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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/227 

av 9. januar 2015 

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

gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til 

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 kredittinstitu-

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

99 nr. 6 fjerde leddet, artikkel 101 nr. 4 tredje leddet og artikkel 394 nr. 4 tredje leddet, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) fastsettes kravene til hvordan institusjoner bør 

rapportere opplysninger som gjelder overholdelsen av forordning (EU) nr. 575/2013. 

2) Innrapportering av enhetlige, nøyaktige og sammenlignbare opplysninger om avsetninger for kredittap og henstands-

tiltak i henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 er viktig for å få et helhetlig bilde av institusjoners 

risikoprofiler og systemrisikoen de utgjør for finanssektoren. I forbindelse med usikkerheten omkring eiendelenes 

kvalitet i hele Unionen og for å gi Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) og vedkommende myndigheter et 

helhetlig bilde av risikoprofilen for institusjonenes virksomhet, samt for at Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB) 

skal kunne utføre sine makrotilsynsoppgaver, bør institusjoner pålegges å innrapportere opplysninger om sine 

henstandsaktiviteter og misligholdte eksponeringer. 

3) Henstandsaktiviteter og misligholdte eksponeringer er omfattet av gjeldende regnskapskrav om å gi opplysninger om lån 

og eksponeringer knyttet til omsettelige gjeldspapirer og deres kredittkvalitet i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(3) og rådsdirektiv 86/635/EØF(4). Det finnes imidlertid verken uttømmende, 

harmoniserte definisjoner av begrepene «henstand» og «misligholdte eksponeringer» eller særskilte og detaljerte tilsyns-

rapporteringskrav.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 48 av 20.2.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle t jenester), 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 rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper  (EFT 

L 372 av 31.12.1986, s. 1). 
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4) I tekniske standarder bør derfor «henstand» og «misligholdte eksponeringer» defineres og rapporteringsmaler fastsettes, 

slik at EBA, vedkommende myndigheter og ESRB kan benytte definisjoner av eiendelenes kvalitet som er enda mer 

harmoniserte enn de eksisterende definisjonene. Dette vil gjøre de innrapporterte opplysningene enda mer sammen-

lignbare gjennom å minimere forskjeller som skyldes ulike definisjoner av «henstand» og ulik anvendelse av definisjo-

nene av «mislighold» og «verdifall» i hele Unionen. I denne forbindelse bør definisjonen av «misligholdt eksponering» 

fungere som en harmonisert indeks for eiendelens kvalitet, altså et klassifiseringsverktøy, og ikke som en erstatning for 

de eksisterende definisjonene av «mislighold» og «verdifall». 

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

henstandsaktiviteter og misligholdte eksponeringer på en måte som vil gi opplysninger av høy kvalitet, bør en senere 

overføringsdato få anvendelse for disse rapporteringskravene. 

6) For å sikre en korrekt anvendelse av kravene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør det gis en 

ytterligere presisering for malene, instruksjonene og definisjonene som brukes ved institusjonenes tilsynsrapportering. 

Av hensyn til juridisk klarhet er det derfor hensiktsmessig å erstatte flere av malene i vedlegg I, III og IV og å endre 

noen av instruksjonene fastsatt i vedlegg II, V, VII og IX. Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske 

gjennomføringsstandarder som EBA har oversendt til Kommisjonen. 

7) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder for henstandsaktiviteter og 

misligholdte eksponeringer, som delvis 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). 

8) Ettersom de andre nødvendige endringene av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 ikke innebærer vesentlige 

innholdsendringer, har EBA, i samsvar med artikkel 15 nr. 1 andre leddet i forordning (EU) nr. 1093/2010, ikke 

gjennomført andre åpne offentlige høringer, ettersom disse ikke ville stå i forhold til virkeområdet for og virkningen av 

det berørte utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder. 

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

10) For å sikre at institusjoner snarest mulig oversender vedkommende myndigheter tilsynsopplysningene de trenger for å få 

et helhetlig bilde av institusjonene, bør denne forordningen tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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

1)  I artikkel 5 bokstav b) skal punkt 1 lyde: 

«1)  opplysninger om alle verdipapiriseringseksponeringer som angitt i mal 14 i vedlegg I, i samsvar med instruksjonene i 

vedlegg II del II nr. 3.9. 

Institusjonene skal fritas fra å sende inn disse verdipapiriseringsopplysningene dersom de er del av et konsern i samme 

land som der de er underlagt krav til ansvarlig kapital,» 

  

(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)  I artikkel 18 skal nytt ledd tilføyes: 

«Uten at det berører artikkel 2 skal første overføringsdato for malene 18 og 19 i vedlegg III være 31. desember 2014. 

Radene og kolonnene i malene 6, 9.1, 20.4, 20.5 og 20.7 i vedlegg III, som viser til henstandseksponeringer og 

misligholdte eksponeringer, skal fylles ut for overføringsdatoen 31. desember 2014.» 

3)  Vedlegg I–V erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

4)  Vedlegg VII erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

5)  Vedlegg IX erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft 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 9. januar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 48 av 20.2.2015, s. 4–630.] 


