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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1627 

av 9. oktober 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 med hensyn til forsvarlig verdsetting ved 

tilsynsrapportering(*) 

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 kreditt-

institusjoner 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 394 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. Rammereglene fastsatt ved forordning (EU) nr. 575/2013 

blir gradvis utfylt og endret i sine ikke-grunnleggende bestemmelser ved vedtakelse av ytterligere tekniske 

reguleringsstandarder. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 må oppdateres for å gjenspeile disse endringene. 

2) Forordning (EU) nr. 575/2013 har blitt utfylt ved vedtakelsen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/101(3) med 

hensyn til forsvarlig verdsetting og ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2401(4) med hensyn til 

verdipapirisering. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør oppdateres for å gjenspeile disse endringene og for 

ytterligere å presisere instruksene og definisjonene som brukes ved institusjonenes tilsynsrapportering. Ved anvendelsen 

av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 er det oppdaget noen misvisende henvisninger og formateringsfeil som 

også bør presiseres. 

3) Ved delegert forordning (EU) 2016/101 fastsettes det krav med hensyn til justeringer av forsvarlig verdsetting av 

posisjoner verdsatt til virkelig verdi. Den angir to metoder for gjennomføringen av kravene til forsvarlig verdsetting: en 

kjernemetode og en forenklet metode. For å overvåke om institusjonene overholder disse kravene, og for å vurdere 

virkningen av denne forordningen på verdsettingsjusteringer, er ytterligere rapportering vedrørende kravene til 

forsvarlig verdsetting nødvendig.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 9.11.2018, 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. 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) 2016/101 av 26. oktober 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for forsvarlig verdsetting i henhold til artikkel 105 nr. 14 (EUT L 21 av 

28.1.2016, s. 54). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2401 av 12. desember 2017 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynskrav 

for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (EUT L 347 av 28.12.2017, s. 1). 
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4) Ved kommisjonsforordning (EU) 2017/2401 endres forordning (EU) nr. 575/2013 slik at kapitalbehandling av 

verdipapiriseringer gjøres mer risikofølsom, og slik at de særlige egenskapene til enkle, gjennomsiktige og standardiserte 

verdipapiriseringer gjenspeiles korrekt. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 må endres for å ta hensyn til 

rapporteringen av verdipapiriseringsposisjoner som omfattes av denne reviderte verdipapiriseringsrammen. 

5) Det er også nødvendig å endre gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 for å forbedre 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 mindre endringer i rapporteringskravene med hensyn til den geografiske 

fordelingen av eksponeringer. 

6) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, og som gjelder forsvarlig verdsetting og den totale geografiske fordelingen, 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). I samsvar med artikkel 15 nr. 1 

annet ledd i nevnte forordning har EBA ikke gjennomført åpne offentlige høringer med hensyn til de delene av utkastet 

til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, og som enten er av redaksjonell art 

eller bare innfører et begrenset antall poster i tilsynsrapporteringsrammen, ettersom slike høringer ikke ville stå i forhold 

til virkeområdet for og virkningen av det berørte utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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

 1) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) gjøres følgende endringer: 

 i) Nr. 4 skal lyde: 

«4) Opplysninger om den geografiske fordelingen av eksponeringer etter land, samt aggregert på et samlet nivå, 

som angitt i mal 9 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 3.4. Med hensyn til 

opplysningene angitt i mal 9.1 og 9.2 spesielt, skal opplysninger om den geografiske fordelingen av 

eksponeringer etter land rapporteres dersom utenlandske opprinnelige eksponeringer i alle land utenfor 

hjemlandet i alle eksponeringsklasser som rapporteres i rad 850 i mal 4 i vedlegg I, utgjør minst 10 % av de 

samlede innenlandske og utenlandske opprinnelige eksponeringene som rapporteres i rad 860 i mal 4 i 

vedlegg I. For dette formålet skal eksponeringer anses som innenlandske når de er eksponeringer mot 

motparter med hjemsted i den medlemsstaten der institusjonen ligger. Kriteriene for inn- og uttreden i 

artikkel 4 skal anvendes.» 

ii) Nytt nr. 12 skal lyde: 

«12) Opplysninger om forsvarlig verdsetting som angitt i mal 32 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i 

vedlegg II del II nr. 6, som følger: 

 i) Alle institusjoner skal rapportere opplysningene angitt i mal 32.1 i vedlegg I, i samsvar med 

instruksene i vedlegg II del II nr. 6. 

  

(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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 ii) I tillegg til rapporteringen nevnt i punkt i) skal institusjoner som anvender kjernemetoden i henhold til 

forordning (EU) 2016/101, også rapportere opplysningene angitt i mal 32.2 i vedlegg I, i samsvar med 

instruksene i vedlegg II del II nr. 6. 

 iii) I tillegg til kravene nevnt i punkt i) og ii) skal institusjoner som anvender kjernemetoden i henhold til 

forordning (EU) 2016/101, og som overskrider terskelverdien nevnt i artikkel 4 nr. 1 i nevnte 

forordning på sitt respektive rapporteringsnivå, også rapportere opplysningene angitt i mal 32.3 og 

32.4 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 6. 

Ved anvendelsen av bokstav a) nr. 12 får kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 ikke anvendelse.» 

b) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

I nr. 3 bokstav a), b) og c) erstattes ordene «vedlegg II del II nr. 6» med ordene «vedlegg II del II nr. 7». 

 2) Artikkel 9 nr. 2 bokstav d) skal lyde: 

«d) Opplysningene som angis i mal 20 i vedlegg III del 2, oversendes hvert kvartal dersom institusjonen overskrider 

terskelverdien definert i artikkel 5 bokstav a) nr. 4 annet punktum. Kriteriene for inn- og uttreden nevnt i artikkel 4 

skal anvendes.» 

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

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

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

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

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

 8) Vedlegg XVI erstattes med vedlegg VI til denne forordningen. 

 9) Vedlegg XIX erstattes med teksten i vedlegg VII til denne forordningen. 

10) Vedlegg XXI erstattes med teksten i vedlegg VIII til denne forordningen. 

11) Vedlegg XXII erstattes med teksten i vedlegg IX til denne forordningen. 

12) Vedlegg XXIII erstattes med teksten i vedlegg X 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. desember 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 281 av 9.11.2018, s. 4–525.] 


