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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 620/2014 

av 4. juni 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for utveksling av opplysninger mellom 

hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments-  

og rådsdirektiv 2013/36/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinst itusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 50 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre et raskt og effektivt samarbeid mellom hjemstaters og vert sstaters vedkommende myndigheter bør 

utvekslingen av opplysninger være gjensidig innenfor rammen av disse myndighetenes respektive tilsynsmyndighet. Det 

bør derfor fastsettes standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter, herunder frister, for utvekslingen av opplysninger i 

normalsituasjoner og likviditetsstressituasjoner. Det bør også fastsettes harmoniserte intervaller og seneste datoer for 

overføring av de opplysningene som skal utveksles regelmessig, slik at opplysningene utveksles en eller to ganger i året. 

For å sikre at så aktuelle opplysninger som mulig blir utvekslet, bør vedkommende myndigheter imidlertid utveksle 

opplysningene så snart det lar seg gjøre, og ikke vente til seneste dato for overføring. 

2) Uten at det berører framgangsmåtene for standardisert utveksling av opplysninger som er fastsatt i denne forordningen, 

bør hjemstaters eller vertsstaters vedkommende myndigheter uten unødig opphold underrette hverandre om enhver 

situasjon som kan påvirke en filials finansielle stabilitet eller funksjon, og gi alle vesentlige og relevante opplysninger 

om situasjonen. 

3) Ettersom filialene som utøver virksomhet i vertsstater, varierer i størrelse, kompleksitet og betydning, er det viktig at 

forholdsmessighetsprinsippet anvendes på utvekslingen av opplysninger. For dette formål bør de skjemaene og malene 

og den hyppigheten som anvendes ved utvekslingen av disse opplysningene, ta hensyn til at vertsstaters vedkommende 

myndigheter med ansvar for filialer som anses som betydelige i samsvar med artikkel 51 i direktiv 2013/36/EU, har 

behov for mer omfattende opplysninger. 

4) For å sikre en effektiv overføring av opplysninger til de berørte personene og en fortrolig behandling av opplysningene 

bør vedkommende myndigheter opprette, utveksle og regelmessig oppdatere lister over kontaktpersoner. 

5) Utveksling av opplysninger mellom hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter er ikke begrenset til de 

typene opplysninger som er angitt i artikkel 50 i direktiv 2013/36/EU, og derfor heller ikke til de typ ene opplysninger 

som er angitt i denne forordningen. Direktiv 2013/36/EU inneholder særskilte bestemmelser om utveksling av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 172 av 12.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 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. 77. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 
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opplysninger om stedlig kontroll av og tilsyn med filialer, om meldinger om utøvelse av etableringsretten og av 

adgangen til å yte tjenester og om tiltak, herunder forebyggende tiltak, som treffes av vedkommende myndigheter i 

forbindelse med filialer og deres morforetak. Denne forordningen bør derfor ikke inneholde krav om utveksling av 

opplysninger på disse områdene. 

6) Standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter bør også omfatte utveksling av opplysninger i forbindelse med utøvelse 

av virksomhet i en vertsstat i form av tjenesteyting over landegrensene. 

7) Tjenester som ytes over landegrensene, er av en slik art at vertsstatenes vedkommende myndigheter mangler 

opplysninger om virksomhet som utøves i deres jurisdiksjoner, og det er viktig å fastsette framgangsmåter for utveksling 

av opplysninger med henblikk på å sikre finansiell stabilitet og overvåke vilkårene for tillatelse, særlig for å kontrollere 

at institusjonen yter tjenester i samsvar med de meldingene som er gitt. Selv om slike opplysninger er viktige, er det 

nødvendig å unngå at innsamlingen og spredningen av dem til alle vedkommende myndigheter i vertsstatene blir for 

belastende, og opplysningene bør derfor gis på anmodning fra vedkommende myndigheter i vertsstatene og ikke 

utveksles regelmessig. 

8) Ettersom den typen opplysninger som skal utveksles mellom vedkommende myndigheter, er nærmere beskrevet i 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 524/2014(1), bør denne gjennomføringsforordningen anses som en nødvendig 

følge av delegert forordning (EU) nr. 524/2014. 

9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet – EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

10) 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(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordningen fastsettes standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for kravene til utveksling av opplysninger som 

kan lette overvåkingen av institusjoner som utøver virksomhet gjennom en filial, eller utøver adgangen til å yte tjenester i en 

eller flere andre medlemsstater enn der de har sitt hovedkontor. 

Denne forordningen får anvendelse på opplysningene fastsatt i delegert forordning (EU) nr. 524/2014. 

