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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2070 

av 14. september 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for maler, definisjoner og IT-løsninger som 

institusjonene skal bruke ved rapportering til Den europeiske banktilsynsmyndighet og til vedkommende 

myndigheter i samsvar med artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 78 nr. 8 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ettersom fokus for vedkommende myndigheters vurderinger eller rapportene fra Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) kan endres over tid, kan referanseporteføljene måtte endres tilsvarende. Utformingen av den generelle malen for 

definisjon av referanseporteføljer bør ta hensyn til dette og bør derfor gi mulighet for å definere referanseporteføljer 

med ulike sammensetninger og detaljnivå. 

2) I henhold til artikkel 78 nr. 2 andre punktum i direktiv 2013/36/EU har vedkommende myndighet anledning til, i samråd 

med EBA, å utarbeide særskilte porteføljer for vurdering av kvaliteten på institusjonenes interne metoder, i tillegg til de 

felles EBA-porteføljene. Det bør fastsettes regler for fastsettelse av malene for rapportering til EBA, som også bør 

gjelde for de særskilte porteføljene som en vedkommende myndighet har utarbeidet. 

3) Når det gjelder kredittrisiko, bør det anvendes en grupperingsmetode der kredittrisikoporteføljen deles opp i 

underporteføljer med noenlunde samme risikonivå i alle institusjoner. Dermed kan vedkommende myndigheter og EBA 

foreta analyser av sammenlignbare eksponeringer samtidig som det sikres et minstenivå av ensartethet mellom de ulike 

institusjonenes porteføljer. Når det gjelder de risikokategoriene som brukes i de fleste interne metodene som 

institusjonene anvender, og kategoriene for å beregne kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko, bør grupperingen i 

forbindelse med referansemålingen i henhold til artikkel 78 i direktiv 2013/36/EU omfatte eksponeringer mot foretak, 

kredittinstitusjoner, sentralmyndigheter, små og mellomstore bedrifter («SMB-er») som inngår i kategorien 

massemarked («SMB massemarked»), SMB-er som ikke inngår i kategorien massemarked («SMB foretak»), samt 

eksponeringer med pantesikkerhet i boligeiendom og eksponeringer mot bygge- og anleggssektoren, samt ytterligere 

grupperinger basert på motpartens hjemsted, kjennetegn ved sikkerheten, status for mislighold eller bransje. 

4) For nærmere referansemåling av institusjonenes interne metoder kreves det for porteføljer som har en lav 

misligholdsgrad, en metode basert på et særlig utvalg der referansemålingen anvendes på eksponeringsnivå og 

transaksjonsnivå. Ettersom denne utvalgsmetoden utelukkende fokuserer på en undergruppe av en institusjons faktiske 

eksponeringer og dermed ikke er helt representativ, bør den bare brukes som et supplement til grupperingsmetoden.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 2.12.2016, s. 1, 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. 338. 
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5) Referansemålingens kompleksitet krever gradvis innføring av porteføljene knyttet til de interne metodene som anvendes 

for å beregne risikovektede eksponeringsbeløp for kredittrisiko. Når det gjelder markedsrisiko, bør de porteføljene som 

Basel-komiteen for banktilsyn («Basel-komiteen») og EBA brukte i forbindelse med referansemålingen i 2013, brukes 

som utgangspunkt for videreutvikling av det porteføljesettet som skal brukes i referansemålingen i henhold til artikkel 

78 i direktiv 2013/36/EU, bare med små tilpasninger for å opprettholde porteføljens gyldighet. Dermed vil byrden for 

institusjoner og vedkommende myndigheter reduseres og dobbeltarbeid unngås. 

6) I henhold til artikkel 78 i direktiv 2013/36/EU skal dessuten vedkommende myndigheter kunne vurdere kvaliteten på de 

interne metodene og graden av variabilitet observert i enkelte metoder. Vedkommende myndigheters vurdering bør 

derfor ikke fokusere utelukkende på resultatene av de interne metodene, men også på de viktigste årsakene til 

variabilitet og trekke konklusjoner av de ulike modelleringsmetodene og alternativene som institusjonene bruker i sine 

interne metoder. Institusjonene bør derfor også ha plikt til å rapportere om resultatene av sin bruk av historiske 

risikoparametrer for kredittrisiko og for tidsserier for gevinst og tap i forbindelse med markedsrisiko. 

