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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1443 

av 29. juni 2017 

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

gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til  

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

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 kredittinsti-

tusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 99 nr. 5 fjerde ledd, artikkel  

99 nr. 6 fjerde ledd, artikkel 101 nr. 4 tredje ledd og artikkel 394 nr. 4 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. Artikkel 99 nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 gir Den 

europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) mandat til å utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å 

fastsette ensartede formater for rapportering av finansiell informasjon fra institusjoner som omfattes av artikkel 4 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(3), og fra andre kredittinstitusjoner enn dem omhandlet i 

nevnte artikkel, som utarbeider sine konsoliderte regnskaper i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt 

etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. Artikkel 99 nr. 6 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 gir også EBA mandat til å utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette ensartede 

formater for rapportering av finansiell informasjon fra institusjoner som er underlagt regnskapsregelverk på grunnlag av 

rådsdirektiv 86/635/EØF(4), og som vedkommende myndigheter kan la omfattes av rapporteringskravene. Hver av disse 

bestemmelsene gjelder aspekter ved rammen for tilsynsrapportering i Unionen som må tilpasses nylig gjeldende 

internasjonale standarder. 

2) Internasjonale regnskapsstandarder vedtatt i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1606/2002 bygger på internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er utarbeidet av International 

Accounting Standards Board (IASB).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 17.8.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 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. 77. 

(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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT 

L 372 av 31.12.1986, s. 1). 
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3) I juli 2014 utstedte IASB IFRS 9: «Finansielle instrumenter» («IFRS 9») som den nye standarden for regnskapsføring 

av finansielle instrumenter, og planen var at den skulle få internasjonal anvendelse fra 1. januar 2018. IFRS 9 ble vedtatt 

i Unionen 22. november 2016 ved kommisjonsforordning (EU) 2016/2067(1). 

4) IFRS 9 innebærer grunnleggende endringer av regnskapsføringen av finansielle instrumenter for institusjoner som er 

omfattet av artikkel 99 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. IFRS 9 inneholder en logisk modell for klassifisering og 

måling, en felles og fremadskuende verdifallsmodell for «forventede tap» og en betydelig endret tilnærming til 

sikringsbokføring. Institusjonenes innrapportering bør derfor endres. 

5) Videre er det nødvendig å oppdatere maler og instruksjoner som gjelder rapportering av brutto balanseført verdi av 

finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi over resultatet. Dette er nødvendig for å klargjøre definisjonen av 

«brutto balanseført verdi» for overvåkingen av kredittrisiko, øke kvaliteten på opplysningene som innrapporteres, og 

redusere rapporteringsbyrden. 

6) Det er også nødvendig å oppdatere maler og instruksjoner for institusjoner som er underlagt regnskapsregelverk som 

bygger på direktiv 86/635/EØF, for å sikre at innrapportert finansiell informasjon fortsatt er relevant og harmonisert 

mellom alle institusjoner, og for å håndtere manglende opplysninger som følge av at spesifikke nasjonale 

regnskapsregelverk tidligere ikke ble fullt ut gjenspeilet i malene. 

7) På grunn av den tette sammenhengen mellom finansiell rapportering og gjeldende regnskapsstandarder er det nødvendig 

at anvendelsesdatoen for denne forordningen faller sammen med anvendelsesdatoen for IFRS 9. Av samme grunn er det 

også nødvendig for de institusjonene som anvender et regnskapsår som avviker fra kalenderåret, at anvendelsesdatoen 

for denne forordningen faller sammen med anvendelsesdatoen for IFRS 9, som er datoen i kalenderåret da regnskapsåret 

begynner for disse institusjonene. 

8) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet (EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

9) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennom-

føringsstandarder 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). 

10) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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

a) Vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

b) Vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/2067 av 22. november 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse 

internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9 (EUT L 323 av 29.11.2016, 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). 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1283 

 

 

c) Vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

Dersom følgende institusjoner anvender et regnskapsår som avviker fra kalenderåret, skal vedlegg I og III til denne 

forordningen få anvendelse fra begynnelsen av regnskapsåret som starter etter 1. januar 2018: 

a) Institusjoner omfattet av artikkel 4 i forordning (EF) 1606/2002. 

b) Andre kredittinstitusjoner enn dem som er omhandlet i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1606/2002, som utarbeider 

konsoliderte regnskaper i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter framgangsmåten i 

artikkel 6 nr. 2 i nevnte forordning. 

c) Kredittinstitusjoner som anvender de internasjonale regnskapsstandardene i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002 i 

forbindelse med rapportering av ansvarlig kapital på konsolidert grunnlag i henhold til artikkel 24 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

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

Utferdiget i Brussel 29. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 213 av 17.8.2017, s. 4–527.] 


