
3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/833 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/79 

av 18. desember 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/2013 med hensyn til heftelser på  

eiendeler, den felles datapunktmodellen og valideringsregler(*) 

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 institu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 99 nr. 5 første og fjerde leddet, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Innrapportering av enhetlige, nøyaktige og sammenlignbare opplysninger om heftelser på eiendeler i henhold til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) er viktig for å få innsikt i institusjoners finansierings-

posisjon. 

2) Rapportering av heftelser på eiendeler bør så langt det er mulig bygge på eksisterende rapporteringsprinsipper fra 

tilsyns- og regnskapsrapportering av balanseposter for å begrense institusjoners gjennomførings- og rapporteringsbyrde. 

3) I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet bør ikke mindre institusjoner som ikke har betydelige heftelser på 

eiendeler, være underlagt de detaljerte rapporteringskravene som anvendes på større institusjoner. 

4) Rapporteringskravene bør omfatte alle former for heftelser på eiendeler, herunder betingede heftelser, ettersom disse 

utgjør en vesentlig risiko for institusjoners likviditets- og solvensprofiler, særlig for institusjoner med betydelige 

heftelser på eiendeler. 

5) Institusjoner som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett som nevnt i artikkel 52 nr. 4 første leddet i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/65/EF(3), bør innrapportere opplysninger om heftelser på disse eiendelene. 

6) For å sikre at tilsynsrapportering av ansvarlig kapital og krav til ansvarlig kapital, finansiell informasjon, tap fra utlån 

med sikkerhet i fast eiendom, store eksponeringer, uvektet kjernekapitalandel, likviditet og heftelser på eiendeler 

gjennomføres på en ensartet måte, og for å sikre felles tilsynsdata av høy kvalitet og presisjon, bør dataelementene angitt 

i de obligatoriske rapporteringstabellene i vedlegg I, III, IV, VI, VIII, X, XII og XVI til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 680/2014 omgjøres til en felles datapunktmodell.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 14 av 21.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 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. 59. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1).  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 
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7) Den felles datapunktmodellen bør bestå av en strukturert framstilling av dataelementene og identifisere alle relevante 

forretningskonsepter med henblikk på en ensartet tilsynsrapportering, og den bør inneholde alle relevante tekniske 

spesifikasjoner som er nødvendige for å videreutvikle ensartede IT-rapporteringsløsninger. 

8) For å sikre kvaliteten på, ensartetheten til og nøyaktigheten til dataelementer som institusjoner innrapporterer til 

vedkommende myndigheter om ansvarlig kapital og krav til ansvarlig kapital, finansiell informasjon, tap fra utlån med 

sikkerhet i fast eiendom, store eksponeringer, uvektet kjernekapitalandel, likviditet og heftelser på eiendeler, bør 

dataelementene være underlagt felles valideringsregler. 

9) Av naturlige årsaker oppdateres valideringsregler og datapunktdefinisjoner regelmessig for å sikre at de til enhver tid 

oppfyller gjeldende forskriftskrav, analytiske krav og informasjonsteknologiske krav. Den tiden som i dag kreves for å 

vedta og offentliggjøre den detaljerte felles datapunktmodellen og de detaljerte valideringsreglene, innebærer imidlertid 

at det ikke er mulig å gjennomføre endringer tilstrekkelig raskt til å sikre permanent ensartet tilsynsrapportering i 

Unionen. Derfor bør den detaljerte datapunktmodellen fastsatt i vedlegg XIV til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 680/2014 og de detaljerte valideringsreglene fastsatt i vedlegg XV til den nevnte forordningen erstatt es av strenge 

kvalitetskriterier for den felles datapunktmodellen og valideringsreglene, og disse bør offentliggjøres elektronisk av Den 

europeiske banktilsynsmyndighet på dens nettsted. 

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

synsmyndighet har oversendt til Kommisjonen. 

11) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennom-

føringsstandarder 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(1). 

12) For å gi institusjoner og vedkommende myndigheter tilstrekkelig tid til å gjennomføre kravene i denne forordningen slik 

at det kan leveres data av høy kvalitet, bør den første referansedatoen for rapportering være 31. desember 2014 for alle 

institusjoner. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 1 skal ny bokstav f) lyde: 

«f) heftelser på eiendeler i henhold til artikkel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013.» 

2.  Nytt kapittel 7a skal lyde: 

«KAPITTEL 7A 

FO RMAT FO R O G HYPPIGHET AV RAPPO RTERING AV HEFTELSER PÅ EIENDELER PÅ INDIVIDUELT O G 

KO NSO LIDERT GRUNNLAG 

Artikkel 16a 

Format for og hyppighet av rapportering av heftelser på eiendeler på individue lt og konsolidert grunnlag 

1.  Ved rapportering av opplysninger om heftelser på eiendeler i henhold til artikkel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013 

på individuelt og konsolidert grunnlag skal institusjoner oversende opplysningene som angis i vedlegg XVI til denne 

forordningen, i samsvar med instruksjonene i vedlegg XVII til denne forordningen.  

  

(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). 
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2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal oversendes i samsvar med følgende spesifikasjoner: 

a)  Opplysningene som angis i vedlegg XVI del A, B og D, oversendes hvert kvartal. 

b)  Opplysningene som angis i vedlegg XVI del C, oversendes årlig. 

c)  Opplysningene som angis i vedlegg XVI del E, oversendes halvårlig. 

3.  Institusjonene skal ikke være pålagt å rapportere opplysningene i vedlegg XVI del B, C eller E dersom alle følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Institusjonens samlede eiendeler beregnet i samsvar med vedlegg XVII punkt 1.6 nr. 10 utgjør mindre enn 30 milliarder 

euro. 

b)  Institusjonens omfang av heftelser på eiendeler beregnet i samsvar med vedlegg XVII punkt 1.6 nr. 9 er under 15 %. 

4.  Institusjonene skal bare være pålagt til å rapportere opplysningene i vedlegg XVI del D når de utsteder obligasjonene 

omhandlet i artikkel 52 nr. 4 første leddet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(*).» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for 

kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

3.  Artikkel 17 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Institusjoner skal oversende opplysningene som angis i denne forordningen, i de datautvekslingsformater og -former 

som vedkommende myndigheter angir, og som overholder de datapunktdefinisjonene som inngår i den felles 

datapunktmodellen angitt i vedlegg XIV, valideringsreglene angitt i vedlegg XV samt følgende spesifikasjoner: 

a)  Opplysninger som ikke kreves eller ikke er relevante, skal ikke inngå i oversendingen av data. 

b)  Tallverdier skal framlegges som fakta i samsvar med følgende: 

i)  Datapunkter av datatypen «monetær» skal rapporteres med en minimumspresisjon som tilsvarer tusen enheter. 

ii)  Datapunkter av datatypen «prosentdel» skal uttrykkes per enhet med en minimumspresisjon som tilsvarer fire 

desimaler. 

iii)  Datapunkter av typen «heltall» skal rapporteres uten desimaler og med en presisjon som tilsvarer enheter.» 

4.  I artikkel 18 skal nytt fjerde ledd lyde: 

«Når det gjelder opplysninger som skal rapporteres i henhold til artikkel 16a, skal første referansedato for rapportering være 

31. desember 2014.» 

5.  I artikkel 19 skal nytt femte ledd lyde: 

«Artikkel 16a får anvendelse fra 1. desember 2014.» 

6.  Vedlegg XIV og XV erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

7.  Vedlegg XVI og XVII tilføyes som angitt i henholdsvis vedlegg II og III til denne forordningen. 



Nr. 13/836 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

Artikkel 2 

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 18. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 14 av 21.1.2015, s. 5–44.] 