7) For at vurderingen av virkningen av hver metode som anvendes for markedsrisiko skal ha noen hensikt, må 

institusjonene rapportere de viktigste antakelsene for risikomodellene til vedkommende myndigheter, og vedkommende 

myndigheter må vurdere virkningen av hvert valg separat i de tilfellene de i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1) har anledning til å velge modellantakelser. Det er derfor nødvendig å utføre 

alternative beregninger av «value-at-risk» («VaR») for å kontrollere de ulike alternativene institusjonene kan anvende, 

og som er uttrykkelig angitt i nevnte forordning. For dette formålet bør institusjoner som anvender en metode for 

historisk simulering av VaR, også legge fram en ettårig dataserie for gevinst og tap for hver enkelt av porteføljene som 

er modellert. 

8) For å vurdere om institusjonene har forstått instrumentet korrekt, bør de ved rapportering av opplysninger om 

markedsrisiko oppgi opprinnelig markedsverdi for hvert enkelt instrument. Dette vil også sikre at institusjonene legger 

posisjonene inn i sine systemer. Institusjonene bør også rapportere opprinnelig markedsverdi til vedkommende 

myndigheter og EBA før de rapporterer resultatet av porteføljemodelleringen som vurderingen av de risikovektede 

eksponeringsbeløpene nevnt i artikkel 78 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU skal bygge på. 

9) For å sikre at vedkommende myndigheter og EBA har god oversikt over verdiintervallene som er brukt for 

risikovektede eiendeler og for kravene til ansvarlig kapital beregnet med interne metoder for tilsvarende eksponeringer, 

bør institusjonene gi vedkommende myndigheter rapport om resultatene av interne metoder som er anvendt på 

referanseporteføljer som omfatter et stort antall eksponeringer. 

10) I henhold til artikkel 78 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU skal vedkommende myndigheter vurdere de interne met odene som 

de har gitt institusjonene tillatelse til å anvende for å beregne risikovektede eksponeringsbeløp eller krav til ansvarlig 

kapital. Referansemålingen bør derfor bare gjelde validerte interne metoder. En institusjon bør ikke legge fram 

opplysninger for porteføljer som omfatter instrumenter eller risikofaktorer som rapporteres i henhold til standard-

metoden. 

11) En institusjon som er i stand til å modellere et instrument som inngår i en av referanseporteføljene for markedsrisiko, og 

som har fått tillatelse fra vedkommende myndighet til å anvende en intern metode for å beregne risikovektede 

eksponeringsbeløp eller krav til ansvarlig kapital for denne instrumenttypen, bør rapportere alle relevante opplysninger 

for dette instrumentet som denne forordningen forutsetter, uten hensyn til om institusjonen har det samme instrumentet i 

sin portefølje på rapporteringstidspunktet. Dersom en institusjon som har fått ovennevnte tillatelse, imidlertid ikke har 

tilstrekkelig erfaring med å modellere et bestemt instrument og derfor ikke har fått ledelsens godkjenning for å 

modellere instrumentet, bør den ikke legge fram opplysninger om de individuelle porteføljene som inneholder dette 

instrumentet, ettersom dette ville innebære risiko for at datasettet vil inneholde misvisende opplysninger. I slike tilfeller 

bør institusjonen gi opplysninger om hvilke porteføljer som ikke vil omfattes av opplysningene som sendes inn, og angi 

årsakene til at de er utelatt. 

