
VERORDENINGEN 

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/818 VAN DE COMMISSIE 

van 17 mei 2016 

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1030/2014 tot vaststelling van technische 
uitvoeringsnormen met betrekking tot de uniforme formats en datum voor de openbaarmaking 
van de waarden die worden gebruikt voor het aanwijzen van mondiaal systeemrelevante 
instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de 

Raad 

(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 441, lid 2, derde alinea, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1030/2014 van de Commissie (2) legt het uniforme format vast voor de 
openbaarmaking van de indicatorwaarden die worden gebruikt voor het aanwijzen van mondiaal systeemre
levante instellingen (MSI's) overeenkomstig artikel 131 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en 
de Raad (3). 

(2)  Voor de openbaarmakingstemplates die gebruikt worden door de instellingen die als MSI zijn aangewezen 
overeenkomstig artikel 131 van Richtlijn 2013/36/EU, moet rekening gehouden worden met de internationale 
normen, met name die welke door het Bazelse Comité voor bankentoezicht zijn uitgevaardigd. 

(3)  De template in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1030/2014 komt overeen met die van het Bazelse 
Comité voor de verzameling van gegevens voor 2015. 

(4)  Het Bazelse Comité publiceert in januari van elk jaar een bijgewerkte rapportagetemplate. Om voor mondiale 
consistentie in de openbaarmaking en transparantie in het proces van aanwijzing van mondiaal systeemrelevante 
instellingen (MSI's) te helpen zorgen, dient Verordening (EU) nr. 1030/2014 te worden gewijzigd. 

(5)  Aangezien de verzameling van gegevens voor het identificatieproces van 2016 in het eerste kwartaal van 2016 
begint en het voor instellingen duidelijk moet zijn welke gegevens openbaar moeten worden gemaakt, dient deze 
verordening onverwijld in werking te treden. 

(6)  Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Bankautoriteit 
(EBA) aan de Commissie heeft voorgelegd. 
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(1) PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1. 
(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1030/2014 van de Commissie van 29 september 2014 tot vaststelling van technische uitvoerings

normen met betrekking tot de uniforme formats en datum voor de openbaarmaking van de waarden die worden gebruikt voor het 
aanwijzen van mondiaal systeemrelevante instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad (PB L 284 van 30.9.2014, blz. 14). 

(3) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen 
en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking 
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338). 



(7)  De EBA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop 
deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke kosten en baten geanalyseerd en het advies van de overeen
komstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (1) opgerichte 
Stakeholdergroep bankwezen ingewonnen, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1030/2014 wordt als volgt gewijzigd:  

1) Artikel 1 wordt vervangen door: 

„Artikel 1 

Uniform format 

MSI 's verstrekken de informatie die gebruikt wordt voor het aanwijzen van MSI's (indicatoren, aanvullende gegevens 
en pro-memorieposten) aan de bevoegde autoriteit in elektronische vorm met gebruikmaking van het template in de 
bijlage bij deze verordening, rekening houdend met de verdere preciseringen van de onderliggende gegevens en de 
instructies die de bevoegde autoriteit jaarlijks geeft. Aan de hand van die template en rekening houdend met deze 
specificaties en instructies, maken de MSI's de waarden openbaar van de indicatoren die gebruikt worden voor het 
bepalen van de score van de instellingen overeenkomstig de aanwijzingsmethodiek als bedoeld in Verordening (EU) 
nr. 1222/2014. 

MSI's zijn niet verplicht de aanvullende gegevens en pro-memorieposten openbaar te maken.”.  

2) Artikel 3, derde alinea, wordt vervangen door: 

„De betrokken autoriteiten zenden, na de openbaarmaking van die informatie door de MSI's, de ingevulde templates 
met inbegrip van de aanvullende gegevens en pro-memorieposten, zonder onnodig uitstel aan de EBA. De EBA 
publiceert de ingevulde template, met uitzondering van de aanvullende gegevens en de pro-memorieposten, voor 
centralisatiedoeleinden op haar website.”.  

3) De bijlage wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening. 

Artikel 2 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de 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, 17 mei 2016. 

Voor de Commissie 

De voorzitter 
Jean-Claude JUNCKER  
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(1) 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). 



BIJLAGE 

„BIJLAGE 

TEMPLATE VOOR DE IDENTIFICATIE VAN MONDIAAL SYSTEEMRELEVANTE INSTELLINGEN (MSI's) 

Algemene bankgegevens 

Afdeling 1: Algemene informatie  

a.  Algemene informatie die is verstrekt door de relevante toezichthoudende autoriteit:  

1)  Landcode  

2)  Naam van de bank  

3)  Rapportagedatum (jjjj-mm-dd)  

4)  Rapportagevaluta  

b.  Algemene informatie die door de rapporterende instelling wordt verstrekt:  

1)  Rapportage-eenheid  

2)  Standaarden voor jaarrekeningen  

3)  Datum van openbaarmaking (jjjj-mm-dd)  

4)  Taal van openbaarmaking  

5)  Webadres van openbaarmaking   

Omvangindicator 

Afdeling 2: Totaal blootstellingen Bedrag    

Verwevenheidsindicatoren 

Afdeling 3: Activa binnen het financiële stelsel Bedrag    

Afdeling 4: Passiva binnen het financiële stelsel Bedrag    

Afdeling 5: Uitstaande effecten Bedrag    
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Indicatoren voor substitueerbaarheid/infrastructuur financiële instelling 

Afdeling 6: In het rapportagejaar gedane betalingen (exclusief intragroepsbetalingen) Bedrag    

Afdeling 7: In bewaarneming gehouden activa Bedrag    

Afdeling 8: Overnemingstransacties op de markten voor vreemd en eigen vermogen Bedrag    

Complexiteitsindicatoren 

Afdeling 9: Notioneel bedrag van over-the-counter-derivaten (otc) Bedrag    

Afdeling 10: Handelseffecten en voor verkoop beschikbare effecten Bedrag    

Afdeling 11: Activa van niveau 3 Bedrag    

Indicatoren voor rechtsgebiedoverschrijdende activiteit 

Afdeling 12: Rechtsgebied overschrijdende claims Bedrag    

Afdeling 13: Rechtsgebied overschrijdende passiva Bedrag    

Aanvullende gegevens: 

Afdeling 14: Aanvullende indicatoren Bedrag    

Afdeling 15: Aanvullende posten Bedrag”     
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