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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(*) 

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 111 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Søknader fra forsikrings- og gjenforsikringsforetak om tillatelse til å benytte foretaksspesifikke parametrer bør 

utarbeides på et forsiktig og realistisk grunnlag og bør inneholde alle opplysninger som er nødvendige for 

tilsynsmyndighetenes vurdering. Søknaden bør inneholde en vurdering av hvordan kriteriene for dataenes fullstendighet, 

nøyaktighet og hensiktsmessighet vil bli oppfylt. 

2) For å sikre at tilsynsmyndigheten kan treffe beslutning på et ensartet grunnlag, bør det presiseres hvilke opplysninger et 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak skal gi i søknaden. 

3) Søknaden om tillatelse til å benytte foretaksspesifikke parametrer er en strategisk beslutning som treffes med henblikk 

på risikostyring og kapitalplanlegging. Ettersom administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet har det endelige 

ansvaret for overholdelse av gjeldende bestemmelser som angitt i artikkel 40 i direktiv 2009/138/EF, bør det foretas en 

grundig vurdering av dets medvirkning i beslutningsprosessen om søknaden. 

4) Det bør fastsettes regler som gir tilsynsmyndighetene mulighet til å vedta egnede framgangsmåter. Det bør fastsettes nærmere 

regler for tilsynsmyndighetenes vurdering og godkjenning av søknader. De bør tilpasses søknadenes kompleksitet slik at 

godkjenningsprosessen kan gjennomføres på en effektiv måte. Alt etter hvor kompleks søknaden er, kan godkjennings-

prosessen ta mindre enn seks måneder. 

5) Beslutningen om å søke om tillatelse til å benytte foretaksspesifikke parametrer bør ikke treffes bare på grunnlag av et 

ønske om å redusere kapitalkravet. Bruken av foretaksspesifikke parametrer bør likevel ikke være til hinder for at et 

foretak kan gå tilbake til standardparametrene dersom de foretaksspesifikke parametrene ikke lenger gjenspeiler 

foretakets risikoprofil, men i så fall bør foretaket underrette tilsynsmyndigheten om grunnene til at disse parametrene 

ikke lenger er egnet. 

6) Framgangsmåtene for godkjenning forutsetter løpende kommunikasjon mellom tilsynsmyndighetene og forsikrings- og 

gjenforsikringsforetakene. Dette omfatter kommunikasjon før en formell søknad inngis til tilsynsmyndighetene og etter 

at en søknad er blitt godkjent gjennom tilsynsprosessen. En slik løpende kommunikasjon er nødvendig for å sikre at 

tilsynsmyndighetenes vurderinger bygger på relevante og ajourførte opplysninger. 

7) Som en del av godkjenningsprosessen bør tilsynsmyndighetene blant annet vurdere dataene som er brukt ved beregning 

av de foretaksspesifikke parametrene, og de bør verifisere om dataene som er brukt, oppfyller kriteriene for datakvalitet 

i artikkel 219 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2). For å oppfylle kravet i artikkel 219 i nevnte forordning 

om at dataene skal være fullstendige, bør foretaket bruke de foretaksspesifikke parameterverdiene som er beregnet ved 

bruk av den godkjente metoden med de nyeste relevante dataene. 

8) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak kan bare erstatte et delsett av standardparametrer i forsikringsrisikomodulene med 

foretaksspesifikke parametrer. Dette innebærer at noen av de inndataene som benyttes til å beregne disse parametrene, vil være 

likeverdige eller identiske med inndataene som benyttes ved beregning av forsikringstekniske avsetninger.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 25.3.2015, s. 8, 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) 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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9) På grunn av den gjensidige avhengigheten mellom ulike søknader om godkjenning i henhold til direktiv 2009/138/EF bør 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket når det søker om godkjenning av foretaksspesifikke parametrer, underrette 

tilsynsmyndigheten om andre søknader som gjelder postene nevnt i artikkel 308a nr. 1 i direktiv 2009/138/EF, som det har 

inngitt eller planlegger å inngi i løpet av de kommende seks månedene. Et slikt krav er nødvendig for å sikre at tilsynsvurde-

ringene bygger på åpne og upartiske opplysninger. 

10) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

11) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner 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 interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(1). 

12) 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 

Søknad om godkjenning av bruk av foretaksspesifikke parametrer 

1. Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal sende tilsynsmyndigheten en skriftlig søknad om tillatelse til å benytte 

foretaksspesifikke parametrer for å erstatte et delsett av parametrer i standardformelen. 

2. Søknaden skal inngis på et av de offisielle språkene i den medlemsstaten der forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har 

sitt hovedkontor, eller på et annet språk som er avtalt med tilsynsmyndigheten. 

3. Søknaden fra forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal inneholde følgende: 

a) Dokumentasjon på forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets interne beslutningsprosess i forbindelse med søknaden. 

b) Angivelse av ønsket startdato for bruk av foretaksspesifikke parametrer. 

c) Det delsettet av standardparametrer som ønskes erstattet med foretaksspesifikke parametrer. 

d) For hvert segment den standardmetoden som er benyttet, og den forsikrings- eller gjenforsikringsforetaksspesifikke param-

eterverdien som er beregnet ved bruk av denne metoden. 

e) Beregningen av den foretaksspesifikke parameteren som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket søker om tillatelse til å 

benytte, og opplysninger som viser at beregningen er forsvarlig. 

f) Dokumentasjon på at dataene som er benyttet ved beregning av foretaksspesifikke parametrer, er fullstendige, nøyaktige og 

hensiktsmessige og oppfyller kravene i artikkel 219 i delegert forordning (EU) 2015/35. 

g) En begrunnelse som viser hvorfor hver enkelt standardisert metode som er brukt til å beregne den foretaksspesifikke 

parameteren for det enkelte segment, gir det mest nøyaktige resultatet med hensyn til oppfyllelsen av kravene i artikkel 101 

i direktiv 2009/138/EF. 

