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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/428 

av 23. mars 2016 

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

gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering med hensyn til rapportering av  

uvektet kjernekapitalandel(*) 

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 430 nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) angir 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-grunnleggende bestemmelser gjennom vedtakelse av tekniske 

reguleringsstandarder og delegerte rettsakter, i dette tilfellet om uvektet kjernekapitalandel(3), bør det gjøres tilsvarende 

endringer i tilsynsrapporteringskravene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 for å 

sikre samsvar mellom den endrede lovgivningen og tilsynsopplysningene som institusjoner skal framlegge. 

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

ytterligere presisering for tilsynsrapporteringen av uvektet kjernekapitalandel. Av hensyn til juridisk klarhet er det 

derfor hensiktsmessig å erstatte flere rapporteringsmaler og instruksjoner for rapportering. 

3) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og 

fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010(4). 

4) Institusjonene bør ha tilstrekkelig tid til å tilpasse sine interne rapporteringsrutiner og IT -prosesser til de reviderte 

rapporteringskravene for den uvektede kjernekapitalandelen. Den første anvendelsesdatoen bør derfor utsettes til den 

første referansedatoen for rapportering seks måneder etter datoen for kunngjøring av denne gjennomføringsforordningen 

i Den europeiske unions tidende.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 83 av 31.3.2016, 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/62 av 10. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

med hensyn til uvektet kjernekapitalandel (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 37).  

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

1)  I artikkel 14 skal nr. 2–5 lyde: 

«2.  Rapporteringen av opplysningene skal være basert på den metoden som brukes for å beregne den uvektede 

kjernekapitalandelen som uvektet kjernekapitalandel ved kvartalets utgang. 

3.  Institusjoner skal rapportere opplysningene omhandlet i vedlegg XI del II nr. 14 i den neste rapporteringsperioden 

dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Derivatandelen som er omhandlet i vedlegg XI del II nr. 7, overstiger 1,5 %. 

b)  Derivatandelen som er omhandlet i vedlegg XI del II nr. 7, overstiger 2,0 %. 

Kriteriene for inntreden angitt i artikkel 4 får anvendelse, unntatt for første ledd bokstav b) i dette nummeret, der 

institusjoner begynner å rapportere opplysninger fra den neste referansedatoen for rapportering når de har overskredet den 

relevante terskelen på en referansedato for rapportering. 

4.  Institusjoner som har en samlet nominell verdi av derivater i henhold til vedlegg XI del II nr. 9 som overstiger  

10 milliarder euro, skal rapportere opplysningene omhandlet i vedlegg XI del II nr. 14 uavhengig av om deres andel av 

derivater oppfyller vilkårene i nr. 3. 

Kriteriene for inntreden angitt i artikkel 4 får ikke anvendelse. Institusjoner skal begynne å rapportere opplysninger fra den 

neste referansedatoen for rapportering når de har overskredet den relevante terskelen på en referansedato for rapportering. 

5.  Institusjoner skal rapportere opplysningene omhandlet i vedlegg XI del II nr. 15 i den neste rapporteringsperioden 

dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Kredittderivatvolumet som er omhandlet i vedlegg XI del II nr. 10, overstiger 300 millioner euro. 

b)  Kredittderivatvolumet som er omhandlet i vedlegg XI del II nr. 10, overstiger 500 millioner euro. 

Kriteriene for inntreden i artikkel 4 får anvendelse, unntatt for bokstav b), der institusjoner skal begynne å rapportere 

opplysninger fra den neste referansedatoen for rapportering når de har overskredet den relevante terskelen på en 

referansedato for rapportering.» 

2)  I artikkel 14 utgår nr. 6. 

3)  Vedlegg X til forordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

4)  Vedlegg XI til forordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

Denne forordningen får anvendelse fra den første referansedatoen for rapportering seks måneder etter datoen for kunngjøring av 

denne forordningen i Den europeiske unions tidende. 
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Den er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater i samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel 23. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 83 av 31.3.2016, s. 4–55.] 


