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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/439 

av 15. februar 2019 

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

rapporteringsmaler og rapporteringsinstrukser som skal brukes i Unionen ved rapporteringen 

omhandlet i 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070(2) angir krav til institusjoner om rapportering til Den europeiske 

banktilsynsmyndighet (EBA) og til vedkommende myndigheter for å gjøre det mulig for EBA og vedkommende 

myndigheter å foreta sine vurderinger av institusjoners interne metoder i samsvar med artikkel 78 i direktiv 2013/36/EU. 

Ettersom institusjonene skal framlegge resultatene av sine årlige beregninger minst en gang i året og fokuset for 

vedkommende myndigheters vurderinger og EBAs rapporter er endret, bør eksponeringer eller posisjoner som inngår i 

referanseporteføljene, og derfor også rapporteringskravene, tilpasses disse endringene. Vedlegg I, II, III, IV, V, VI og VII 

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

2) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som EBA har oversendt til Kommisjonen. 

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

forordning, 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(3). 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 29.3.2019, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2020 av 7. februar 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). 

(3) 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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

 1) Artikkel 3 nr. 3 bokstav b) utgår. 

 2) Artikkel 4 nr. 2 skal lyde: 

«2. En institusjon skal sende opplysningene nevnt i artikkel 2 til sin vedkommende myndighet innen 11. april hvert år. 

En institusjon skal sende opplysningene nevnt i artikkel 3 til sin vedkommende myndighet innen overføringsdatoene angitt 

i vedlegg V.» 

 3) Artikkel 7 utgår. 

 4) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordning. 

 5) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

 6) Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordning. 

 7) Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg IV til denne forordning. 

 8) Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg V til denne forordning. 

 9) Vedlegg VI erstattes med teksten i vedlegg VI til denne forordning. 

10) Vedlegg VII erstattes med teksten i vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 90 av 29.3.2019, s. 3–4970.] 


