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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/688 

av 23. mars 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referanseporteføljer, 

rapporteringsmaler og rapporteringsinstrukser(*) 

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) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070(2) angis det hvilke opplysninger som institusjoner skal 

rapportere til Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) og til vedkommende myndigheter for å muliggjøre 

vurderingene av interne metoder for beregning av krav til ansvarlig kapital («referansemåling») i samsvar med artikkel 

78 i direktiv 2013/36/EU. 

2) Ettersom referansemålingen, i henhold til artikkel 78 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU, skal gjennomføres minst én gang i året 

og fokuset for vedkommende myndigheters vurderinger og EBAs rapporter kan endre seg over tid, bør eksponeringer 

eller posisjoner som inngår i referanseporteføljene, og derfor også rapporteringskravene, regelmessig tilpasses. Vedlegg 

I–VI til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 bør derfor endres. 

3) Institusjoner som ikke beregner kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko i samsvar med standardmetoden, bør gis 

ytterligere tid til å tilpasse sine systemer for å kunne overholde rapporteringskravet angitt i kolonne 180 i mal 102 og 

103 i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070. 

4) Institusjonene bør gis tilstrekkelig tid fra ikrafttredelsen av denne forordningen til å rapportere resultater av 

referansemålingen til vedkommende myndigheter. Følgelig bør fristen fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) 

2016/2070 ikke gjelde for rapporteringen i 2018. 

5) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 18.5.2018, 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. 338. 

(2) 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 (EUT L 328 av 2.12.2016, s. 1). 
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6) Ettersom de nødvendige endringene av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 ikke innebærer vesentlige 

innholdsendringer, har EBA, i samsvar med artikkel 15 nr. 1 annet ledd i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1093/2010(1), ikke gjennomført en åpen offentlig høring, ettersom dette ikke ville stå i forhold til virkeområdet for 

og virkningen av det berørte utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 7 nr. 3 skal lyde: 

«3. Som unntak fra artikkel 2 skal institusjonene fram til 31. mai 2018 ikke være pålagt å rapportere kolonne 180 i mal 

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

anvendelsen av standardmetoden.» 

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

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

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

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

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

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

Artikkel 2 

Som unntak fra artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) 2016/2070 skal en institusjon i 2018 oversende opplysningene nevnt i artikkel 

2 og 3 i nevnte forordning til vedkommende myndigheter innen 30. juni. 

Artikkel 3 

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 23. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(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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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 124 av 18.5.2018, s. 3-6351.] 


