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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(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 227 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2009/138/EF fastsettes en risikobasert tilsynsordning for forsikrings- og gjenforsikringsforetak i Unionen. Fra 

og med 1. januar 2016 får direktiv 2009/138/EF full anvendelse på forsikringsgivere og gjenforsikrere i Unionen. Selv 

om direktiv 2009/138/EF får full anvendelse fra 1. januar 2016, kan Kommisjonen allerede nå vedta denne delegerte 

beslutning i henhold til artikkel 311 i direktiv 2009/138/EF. 

2) Artikkel 227 i direktiv 2009/138/EF gjelder likeverdighet for tredjestaters forsikringsgivere som er del av en gruppe 

med hovedkontor i Unionen. Når det i henhold til artikkel 227 i direktiv 2009/138/EF ved en delegert rettsakt fra 

Kommisjonen er positivt fastslått at det foreligger likeverdighet, kan slike grupper, forutsatt at fradrag og 

sammenlegging er benyttet som konsolideringsmetode ved innberetning som gjelder grupper, ta hensyn til beregningen 

av kapitalkrav og tilgjengelig kapital (ansvarlig kapital) i henhold til reglene i tredjestatens jurisdiksjon i stedet for å 

anvende direktiv 2009/138/EF ved beregning av gruppens solvenskrav og tellende ansvarlig kapital. 

3) I henhold til artikkel 227 nr. 5 i direktiv 2009/138/EF skal det fastsettes en tidsbegrenset foreløpig likeverdighet for 

tredjestater hvis solvensordning for forsikringsforetak oppfyller visse kriterier. En beslutning om foreløpig likeverdighet 

er gyldig i ti år med mulighet for forlengelse. 

4) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har gitt råd i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(2) til Kommisjonen og bidratt til vurderingen av tredjestater i 

henhold til artikkel 227 nr. 5 i direktiv 2009/138/EF(3). Når det gjelder De forente stater, har dialogen som ble innledet i 

2012 med sikte på å oppnå bedre gjensidig forståelse av de respektive regulerings- og tilsynsordningene på forsikrings-

området, dannet en viktig ramme for gjensidig utveksling av opplysninger og ført til konklusjonen som er nådd i denne 

beslutning. 

5) I Australia krever «Life and General Insurance Capital Standards» (LAGIC) («General Insurance Prudential Standard 

(GPS) 110: Capital Adequacy», «Life Insurance Prudential Standards (LPS) 110: Capital Adequacy») at forsikrings-

givere skal beregne kapitalkrav for forsikringsrisiko, forsikringskonsentrasjonsrisiko, eiendelsrisiko, eiendelskonsentra-

sjonsrisiko, operasjonell risiko og aggregeringsfordel. En metode med vurdering av den samlede balansen skal brukes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 9.12.2015, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 41. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(3) EIOPAs likeverdighetsanalyse for Brasil 10. mars 2015. EIOPAs likeverdighetsanalyse for Bermuda 9. mars 2015. EIOPAs likeverdighets-

analyse for Canada 28. januar 2015. EIOPAs likeverdighetsanalyse for Australia 16. juli 2013. EIOPAs likeverdighetsanalyse for Mexico 

16. juli 2013. 
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Det finnes et minstekapitalkrav («Prudential Capital Requirement» (PCR)). Forsikringsgivere skal også opprette en 

ICAAP («Internal Capital Adequacy Assessment Process») som beskriver tiltakene som skal gjennomføres for å 

korrigere en reduksjon av kapitalen gjennom fastsatte punkter over minstekapitalkravet. Foretak innen annen forsikring 

enn livsforsikring kan anvende interne modeller, forutsatt at de er godkjent av den australske tilsynsmyndigheten 

