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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(*) 

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 231 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En effektiv utveksling av hensiktsmessige opplysninger mellom de berørte nasjonale tilsynsmyndighetene er avgjørende 

for en effektiv prosess for å nå en felles beslutning om gruppeinterne modeller. 

2) For å sikre en ensartet anvendelse av prosessen for å nå en felles beslutning er det viktig at hvert enkelt trinn er klart 

definert. En klar prosess letter også utvekslingen av opplysninger, fremmer gjensidig forståelse, utvikler forbindelsene 

mellom de berørte tilsynsmyndighetene og fremmer et effektivt tilsyn. 

3) En rettidig og realistisk planlegging av den felles beslutningsprosessen er av avgjørende betydning. Hver berørt 

tilsynsmyndighet bør gi gruppetilsynsmyndigheten relevante opplysninger til rett tid. 

4) Klare prosesser for innholdet i og gjennomføringen av en felles beslutning bør innføres og dokumenteres for å sikre at 

den er utførlig begrunnet. 

5) Prosessen for å nå en felles beslutning om søknaden om tillatelse til å benytte en gruppeintern modell bør være den 

samme som for en felles beslutning om større endringer og for endringer i retningslinjene som skal følges ved endring 

av modellen for gruppeinterne modeller. 

6) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet for 

forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) EIOPA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessent-

gruppen som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(2). 

8) For å klargjøre hvilken tilsynsordning som gjelder i innfasingsperioden fastsatt i artikkel 308a i direktiv 2009/138/EF, 

som begynner 1. april 2015, er det viktig å sikre at denne forordning trer i kraft så snart som mulig etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

I denne forordning fastsettes framgangsmåtene som tilsynsmyndighetene skal følge for å nå en felles beslutning som nevnt i 

artikkel 231 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF om søknaden om tillatelse til å benytte en gruppeintern modell for beregning av 

gruppens konsoliderte solvenskapitalkrav samt solvenskapitalkravet for forsikrings- og gjenforsikringsforetakene i gruppen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 20.3.2015, s. 19, 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). 
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Artikkel 2 

Definisjon 

I denne forordning menes med «berørte tilsynsmyndigheter» tilsynsmyndighetene i alle medlemsstatene der hvert enkelt 

tilknyttet forsikrings- og gjenforsikringsforetak som søker om tillatelse til å benytte den gruppeinterne modellen for beregning 

av solvenskapitalkrav, har sitt hovedkontor. 

Artikkel 3 

Avtale om prosessen 

1. De berørte tilsynsmyndighetene skal bli enige om prosessen for å nå en felles beslutning og på hvilken måte prosessen bør 

formaliseres, herunder tidsplanen, de viktigste trinnene og resultatene, idet det også tas hensyn til kravene i direktiv 

2009/138/EF som nærmere angitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(1), som utfyller direktiv 2009/138/EF. For å 

gjøre sitt ytterste for å nå en felles beslutning i samsvar med artikkel 231 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF, skal alle berørte 

tilsynsmyndigheter sikre at de viktigste trinnene og resultatene som er fastsatt for den avtalte prosessen, følges til rett tid. 

2. De berørte tilsynsmyndighetene skal, når de blir enige om prosessen, ta hensyn til eventuelle rettslige hindringer eller 

interne prosesser som kan hindre dem i formelt å ta stilling til en søknad innenfor den angitte tidsrammen. For dette formål skal 

alle berørte tilsynsmyndigheter underrette de øvrige myndighetene om eventuelle rettslige hindringer eller interne prosesser 

innenfor deres respektive myndighetsområder. 

3. De berørte tilsynsmyndighetene skal gi de øvrige berørte myndighetene alle opplysninger som kan være relevante for 

beslutningen om søknaden, så snart det er praktisk mulig. 

4. Dersom en berørt tilsynsmyndighet tar opp et spørsmål som gjelder prosessen, særlig når det ikke er sannsynlig at det kan 

oppnås enighet om en beslutning, skal den redegjøre for grunnene til dette for de øvrige berørte tilsynsmyndighetene og angi 

om den har til hensikt å framlegge saken for EIOPA i samsvar med artikkel 231 nr. 3 i direktiv 2009/138/EF. 

Gruppetilsynsmyndigheten skal gjennomføre drøftinger med alle berørte tilsynsmyndigheter med sikte på å finne en løsning. 

Tilsynsmyndighetene skal bli enige om en tidsramme for å komme fram til en løsning. 

5. Dersom det ikke oppnås en tilfredsstillende løsning innenfor den avtalte tidsrammen og den berørte tilsynsmyndigheten 

beslutter å framlegge saken for EIOPA, skal den gjøre det omgående. 

Artikkel 4 

Forslag til beslutning 

1. Før de berørte tilsynsmyndighetene legger fram et forslag til beslutning, skal de bekrefte at søknaden er ferdig vurdert, og 

at utfallet av denne vurderingen danner grunnlaget for å treffe beslutning om søknaden. 

2. De øvrige berørte tilsynsmyndighetene skal legge fram sine innspill til forslaget til beslutning for gruppetilsynsmyndigheten i 

form av et skriftlig sammendrag av utfallet av vurderingen. 

3. Gruppetilsynsmyndigheten skal på grunnlag av innspillene fra de øvrige berørte tilsynsmyndighetene nevnt i nr. 2 

utarbeide et skriftlig forslag til beslutning, herunder, dersom det er relevant, vilkårene som gjelder for den foreslåtte 

beslutningen. Dette forslaget skal inneholde begrunnelsen for beslutningen, og dersom det er relevant, vilkårene. 