4. I tillegg til opplysningene angitt i nr. 3 skal søknaden også inneholde en liste over alle andre søknader som forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetaket har inngitt eller planlegger å inngi i løpet av de kommende seks månedene om godkjenning av 

noen av postene oppført i artikkel 308a nr. 1 i direktiv 2009/138/EF, med relevante søknadsdatoer.  

  

(1) 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 

Resultatenes nøyaktighet 

Når de dokumenterer resultatenes nøyaktighet, skal forsikrings- og gjenforsikringsforetakene vurdere om den standardiserte 

metoden er egnet for foretakets data, om deres forutsetninger er oppfylt, og om dataene er relevante for foretakets risikoprofil. 

Artikkel 3 

Tilsynsmyndighetenes vurdering av valget av parametrer og metoden for beregning av parametrer 

1. Tilsynsmyndigheten skal vurdere forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets valg av 

a) parametrer som skal erstattes, ved å vurdere om bruken av foretaksspesifikke parametrer bedre gjenspeiler foretakets 

forsikringsrisikoprofil, 

b) segmenter som parametrene er beregnet for, ved å vurdere om bruken av foretaksspesifikke parametrer bedre gjenspeiler 

foretakets forsikringsrisikoprofil. 

2. Tilsynsmyndighetene skal vurdere foretakets begrunnelse for valget av den standardiserte metoden for beregning av 

foretaksspesifikke parametrer. Når tilsynsmyndighetene foretar denne vurderingen, skal de vurdere om forutsetningene med 

hensyn til standardiserte metoder er oppfylt, og om dataene er relevante for foretakets risikoprofil. 

Artikkel 4 

Vurdering av søknaden 

1. Tilsynsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden fra forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket. 

2. Tilsynsmyndigheten skal bekrefte om søknaden er fullstendig innen 30 dager etter at den ble mottatt. Tilsynsmyndigheten 

skal anse en søknad om godkjenning av bruken av foretaksspesifikke parametrer som fullstendig dersom den inneholder alle 

opplysningene og dokumentasjonen fastsatt i artikkel 1 nr. 3 og 4. Dersom tilsynsmyndigheten fastslår at søknaden ikke er 

fullstendig, skal den umiddelbart underrette forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket om at saksbehandlingsfristen på seks 

måneder ikke har begynt å løpe, med en nærmere begrunnelse for hvorfor søknaden ikke anses å være fullstendig. 

3. Selv om tilsynsmyndigheten har bekreftet at en søknad er fullstendig, skal den likevel kunne anmode om 

tilleggsopplysninger dersom dette er nødvendig for å utføre vurderingen. Anmodningen skal angi hvilke tilleggsopplysninger 

som kreves, og en begrunnelse for anmodningen. 

4. Vurderingen av søknaden kan medføre at tilsynsmyndigheten anmoder foretaket om å justere måten det har til hensikt å 

anvende den foretaksspesifikke parameteren på. Dersom tilsynsmyndigheten fastslår at det er mulig å godkjenne bruken av en 

foretaksspesifikk parameter med visse justeringer, skal den uten unødig opphold skriftlig underrette forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket om de justeringene som kreves. 

5. Dagene mellom datoen for tilsynsmyndighetens anmodning om slike opplysninger eller justeringer og datoen når 

tilsynsmyndighetene mottar slike opplysninger, inngår ikke i seksmånedersfristen angitt i nr. 7. 

6. Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal underrette tilsynsmyndigheten om enhver endring av opplysningene i 

søknaden. Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak underretter tilsynsmyndigheten om en endring av søknaden, skal 

dette behandles som en ny søknad, med mindre 

a) endringen skyldes en anmodning fra tilsynsmyndigheten om tilleggsopplysninger eller justeringer, eller 

b) tilsynsmyndigheten finner det godtgjort at endringen ikke i vesentlig grad vil berøre dens vurdering av søknaden. 

7. Tilsynsmyndigheten skal sikre at den treffer beslutning om søknaden innen seks måneder etter at den har mottatt en 

fullstendig søknad. 
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Artikkel 5 

Beslutning om søknaden 

1. Dersom tilsynsmyndigheten avslår søknaden, skal den begrunne beslutningen. Tilsynsmyndigheten skal godkjenne 

søknaden bare dersom den godtar begrunnelsen for å erstatte et delsett av parametrer i standardformelen. 

2. Når tilsynsmyndigheten har truffet en beslutning om en søknad, skal den omgående formidle dette skriftlig til forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetaket på samme språk som i søknaden. 

3. Tilsynsmyndigheten kan beslutte å godkjenne søknaden for bare noen av segmentene eller parametrene søknaden gjelder. 

Artikkel 6 

Tilbakekalling av tilsynsmyndighetens godkjenning 

Tilsynsmyndigheten kan tilbakekalle en tillatelse den har gitt et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak til å anvende metoden 

for foretaksspesifikke parametrer, når 

a) et foretak som har fått tillatelse til å anvende foretaksspesifikke parametrer, ikke lenger oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 

101 i direktiv 2009/138/EF og artikkel 218, 219 og 220 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35, 

b) et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i behørig begrunnede tilfeller ønsker å gå tilbake til standardparametrene og 

sender tilsynsmyndigheten en anmodning med en begrunnelse for at foretaksspesifikke parametrer er uegnet, og framlegger 

dokumentasjon på dette. 

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 24. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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