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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2190 

av 24. november 2017 

om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og malene for rapporten om solvens 

og finansiell stilling 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 56 fjerde ledd og artikkel 256 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er nødvendig å lette ensartet offentliggjøring og forbedre kvaliteten på de opplysningene som offentliggjøres som 

fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452(2). 

2) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de handler om framgangsmåtene og 

malene for offentliggjøring av rapporten om solvens og finansiell stilling. For å sikre sammenheng mellom disse 

bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene, 

herunder investorer som er tredjestatsborgere, å få oversikt over og tilgang til dem er det ønskelig at alle tekniske 

gjennomføringsstandarder som kreves i henhold til artikkel 56 og artikkel 256 nr. 5 i direktiv 2009/138/EU, samles i én 

enkelt forordning. 

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

(Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner, EIOPA) har framlagt for Kommisjonen. 

4) EIOPA har fulgt framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(3) for 

å utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder, holdt åpne offentlige høringer om utkastet som ligger til grunn 

for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessent-

gruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet ved artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 bør derfor endres. 

6) En rekke mindre redaksjonelle feil i veiledningene til malene i forordning (EU) 2015/2452 bør også rettes. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringsbestemmelser 

Vedlegg II og III til gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 25.11.2017, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

framgangsmåtene for, formatene på og malene for rapportering om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/138/EF (EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1285). 

(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 kommi-

sjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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Artikkel 2 

Rettelser 

Vedlegg I, II og III til gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 rettes i samsvar med vedlegg II 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 24. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 310 av 25.11.2017, s. 32–45.] 


