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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1434 

av 14. desember 2015 

om retting av delegert forordning (EU) 2015/63 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/59/EU med hensyn til forhåndsbidrag til ordninger for krisehåndteringsfinansiering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU 

og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 103  

nr. 7 og 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det forekommer noen feil i alle språkversjonene av teksten i artikkel 5 nr. 1 bokstav f), artikkel 5 nr. 3, artikkel 6  

nr. 9, artikkel 12 nr. 1, artikkel 14 nr. 1, artikkel 20 nr. 1 og artikkel 20 nr. 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/63(2). 

2) Artikkel 5 nr. 1 bokstav f) i delegert forordning (EU) 2015/63 inneholder ved en feil ordet «opprinnelige», noe som 

medfører en innskrenking av anvendelsesområdet for unntaket som er knyttet til støttebankers forpliktelser. Det 

politiske målet vil bli tydeligere ved at ordet «opprinnelige» slettes. 

3) I artikkel 5 nr. 3 i delegert forordning (EU) 2015/63 bør henvisningen til artikkel 429 nr. 6 og 7 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013(3) ajourføres for å ta hensyn til endringene som ble innført ved delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/62(4). Henvisningen bør erstattes med en henvisning til artikkel 429, 429a og 429b i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

4) I artikkel 14 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2015/63 bør det presiseres at den gjelder det senest godkjente årsregnskapet 

som var tilgjengelig senest 31. desember i året før bidragsperioden, og ikke før 31. desember. 

5) Artikkel 20 nr. 1 inneholder en trykkfeil. Fristen bør tilpasses til fristen i nr. 4 i samme artikkel og endres til  

1. september 2015.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 233 av 30.8.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av 27. september 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 av 21. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til forhåndsbidrag til ordninger for krisehåndteringsfinansiering (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 44). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/62 av 10. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

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

2020/EØS/78/63 



Nr. 78/1252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.11.2020 

 

6) Artikkel 20 nr. 5 må tilpasses til artikkel 8 nr. 5 i Rådets gjennomføringsforordning (EU) 2015/81(1) for å sikre 

ensartethet på det indre marked og i unionsretten. Det politiske målet er gjenspeilet i gjennomføringsforordning (EU) 

2015/81, men ved en feil ikke i artikkel 20 nr. 5 i delegert forordning (EU) 2015/63. 

7) Ytterligere feil forekommer i den tyske språkversjonen av teksten i artikkel 14 nr. 1, artikkel 15 nr. 2 og artikkel 16  

nr. 1 i delegert forordning (EU) 2015/63. 

8) Delegert forordning (EU) 2015/63 bør derfor rettes. 

9) Det er nødvendig å rette feilene i delegert forordning (EU) 2015/63 for å sikre like konkurransevilkår på det indre 

marked. Denne forordning om retting bør derfor få anvendelse med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2015. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) 2015/63 gjøres følgende rettelser: 

1)  Artikkel 5 nr. 1 bokstav f) skal lyde: 

«f)  når det gjelder institusjoner som formidler støttelån, formidlerinstitusjonens forpliktelser overfor den opprinnelige eller 

en annen støttebank eller en annen formidlerinstitusjon, og støttebankens forpliktelser overfor sine finansieringsparter i 

den utstrekning beløpet for disse forpliktelsene motsvares av denne institusjonens støttelån.» 

2)  Artikkel 5 nr. 3 første ledd skal lyde: 

«Ved anvendelsen av dette avsnittet skal det årlige gjennomsnittsbeløpet, beregnet kvartalsvis, for forpliktelser nevnt i  

nr. 1 som oppstår som følge av derivatkontrakter, verdsettes i samsvar med artikkel 429, 429a og 429b i forordning (EU)  

nr. 575/2013.» 

3)  Artikkel 6 nr. 9 skal lyde: 

«9.  Ved anvendelsen av nr. 6, 7 og 8 skal krisehåndteringsmyndighetens beslutning bygge på de tilgjengelige 

vurderingene som er foretatt av vedkommende myndigheter.» 

4)  Artikkel 12 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Dersom en institusjon er en ny institusjon under tilsyn i bare en del av bidragsperioden, skal delbidraget fastsettes ved 

at metoden som er angitt i dette avsnittet, anvendes på det årlige bidraget beregnet i den påfølgende bidragsperioden på 

grunnlag av det antallet hele måneder i bidragsperioden som institusjonen er under tilsyn.» 

5)  Artikkel 14 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Institusjoner skal framlegge for krisehåndteringsmyndigheten det senest godkjente årsregnskapet som var tilgjengelig 

senest 31. desember i året før bidragsperioden, sammen med uttalelsen som er avgitt av revisoren som foretar lovfestet 

revisjon, eller revisjonsselskapet, i samsvar med artikkel 32 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(*). 

 ________________  

(*)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende 

rapporter for visse typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av 

rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19).» 

  

(1) Rådets gjennomføringsforordning (EU) 2015/81 av 19. desember 2014 om fastsettelse av ensartede vilkår for anvendelsen av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 806/2014 med hensyn til forhåndsbidrag til det felles krisehåndteringsfondet (EUT L 15 av 22.1.2015, s. 1). 
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6) [Gjelder bare den tyske språkversjonen.] 

7) [Gjelder bare den tyske språkversjonen.] 

8)  Artikkel 20 nr. 1 tredje punktum skal lyde: 

«Dersom noen av opplysningene som kreves i artikkel 16, ikke er tilgjengelige for innskuddsgarantiordningen innen  

1. september 2015, med sikte på beregning av det årlige målnivået nevnt i artikkel 4 nr. 2 eller av det årlige grunnbidraget 

fra hver institusjon nevnt i artikkel 5, skal de relevante kredittinstitusjonene etter en melding fra innskuddsgarantiordningen 

framlegge disse opplysningene for krisehåndteringsmyndighetene innen nevnte dato.» 

9)  Artikkel 20 nr. 5 første punktum skal lyde: 

«Uten at det berører artikkel 10 i denne forordning, kan medlemsstatene i den innledende perioden nevnt i artikkel 69 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 806/2014 tillate at institusjoner som har samlede eiendeler til en verdi av høyst 3 000 000 000 euro, 

betaler et fast beløp på 50 000 euro for de første 300 000 000 euro av samlede forpliktelser, minus ansvarlig kapital og 

dekkede innskudd.» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 14. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


