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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 62/2018 

av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), rettet ved EUT L 307 av 25.11.2015, s. 31, skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 av 30. september 2015 om endring av delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/35 med hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for flere 

kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2283 av 22. august 2016 om retting av den 

tyskspråklige versjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II)(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/669 av 16. desember 2016 om retting av den bulgarske, 

kroatiske, tsjekkiske, estiske, franske, greske, litauiske, maltesiske, rumenske, slovakiske og 

svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II)(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/460 av 19. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for godkjenning av en intern modell i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/461 av 19. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for prosessen for å nå en felles beslutning om søknaden om å 

benytte en gruppeintern modell i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(6) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/462 av 19. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetens godkjenning av 

etablering av spesialforetak, for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom til-

synsmyndigheter når det gjelder spesialforetak, samt for fastsettelse av formater og maler for 

opplysningene som spesialforetakene skal rapportere i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF(7) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/498 av 24. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for tilsynsmyndighetenes godkjenning av 

bruk av foretaksspesifikke parametrer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(8) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1. 

(2) EUT L 85 av 1.4.2016, s. 6. 

(3) EUT L 346 av 20.12.2016, s. 111. 

(4) EUT L 97 av 8.4.2017, s. 3. 

(5) EUT L 76 av 20.3.2015, s. 13. 

(6) EUT L 76 av 20.3.2015, s. 19. 

(7) EUT L 76 av 20.3.2015, s. 23. 

(8) EUT L 79 av 25.3.2015, s. 8. 
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9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/499 av 24. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes godkjenning av 

bruk av poster i den supplerende kapitalen i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(9) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/500 av 24. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes godkjenning av 

anvendelsen av en matching-justering i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(10) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2011 av 11. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for listene over regionale og lokale myndigheter med 

eksponeringer som skal behandles som eksponeringer mot sentralmyndigheter i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(11) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2012 av 11. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for beslutninger om å fastsette, 

beregne og oppheve kapitalkravtillegg i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(12) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2013 av 11. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for standardavvik i forbindelse med utjevningsordninger for 

helserisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(13) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

14) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2014 av 11. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene og malene for innsending av 

opplysninger til gruppetilsynsmyndigheten og for utveksling av opplysninger mellom til-

synsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(14) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

15) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2015 av 11. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for vurdering av eksterne kredittvur-

deringer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(15) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

16) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2016 av 11. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for aksjeindeksen for den symmetriske justeringen av 

standardkapitalkravet for aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(16) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

17) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2017 av 11. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for justerte faktorer for beregning av kapitalkravet for 

valutarisiko for valutaer som er knyttet til euro i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(17) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

18) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for til-

synsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(18) skal 

innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(9) EUT L 79 av 25.3.2015, s. 12. 

(10) EUT L 79 av 25.3.2015, s. 18. 

(11) EUT L 295 av 12.11.2015, s. 3. 

(12) EUT L 295 av 12.11.2015, s. 5. 

(13) EUT L 295 av 12.11.2015, s. 9. 

(14) EUT L 295 av 12.11.2015, s. 11. 

(15) EUT L 295 av 12.11.2015, s. 16. 

(16) EUT L 295 av 12.11.2015, s. 18. 

(17) EUT L 295 av 12.11.2015, s. 21. 

(18) EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1. 
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19) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2451 av 2. desember 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for malene for og strukturen på offentliggjøringen av bestemte 

opplysninger fra tilsynsmyndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(19) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

20) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 av 2. desember 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og malene for 

rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(20) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

21) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/165 av 5. februar 2016 om fastsettelse av 

tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 1. januar til 30. mars 2016 i samsvar med europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/138/EF (Solvens II)(21) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

22) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/869 av 27. mai 2016 om fastsettelse av 

tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2016 i samsvar med europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring(22) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

23) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1376 av 8. august 2016 om fastsettelse av 

tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29. september 2016 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring(23) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

24) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1630 av 9. september 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for anvendelse av overgangstiltaket for 

undermodulen for aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(24) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

25) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 av 11. oktober 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for plasseringen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners 

kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF(25) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

26) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1868 av 20. oktober 2016 om endring og 

retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomførings-

standarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(26) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

27) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1976 av 10. november 2016 om fastsettelse 

av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital 

for rapportering med referansedatoer fra 30. september til 30. desember 2016 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring(27) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

28) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1602 av 5. juni 2015 om likeverdighet for den solvens- 

og tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder i Sveits, på grunnlag av 

artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og artikkel 260 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(28) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(19) EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1224. 

(20) EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1285. 

(21) EUT L 32 av 9.2.2016, s. 31. 

(22) EUT L 147 av 3.6.2016, s. 1. 

(23) EUT L 224 av 18.8.2016, s. 1.  

(24) EUT L 243 av 10.9.2016, s. 1.  

(25) EUT L 275 av 12.10.2016, s. 19. 