12) Enhver langsiktig IT-løsning for rapportering av referansemålingen i henhold til artikkel 78 nr. 2 i direktiv  

2013/36/EU bør gi institusjonen mulighet til å rapportere direkte til EBA. EBA er imidlertid nylig etablert og har 

begrensede ressurser, slik at den har begrenset kapasitet til å motta rapporter direkte fra institusjonene. Det bør derfor 

etableres en midlertidig IT-løsning til disse problemene er løst. For å unngå at en midlertidig løsning skaper 

uforholdsmessig store byrder for de rapporterende institusjonene, bør det sikres sammenheng med andre typer av 

  

(1) 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).  
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rapportering for institusjonene, særlig IT-løsningen nevnt i artikkel 17 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 680/2014(1). 

13) Ettersom institusjonene allerede er pålagt å rapportere opplysninger i samsvar med gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 680/2014, ville det være urimelig å kreve at de umiddelbart skal rapportere alle opplysningene nevnt i artikkel 78  

nr. 2 i direktiv 2013/36/EU. For å gi dem tilstrekkelig tid til å gjennomføre egnede interne rapporteringsrammer, 

samtidig som det sikres at de utfører en referansemåling som er relevant, bør de porteføljene som skal vurderes med 

hensyn til interne metoder for beregning av kredittrisiko, innføres gradvis. 

14) Datoene for innsending av opplysningene som skal rapporteres, bør fastsettes slik at  institusjonene får tilstrekkelig tid til 

å utføre nødvendige beregninger. 

15) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som EBA har oversendt til Kommisjonen. 

16) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder 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(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Opplysninger som institusjonene skal rapportere i henhold til artikkel 78 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU på individuelt og 

konsolidert grunnlag 

Ved anvendelse av artikkel 78 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU skal en institusjon som nevnt i nr. 1 i nevnte artikkel framlegge for 

sin vedkommende myndighet alle opplysninger nevnt i artikkel 2 og 3 på individuelt og konsolidert grunnlag. 

Artikkel 2 

Rapportering av opplysninger for kredittrisiko 

Når det gjelder interne metoder for beregning av kredittrisiko, skal institusjonen framlegge følgende opplysninger for sin 

vedkommende myndighet: 

a) Opplysningene angitt i mal 101 i vedlegg III for motparter nevnt i mal 101 i vedlegg I, i samsvar med ins truksene nevnt i 

tabell C 101 i henholdsvis vedlegg II og vedlegg IV. 

b) Opplysningene angitt i mal 102 i vedlegg III for porteføljer nevnt i mal 102 i vedlegg I, i samsvar med instruksene nevnt i 

tabell C 102 i henholdsvis vedlegg II og vedlegg IV. 

c) Opplysningene angitt i mal 103 i vedlegg III for porteføljer nevnt i mal 103 i vedlegg I, i samsvar med instruksene nevnt i 

tabell C 103 i henholdsvis vedlegg II og vedlegg IV. 

d) Opplysningene angitt i mal 104 i vedlegg III for hypotetiske transaksjoner nevnt i mal 104 i vedlegg I, i samsvar med 

instruksene nevnt i tabell C 104 i henholdsvis vedlegg II og vedlegg IV. 

e) Opplysningene angitt i mal 105 i vedlegg III, når det gjelder navn og egenskaper ved de interne metodene som er anvendt 

for å beregne resultatene som skal angis i mal 102–104 i vedlegg III, i samsvar med instruksene nevnt i tabell C 105 i 

vedlegg IV.  

  

(1) 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).  

(2) 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 3 

Rapportering av opplysninger om markedsrisiko 

1. Når det gjelder interne metoder for beregning av markedsrisiko, skal institusjonen framlegge for sin vedkommende 

myndighet opplysningene som er angitt i malene i vedlegg VII, i samsvar med porteføljedefinisjonene og instruksene i 

henholdsvis vedlegg V og VI. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal en institusjon ikke være forpliktet til å framlegge opplysningene nevnt i nr. 1 for en individuell 

portefølje dersom 

a) institusjonen ikke har tillatelse fra sin vedkommende myndighet til å modellere de aktuelle instrumentene eller 

risikofaktorene som inngår i porteføljen, 

b) det foreligger intern godkjenning fra institusjonens ledelse til å handle med et eller flere instrumenter eller med de 

underliggende eiendelene i de aktuelle porteføljene, 

c) et eller flere av instrumentene i porteføljene omfatter underliggende risikoer eller modellegenskaper som det ikke er tatt 

hensyn til i institusjonens risikoparametrer. 