(«Australian Prudential Regulation Authority» (APRA)). Standardene GPS 220 og LPS 220 (risikostyring) krever en 

risikostyringsramme som minst skal omfatte en risikostyringsstrategi som beskriver retningslinjer og framgangsmåter 

for risikostyring, ledelsens ansvar og internkontroller. Forsikringsgiverne skal underrette APRA om sin solvens, 

finansielle stilling, finansiell inntjening, kapitaldekningsgrad, investeringer, eiendeler og konsentrasjoner av eiendeler, 

premier og opplysninger om erstatningskrav, forpliktelser overfor forsikringstakere og eksponeringer utenfor balansen. I 

henhold til «Corporations Act» av 2001 er selskapene forpliktet til å utarbeide og sende inn årsrapporter til det 

australske børstilsynet («Australian Securities and Investments Commission»). Livsforsikringsforetak, foretak innen 

annen forsikring enn livsforsikring og forsikringsgrupper er underlagt ytterligere innberetningskrav med hensyn til 

kapitalforvaltning og kapitaldekning. APRA kan utveksle opplysninger med andre finansielle tilsynsmyndigheter og har 

undertegnet den multilaterale programerklæring om utveksling av opplysninger mellom forsikringstilsyn, som er utstedt 

av Den internasjonale organisasjonen for forsikringstilsyn («Multilateral Memorandum of Understanding on 

Cooperation and Information Exchange of the International Association of Insurance Supervisors» (IAIS MMoU)), så 

vel som programerklæringer med utenlandske tilsynsmyndigheter (herunder en rekke tilsynsmyndigheter i Unionen). 

APRA er et uavhengig organ med ansvar for regulering av og tilsyn med forsikringsgivere. Bare APRA kan gi et foretak 

godkjenning til å drive forsikringsvirksomhet i Australia. APRA har myndighet til å utstede tilsynsstandarder som har 

rettskraft. Det er straffbart for nåværende og tidligere ansatte i APRA å videreformidle fortrolige opplysninger de har 

mottatt i embets medfør. Det er strenge begrensninger på hvilke opplysninger som kan legges fram for domstolene. 

6) På Bermuda fastsetter «Insurance Act» to kapitalkrav for andre forsikringsgivere enn egenforsikringsforetak(1): minste 

solvensmargin («Minimum Solvency Margin» (MSM)) og forbedret kapitalkrav («Enhanced Capital Requirement» 

(ECR)), som gjelder for både kommersielle livsforsikringsforetak og foretak innen annen forsikring enn livsforsikring. 

ECR bestemmes på grunnlag av det relevante grunnleggende solvenskapitalkravet («Basic Solvency Capital 

Requirement» (BSCR)) i samsvar med en standardformel eller forsikringsgiverens godkjente interne kapitalmodell, 

forutsatt at ECR minst er lik forsikringsgiverens MSM. BSCR dekker følgende risikoer: kredittrisiko, kredittmar-

ginrisiko, markedsrisiko, premierisiko, reserverisiko, renterisiko, katastroferisiko og operasjonell risiko. Et nivå på 

kapitalmålet («Target Capital Level») på 120 % av ECR brukes som solvensgrense for tidlig varsling. Reglene om 

kvalifisert kapital varierer for de ulike kategoriene av forsikringsgivere. «Insurance Act» har også bestemmelser om 

foretakenes rapporteringsplikt når det gjelder deres solvenssituasjon. «Bermuda Monetary Authority» (BMA) er den 

uavhengige regulerings- og tilsynsmyndigheten. De fleste forsikringsgiverne på Bermuda er forpliktet til å utarbeide 

ytterligere finansregnskap i samsvar med de internasjonale standardene for finansiell rapportering. For øvrig kan 

forsikringsgivere bruke alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper som BMA har godkjent. Forsikringsgiverne skal 

offentliggjøre sine finansregnskap, som skal inneholde kvantitative og kvalitative opplysninger. BMA har undertegnet 

IAIS MMoU og kan inngå avtaler og utveksle opplysninger med utenlandske tilsynsmyndigheter. BMA er underlagt 

taushetsplikt og må derfor behandle fortrolig alle opplysninger som BMA har mottatt om virksomheten, eller spørsmål 

om finansinstitusjoner som det føres tilsyn med, eller om personer som håndterer dem. 