(26) EUT L 286 av 21.10.2016, s. 35. 

(27) EUT L 309 av 16.11.2016, s. 1.  

(28) EUT L 248 av 24.9.2015, s. 95. 
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29) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290 av 12. juni 2015 om foreløpig likeverdighet for de 

solvensordningene som gjelder i Australia, på Bermuda, i Brasil, Canada, Mexico og De forente 

stater, og som får anvendelse på forsikrings- og gjenforsikringsforetak med hovedkontor i disse 

landene(29), rettet ved EUT L 328 av 12.12.2015, s. 126, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

30) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/309 av 26. november 2015 om likeverdighet mellom 

den tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder på Bermuda, og 

ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF, og om endring av delegert 

kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290(30) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

31) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/310 av 26. november 2015 om likeverdighet mellom 

den solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder i Japan, og ordningen 

fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(31) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

32) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 1a (opphevet), skal nye nr. 1aa–1x lyde: 

”1aa. 32015 D 1602: Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1602 av 5. juni 2015 om likeverdighet 

for den solvens- og tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder i 

Sveits, på grunnlag av artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og artikkel 260 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 248 av 24.9.2015, s. 95). 

1ab. 32015 D 2290: Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290 av 12. juni 2015 om foreløpig 

likeverdighet for de solvensordningene som gjelder i Australia, på Bermuda, i Brasil, Canada, 

Mexico og De forente stater, og som får anvendelse på forsikrings- og gjenforsikringsforetak med 

hovedkontor i disse landene (EUT L 323 av 9.12.2015, s. 22), rettet ved EUT L 328 av 

12.12.2015, s. 126, endret ved: 

– 32016 D 0309: Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/309 av 26. november 2015 

(EUT L 58 av 4.3.2016, s. 50). 

1ac. 32016 D 0309: Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/309 av 26. november 2015 om 

likeverdighet mellom den tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder 

på Bermuda, og ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF, og om 

endring av delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290 (EUT L 58 av 4.3.2016, s. 50). 

1ad. 32016 D 0310: Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/310 av 26. november 2015 om 

likeverdighet mellom den solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder 

i Japan, og ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 58 av 

4.3.2016, s. 55). 

1b. 32015 R 0035: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1), rettet ved EUT L 307 av 

25.11.2015, s. 31, endret ved:  

  

(29) EUT L 323 av 9.12.2015, s. 22. 

(30) EUT L 58 av 4.3.2016, s. 50. 

(31) EUT L 58 av 4.3.2016, s. 55. 
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– 32016 R 0467: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 av 30. september 2015 

(EUT L 85 av 1.4.2016, s. 6), 

– 32016 R 2283: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2283 av 22. august 2016 (EUT 

L 346 av 20.12.2016, s. 11), 

– 32017 R 0669: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/669 av 16. desember 2016 

(EUT L 97 av 8.4.2017, s. 3). 

Den delegerte forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 

tilpasning: 

a) I artikkel 85, når det gjelder EFTA-statene, skal nytt punktum lyde:  

’Tilsynsmyndigheten kan fastslå at andre regionale og lokale myndigheter, der en kredittvur-

dering foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon ikke er tilgjengelig, skal 

behandles som eksponeringer med en risikoklasse ett trinn høyere enn risikoklassen tildelt i 

kredittvurderingen fra sentralmyndighetene i den jurisdiksjonen de er etablert i.’ 

b) I artikkel 192 nr. 4, når det gjelder EFTA-statene, skal nytt ledd lyde: 

’Tilsynsmyndigheten kan sette en høyere verdi enn null som nedre grense for tap ved 

mislighold for å sikre et samlet kapitalkrav for eksponering mot pantelån på linje med 

kapitalkravet for slike eksponeringer som innehas av kredittinstitusjoner i samsvar med 

forordning (EU) nr. 575/2013.’ 

c) I artikkel 288 skal nytt punktum lyde: 

’Når det gjelder EFTA-statene, skal EFTAs overvåkingsorgan, når faktorene og kriteriene 

nevnt i denne artikkel vurderes, uten unødig opphold oversende til EIOPA alle opplysninger 

som er nødvendige for at den skal kunne utarbeide et utkast for EFTAs overvåkingsorgan.’  

1c. 32015 R 0460: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/460 av 19. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for godkjenning av en 

intern modell i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 76 av 

20.3.2015, s. 13). 

1d.  32015 R 0461: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/461 av 19. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for prosessen for å nå en felles beslutning om 

søknaden om å benytte en gruppeintern modell i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF (EUT L 76 av 20.3.2015, s. 19). 

1e. 32015 R 0462: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/462 av 19. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetens 

godkjenning av etablering av spesialforetak, for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom 

tilsynsmyndigheter når det gjelder spesialforetak, samt for fastsettelse av formater og maler for 

opplysningene som spesialforetakene skal rapportere i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 76 av 20.3.2015, s. 23).  