Artikkel 2 

Seneste dato for overføring av og hyppighet for utveksling av opplysninger om institusjoner som utøver virksomhet 

gjennom en filial 

1.  Opplysninger om eventuelle tilfeller av manglende overholdelse av lover eller forskrifter, anvendelse av tilsynstiltak eller 

andre administrative tiltak eller ilegging av administrative eller strafferettslige sanksjoner skal gis uten unødig opphold og 

senest 14 kalenderdager etter at vedkommende myndigheter har fastslått den manglende overholdelsen, etter anvendelsen av et 

tilsynstiltak eller andre administrative tiltak eller etter ilegging av den administrative eller strafferettslige sanksjonen.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 524/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de opplysningene som hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter 

skal gi hverandre (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 6). 

(2) 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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2.  Dersom en filial anses som betydelig i samsvar med artikkel 51 i direktiv 2013/36/EU, skal hjemstatens vedkommende 

myndigheter gi kvantitative opplysninger om likviditet og resultater av likviditetstilsynet til vertsstatens vedkommende 

myndigheter som fører tilsyn med denne betydelige filialen, to ganger i året og senest  

a)  28. februar hvert år på grunnlag av situasjonen per 31. desember året før, 

b)  31. august hvert år på grunnlag av situasjonen per 30. juni samme år. 

3.  Andre opplysninger enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2, skal gis en gang i året og senest 30. april hvert år på grunnlag av 

situasjonen per 31. desember året før, med unntak av opplysninger om en institusjons ledelse og eierforhold, som skal gis på 

grunnlag av de seneste tilgjengelige opplysningene. 

Artikkel 3 

Framgangsmåter for overføring av opplysninger mellom vedkommende myndigheter 

1.  Hjemstatens vedkommende myndigheter skal føre en oppdatert liste for hver institusjon over relevante kontakter, 

herunder kontakter i krisesituasjoner, for utvekslingen av opplysninger mellom hjemstatens og vertsstatens vedkommende 

myndigheter og dele denne listen med vertsstatens vedkommende myndigheter. 

Vertsstatens vedkommende myndigheter skal uten unødig opphold underrette hjemstatens vedkommende myndigheter om sine 

kontakter og om endringer av disse kontaktene. Hjemstatens og vertsstatens vedkommende myndigheter skal gjennomgå 

kontaktlisten hvert år. 

2.  Opplysningene skal utveksles skriftlig eller elektronisk og rettes til de relevante kontaktpersonene på kontaktlisten nevnt i 

nr. 1 med mindre annet er angitt av en vedkommende myndighet som anmoder om opplysninger. 

3.  Når opplysninger utveksles elektronisk, skal det benyttes sikre kommunikasjonskanaler med mindre vedkommende 

myndigheter anser det som hensiktsmessig å bruke usikrede kommunikasjonskanaler. 

4.  Følgende opplysninger kan gis muntlig før de bekreftes skriftlig eller elektronisk: 

a)  Opplysninger om manglende overholdelse av lover eller forskrifter. 

b)  Opplysninger om anvendelse av tilsynstiltak eller andre administrative tiltak. 

c)  Opplysninger om ilegging av administrative eller strafferettslige sanksjoner. 

d)  Opplysninger om en likviditetsstressituasjon. 

5.  Vedkommende myndigheter skal bekrefte at opplysningene er mottatt. Dersom opplysningene er gitt elektronisk via en 

sikker kommunikasjonskanal, skal bekreftelsen gis via samme kanal. Bekreftelse er ikke nødvendig for opplysninger som er gitt  

muntlig eller via en sikker kommunikasjonskanal som gjør det mulig for avsenderen å få bekreftelse på at mottakeren har fått 

opplysningene. 

6.  Dersom et tilsynskollegium er opprettet i samsvar med artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU, og dersom alle 

institusjonens filialer anses som betydelige, får nr. 1–5 i denne artikkelen ikke anvendelse. I slike tilfeller skal opplysningene 

utveksles etter framgangsmåten i de skriftlige ordningene nevnt i artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 4 

Skjemaer og maler som skal benyttes ved utveksling av opplysninger om institusjoner som utøver virksomhet  

gjennom en filial 

1.  De kvantitative opplysningene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal utveksles ved hjelp av malen i vedlegg I del 1 og i den formen 

som er angitt i malen.  
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2.  Andre kvantitative opplysninger om en institusjons likviditet og solvens enn dem som er nevnt i nr. 1, skal utveksles ved 

hjelp av malen i vedlegg I del 2 og i den formen som er angitt i malen. 

3.  Kvantitative opplysninger om omfanget av tjenestene som tilbys ved utøvelse av adgangen til å yte tjenester, skal 

utveksles ved hjelp av malen i vedlegg I del 3 og i den formen som vedkommende myndighet som gir opplysningene, anser 

som hensiktsmessig. 