7) I Brasil skal forsikringsgivere som garanti for sine forpliktelser i henhold til lovdekret nr. 73/1966 gjøre forsikrings-

tekniske avsetninger, opprette særlige fond og fastsette bestemmelser i samsvar med kriteriene fastsatt av «National 

Council of Private Insurance» (CNSP). I henhold til resolusjon CNSP 316 er minstekapitalkravet («Minimum Capital 

Required» (CMR)) det som er høyest av grunnkapitalen og risikokapitalen. Grunnkapitalen er et fast beløp knyttet til 

typen foretak og regionene som foretaket har fått tillatelse til å drive virksomhet i, mens risikokapitalen er summen av 

kapitalkravene for forsikringsrisiko, kredittrisiko, operasjonell risiko og markedsrisiko. For de fleste forsikringsgivere er 

risikokapitalen høyere enn grunnkapitalen og bestemmer dermed CMR. I resolusjon CNSP 3162/2014 fastsettes reglene 

for bruken av en intern modell som et alternativ til standardformelen for beregning av minstekapitalkravet. Når det 

gjelder foretaksstyring, er det fastsatt minstekrav. Forsikringsgiverne skal gjennomføre internkontroller av foretakets 

virksomhet, informasjonssystemer og overholdelse av lovfestede krav. «Superintendência de Seguros Privados» 

(SUSEP) har ansvar for tilsynet med forsikringsbransjen i Brasil. SUSEP er underlagt finansdepartementet som 

  

(1) «Insurance Act» fastsetter ulike kategorier av forsikringsgivere som er underlagt ulike regler. Egenforsikringsforetak er én kategori 

forsikringsgivere som EIPOAs vurdering ikke omfatter, og som derfor ikke behandles i denne rettsakt. 
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utøvende organ for regelverket fastsatt av CNSP. Tilsynsmyndighetens styringsråd har myndighet til helt fritt å fastlegge 

SUSEPs overordnede politikk for regulering og overholdelse av CNSPs resolusjoner på sitt myndighetsområde. 

Forsikringsgivere skal hver måned sende inn opplysninger om kapital, eiendeler, forpliktelser, inntekter og utgifter til 

SUSEP, og hvert kvartal nærmere opplysninger om virksomheten, balanse og resultatregnskap. Forsikringsgivere skal 

offentliggjøre sine finansregnskap, som skal inneholde kvantitative og kvalitative opplysninger. SUSEP har undertegnet 

IAIS MMoU og kan inngå avtaler og utveksle opplysninger med utenlandske tilsynsmyndigheter. Opplysningene kan 

bare brukes for tilsynsformål innenfor rammen av SUSEPs tilsynsfunksjoner. Videre skal opplysninger mottatt fra en 

annen myndighet bare brukes for de formål som er angitt i anmodningen. SUSEPs ansatte og tidligere ansatte er etter 

loven underlagt taushetsplikt. 

8) I Canada krever «Insurance Companies Act» at forsikringsgiveren skal ha en tilstrekkelig kapital. Retningslinjene som 

«Office of the Superintendent of Financial Institutions» (OSFI) offentliggjør, inneholder detaljerte standarder. 

Gjeldende kapitalkrav for forsikringsgiverne er «Minimum Continuing Capital and Surplus Requirement» («MCCSR 

Guideline») for livsforsikringsforetak og «Minimum Capital Test» («MCT Guideline») for foretak innen annen 

forsikring enn livsforsikring. Både MCCSR og MCT håndterer risikoer knyttet til eiendeler og forpliktelser både i og 

utenfor balansen. Foretak innen annen forsikring enn livsforsikring er pålagt å inneha kapital som overstiger 100 % av 

MCT, mens livsforsikringsforetak er pålagt å ha en kapital som overstiger 120 % av MCCSR. Under disse nivåene kan 

forsikringsgivere ikke drive virksomhet. I tillegg til disse kravene gjelder et tilsynsmessig nivå på kapitalmål på 150 % 

av henholdsvis MCT for foretak innen annen forsikring enn livsforsikring, og av MCCSR for livsforsikringsforetak. 

Kapitalkravene beregnes i samsvar med en standardformel, og bruk av interne modeller er tillatt bare i svært få tilfeller. 

