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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(*) 

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 109a nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For beregningen av helseforsikringsrisikomodulen i standardformelen for solvenskapitalkravet bør standardavvikene for 

premie- og reserverisiko fastsettes i tilknytning til særlige nasjonale lovgivningsmessige tiltak som gjør det mulig for 

forsikrings- og gjenforsikringsforetak å dele utbetalinger ved forsikringskrav som gjelder helserisikoer. 

2) Slike standardavvik bør fastsettes bare i forbindelse med Zorgverzekeringswet (syketrygdloven), som fastsetter en 

obligatorisk grunnleggende helseforsikring (basisverzekering) i Nederland (heretter kalt «utjevningsordningen for 

helserisiko i Nederland»). Ifølge en undersøkelse fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepen-

sjoner er utjevningsordningen for helserisiko i Nederland den eneste ordningen i Unionen som oppfyller kriteriene 

fastsatt i artikkel 109a nr. 4 og 5 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ved fastsettelse av standardavvikene i denne forordning er det tatt hensyn til beregningene framlagt av De 

Nederlandsche Bank. 

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

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

5) 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 kostna-

dene 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(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Standardavvik 

Ved beregning av helseforsikringsrisikomodulen for forsikring mot utgifter til medisinsk behandling og proporsjonal 

gjenforsikring som er omfattet av utjevningsordningen for helserisiko i Nederland, skal forsikrings- og gjenforsikringsforetak 

bruke følgende standardavvik: 

a)  2,7 % for premierisiko i NSLT-helseforsikring. 

b)  5 % for reserverisiko i NSLT-helseforsikring. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 12.11.2015, s. 9, 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). 

2020/EØS/45/54 



Nr. 45/784 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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 11. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