4. Ved utarbeiding av et forslag til beslutning skal gruppetilsynsmyndigheten, dersom det er relevant, ta hensyn til synspunktene 

som de øvrige berørte tilsynsmyndighetene har gitt uttrykk for under vurderingen av om den gruppeinterne modellen er egnet for 

beregning av gruppens konsoliderte solvenskapitalkrav. Dersom det er relevant, skal gruppetilsynsmyndigheten også ta hensyn til 

synspunktene fra de øvrige tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet med hensyn til den gruppeinterne modellen. 

5. Gruppetilsynsmyndigheten skal sende forslaget til beslutning til de berørte tilsynsmyndighetene og eventuelt til øvrige 

medlemmer og deltakere i kollegiet.  

  

(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) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 
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6. De øvrige berørte tilsynsmyndighetene skal avgi en skriftlig uttalelse til gruppetilsynsmyndigheten om forslaget til 

beslutning, herunder, dersom det er relevant, om vilkårene som gjelder for den foreslåtte beslutningen. Gruppetilsyns-

myndigheten skal samle de mottatte uttalelsene og gi de øvrige berørte tilsynsmyndighetene et sammendrag av dem. 

7. Gruppetilsynsmyndigheten skal avholde minst ett møte med de øvrige berørte tilsynsmyndighetene for å drøfte forslaget 

til beslutning og de avgitte uttalelsene. Disse møtene kan være fysiske møter eller, dersom alle de berørte tilsynsmyndighetene 

er enige, møter som avholdes på andre måter. Drøftingen skal ha som mål å oppnå enighet om en felles beslutning. Alle de 

berørte tilsynsmyndighetene skal deretter bekrefte sine synspunkter eller underrette gruppetilsynsmyndigheten skriftlig om sine 

endelige synspunkter og forbehold. 

Artikkel 5 

Endelig beslutning 

1. Når en felles beslutning er truffet i tilfellet angitt i artikkel 231 nr. 5 i direktiv 2009/138/EF, skal gruppetilsynsmyndigheten 

a) dokumentere den endelig beslutningen om søknaden og eventuelle vilkår som gjelder for beslutningen, 

b) sende den endelige beslutningen til alle kollegiemedlemmer og eventuelt til deltakerne sammen med de berørte 

tilsynsmyndighetenes synspunkter. 

I tilfellet nevnt i første ledd skal avtalen om den endelige beslutningen bekreftes skriftlig av representanter for de berørte 

tilsynsmyndighetene som har den nødvendige myndighet til å forplikte sine respektive myndigheter. 

2. Dersom det ikke treffes en felles beslutning i tilfellet nevnt i artikkel 231 nr. 6 i direktiv 2009/138/EF, skal gruppetil-

synsmyndigheten 

a) dokumentere sin endelige beslutning, 

b) dokumentere synspunktene og forbeholdene nevnt i artikkel 4 nr. 7, 

c) angi de relevante berørte tilsynsmyndighetenes synspunkter og forbehold og eventuelt forklare hvorfor gruppetilsyns-

myndigheten har avveket fra disse synspunktene i det dokumentet med beslutningen som den framlegger for de berørte 

tilsynsmyndighetene i samsvar med artikkel 231 nr. 6 i direktiv 2009/138/EF, 

d) sende beslutningen til de øvrige kollegiemedlemmene og eventuelt til deltakerne sammen med de berørte tilsynsmyndighetenes 

synspunkter og forbehold. 

Artikkel 6 

Melding om beslutningen 

1. Når en endelig beslutning er truffet, skal gruppetilsynsmyndigheten omgående underrette søkeren. 

2. Dersom det gis tillatelse til å benytte den gruppeinterne modellen, skal gruppetilsynsmyndigheten ta følgende opplysninger 

med i beslutningen: 

a) Om beslutningen var en felles beslutning i samsvar med artikkel 231 nr. 5 i direktiv 2009/138/EF, eller om den er truffet av 

gruppetilsynsmyndigheten i samsvar med artikkel 231 nr. 6 i direktiv 2009/138/EF. 

b) Begrunnelsen for beslutningen. 

c) Navnene på tilknyttede foretak som er omfattet av anvendelsesområdet for den interne modellen for beregning av gruppens 

solvenskapitalkrav. 

d) Navnene på tilknyttede foretak som har tillatelse til å benytte den gruppeinterne modellen for beregning av sitt 

solvenskapitalkrav. 

e) Dersom det er relevant, risikoene og de største forretningsenhetene som er omfattet av den partielle interne modellen. 

f) Fra hvilken dato solvenskapitalkravet angitt i bokstav c) og d) skal beregnes ved hjelp av den gruppeinterne modellen. 
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g) Dersom det er relevant, vilkårene som gjelder for tillatelsen til å benytte den gruppeinterne modellen, og begrunnelsen for 

disse vilkårene. 

h) Dersom det er relevant, et krav om at foretaket skal utarbeide og legge fram en plan om å utvide den interne modellens 

anvendelsesområde, herunder en beskrivelse av og tidsramme for planen. 

i) Dersom det er relevant, den godkjente integreringsteknikken som skal brukes til å integrere den partielle interne modellen i 

solvenskapitalkravets standardformel. 

3. Ved avslag på søknad om å benytte den gruppeinterne modellen skal gruppetilsynsmyndigheten ta med i beslutningen en 

kort beskrivelse av de delene eller aspektene ved den interne modellen som ikke oppfyller kravene til å benytte en gruppeintern 

modell, samt en nøyaktig henvisning til kravene som ikke er oppfylt. Meldingen skal også angi at avslaget ikke er ensbetydende 

med at andre krav er blitt vurdert som oppfylt. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


