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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1556 

av 11. juni 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for behandling i overgangsperioden av egenkapitaleksponeringer i henhold  

til den interne kredittvurderingsmetoden(*) 

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 495 nr. 3 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er nødvendig å spesifisere på hvilke vilkår vedkommende myndigheter kan gjøre unntak fra behandlingen i henhold 

til IRB-metoden for visse kategorier av egenkapitaleksponeringer som innehas av institusjoner og EU-datterforetak av 

institusjoner i deres respektive medlemsstat 31. desember 2017. 

2) Disse vilkårene bør fastsettes på en harmonisert måte slik at de ikke får en uforholdsmessig negativ innvirkning på de 

nasjonale rettsordenenes smidige overgang fra den ordningen som ble innført ved innarbeidingen av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2006/48/EF(2), særlig artikkel 154 nr. 6, til den ordningen som ble innført ved forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

3) Ved fastsettelsen av disse vilkårene bør det så langt som mulig tas behørig hensyn til de berettigede forventningene til 

de institusjonene som ble gitt unntak i henhold til den tidligere ordningen, som gjaldt fram til 31. desember 2013. Derfor 

bør vedkommende myndigheter kunne gi disse institusjonene unntak. Andre institusjoner bør ikke gis unntak. 

4) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

5) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

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). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedkommende myndigheter kan gi institusjoner og EU-datterforetak av institusjoner unntak fra IRB-behandlingen nevnt i 

artikkel 495 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 bare med hensyn til de kategoriene av egenkapitaleksponeringer som per  

31. desember 2013 allerede var unntatt fra IRB-behandling. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 19.9.2015, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 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. 71. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EUT  

L 177 av 30.6.2006, 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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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 11. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER  

 President 

 __________  


