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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1800 

av 11. oktober 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for plasseringen av eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser 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. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 111 nr. 1 bokstav n) i direktiv 2009/138/EF skal plasseringen av eksterne kredittvurderingsinsti-

tusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser ved beregning av solvenskapitalkravet (heretter kalt 

«plasseringen») være i samsvar med anvendelsen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger ved 

beregning av kapitalkravene for kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner som definert i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2). 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799(3) fastsettes tilordningsmetoden for anvendelsen av 

eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger ved beregning av kapitalkravene for kredittinstitusjoner og 

finansinstitusjoner, særlig reglene for hvordan de relevante kredittvurderingene skal tilordnes de seks risikoklassene 

fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Når det gjelder beregningen av solvenskapitalkravet, er det i artikkel 3 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/35(4) fastsatt at plasseringen skal skje i henhold til et system med sju risikoklasser i stedet for systemet med seks 

risikoklasser som er fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013, og som anvendes i tilordningsmetoden for kreditt-

institusjoner og finansinstitusjoner. 

4) For å sikre det samsvaret som kreves i henhold til artikkel 111 nr. 1 bokstav n) i direktiv 2009/138/EF, foretas 

plasseringen i henhold til tilordningsmetoden for kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner, eventuelt med endringer for 

å ta hensyn den ekstra risikoklassen som er fastsatt i det kredittkvalitetssystemet som er relevant for beregningen av 

solvenskapitalkravet. 

5) Ved denne forordning fastsettes en plasseringsordning basert på kvantitative og kvalitative faktorer. For å skape balanse 

mellom tilsynshensyn og markedshensyn er det nødvendig å unngå unødige vesentlige ulemper for de eksterne 

kredittvurderingsinstitusjonene som har mer begrensede kvantitative opplysninger fordi de har kommet senere inn på 

markedet. Dersom mengden av kvantitative opplysninger er begrenset, bør de kvantitative faktorene derfor tillegges 

mindre vekt ved tilordningen. Tilordningen bør oppdateres når dette er nødvendig for å gjenspeile kvantitative 

opplysninger som er innhentet etter denne forordnings ikrafttredelse.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 12.10.2016, 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. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 av 7. oktober 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

tilordning av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger med hensyn til kredittrisiko i samsvar med artikkel 136 nr. 1 og 

artikkel 136 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 275 av 12.10.2016, s. 3). 

(4) 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) Plasseringsordningene får anvendelse på kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsinstitusjoner som er 

kredittvurderingsbyråer, og som er registrert eller har tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1060/2009(1), eller fra sentralbanker som utsteder kredittvurderinger som er unntatt fra anvendelsen av nevnte 

forordning, samt på kredittvurderinger som er godkjent av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1060/2009. 

7) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som de europeiske tilsynsmyndighetene 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet, Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner og Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) har framlagt for Kommisjonen. 

8) Den 29. mars 2016 underrettet Kommisjonen Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyndighetene om at den hadde til 

hensikt å godkjenne utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder med endringer med henblikk på å oppnå balanse 

mellom et solid tilsyn og behovet for å unngå ytterligere konsentrasjon i et allerede svært konsentrert kredittvurderings-

marked dominert av tre store eksterne kredittvurderingsinstitusjoner med en samlet markedsandel på ca. 90 %. I sin 

melding understreket Kommisjonen særlig behovet for å unngå automatisk anvendelse etter tre år av en mer konservativ 

tilordning på alle eksterne kredittvurderingsinstitusjoner som ikke hadde utstedt et tilstrekkelig antall kredittvurderinger, 

uansett kvaliteten på disse, ettersom dette kunne risikere å skape en reguleringsmessig hindring for adgang til markedet 

og undergrave den konkurransemessige stillingen til mindre/nyere eksterne kredittvurderingsinstitusjoner bare fordi de 

ikke utsteder så mange kredittvurderinger som store, etablerte foretak. I sin formelle uttalelse av 12. mai 2016 bekreftet 

Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyndighetene sin opprinnelige holdning og framla ikke nye tekniske 

gjennomføringsstandarder endret i samsvar med Kommisjonens endringsforslag. 

9) For å oppnå balanse mellom et solid tilsyn og konkurranse på kredittvurderingsmarkedet bør utkastet til tekniske 

gjennomføringsstandarder endres når det gjelder bestemmelser som kan medføre unødige vesentlige ulemper for 

mindre/nyere eksterne kredittvurderingsinstitusjoner fordi de har kommet senere inn på markedet, særlig bestemmelsene 

om en mer konservativ behandling dersom mengden av opplysninger er begrenset, om en ny tilordning som skal tre i 

kraft automatisk fra og med 2019, om gjennomgåelse av tilordningen og om tilordningstabellene som skal anvendes fra 

og med 2019. 

10) De europeiske tilsynsmyndighetene 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 bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2), interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i samsvar med 

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

markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(4). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger skal plasseres på en objektiv skala for risikoklasser slik som angitt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(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). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 275 av 12.10.2016, s. 22–26.] 


