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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 650/2014 

av 4. juni 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, 

innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av de opplysningene som skal 

offentliggjøres av 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 kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 143 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2013/36/EU skal vedkommende myndigheter offentliggjøre visse opplysninger for at det indre 

bankmarked skal kunne virke på en mer effektiv måte, og for å sikre Unionens borgere tilstrekkelig gjennomsiktighet. 

De opplysningene som offentliggjøres, bør være tilstrekkelige til at det kan foretas en meningsfull sammenligning 

mellom de metodene som benyttes av vedkommende myndigheter i de forskjellige medlemsstatene. 

2) For å gjøre denne vurderingen enda lettere bør opplysningene fra alle vedkommende myndigheter offentliggjøres i et 

felles format, oppdateres regelmessig og gjøres tilgjengelige på et felles nettsted. Selv om offentliggjøringskravene i 

forbindelse med tilsyn i avdeling VIII i direktiv 2013/36/EU omfatter hele området  for tilsynsregulering, bør disse 

tekniske standardene i første omgang dreie seg om de tilsynsoppgavene som følger av nevnte direktiv og av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2). 

3) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet (EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

4) 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(3). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 185 av 25.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 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. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstit usjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  

(3) 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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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Lover og forskrifter samt generelle retningslinjer 

Vedkommende myndigheter skal i henhold til artikkel 143 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU offentliggjøre opplysninger 

om ordlyden i de lovene og forskriftene og generelle retningslinjene som er vedtatt i deres medlemsstater på tilsynsområdet, 

ved hjelp av de relevante skjemaene i del 1–8 i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Valgmuligheter og skjønn 

Vedkommende myndigheter skal i henhold til artikkel 143 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU offentliggjøre opplysninger 

om hvordan valgmulighetene og mulighetene til skjønnsutøvelse som er fastsatt i unionsretten, kan utøves, ved hjelp av de 

relevante skjemaene i del 1–12 i vedlegg II. 

Artikkel 3 

Generelle kriterier og metoder for tilsyns- og evalueringsprosessen 

Vedkommende myndigheter skal i henhold til artikkel 143 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2013/36/EU offentliggjøre opplysninger 

om de generelle kriteriene og metodene de benytter i forbindelse med tilsynet og evalueringen omhandlet i artikkel 97 i nevnt e 

direktiv, ved hjelp av skjemaet i vedlegg III. 

Artikkel 4 

Samlede statistiske data 

Vedkommende myndigheter skal i henhold til artikkel 143 nr. 1 bokstav d) i direktiv 2013/36/EU offentliggjøre opplysninger 

om aggregerte statistiske data om sentrale aspekter ved gjennomføringen av tilsynsregelverket, ved hjelp av skjemaene i del 1–6 

i vedlegg IV. 

Artikkel 5 

Årlig offentliggjøringsdato 

Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre opplysningene omhandlet i artikkel 143 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU på et felles 

nettsted for første gang senest 31. juli 2014. 

Vedkommende myndigheter skal oppdatere opplysningene nevnt i artikkel 143 nr. 1 bokstav d) i nevnte direktiv senest  

31. juli hvert år på grunnlag av situasjonen per 31. desember året før. 

Vedkommende myndigheter skal regelmessig, og senest innen 31. juli hvert år, oppdatere opplysningene nevnt i artikkel 143  

nr. 1 bokstav a)–c) i nevnte direktiv, med mindre de offentliggjorte opplysningene er uendret. 

Artikkel 6 

Sluttbestemmelser 

Denne beslutningen 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 185 av 25.6.2014, s. 3–50.] 


