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Finanstilsy net v il m ed dette gi oppdatert inform asjon om det kom m ende europeiske soliditetsregelv erket for
forsikringsselskaper, Solv ens II. Det v ises til tidligere kom m unikasjon, herunder brev av 2 1 . desem ber 2 01 1 til alle
forsikringsselskaper og inform asjon på Finanstilsy nets nettsider.

Tidspunkt for ikrafttredelse av Solvens II
Tidspunktet for ikrafttredelse av Solv ens II blir utsatt i forhold til tidsplanen som har v ært kom m unisert tidligere.
Dette sky ldes forsinkelser i forhandlingene om endringer i Solv ens II-direktiv et gjennom det såkalte Om nibus IIdirektiv et. Det er foreløpig ikke fastsatt en rev idert tidsplan, og det er usikkert når en slik tidsplan v il foreligge.
Etter Finanstilsy nets v urdering v il full ikrafttredelse av Solv ens II finne sted tidligst 1 . januar 2 01 5, m en en
y tterligere utsettelse kan ikke utelukkes.

Konsekvensanalyse av forslag knyttet til langsiktige garantier
Det skal nå gjennom føres om fattende konsekv ensberegninger av en del sentrale forslag som diskuteres i Om nibus IIprosessen. Dette gjelder tiltak kny ttet til langsiktige garantier, som hov edsakelig om fatter ulike forslag til
justeringer av rentekurv en for diskontering av forpliktelsene, m ed sikte på å redusere sv ingningene i selskapenes
kapital og kapitalkrav . Resultatene av beregningene skal oppsum m eres i en rapport som etter planen skal foreligge
v ed utgangen av juni 2 01 3 . Resultatene v il utgjøre et sentralt grunnlag for de v idere forhandlingene og endelig
v edtak av Om nibus II.
Finanstilsy net har bedt 5 norske forsikringsselskaper delta i konsekv ensberegningene, m en åpner også for friv illig
deltakelse fra andre selskaper. De tekniske spesifikasjonene for undersøkelsen ble publisert 2 8. januar 2 01 3 , m ed
frist for innlev ering innen utgangen av m ars 2 01 3 . For nærm ere inform asjon v ises det til Finanstilsy nets nettsider:
http://www.finanstilsy net.no/no/Forsikring-og-pensjon/Skadeforsikring/Tem a/Solv ens-II/LTGA/

Midlertidige tiltak før ikrafttredelse av Solvens II
Den europeiske forsikringstilsy nsm y ndigheten EIOPA peker på at gjeldende regelv erk er lite risikosensitiv t og for lite
spesifisert til at det gir grunnlag for harm onisering m ellom landene. EIOPA planlegger derfor m idlertidige tiltak
som legger til rette for at deler av Solv ens II-regelv erket kan anv endes fra 2 01 4 . Dette v il kunne om fatte krav til
selskapenes risikosty ring og internkontroll, herunder egenv urdering av risiko og solv ens (ORSA), krav til
tilsy nsm essig oppfølging, krav til forhåndsdialogen for interne m odeller sam t krav til innrapportering.
Anbefalingen fra EIOPA v il antakelig bli publisert for offentlig høring i 1 . halv år 2 01 3 . Det foreligger en uttalelse
fra EIOPA som beskriv er grunnlaget for det v idere arbeidet:
https://eiopa.europa.eu/fileadm in/tx_dam /files/publications/opinions/EIOPA_Opinion-Interim -MeasuresSolv ency -II.pdf
Finanstilsy net deltar i arbeidet i EIOPA, og legger i utgangspunktet opp til å følge EIOPAs anbefalinger v edrørende
m idlertidige tiltak før ikrafttredelsen av Solv ens II. Dette v il im idlertid m åtte v urderes nærm ere når de konkrete
anbefalingene foreligger. Etter Finanstilsy nets v urdering v il slike m idlertidige tiltak kunne gjennom føres i Norge
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v ed tilpasninger i tilsy nsprosesser, uten at det m å gjennom føres endringer i gjeldende regelv erk.
EIOPA legger v ekt på at tilsy nsm y ndighetene skal følge en frem ov erskuende og risikobasert tilnærm ing. I tillegg til
m idlertidige tiltak som følger av retningslinjer fra EIOPA, v il Finanstilsy net v urdere behov et for nasjonale tiltak
som følge av utsettelsen av Solv ens II, herunder m ulige tilpasninger i nasjonalt regelv erk og/eller tilsy nsprosesser.

Avsluttende merknader
Utsettelsen av Solv ens II gir selskapene bedre tid til å forberede seg på de om fattende krav ene i det ny e regelv erket.
Det er Finanstilsy nets v urdering at hov edprinsippene i Solv ens II gir et v esentlig bedre grunnlag for å v urdere
risikoen i v irksom heten enn dagens regelv erk, og at selskapene uav hengig av frem driften for Solv ens II v il v ære
tjent m ed å utv ikle gode rutiner for fastsettelse av beste estim at på forpliktelsene og utv ikle m etodene for v urdering
av risikoprofil og kapitalbehov .
Finanstilsy net er innstilt på å fortsette forhåndsdialogen om interne m odeller m ed de selskapene som er i gang.
Finanstilsy net er også åpen for å starte forhåndsdialog m ed selskap som har utv iklet en intern m odell som de ønsker
å beny tte under Solv ens II, m en som ennå ikke har startet forhåndsdialog. Dokum entasjonskrav m v . kom m uniseres
på Finanstilsy nets nettsider.
Finanstilsy net tar sikte på å av holde regelm essige m øter i referansegruppen for Solv ens II, herunder
referansegruppen for Solv ens II-rapportering. Referat fra disse m øtene sam t ny inform asjon om frem driften for
Solv ens II og ev entuelle m idlertidige tiltak v il bli lagt ut på Finanstilsy nets Solv ens II-sider. Finanstilsy net v il også
inform ere alle selskapene om ev entuelle m idlertidige tiltak i tilstrekkelig tid før de trer i kraft.

Med hilsen Finanstilsy net
Em il Steffensen
direktør for finans- og forsikringstilsy n
Bjørn Andersen
seksjonssjef
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