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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2018/165

6.9.2018

2018/EØS/60/11

av 31. januar 2018
om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for
rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2017 til 30. mars 2018 i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring(*)
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 77e nr. 2 tredje ledd, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

For å sikre ensartede vilkår for forsikrings- og gjenforsikringsforetaks beregning av forsikringstekniske avsetninger og
basiskapital i henhold til direktiv 2009/138/EF bør det for hver referansedato fastsettes tekniske opplysninger om
relevante risikofrie rentekurver, om grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differanser for beregning av matchingjusteringen og om volatilitetsjusteringer.

2)

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene, som er basert på markedsdata som gjelder
ved utgangen av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordning får anvendelse
på. Den 9. januar 2018 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen
tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av desember 2017. Disse opplysningene ble offentliggjort
9. januar 2018 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF.

3)

Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordning trer i kraft
snarest mulig.

4)

Av hensyn til tilsynet er det nødvendig at forsikrings- og gjenforsikringsforetak benytter de samme tekniske
opplysningene ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine
vedkommende myndigheter. Denne forordning bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for rapportering
som denne forordning får anvendelse på.

5)

For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det, når det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av
den relevante risikofrie rentekurven, behørig begrunnet å vedta tiltakene fastsatt i denne forordning i samsvar med
artikkel 8, sammenholdt med artikkel 4, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
1. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av
forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2017 til 30. mars 2018.
2. For hver relevant valuta skal de tekniske opplysningene som benyttes til å beregne det beste estimatet i samsvar med
artikkel 77 i direktiv 2009/138/EF, matching-justeringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i
samsvar med artikkel 77d i nevnte direktiv, være følgende:
a) Den relevante risikofrie rentekurven fastsatt i vedlegg I.
b) De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for beregning av matching-justeringen fastsatt i vedlegg II.
c) For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III.
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 3.2.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2018 av 31. mai 2018
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.
(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1.
(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for
medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13).
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Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 31. desember 2017.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 31. januar 2018.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 31 av 3.2.2018, s. 5–81.]
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