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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2102 

av 27. november 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til offentliggjøring av opplysninger 

som brukes i beregningen av justeringen for den tapsabsorberende evnen til utsatte skatter(*) 

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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/981(2) er delegert forordning (EU) 2015/35(3) blitt endret for å innføre 

ytterligere prinsipper om utsatt skatt for å sikre like konkurransevilkår i Unionen. Visse maler fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452(4) bør tilpasses for å ta hensyn til disse endringene. 

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

3) Endringene i delegert forordning (EU) 2015/35, som innfører krav om offentliggjøring av opplysninger som benyttes i 

beregningen av justeringen for den tapsabsorberende evnen til utsatte skatter, får anvendelse fra 1. januar 2020. 

Endringene fastsatt i denne forordningen gjøres for å innarbeide disse kravene i de relevante malene fastsatt i 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452. Denne forordningen bør derfor få anvendelse fra samme dato. 

4) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

5) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, 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 318 av 10.12.2019, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2020 av 12. juni 2020 

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

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

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/981 av 8. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 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 161 av 18.6.2019, s. 1). 

(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) 2015/2452 av 2. desember 2015 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 (EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1285). 

(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 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

2021/EØS/3/23 



Nr. 3/314 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 gjøres følgende endringer: 

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

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

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 27. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 318 av 10.12.2019, s. 8–12.] 


