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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2016 

av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for aksjeindeksen for den symmetriske 

justeringen av standardkapitalkravet for aksjerisiko 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. 2 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre at aksjeindeksen måler markedsprisen for en diversifisert portefølje av aksjer som er representativ for den 

typen aksjer som vanligvis innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak i henhold til artikkel 172 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2), bør den bestå av flere eksisterende aksjeindekser for de relevante markedene. 

For at nivåene på aksjeindeksene skal være sammenlignbare, bør nivået på hver indeks i begynnelsen av den aktuelle 

tidsperioden nevnt i artikkel 106 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF, settes til 100 prosentpoeng. 

2) Verdien av en aksjeindeks svinger i løpet av dagen. Det er derfor nødvendig å klargjøre hvilken verdi som skal benyttes 

for en bestemt dag. Ettersom fondsbørsene ikke er åpne for handel hver dag, er det også nødvendig å angi for hvilke 

dager aksjeindeksnivåene skal beregnes. Derfor bør begrepene «sluttnivå» og «virkedag» defineres. 

3) Aksjeindeksen bør oppfylle kravene i artikkel 172 i delegert forordning (EU) nr. 2015/35. 

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 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet ved 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «sluttnivå» aksjeindeksens sluttverdi på referansedagen som offentliggjort av tilbyderen av aksjeindeksen, 

2) «virkedag» alle andre dager enn lørdager og søndager. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 12.11.2015, s. 18, 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). 

(3) 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 

Beregning av aksjeindeksen 

1.  Nivået på aksjeindeksen nevnt i artikkel 106 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF skal fastsettes for hver virkedag. 

Nivået på aksjeindeksen for en bestemt virkedag skal være summen av bidragene fra alle aksjeindeksene i vedlegget på den 

aktuelle virkedagen. 

For hver aksjeindeks i vedlegget skal bidraget for en bestemt virkedag være produktet av dens normaliserte nivå for virkedagen 

og aksjeindeksens respektive vekt i samsvar med det som er angitt i vedlegget. 

2.  For hver aksjeindeks i vedlegget skal dens normaliserte nivå for en bestemt virkedag være dens sluttnivå samme virkedag 

dividert med dens sluttnivå den første dagen i den 36-månedersperioden som avsluttes den virkedagen aksjeindeksnivået 

beregnes for, i samsvar med definisjonen i artikkel 172 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2015/35. Dersom aksjeindeksens 

sluttnivå for en bestemt dag ikke er tilgjengelig, skal siste sluttnivå før nevnte dag benyttes. 

Artikkel 3 

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 

 _____  
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VEDLEGG 

Aksjeindekser og vekter 

Aksjeindekser (prisindekser) Vekter 

AEX 0,14 

CAC 40 0,14 

DAX 0,14 

FTSE All-Share Index 0,14 

FTSE MIB Index 0,08 

IBEX 35 0,08 

Nikkei 225 0,02 

OMX Stockholm 30 Index 0,08 

S&P 500 0,08 

SMI 0,02 

WIG30 0,08 

 


