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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1868 

av 20. oktober 2016 

om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene 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 35 nr. 10 tredje ledd, artikkel 244 nr. 6 tredje ledd og 

artikkel 245 nr. 6 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 2. april 2016 trådte delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467(2) om endring av delegert forordning (EU) 2015/35(3) i 

kraft. Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 ble det innført en ny eiendelsklasse for kvalifiserte infrastrukturinves-

teringer i tilsynsregelverket for forsikring. For denne nye infrastruktureiendelsklassen ble det fastsatt kriterier for å sikre at disse 

investeringene har en forsvarlig risikoprofil og får en endret kalibrering, noe som medfører lavere kapitalkrav dersom de strenge 

kriteriene oppfylles. 

2) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 ble den særlige behandlingen i delegert forordning (EU) 2015/35 av 

europeiske venturekapitalfond og europeiske fond for sosialt entreprenørskap utvidet til også å gjelde europeiske langsiktige 

investeringsfond, og nevnte delegerte forordnings artikkel 168 ble endret slik at aksjer som omsettes på en multilateral 

handelsfasilitet (MHF), behandles på tilsvarende måte som dem som omsettes på regulerte markeder. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450(4) fastsetter de rapporteringsmalene som forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak må bruke for å innberette de opplysningene til tilsynsmyndighetene som er nødvendige for tilsynsformål. 

For å sikre at tilsynsmyndighetene får de opplysningene som er nødvendige for tilsynsprosessen, også om kvalifiserte infra-

strukturinvesteringer som er foretatt av forsikrings- og gjenforsikringsforetak, og om investeringer i europeiske langsiktige 

investeringsfond og aksjer som omsettes på en MHF, bør malene for disse foretakenes rapportering til tilsynsmyndighetene, som 

fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450, endres. 

4) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 omfatter flere mindre redaksjonelle feil som bør rettes. 

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

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) har framlagt for Kommisjonen. 

6) Den europeiske tilsynsmyndighet (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(5). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 286 av 21.10.2016, s. 35, 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) 2016/467 av 30. september 2015 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 med hensyn 

til beregning av lovfestede kapitalkrav for flere kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak (EUT L 85 av 

1.4.2016, s. 6). 

(3) 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). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene 

for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT  

L 347 av 31.12.2015, s. 1). 

(5) 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 kommisjons-

beslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringsbestemmelser 

I gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

3) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

4) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 2 

Rettelser 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/2450 rettes i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

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 20. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 ______  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 286 av 21.10.2016, s. 37–69.] 