Forsikringsgiverne er også pålagt å fastsette et internt kapitaldekningsmål på grunnlag av en egenvurdering av risiko og 

solvens («Own Risk and Solvency Assessment» (ORSA)), herunder ikke-obligatoriske stresstester som tar hensyn til 

særtrekk ved forsikringsgiveren. «Office of the Superintendent of Financial Institutions» (OSFI), Canadas forsikrings-

tilsynsmyndighet, er et uavhengig, selvfinansierende føderalt organ. Alle regulerte forsikringsgivere er pålagt å sende 

inn reviderte årsregnskap og tilleggsopplysninger til OFSI, sammen med en revisjonsberetning, en rapport fra en utpekt 

aktuar, en rapport om dynamisk testing av kapitaldekning som viser resultatene av ulike stresstester, og kvartalsvise 

opplysninger om kapitalposisjonen. Forsikringsgiverne er også pålagt årlig å utarbeide og på anmodning gjøre 

tilgjengelig en ORSA-vurdering med fastsettelse av et internt kapitalmål. OSFI undertegnet IAIS MMoU i juli 2012 og 

kan inngå avtaler og utveksle opplysninger med utenlandske tilsynsmyndigheter. OFSI er underlagt taushetsplikt og må 

derfor behandle fortrolig alle opplysninger som OFSI har mottatt om virksomheten, eller spørsmål om finansinsti-

tusjoner som det føres tilsyn med, eller om personer som håndterer dem. 

9) I Mexico trådte loven om endring av rammene for forsikringstilsyn, «Ley Instituciones Seguros y Fianzas» (LISF), i 

kraft 4. april 2015. I henhold til LISF får solvenskapitalkravet anvendelse og omfatter forsikringsrisiko, finansiell risiko 

og motpartsrisiko. Stresstester skal utføres minst én gang i året (dynamisk solvenstest). Mexicos ordning tillater bruk av 

enten en standardformel eller en intern modell for beregning av solvenskapitalkravet. «Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas» (CNSF) har ansvar for å føre tilsyn med livsforsikringsforetak og foretak innen annen forsikring enn 

livsforsikring i Mexico. Myndigheten har selvstendig myndighet til å utstede eller trekke tilbake lisenser til forsikrings-

foretak og utfører stresstester minst én gang per år. Forsikringsgiverne skal rapportere opplysninger om sin organi-

sasjon, virksomhet, regnskaper, investeringer og kapital til CNSF minst hvert kvartal, og de skal også opplyse om sine 

mål, retningslinjer og praksis når det gjelder tilbakeholdelse av risiko, risikooverføring og risikoreduksjon, og 

offentliggjøre kvantitative og kvalitative opplysninger om sin virksomhet, sin tekniske og finansielle situasjon og 

risikoer. CNSF kan samarbeide og utveksle opplysninger med utenlandske tilsynsmyndigheter dersom det foreligger en 

avtale om utveksling av opplysninger. En rekke slike avtaler er inngått, og CNSF søkte om å slutte seg til IAIS MMoU i 

2010. Dersom det foreligger en avtale om utveksling av opplysninger mellom CNSF og en utenlandsk tilsynsmyndighet, 

må CNSF anmode den utenlandske tilsynsmyndigheten om forutgående samtykke før CNSF kan videreformidle 

opplysninger mottatt fra nevnte tilsynsmyndighet. Det er straffbart for nåværende og tidligere ansatte i CNSF å 

videreformidle fortrolige opplysninger. Krav om taushetsplikt er fastsatt i nasjonal lovgivning, og brudd på taushets-

plikten er straffbart.  
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10) I De forente stater foregår regulering og tilsyn med forsikring og gjenforsikring i all hovedsak på delstatsnivå. 

