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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1798 

av 2. juli 2015 

om retting av delegert forordning (EU) nr. 625/2014 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 gjennom tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer 

kravene til investorer, organisatorer, opprinnelige långivere og initiativtakende institusjoner i 

forbindelse med eksponeringer mot overført kredittrisiko(*) 

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-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 410 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er en feil i den bulgarske, estiske, engelske, franske, latviske, litauiske, ungarske og maltesiske språkversjonen av 

tittelen på delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 625/2014(2). 

2) Det er en feil i den greske, engelske, franske, italienske, latviske, ungarske og maltesiske språkversjonen av artikkel  

1 bokstav c) i delegert forordning (EU) nr. 625/2014. 

3) I den estiske, greske, engelske, franske, kroatiske, italienske, ungarske, polske, rumenske, finske og svenske 

språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 625/2014 er setningsbygningen i artikkel 15 nr. 1 feil. 

4) Det er en feil i den engelske, franske, latviske og maltesiske språkversjonen av artikkel 16 nr. 3 i delegert forordning 

(EU) nr. 625/2014. 

5) I den bulgarske, spanske, tsjekkiske, tyske, estiske, greske, engelske, franske, kroatiske, italienske, latviske, litauiske, 

ungarske, maltesiske, nederlandske, polske, portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske, finske og svenske 

språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 625/2014 er setningsbygningen i artikkel 22 nr. 1 bokstav b) feil. 

6) I alle språkversjonene inneholder artikkel 23 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 625/2014 en bokstav c), som burde ha 

vært et separat nummer i nevnte artikkel. Teksten bør rettes for å gjøre det klart at det ikke er nødvendig å framlegge 

vesentlige og relevante data i alle tilfeller for hvert enkelt lån, og at det under visse omstendigheter kan anses 

tilstrekkelig å framlegge vesentlige og relevante data på samlet grunnlag. 

7) Delegert forordning (EU) nr. 625/2014 bør derfor rettes. 

8) Denne forordningen bygger på det opprinnelige utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) har framlagt for Europakommisjonen. 

9) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) har holdt åpne offentlige høringer om det 

opprinnelige 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). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 8.10.2015, s. 12, 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. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning EU) nr. 625/2014 av 13. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 gjennom tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kravene til investorer, organisatorer, opprinnelige långivere og 

initiativtakende institusjoner i forbindelse med eksponeringer mot overført kredittrisiko (EUT L 174 av 13.6.2014, s. 16).  

(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 

I delegert forordning (EU) nr. 625/2014 gjøres følgende rettelser: 

1)  Denne rettelsen gjelder bare den bulgarske, estiske, engelske, franske, latviske, litauiske, ungarske og maltesiske 

språkversjonen. 

2)  Denne rettelsen gjelder bare den greske, engelske, franske, italienske, latviske, ungarske og maltesiske språkversjonen. 

3)  Denne rettelsen gjelder bare den estiske, greske, engelske, franske, kroatiske, italienske, ungarske, polske, rumenske, 

finske og svenske språkversjonen. 

4)  Denne rettelsen gjelder bare den engelske, franske, latviske og maltesiske språkversjonen. 

5)  Denne rettelsen gjelder bare den bulgarske, spanske, tsjekkiske, tyske, estiske, greske, engelske, franske, kroatiske, 

italienske, latviske, litauiske, ungarske, maltesiske, nederlandske, polske, portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske, 

finske og svenske språkversjonen. 

6)  I artikkel 23 nr. 2 gjøres følgende rettelser: 

a) Bokstav b) skal lyde: 

Denne rettelsen gjelder bare den bulgarske, tsjekkiske, danske, estiske, engelske, franske, italienske, ungarske, 

maltesiske, nederlandske, portugisiske, rumenske og slovakiske språkversjonen. 

b) Bokstav c) erstattes med nytt nr. 2a: 

«2a. Vesentlige og relevante data om de enkelte underliggende eksponeringene skal i alminnelighet framlegges for 

hvert enkelt lån, men i visse tilfeller kan data framlagt på samlet grunnlag være tilstrekkelig. Ved vurderingen av om 

data som framlegges på samlet grunnlag, er tilstrekkelig, skal det blant annet tas hensyn til graden av størrelsesmessig 

diversifisering i den underliggende gruppen og om forvaltningen av eksponeringene i denne gruppen er basert på 

gruppen selv eller på hvert enkelt lån.» 

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 2. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


