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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2015
2015 m. lapkričio 11 d.
kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su išorinių kredito rizikos vertinimų
vertinimo procedūromis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir
perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 44 straipsnio 4a dalies ketvirtą pastraipą,
kadangi:
(1)

papildomi išorinių kredito rizikos vertinimų tinkamumo vertinimai, nurodyti Direktyvos 2009/138/EB
44 straipsnio 4a dalyje, turėtų būti esminė ir svarbi rizikos valdymo sistemos dalis, nes jais mažinama rizika,
susijusi su techninių atidėjinių ir mokumo kapitalo reikalavimo skaičiavimu;

(2)

papildomų vertinimų procedūriniai aspektai turi būti įtraukti į draudimo ir perdraudimo įmonių rizikos valdymo
politiką, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 41 straipsnio 3 dalyje, nes papildomi vertinimai yra rizikos valdymo
sistemos dalis;

(3)

kai draudimo ir perdraudimo įmonės į savo rizikos valdymo politiką įtraukia procedūrinius papildomų vertinimų
aspektus ir dokumentais įformina papildomų vertinimų rezultatus ir šių vertinimų vykdymo būdą, turi būti
atsižvelgiama į šių įmonių veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių
įgyvendinimo standartų projektais;

(5)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais
pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir
paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Rizikos valdymo politika
Siekdamos įvertinti išorinių kredito rizikos vertinimų, naudojamų skaičiuojant techninius atidėjinius ir mokumo kapitalo
reikalavimą, tinkamumą, vykdant Direktyvos 2009/138/EB 44 straipsnio 4a dalyje nurodytus papildomus vertinimus,
draudimo ir perdraudimo įmonės į savo rizikos valdymo politiką įtraukia:
a) papildomų vertinimų apimtį ir dažnumą;
b) papildomų vertinimų vykdymo būdą, įskaitant prielaidas, kuriomis jie grindžiami;
c) papildomų vertinimų eilinių peržiūrų dažnumą ir sąlygas, kuriomis reikalinga papildomų vertinimų ad hoc peržiūra.
(1) OL L 335, 2009 12 17, p. 1.
(2) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros
institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas
Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).
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2 straipsnis
Rizikos valdymo funkcijos uždaviniai
Draudimo ir perdraudimo įmonės užtikrina, kad rizikos valdymo funkcija apimtų papildomus vertinimus pagal
1 straipsnyje nurodytą rizikos valdymo politiką, ir tinkamai atsižvelgia į papildomų vertinimų rezultatus skaičiuodamos
techninius atidėjinius ir mokumo kapitalo reikalavimą.
3 straipsnis
Papildomiems vertinimams naudojama informacija
Vykdydamos papildomus vertinimus draudimo ir perdraudimo įmonės naudoja naujausią informaciją, gautą iš patikimų
šaltinių.
4 straipsnis
Papildomų vertinimų peržiūra
1.
Pagal Direktyvos 2009/138/EB 41 straipsnio 3 dalį draudimo ir perdraudimo įmonės bent kartą per metus peržiūri
savo papildomus vertinimus.
2.
Draudimo ir perdraudimo įmonės taip pat peržiūri papildomus vertinimus ad hoc pagrindu, susidarius sąlygoms,
nurodytoms 1 straipsnio c punkte, arba jei prielaidos, kuriomis pagrįsti šie vertinimai, nebegalioja.
5 straipsnis
Dokumentai
Draudimo ir perdraudimo įmonės dokumentais įformina:
a) papildomų vertinimų vykdymo būdą ir šių vertinimų rezultatus;
b) kokiu mastu atsižvelgiama į papildomų vertinimų rezultatus skaičiuojant techninius atidėjinius ir mokumo kapitalo
reikalavimą.
6 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 11 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

