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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2451 

av 2. desember 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for og strukturen på offentliggjøringen 

av bestemte opplysninger fra tilsynsmyndigheter 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 31 nr. 5 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å fremme et ensartet nivå på tilsynsmyndigheters gjennomsiktighet og ansvarlighet og for å sikre at opplysningene 

som offentliggjøres i samsvar med artikkel 31 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF, er lett tilgjengelige og sammenlignbare, er 

det nødvendig å fastsette felles regler for strukturen og formatet på offentliggjøringen av slike opplysninger. 

2) For å sikre ensartede vilkår for offentliggjøringen som kreves i henhold til artikkel 31 nr. 2 bokstav c) og d) i direktiv 

2009/138/EF, bør tilsynsmyndigheter benytte særlige maler. 

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

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

4) 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(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Offentliggjøring av opplysninger om lover, forskrifter og generelle veiledninger 

Tilsynsmyndighetene skal framlegge opplysningene som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 31 nr. 2 bokstav a) i direktiv 

2009/138/EF, under følgende overskrifter: 

a)  Unionens regelverk på forsikringsområdet som får direkte anvendelse på hjemstatens territorium. 

b)  Nasjonale lover, forskrifter og generelle veiledninger på forsikringsområdet som innarbeider eller er basert på unionsretten, 

eller som på annen måte gjelder for hjemstaten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1224, 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 

Offentliggjøring av opplysninger om tilsynsprosessen 

1.  Tilsynsmyndighetene skal framlegge opplysningene som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 31 nr. 2 bokstav b) i 

direktiv 2009/138/EF, i den rekkefølgen som oppgavene angis i artikkel 36 nr. 2 bokstav a)–f) i direktiv 2009/138/EF. 

2.  Som del av den offentliggjøringen skal tilsynsmyndighetene legge fram en generell oversikt over hvordan de 

gjennomførte tilsynet og evalueringen omhandlet i artikkel 36 i direktiv 2009/138/EF. 

Artikkel 3 

Offentliggjøring av aggregerte statistiske opplysninger 

Tilsynsmyndigheter som gir opplysningene som kreves i henhold til artikkel 31 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2009/138/EF, artikkel 

316 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(1) og vedlegg XXI til nevnte delegerte forordning, skal offentliggjøre 

opplysningene ved hjelp av malen i vedlegg I, i samsvar med veiledningen i vedlegg II. 

Artikkel 4 

Offentliggjøring av opplysninger om utøvelsen av valgmuligheter i henhold til direktiv 2009/138/EF 

Tilsynsmyndigheter som gir opplysningene som kreves i henhold til artikkel 31 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2009/138/EF, skal 

offentliggjøre opplysningene ved hjelp av malen i vedlegg III. 

Artikkel 5 

Offentliggjøring av opplysninger om tilsynets mål, funksjoner og aktiviteter 

Tilsynsmyndighetene skal framlegge opplysningene som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 31 nr. 2 bokstav e) i direktiv 

2009/138/EF, under følgende overskrifter: 

a)  Tilsynets mål. 

b)  Tilsynets hovedfunksjoner. 

c)  Hovedområdene for pågående eller planlagt tilsynsaktivitet. 

Artikkel 6 

Strukturen på offentliggjøringen på tilsynsmyndighetens nettsted 

Når tilsynsmyndigheter gjør opplysningene angitt i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF tilgjengelige på internett, skal de 

påse at slike opplysninger framlegges under følgende overskrifter: 

a) «Lover, forskrifter og generelle veiledninger» med hensyn til kravet i artikkel 31 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/138/EF. 

b) «Tilsynsprosessen» med hensyn til kravet i artikkel 31 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2009/138/EF. 

  

(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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c) «Aggregerte statistiske opplysninger» med hensyn til kravet i artikkel 31 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2009/138/EF. 

d) «Utøvelse av valgmuligheter i henhold til direktiv 2009/138/EF» med hensyn til kravet i artikkel 31 nr. 2 bokstav d) i 

direktiv 2009/138/EF. 

e) «Tilsynets formål, hovedfunksjoner og aktiviteter» med hensyn til kravet i artikkel 31 nr. 2 bokstav e) i direktiv 

2009/138/EF. 

Artikkel 7 

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 2. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1227-1284.] 


