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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2015/2015 

frá 11. nóvember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla um verklag sem fylgja skal við mat á lánshæfismati utanaðkomandi aðila í samræmi 

við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á 

sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (1), einkum fjórðu undirgrein 4. mgr. a 44. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Viðbótarmat á því hversu viðeigandi utanaðkomandi lánshæfismat, sem um getur í 4. mgr. a 44. gr. tilskipunar 

2009/138/EB, er, ætti að vera afar mikilvægur og snar þáttur í áhættustýringarkerfinu, þar eð það dregur úr áhættu sem 

tengist útreikningi á vátryggingaskuld og gjaldþolskröfu. 

2) Þættir sem varða verklag við viðbótarmat skulu koma fram í stefnu um áhættustýringu vátrygginga- og endurtrygginga-

félaganna, sem um getur í 3. mgr. 41. gr. tilskipunar 2009/138/EB, þar eð viðbótarmat er hluti af áhættustýringarkerfinu. 

3) Taka ætti tillit til eðlis, stærðar og margbreytileika í rekstri vátrygginga- og endurtryggingafélaga þegar þessi félög fella 

þættina sem varða verklag við viðbótarmat inn í stefnu sína um áhættustýringu og skjalfesta niðurstöðurnar úr 

viðbótarmatinu og hvernig það mat er framkvæmt. 

4) Þessi reglugerð byggir á frumvarpi að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska vátrygginga- og 

lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina. 

5) Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um frumvarpið að 

tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem þessi reglugerð byggir á, greint mögulegan, tengdan kostnað og ávinning og 

óskað eftir áliti hagsmunahóps í vátryggingum og endurtryggingum sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 (2). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Stefna um áhættustýringu 

Í þeim tilgangi að meta hversu viðeigandi lánshæfismat utanaðkomandi aðila er, sem notað er í útreikningi á vátryggingaskuld 

og gjaldþolskröfu á grundvelli viðbótarmats sem um getur í 4. mgr. a 44. gr. tilskipunar 2009/138/EB, skulu vátrygginga- og 

endurtryggingafélög fella eftirfarandi inn í stefnu sína um áhættustýringu: 

a)  umfang og tíðni viðbótarmats, 

b)  með hvaða hætti viðbótarmatið er framkvæmt, þ.m.t. forsendurnar sem það byggir á, 

c)  tíðni reglubundinnar endurskoðunar á viðbótarmatinu og skilyrðin sem þurfa að vera fyrir hendi fyrir sérstaka endurskoðun 

á viðbótarmatinu.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 295, 12.11.2015, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2018 frá 

23. mars 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 335, 17.12.2009, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun fram-

kvæmdastjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48). 
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2. gr. 

Verkefni starfssviðs áhættustýringar 

Vátrygginga- og endurtryggingafélög skulu tryggja að starfssvið áhættustýringar annist viðbótarmat í samræmi við stefnuna um 

áhættustýringu sem um getur í 1. gr. og taki niðurstöður þess í útreikningi á vátryggingaskuld og gjaldþolskröfu til athugunar 

með viðeigandi hætti. 

3. gr. 

Upplýsingar sem notaðar eru fyrir viðbótarmat 

Þegar viðbótarmat er framkvæmt skulu vátrygginga- og endurtryggingafélög nota upplýsingar sem koma frá áreiðanlegum og 

uppfærðum gögnum. 

4. gr. 

Endurskoðun á viðbótarmati 

1.  Í samræmi við 3. mgr. 41. gr. tilskipunar 2009/138/EB skulu vátrygginga- og endurtryggingafélög endurskoða 

viðbótarmat sitt a.m.k. árlega. 

2.  Vátrygginga- og endurtryggingafélög skulu einnig endurskoða viðbótarmatið eftir þörfum, hvenær sem einhver 

skilyrðanna samkvæmt c-lið 1. gr. eru fyrir hendi eða ef forsendurnar sem þetta mat byggir á eru ekki lengur gildar. 

5. gr. 

Skjalavarsla 

Vátrygginga- og endurtryggingafélög skulu skjalfesta eftirfarandi: 

a) með hvaða hætti viðbótarmatið er framkvæmt og niðurstöðurnar úr því mati, 

b) að hve miklu leyti tillit er tekið til niðurstaðna viðbótarmatsins í útreikningi á vátryggingaskuld og gjaldþolskröfu. 

6. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 11. nóvember 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 __________  


