

ansvarlig kapital-poster beskrevet i artikkel 437 nr. 1 bokstav d) 

og e) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institusjonene fylle ut 

og offentliggjøre den generelle malen for offentliggjøring av 

ansvarlig kapital som er angitt i vedlegg IV, i henhold til 

instruksjonene i vedlegg V. 

Artikkel 5 

Offentliggjøring av arten av og beløpene for spesifikke 

ansvarlig kapital-poster i overgangsperioden 

Som unntak fra artikkel 4 og for å oppfylle kravene om 

offentliggjøring av ytterligere ansvarlig kapital-poster som 

fastsatt i artikkel 492 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal 

institusjonene i perioden 31. mars 2014 til 31. desember 2017 

fylle ut og offentliggjøre malen for offentliggjøring av ansvarlig 

kapital i overgangsperioden som er angitt i vedlegg VI, i 

henhold til instruksjonene i vedlegg VII, i stedet for den 

generelle malen for offentliggjøring av ansvarlig kapital som er 

angitt i vedlegg IV, i henhold til instruksjonene i vedlegg V. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 31. mars 2014. 

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

Utferdiget i Brussel 20. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 355 av 31.12.2013, s. 62–88.] 