4.  Kvantitative opplysninger om markedsandelene til en filial som er etablert i en vertsstat, skal utveksles ved hjelp av malen 

i vedlegg I del 4 og i den formen som vedkommende myndighet som gir opplysningene, anser som hensiktsmessig. 

5.  Andre ikke-kvantitative opplysninger enn dem som er nevnt i nr. 6, 7 og 8, skal utveksles ved hjelp av de respektive 

malene og i den formen som vedkommende myndighet som gir opplysningene, anser som hensiktsmessig, som følger: 

a)  Malen i vedlegg I del 2 skal brukes til opplysninger om en institusjons likviditet og solvens. 

b)  Malen i vedlegg I del 3 skal brukes til opplysninger om tjenesteyting over landegrensene. 

c)  Malen i vedlegg I del 4 skal brukes til opplysninger om en filial som er etablert i en vertsstat. 

d)  Malen i vedlegg I del 5 skal brukes til opplysninger om innskuddsgarantiordninger. 

6.  Ikke-kvantitative opplysninger angitt i vedlegg I del 6 om en institusjons ledelse og eierforhold, likviditets- og 

finansieringsstrategier, beredskapsplaner for likviditet og finansiering og forberedelser til krisesituasjoner skal gis i den formen 

som vedkommende myndighet som gir opplysningene, anser som hensiktsmessig. Opplysningene skal gis som et tillegg til de 

andre opplysningene som utveksles ved hjelp av malene i vedlegg I del 1–5. 

7.  Opplysninger om eventuelle tilfeller av manglende overholdelse av lover eller forskrifter, anvendelse av tilsynstiltak eller 

andre administrative tiltak eller ilegging av administrative eller strafferettslige sanksjoner som nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal gis i 

den formen som vedkommende myndighet som gir opplysningene, anser som hensiktsmessig. 

8.  Opplysninger om identifisering av en institusjon som en globalt systemviktig institusjon eller en annen systemviktig 

institusjon i henhold til artikkel 131 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU skal gis i den formen som vedkommende myndighet som gir 

opplysningene, anser som hensiktsmessig. 

Artikkel 5 

Særskilte anmodninger om opplysninger fra vedkommende myndigheter 

1.  Anmodninger om opplysninger som ikke er underlagt krav om utveksling i henhold til delegert forordning (EU)  

nr. 524/2014, skal oversendes skriftlig eller elektronisk til de relevante kontaktpersonene på listen nevnt i artikkel 3 nr. 1 i 

denne forordningen. 

2.  En vedkommende myndighet som framsetter en anmodning som nevnt i nr. 1, skal redegjøre for hvordan opplysningene 

kan lette tilsynet med eller overvåkingen av en institusjon, undersøkelsen av vilkårene for å gi tillatelse til en institusjon eller 

vernet av stabiliteten i finanssystemet. Nevnte vedkommende myndighet skal fastsette en rimelig svarfrist, idet det tas hensy n 

til arten av opplysninger det anmodes om, og om anmodningen haster. 

3.  En vedkommende myndighet som mottar anmodningen nevnt i nr. 1, skal gi opplysningene uten unødig opphold og gjøre 

sitt ytterste for å svare innen fristen angitt i anmodningen. Dersom den vedkommende myndigheten ikke kan svare innen fristen 

angitt i anmodningen, skal den uten unødig opphold underrette den anmodende vedkommende myndigheten om når den 

kommer til å gi opplysningene. 

Dersom de ønskede opplysningene ikke er tilgjengelige, skal vedkommende myndighet som mottar anmodningen omhandlet i 

nr. 1, underrette den anmodende vedkommende myndigheten om dette. 
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Artikkel 6 

Utveksling av opplysninger om tilbydere av tjenester over landegrensene  

Vedkommende myndigheter i en vertsstat der en institusjon driver virksomhet ved utøvelse av adgangen til å yte tjenester, som 

anmoder hjemstatens vedkommende myndigheter om å gi de opplysningene om disse tjenestene som fastsatt i delegert 

forordning (EU) nr. 524/2014, skal framsette anmodningen skriftlig eller elektronisk overfor den relevante kontakt personen på 

kontaktlisten nevnt i artikkel 3 nr. 1. Hjemstatens vedkommende myndigheter skal framlegge opplysningene innen tre måneder 

etter at anmodningen ble mottatt. 

Artikkel 7 

Utveksling av opplysninger om institusjoner som utøver virksomhet gjennom en filial, ved likviditetsstress som påvirker 

institusjonen eller selve filialen 

I en likviditetsstressituasjon skal vedkommende myndigheter bruke malen angitt i vedlegg II til denne forordningen og følge 

framgangsmåtene fastsatt i artikkel 3 i denne forordningen til å utveksle opplysningene fastsatt i delegert forordning (EU)  

nr. 524/2014. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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 4. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 172 av 12.6.2014, s. 6–25.] 