3. En institusjon som oppfyller vilkårene i nr. 2, og som har besluttet ikke å framlegge opplysningene nevnt i nr. 1 med 

hensyn til en eller flere porteføljer, skal 

a) rapportere disse porteføljene og angi hvilken av årsakene nevnt i nr. 2 som er grunnen til at de ikke er tatt med, 

b) likevel framlegge opplysninger om de aggregerte porteføljene i vedlegg V, men da bare for de individuelle porteføljene den 

er i stand til og har tillatelse til å modellere. 

Artikkel 4 

Referanse- og innsendingsdatoer 

1. Institusjonene skal sende opplysningene nevnt i artikkel 1 til sin vedkommende myndighet på følgende referansedatoer for 

rapportering: 

a) Opplysningene nevnt i artikkel 2 skal sendes slik de foreligger, 31. desember hvert år. 

b) Opplysningene nevnt i artikkel 3 skal sendes slik de foreligger, på de referansedatoene for rapportering som er angitt i 

instruksene fastsatt i vedlegg V og VI. 

2. Institusjonene skal sende opplysningene nevnt i artikkel 2 og 3 til sin vedkommende myndighet innen 11. april hvert år. 

Innsendingsdatoen for opprinnelig markedsverdi ved rapportering av opplysninger om markedsrisiko angitt i mal C 106 i 

vedlegg VII, er fastsatt i vedlegg V. 

3. Dersom datoen nevnt i nr. 2 ikke er en virkedag i medlemsstaten der vedkommende myndighet ligger, og som 

opplysningene skal sendes inn til, skal opplysningene sendes inn påfølgende virkedag. 

4. Institusjonene skal sende inn eventuelle rettelser av innsendte opplysninger til sin vedkommende myndighet  uten unødig 

opphold. 

Artikkel 5 

Opprinnelig markedsverdi for markedsrisiko 

For andre porteføljer enn dem som rapporteres i samsvar med artikkel 3 nr. 3 bokstav a), skal institusjonene rapportere 

opprinnelig markedsverdi for disse porteføljene eller for de enkelte instrumentene i disse porteføljene, alt etter hva som er 

relevant, til sin vedkommende myndighet nøyaktig på den datoen som er angitt i instruksene fastsatt i vedlegg VI. 
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Artikkel 6 

IT-løsninger for rapportering 

Ved innsending av opplysninger i samsvar med artikkel 1 skal institusjonene benytte den IT-løsningen som er utviklet for 

tilsynsrapporteringen i samsvar med artikkel 17 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

Artikkel 7 

Overgangsbestemmelser om referanse- og innsendingsdatoer og om innsending av skjemaer for kredittrisiko 

1. Som unntak fra artikkel 2 skal institusjonene i det første året etter ikrafttredelsesdatoen for denne forordningen sende inn 

bare de opplysningene som er nevnt i bokstav c) og e) i nevnte artikkel. 

2. Som unntak fra artikkel 2 skal institusjonene i det andre året etter ikrafttredelsesdatoen for denne forordningen sende inn 

bare de opplysningene som er nevnt i bokstav a), b), d) og e) i nevnte artikkel. 

3. Som unntak fra artikkel 2 skal institusjonene fram til 31. desember 2016 ikke være pålagt å rapportere kolonne 180 i mal 

102 og 103 i vedlegg III dersom institusjonen ikke beregner kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko som følger av 

anvendelsen av standardmetoden. 

4. Som unntak fra artikkel 4 nr. 2 skal institusjonen det første året etter ikrafttredelsesdatoen for denne forordningen sende 

inn de opplysningene som er nevnt i artikkel 2 og 3 til vedkommende myndigheter innen arbeidsdagens slutt  

27. desember 2016. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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 14. september 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 328 av 2.12.2016, s. 6–1 422.]. 