Forsikringsgivere må overholde relevante lover i hver enkelt delstat der de tegner forsikringsavtaler, og 

forsikringstilsynet ivaretas av uavhengige tilsynsmyndigheter på delstatsnivå, som er underlagt såkalte «Insurance 

Commissioners». Delstatenes kapitaldekningskrav bygger på «National Association of Insurance Commissioners 

(NAIC) Risk-Based Capital (RBC) Model Law», som er vedtatt av alle delstatene. Standardformelen for beregning av 

RBC omfatter de vesentligste risikoene for alle de viktigste forsikringstypene (livsforsikring, eiendomsforsikring, 

skadeforsikring og sykeforsikring), og interne modeller kan anvendes i forbindelse med særlige produkter og 

risikomoduler. RBC beregnes ved hjelp av koeffisienter for ulike eiendeler, premier, krav, utgifter og reserveposter. Det 

er fire nivåer av kvantitative kapitalkrav med ulike tilsynstiltak i det enkelte tilfelle: «Company Action Level», 

«Regulatory Action Level», «Authorised Control Level» og «Mandatory Control Level». De forente stater har en ORSA 

for forsikringsgivere som kan sammenlignes med den som gjelder i Solvens II. Når det gjelder rapportering og innsyn, 

finnes det standardiserte rapporteringskrav som i all hovedsak omfatter virksomhet og resultater, risikoprofil, hvilke 

verdsettingsmetoder og forutsetninger som er anvendt, kapitalkrav og forvaltning. Finansregnskap, herunder uttalelser 

fra aktuar og revisjonsberetning, blir offentliggjort. Delstatenes forsikringskommissærer kan utveksle fortrolige 

opplysninger med utenlandske tilsynsmyndigheter, forutsatt at mottakeren samtykker i å behandle opplysningene 

fortrolig. De kan også inngå avtaler om utveksling og bruk av fortrolige opplysninger. En rekke programerklæringer om 

utveksling av opplysninger er inngått mellom EUs tilsynsmyndigheter og forsikringsmyndigheter i delstater. Forsik-

ringsmyndigheter i en rekke delstater har undertegnet IAIS MMOU, og flere har nylig søkt om å slutte seg til den. 

Kravene om fortrolighet, som er innarbeidet i delstatenes lovgivning på grunnlag av NAICs mønsterlover, fastsetter at 

opplysninger som tilsynsmyndighetene på delstatsnivå har innhentet, er fortrolige, og at opplysninger som er mottatt fra 

utenlandske tilsynsmyndigheter, skal behandles fortrolig. Personalet hos tilsynsmyndighetene i delstatene er underlagt 

taushetsplikt i henhold til delstatslovgivningen. 

11) Som en følge av disse vurderingene bør de tredjestatenes solvensordninger som omfattes av denne beslutning, anses å 

oppfylle kriteriene for foreløpig likeverdighet fastsatt i artikkel 227 nr. 5 i direktiv 2009/138/EF, med unntak av reglene 

for egenforsikringsforetak på Bermuda, som er underlagt et annet regelverk. 

12) Den innledende perioden for foreløpig likeverdighet som fastsettes i denne beslutning, bør være ti år. Kommisjonen kan 

likevel når som helst foreta en ny konkret vurdering for en tredjestat eller et territorium, utenom den generelle 

gjennomgåelsen, dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å revurdere likeverdigheten som er gitt i 

henhold til denne beslutning. Kommisjonen bør derfor, med teknisk bistand fra EIOPA, fortsatt overvåke utviklingen av 

gjeldende ordninger i tredjestater som omfattes av denne beslutning, og forvisse seg om at vilkårene som ligger til grunn 

for denne beslutning, er oppfylt. 

13) Direktiv 2009/138/EF får anvendelse fra 1. januar 2016. Ved denne beslutning bør det derfor også gis foreløpig 

likeverdighet fra og med samme dato. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Gjeldende solvensordning i Australia, på Bermuda (med unntak av reglene om egenforsikringsforetak), i Brasil, Canada, 

Mexico og De forente stater for forsikrings- og gjenforsikringsforetak med hovedkontor i disse landene, skal anses som 

foreløpig likeverdige med ordningen fastsatt i avdeling I kapittel VI i direktiv 2009/138/EF. 

Artikkel 2 

Foreløpig likeverdighet skal gis for ti år fra 1. januar 2016. 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 12. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


