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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1844 

av 23. november 2018 

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) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450(2) fastsettes rapporteringsmalene som forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak samt deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede 

finansielle holdingselskaper skal bruke til innberetning til tilsynsmyndighetene av opplysninger som er nødvendige for 

tilsynsformål. 

2) I delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1542(3), som endret reglene for beregning av lovfestede kapitalkrav for 

visse kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak, ble det innført en ny eiendelsklasse 

for kvalifiserte infrastrukturforetak med et særskilt kapitalkrav. For å sikre at tilsynsmyndighetene mottar de nødvendige 

opplysningene også om forsikrings- og gjenforsikringsforetaks infrastrukturforetaksinvesteringer, med et detaljnivå som 

kan sammenlignes med det som gjelder for de andre eiendelsklassene som inngår i beregningen av markeds-

risikomodulen, bør de relevante rapporteringsmalene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 tilpasses for å 

ta hensyn til disse endringene. 

3) Bestemmelser om riktig bruk av tegn for uttrykk og enhetlige valutakurser er avgjørende for å forbedre sammenhengen 

mellom og kvaliteten på de opplysningene som rapporteres i forbindelse med historiske data angitt i en annen valuta enn 

rapporteringsvalutaen. Artikkel 2 og 3 er derfor blitt endret for å forbedre kvaliteten på opplysningene som innberettes. 

4) Maler for variasjonsanalyse har til formål å forklare, ved hjelp av økonomiske parametrer, hvorfor og hvordan foretakets 

situasjon har utviklet seg i løpet av året. Ettersom berørte parter har identifisert en rekke områder som kan forbedres og 

ytterligere klargjøres, er det nødvendig med visse endringer av veiledningene til malene S.29.01–S.29.04. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 bør derfor endres. 

6) Redaksjonelle feil i veiledningene til malene, noe som kan føre til inkonsekvente og villedende opplysninger og dermed 

påvirke kvaliteten på tilsynsprosessen, bør rettes. Det er derfor nødvendig med enkelte korrigeringer, hovedsakelig med 

hensyn til manglende rapporteringsposter eller opplysninger under «General comments» og manglende celler under 

«Instructions». 

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

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 26.11.2018, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2019 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) 2015/2450 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). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1542 av 8. juni 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 med hensyn til 

beregning av lovfestede kapitalkrav for visse kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak (infrastruktur-

foretak) (EUT L 236 av 14.9.2017, s. 14). 
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8) 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(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1) I artikkel 2 skal ny bokstav d) lyde: 

«d) Alle datapunkter skal uttrykkes som positive verdier, unntatt i følgende tilfeller: 

i) De er av motsatt art sammenlignet med postens naturlige beløp. 

ii) Datapunktets art gjør det mulig å rapportere positive og negative verdier. 

iii) Det kreves et annet rapporteringsformat i henhold til de respektive veiledningene fastsatt i vedleggene.» 

2) I artikkel 3 skal nytt nr. 4a lyde: 

«4a. Ved angivelse av verdiene av historiske data som er angitt i en annen valuta enn rapporteringsvalutaen, skal verdier 

som gjelder tidligere rapporteringsperioder, omregnes til rapporteringsvalutaen på grunnlag av sluttkursen på den siste 

dagen i den aktuelle rapporteringsperioden som omregningskursen er tilgjengelig for.» 

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

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

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

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

Artikkel 2 

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

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

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

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

Artikkel 3 

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 23. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den euro-

peiske 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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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 299 av 26.11.2018, s. 7–54.] 


