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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/912 

av 28. mai 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for 

offentliggjøring av de opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar 

med 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 143 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014(2) angir format, struktur, innholdsfortegnelse og årlig dato for 

offentliggjøring av de opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 143 i 

direktiv 2013/36/EU. De opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar med nevnte 

gjennomføringsforordning, bør nå oppdateres for å sikre samsvar med de gjennomførte endringene av rammen for tilsyn 

med institusjoner. 

2) Det er viktig at opplysningene som offentliggjøres av vedkommende myndigheter, er av høy kvalitet og lette å 

sammenligne. Artikkel 5 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 bør derfor endres for å klargjøre at vedkommende 

myndigheter bare bør samle inn aggregerte statistiske data fra institusjoner som er underlagt deres tilsyn, og for å klargjøre 

for hvilken periode dataene bør rapporteres. 

3) Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 inneholder maler for offentliggjøring av de lovene, forskriftene 

og generelle retningslinjene som er vedtatt i hver medlemsstat. Nevnte vedlegg bør endres slik at det gir nyttigere og mer 

relevante opplysninger om hvordan vedkommende myndigheter utfører tilsyn i sine jurisdiksjoner. 

4) Vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 inneholder maler for offentliggjøring av opplysninger om 

valgmuligheter og skjønn i unionsretten. Nevnte vedlegg bør endres slik at det omfatter ytterligere valgmuligheter og 

muligheter for skjønnsutøvelse som følger av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61(3). Det bør også endres for å 

gjøre det mulig å skille mellom hvorvidt disse valgmulighetene og mulighetene for skjønnsutøvelse er av midlertidig eller 

permanent karakter, og for å gjøre det mulig å skille mellom anvendelsen av disse valgmulighetene og mulighetene for 

skjønnsutøvelse på henholdsvis kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. 

5) Gjennomføringen av EBAs retningslinjer for tilsyns- og evalueringsprosessen (SREP)(4) bør være mer gjennomsiktig. 

Vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 bør derfor endres slik at det omfatter en beskrivelse av 

tilsynsmetoden for den interne likviditetsvurderingsprosessen (ILAAP). 

6) Overlapping bør unngås, og sammenlignbarheten mellom de aggregerte statistiske dataene som offentliggjøres av 

vedkommende myndigheter, bør forbedres. Vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 bør derfor endres 

for å ta hensyn graden av konsolidering for tilsynsformål som anvendes av institusjoner i samsvar med første del avdeling II 

kapittel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(5). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 146 av 5.6.2019, s. 3 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) nr. 650/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av de opplysningene som skal offentliggjøres av 

vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU (EUT L 185 av 25.6.2014, 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). 

(4) Retningslinjer for felles framgangsmåter og metoder for tilsyns- og evalueringsprosessen (SREP) av 19. desember 2014, EBA/ 

GL/2014/13. 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 
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7) For å forbedre kvaliteten på de offentliggjorte opplysningene og muliggjøre en mer meningsfull sammenligning av disse 

opplysningene bør malene i vedleggene til gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 inneholde mer detaljerte 

retningslinjer og instruksjoner. 

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

har framlagt for Kommisjonen. 

9) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder 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). 

10) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 5 skal annet og tredje ledd lyde: 

«Vedkommende myndigheter skal oppdatere opplysningene nevnt i artikkel 143 nr. 1 bokstav d) i nevnte direktiv senest 

31. juli hvert år. Opplysningene skal omfatte det foregående kalenderåret. 

Vedkommende myndigheter skal regelmessig, og under alle omstendigheter senest 31. juli hvert år, oppdatere 

opplysningene nevnt i artikkel 143 nr. 1 bokstav a)–c) i nevnte direktiv med mindre de senest offentliggjorte opplysningene 

er uendret.» 

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. 

Artikkel 2 

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 28. mai 2019. 

 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 146 av 5.6.2019, s. 5–56.] 


