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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2114 

av 9. november 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 med hensyn til maler og instrukser(*) 

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 kredittin-

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

101 nr. 4 tredje ledd, artikkel 415 nr. 3 fjerde ledd og 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 ytterligere 

avledet regelverk og, i dette tilfellet, ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61(3), bør gjennomførings-

forordning (EU) nr. 680/2014 også oppdateres for å gjenspeile disse reglene og for ytterligere å presisere instruksene og 

definisjonene som brukes ved institusjonenes tilsynsrapportering, herunder med hensyn til en løpetidsmetode som vil 

gjøre det mulig å gjenspeile den avvikende løpetiden i en institusjons balanse i rapporteringen. 

2) Det er nødvendig å endre gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 for å rette feilaktige henvisninger og 

formateringsfeil som ble oppdaget i forbindelse med anvendelsen av forordningen. 

3) Det er også nødvendig å endre gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 for å gjenspeile vedkommende 

myndigheters evne til effektivt å overvåke og vurdere institusjonenes risikoprofil og skaffe seg et overblikk over de 

risikoene som finanssektoren er eksponert for, noe som krever endringer i rapporteringskravene på områdene 

operasjonell risiko og kredittrisiko samt med hensyn til institusjonenes eksponeringer mot stater. 

4) For å gi institusjoner og vedkommende myndigheter tilstrekkelig tid til å gjennomføre endringene angitt i denne 

forordningen, bør den få anvendelse fra 1. mars 2018. 

5) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktilsyns-

myndighet har framlagt for Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 6.12.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av 30. april 2020 

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

(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) 2015/61 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1). 

2020/EØS/84/33 



10.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/189 

 

 

6) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomførings-

standarder 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(1). 

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

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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

1) Artikkel 5 bokstav b) nr. 2 skal lyde: 

«2) Opplysninger om vesentlige tap som skyldes hendelser knyttet til operasjonell risiko, på følgende måte: 

a) Institusjoner som beregner krav til ansvarlig kapital knyttet til operasjonell risiko i samsvar med tredje del 

avdeling III kapittel 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal rapportere disse opplysningene som angitt i mal 

17.01 og 17.02 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 4.2. 

b) Institusjoner som beregner krav til ansvarlig kapital knyttet til operasjonell risiko i samsvar med tredje del 

avdeling III kapittel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som oppfyller minst ett av følgende kriterier, skal 

rapportere disse opplysningene som angitt i mal 17.01 og 17.02 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i 

vedlegg II del II nr. 4.2. 

i) Forholdet mellom institusjonens individuelle balansesum og summen av de individuelle balansesummene 

for alle institusjoner i samme medlemsstat er minst 1 %, der tallene for balansesummen er basert på tall 

ved årets utgang for året før året som gikk forut for referansedatoen for rapportering. 

ii) Den samlede verdien av institusjonens eiendeler overstiger 30 milliarder euro. 

iii) Den samlede verdien av institusjonens eiendeler overstiger både 5 milliarder euro og 20 % av BNP i den 

medlemsstaten der den er etablert. 

iv) Institusjonen er én av de tre største institusjonene etablert i en bestemt medlemsstat, målt etter den 

samlede verdien av institusjonens eiendeler. 

v) Institusjonen er morforetaket til datterforetak som selv er kredittinstitusjoner etablert i minst to andre 

medlemsstater enn den medlemsstaten der morinstitusjonen har tillatelse, og der begge følgende vilkår er 

oppfylt: 

— Verdien av institusjonens konsoliderte samlede eiendeler overstiger 5 milliarder euro. 

— Mer enn 20 % av enten institusjonens konsoliderte samlede eiendeler som definert i mal 1.1 i vedlegg 

III eller IV, alt etter hva som er relevant, eller institusjonens konsoliderte samlede forpliktelser som 

definert i mal 1.2 i vedlegg III eller IV, alt etter hva som er relevant, vedrører virksomhet med 

motparter etablert i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten der morinstitusjonen har tillatelse. 

c) Institusjoner som beregner krav til ansvarlig kapital knyttet til operasjonell risiko i samsvar med tredje del 

avdeling III kapittel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som ikke oppfyller noen av vilkårene i bokstav b), 

skal rapportere opplysningene nevnt i punkt i) og ii) nedenfor, i samsvar med instruksene i vedlegg II del  

II nr. 4.2: 

i) Opplysningene som angitt for kolonne 080 i mal 17.01 i vedlegg I for følgende rader: 

— Antall hendelser (nye hendelser) (rad 910). 

— Brutto tapsverdi (nye hendelser) (rad 920). 

— Antall hendelser som er underlagt tapsjusteringer (rad 930). 

— Tapsjusteringer knyttet til tidligere rapporteringsperioder (rad 940). 