1f. 32015 R 0498: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/498 av 24. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for tilsynsmyndighetenes 

godkjenning av bruk av foretaksspesifikke parametrer i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 79 av 25.3.2015, s. 8).  

1g. 32015 R 0499: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/499 av 24. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes 

godkjenning av bruk av poster i den supplerende kapitalen i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 79 av 25.3.2015, s. 12).  

1h. 32015 R 0500: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/500 av 24. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes 

godkjenning av anvendelsen av en matching-justering i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 79 av 25.3.2015, s. 18).  
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1i. 32015 R 2011: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2011 av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for listene over regionale og lokale 

myndigheter med eksponeringer som skal behandles som eksponeringer mot sentralmyndigheter i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 295 av 12.11.2015, s. 3). 

1j. 32015 R 2012: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2012 av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for beslutninger om å 

fastsette, beregne og oppheve kapitalkravtillegg i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF (EUT L 295 av 12.11.2015, s. 5). 

1k. 32015 R 2013: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2013 av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardavvik i forbindelse med 

utjevningsordninger for helserisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

(EUT L 295 av 12.11.2015, s. 9). 

1l. 32015 R 2014: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2014 av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene og malene for 

innsending av opplysninger til gruppetilsynsmyndigheten og for utveksling av opplysninger 

mellom tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

(EUT L 295 av 12.11.2015, s. 11). 

1m. 32015 R 2015: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2015 av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for vurdering av 

eksterne kredittvurderinger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT 

L 295 av 12.11.2015, s. 16). 

1n. 32015 R 2016: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2016 av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for aksjeindeksen for den symmetriske 

justeringen av standardkapitalkravet for aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/138/EF (EUT L 295 av 12.11.2015, s. 18).  

1o. 32015 R 2017: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2017 av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for justerte faktorer for beregning av 

kapitalkravet for valutarisiko for valutaer som er knyttet til euro i samsvar med europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 295 av 12.11.2015, s. 21).  

1p. 32015 R 2450: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger 

for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT  

L 347 av 31.12.2015, s. 1), endret ved: 

– 32016 R 1868: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1868 av  

20. oktober 2016 (EUT L 286 av 21.10.2016, s. 35). 

1q. 32015 R 2451: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2451 av 2. desember 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for og strukturen på offentliggjø-

ringen av bestemte opplysninger fra tilsynsmyndigheter i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1224). 

Gjennomføringsforordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 

tilpasning: 

I artikkel 1, når det gjelder EFTA-statene: 

i) bokstav a) får ikke anvendelse, 

ii) i bokstav b) skal ordet ’unionsretten’ erstattes med ordet ’EØS-avtalen’.  
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1r. 32015 R 2452: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 av 2. desember 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og 

malene for rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1285).  

1s. 32016 R 0165: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/165 av 5. februar 2016 om 

fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 1. januar til 30. mars 2016 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (Solvens II) (EUT L 32 av 9.2.2016, s. 31). 

1t. 32016 R 0869: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/869 av 27. mai 2016 om 

fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2016 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring (EUT L 147 av 3.6.2016, s. 1).  

1u. 32016 R 1376: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1376 av 8. august 2016 om 

fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29. september 2016 i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet 

innen forsikring og gjenforsikring (EUT L 224 av 18.8.2016, s. 1).  

1v. 32016 R 1630: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1630 av 9. september 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for anvendelse av 

overgangstiltaket for undermodulen for aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 243 av 10.9.2016, s. 1).  

1w. 32016 R 1800: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 av 11. oktober 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for plasseringen av eksterne kredittvur-

deringsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 275 av 12.10.2016, s. 19).  

1x. 32016 R 1976: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1976 av 10. november 2016 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger 

og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september til 30. desember 2016 i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (EUT L 309 av 16.11.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2015/35, rettet ved EUT L 307 av 25.11.2015, s. 31, (EU) 2016/467, 

(EU) 2016/2283 og (EU) 2017/669, gjennomføringsforordning (EU) 2015/460, (EU) 2015/461, (EU) 

2015/462, (EU) 2015/498, (EU) 2015/499, (EU) 2015/500, (EU) 2015/2011, (EU) 2015/2012, (EU) 

2015/2013, (EU) 2015/2014, (EU) 2015/2015 (EU) 2015/2016, (EU) 2015/2017, (EU) 2015/2450, (EU) 

2015/2451, (EU) 2015/2452, (EU) 2016/165, (EU) 2016/869, (EU) 2016/1376, (EU) 2016/1360, (EU) 

2016/1800, (EU) 2016/1868 og (EU) 2016/1976 og delegert beslutning (EU) 2015/1602, (EU) 2015/2290, 

rettet ved EUT L 328 av 12.12.2015, s. 126, (EU) 2016/309 og (EU) 2016/310 på islandsk og norsk, som 

skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning som innlemmer europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/51/EU i EØS-avtalen, trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 


