
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1798 VAN DE COMMISSIE 

van 2 juli 2015 

tot rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 625/2014 houdende aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische 
reguleringsnormen tot vaststelling van de vereisten inzake blootstellingen aan overgedragen 
kredietrisico voor als belegger, sponsor, initiator of oorspronkelijke kredietverstrekker optredende 

instellingen 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende 
prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 648/2012 (1), en met name artikel 410, lid 2, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  In de Bulgaarse, Estse, Engelse, Franse, Letse, Litouwse, Hongaarse en Maltese versie van de titel van Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 625/2014 van de Commissie (2) staat een fout. 

(2)  In de Griekse, Engelse, Franse, Italiaanse, Letse, Hongaarse en Maltese versie van artikel 1, onder c), van 
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 625/2014 staat een fout. 

(3)  In de Estse, Griekse, Engelse, Franse, Kroatische, Italiaanse, Hongaarse, Poolse, Roemeense, Finse en Zweedse 
versie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 625/2014 is de zinsbouw van artikel 15, lid 1, onjuist. 

(4)  In de Engelse, Franse, Letse en Maltese versie van artikel 16, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 625/2014 staat een fout. 

(5)  In de Bulgaarse, Spaanse, Tsjechische, Duitse, Estse, Griekse, Engelse, Franse, Kroatische, Italiaanse, Letse, 
Litouwse, Hongaarse, Maltese, Nederlandse, Poolse, Portugese, Roemeense, Slowaakse, Sloveense, Finse en 
Zweedse versie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 625/2014 is de zinsbouw van artikel 22, lid 1, onder b), 
onjuist. 

(6)  In alle versies bevat artikel 23, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 625/2014 ten onrechte een punt c), 
dat een afzonderlijk lid van genoemd artikel moet zijn. De tekst moet worden gerectificeerd om duidelijk te 
maken dat wezenlijk relevante gegevens niet in alle omstandigheden op het niveau van afzonderlijke leningen 
moeten worden verstrekt en dat in bepaalde omstandigheden het verstrekken van wezenlijke relevante gegevens 
in geaggregeerde vorm volstaat. 

(7)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 625/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd. 

(8)  Deze verordening is gebaseerd op het oorspronkelijke ontwerp van technische reguleringsnormen dat de 
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) aan de Commissie heeft voorgelegd. 

(9)  De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) heeft openbare raadplegingen gehouden over 
de oorspronkelijke ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de 
potentiële desbetreffende kosten en baten geanalyseerd en het advies van de overeenkomstig artikel 37 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3) opgerichte Stakeholdergroep 
Bankwezen ingewonnen, 
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(1) PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1. 
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 625/2014 van de Commissie van 13 maart 2014 houdende aanvulling van Verordening (EU) 

nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de vereisten inzake 
blootstellingen aan overgedragen kredietrisico voor als belegger, sponsor, initiator of oorspronkelijke kredietverstrekker optredende 
instellingen (PB L 174 van 13.6.2014, blz. 16). 

(3) Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 
2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12). 



HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 625/2014 wordt als volgt gerectificeerd:  

1) Betreft enkel de Bulgaarse, Estse, Engelse, Franse, Letse, Litouwse, Hongaarse en Maltese versie.  

2) Betreft enkel de Griekse, Engelse, Franse, Italiaanse, Letse, Hongaarse en Maltese versie;  

3) Betreft enkel de Estse, Griekse, Engelse, Franse, Kroatische, Italiaanse, Hongaarse, Poolse, Roemeense, Finse en 
Zweedse versie;  

4) Betreft enkel de Engelse, Franse, Letse en Maltese versie;  

5) Artikel 22, lid 1, onder b), wordt vervangen door: 

„b)  welke van de in artikel 405, lid 1, tweede alinea, onder a), b), c), d) of e), van Verordening (EU) nr. 575/2013 
bedoelde regelingen zijn getroffen om een netto economisch belang aan te houden;”.  

6) Artikel 23, lid 2, wordt als volgt gerectificeerd: 

a)  punt b) wordt vervangen door: 

„b)  na een inbreuk op de verplichtingen die in de documentatie betreffende de securitisatie zijn opgenomen.”; 

b)  punt c) wordt vervangen door het volgende nieuwe lid 2 bis: 

„2 bis Wezenlijk relevante gegevens over de individuele onderliggende blootstellingen worden in de regel per 
lening verstrekt; in bepaalde gevallen kunnen de in geaggregeerde vorm verstrekte gegevens echter volstaan. Bij de 
beoordeling of geaggregeerde informatie volstaat, moet onder meer rekening worden gehouden met de granula
riteit van de onderliggende pool en met het feit of het beheer van de blootstellingen in die pool is gebaseerd op 
de pool zelf of op elke lening afzonderlijk.”. 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 2 juli 2015. 

Voor de Commissie 

De voorzitter 
Jean-Claude JUNCKER  
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