— Største enkelttap (rad 950).  

  

(1) 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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— Summen av de fem største tapene (rad 960). 

— Samlet gjenvinning fra direkte tap (unntatt forsikring og andre ordninger for risikooverføring) (rad 

970). 

— Samlede gjenvinninger fra forsikring og andre ordninger for risikooverføring (rad 980). 

ii) Opplysningene som angitt i mal 17.02 i vedlegg I. 

d) Institusjonene nevnt i bokstav c) kan rapportere alle opplysningene angitt i mal 17.01 og 17.02 i vedlegg I, i 

samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 4.2. 

e) Institusjoner som beregner krav til ansvarlig kapital knyttet til operasjonell risiko i samsvar med tredje del 

avdeling III kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som oppfyller minst ett av vilkårene i bokstav b) ii)-

v), skal rapportere disse opplysningene som angitt i mal 17.01 og 17.02 i vedlegg I, i samsvar med instruksene 

i vedlegg II del II nr. 4.2. 

f) Institusjoner som beregner krav til ansvarlig kapital knyttet til operasjonell risiko i samsvar med tredje del 

avdeling III kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som ikke oppfyller noen av vilkårene angitt i bokstav 

b) ii)-v), kan rapportere opplysningene nevnt i mal 17.01 og 17.02 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i 

vedlegg II del II nr. 4.2. 

g) Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 får anvendelse.» 

2) I artikkel 5 bokstav b) skal nytt nr. 3 lyde: 

«3) Opplysninger om eksponeringer mot stater, på følgende måte: 

a) Institusjoner skal rapportere opplysningene angitt i mal 33 i vedlegg I i samsvar med instruksene i vedlegg  

II del II nr. 6, dersom den aggregerte balanseførte verdien av finansielle eiendeler fra motpartssektoren 

«offentlig forvaltning» tilsvarer 1 % eller mer av summen av den samlede balanseførte verdien for 

«gjeldsinstrumenter og lån og forskudd». For å bestemme disse balanseførte verdiene skal institusjonene 

anvende definisjonene i mal 4.1-4.4.1 i vedlegg III eller mal 4.1-4.4.1 og 4.6-4.10 i vedlegg IV, alt etter hva 

som passer. 

b) Institusjoner som oppfyller kriteriet nevnt i bokstav a), og der verdien som rapporteres for innenlandske 

eksponeringer av ikke-derivative finansielle eiendeler som definert i mal 33 kolonne 010 rad 010 i vedlegg  

I, er mindre enn 90 % av verdien som rapporteres for innenlandske og utenlandske eksponeringer for samme 

datapunkt, skal rapportere opplysningene angitt i mal 33 i vedlegg I i samsvar med instruksene i vedlegg  

II del II nr. 6 aggregert på samlet nivå og for hvert enkelt land som de er eksponert mot. 

c) Institusjoner som oppfyller kriteriet nevnt i bokstav a), men som ikke oppfyller kriteriet nevnt i bokstav b), 

skal rapportere opplysningene angitt i mal 33 i vedlegg I i samsvar med instruksene i vedlegg II del II  

nr. 6, der eksponeringene er aggregert både på samlet nivå og på nasjonalt nivå. 

d) Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 får anvendelse.» 

3) I artikkel 16b nr. 1 skal ny bokstav c) lyde: 

«c) Opplysningene som angis i vedlegg XXII, i samsvar med instruksene i vedlegg XXIII.» 

4) I artikkel 16b nr. 2 skal bokstav a) lyde: 

«a) Institusjonen utgjør ikke en del av et konsern som omfatter kredittinstitusjoner, verdipapirforetak eller finansin-

stitusjoner, med datterforetak eller morinstitusjoner i andre jurisdiksjoner enn institusjonens stiftelsesstat.» 

5) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

6) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

7) Vedlegg VII erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordningen. 

8) Vedlegg XI erstattes med teksten i vedlegg IV til denne forordningen. 

9) Vedlegg XIV erstattes med teksten i vedlegg V til denne forordningen. 

10) Vedlegg XV erstattes med teksten i vedlegg VI til denne forordningen. 

11) Vedlegg XVIII erstattes med teksten i vedlegg VII til denne forordningen. 
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12) Vedlegg XIX erstattes med teksten i vedlegg VIII til denne forordningen. 

13) Vedlegg XX erstattes med teksten i vedlegg IX til denne forordningen. 

14) Vedlegg XXI erstattes med teksten i vedlegg X til denne forordningen. 

15) Det tilføyes et nytt vedlegg XXII, hvis tekst finnes i vedlegg XI til denne forordningen. 

16) Det tilføyes et nytt vedlegg XXIII, hvis tekst finnes i vedlegg XII 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. mars 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 9. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 321 av 6.12.2017, s. 5–427.] 


