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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1278 

av 9. juli 2015 

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

gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering med hensyn til instruksjoner,  

maler og definisjoner(*) 

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, artikkel 394 nr. 4 tredje leddet, artikkel 415 nr. 3 fjerde leddet og artikkel 

430 nr. 2 tredje leddet, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) angis kravene til hvordan institusjoner skal rapportere 

opplysninger som gjelder overholdelsen av forordning (EU) nr. 575/2013. Ettersom rammereglene fastsatt ved 

forordning (EU) nr. 575/2013 gradvis blir utfylt og endret i sine ikke-vesentlige deler gjennom vedtakelse av tekniske 

reguleringsstandarder, må gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 oppdateres tilsvarende for å gjenspeile disse 

reglene og for ytterligere å presisere instruksjonene og definisjonene som brukes til institusjonenes tilsynsrapportering. 

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

gis en ytterligere presisering for malene, instruksjonene og definisjonene som brukes ved 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, IX og XVII. 

3) For å gi institusjoner og vedkommende myndigheter tilstrekkelig tid til å gjennomføre endringene fastsatt i denne 

forordningen, bør den få anvendelse fra 1. juni 2015. 

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

synsmyndighet (EBA) har oversendt til Kommisjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 31.7.2015, 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).  
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5) Ettersom de nødvendige endringene av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 ikke innebærer vesentlige 

innholdsendringer, har EBA, i samsvar med artikkel 15 nr. 1 andre leddet i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(1), ikke gjennomført åpne offentlige høringer, ettersom disse ikke ville stå i forhold til virkeområdet for 

og virkningen av det berørte utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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

1.  Malene 1, 4, 6.2, 7, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 17, 21 og 22 i vedlegg I erstattes med de tilsvarende nummererte malene i vedlegg I til 

denne forordningen. 

2.  Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

3.  Malene 1.3, 16, 20 og 46 i vedlegg III erstattes med de tilsvarende nummererte malene i vedlegg III til denne forordningen. 

4.  Malene 1.3, 16, 20 og 46 i vedlegg IV erstattes med de tilsvarende nummererte malene i vedlegg IV til denne forordningen. 

5.  Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg V til denne forordningen. 

6.  Vedlegg IX erstattes med teksten i vedlegg VI til denne forordningen. 

7.  Vedlegg XVII erstattes med teksten i vedlegg VII til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juni 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 9. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 

  

(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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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 205 av 31.7.2015, s. 3–300.] 


