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Linji Gwida taħt id-Direttiva dwar idDistribuzzjoni tal-Assigurazzjoni dwar
prodotti ta’ investiment ibbażati fuq lassigurazzjoni li jinkorporaw struttura li
tagħmilha diffiċli għall-klijenti li jifhmu rriskju involut

©EIOPA 2017

Introduzzjoni
1.1.

Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja
Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), li
jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni talKummissjoni 2009/79/KE (minn hawn 'il quddiem ir-"Regolament dwar lEIOPA")1 u l-Artikolu 30(7) u l-Artikolu 30(8) tad-Direttiva (UE) 2016/97 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Jannar 2016 dwar id-distribuzzjoni
tal-assigurazzjoni (riformulazzjoni) (minn hawn 'il quddiem "l-IDD")2, l-EIOPA
qed toħroġ Linji Gwida kemm dwar il-valutazzjoni ta' prodotti ta’ investiment
ibbażati fuq l-assigurazzjoni li jinkorporaw struttura li tagħmilha diffiċli għallklijent li jifhem ir-riskju involut kif imsemmi fl-Artikolu 30(3)(a)(i) tal-IDD, kif
ukoll għall-valutazzjoni ta' prodotti tal-investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni li
jkunu qed jiġu kklassifikati bħala mhux kumplessi għall-finijiet talArtikolu 30(3)(a)(ii) tal-IDD meta jitqies li din il-klassifikazzjoni hi bbażata wkoll
fuq il-valutazzjoni dwar jekk prodott jinkorporax struttura, li tagħmilha diffiċli
għall-klijent jifhem ir-riskji involuti.

1.2.

Skont il-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 30 tal-IDD, valutazzjoni tal-adegwatezza jew
l-adattabbiltà ta' prodott ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni għall-klijent
mill-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew impriża tal-assigurazzjoni ġeneralment
hi meħtieġa bħala parti mill-bejgħ ta' prodott ta' investiment ibbażat fuq lassigurazzjoni. L-Artikolu 30(3) tal-IDD jippermetti lill-Istati Membri jidderogaw
minn dawn l-obbligi u ma jitolbux li jsir test tal-adegwatezza jew l-adattabbiltà
matul id-distribuzzjoni ta' prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni fejn
jiġu ssodisfati diversi kundizzjonijiet. Dan it-tip ta' bejgħ spiss jissejjaħ ta'
"eżekuzzjoni biss" peress li tranżazzjoni ssir biss mingħajr parir jew valutazzjoni
tas-sitwazzjoni personali tal-klijent. Madankollu, skont l-Artikolu 20(1) tal-IDD,
id-distributur tal-assigurazzjoni għadu meħtieġ li jispeċifika d-domandi u lħtiġijiet tal-klijent.

1.3.

Waħda mill-kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 30(3) tal-IDD biex jiġi
determinat jekk prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni jistax jiġi
distribwit bħala bejgħ ta' eżekuzzjoni biss hi relatata mal-kumplessità tal-prodott
ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni. Din il-valutazzjoni hi bbażata fuq innatura tal-istrumenti finanzjarji li għalihom prodott ta' investiment ibbażat fuq lassigurazzjoni jipprovdi esponiment tal-investiment, kif ukoll l-istruttura talkuntratt tal-assigurazzjoni mal-konsumatur (l-Artikolu 30(3)(a) tal-IDD). Skont
il-paragrafi 7 u 8 tal-Artikolu 30 tal-IDD, l-EIOPA għandha s-setgħa li tiżviluppa
Linji Gwida li jikkonċernaw il-valutazzjoni tal-kumplessità u tan-nonkumplessità.

1.4.

Il-kumplessità tal-istrumenti finanzjarji li għalihom il-prodott ta' investiment
ibbażat fuq l-assigurazzjoni jipprovdi esponiment tal-investiment tiddependi middispożizzjonijiet mogħtija mid-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament u tal-Kunsill
tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (riformulazzjoni)
(minn hawn 'il quddiem "MiFID II")3. Skont l-Artikolu 30(3)(a) tal-IDD hemm
distinzjoni bejn, minn naħa waħda, dawk il-prodotti ta' investiment ibbażati fuq
l-assigurazzjoni li jipprovdu esponiment tal-investiment lill-istrumenti finanzjarji
li jitqiesu mhux kumplessi skont il-MiFID II u, min-naħa l-oħra, prodotti oħra ta'
investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni mhux kumplessi.

1
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ĠU L 26, 2.2.2016, p. 19.
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ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349.
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1.5.

Dawn il-Linji Gwida jkopru l-valutazzjoni tat-tipi kollha ta' prodotti ta' investiment
ibbażati fuq l-assigurazzjoni. Minkejja d-distinzjoni li saret bejn il-punti (i) u (ii)
tal-Artikolu 30(3)(a) tal-IDD, hu importanti li jiġi żgurat li dawk il-prodotti ta'
investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni li għalihom ir-riskji jistgħu jinftiehmu
faċilment mill-klijent biss jistgħu jinbiegħu permezz ta' eżekuzzjoni biss. Il-Linji
Gwida prinċipalment jindirizzaw il-kwistjoni tal-identifikazzjoni tal-istrutturi jew
il-karatteristiċi kuntrattwali li jistgħu jagħmluha diffiċli biex il-klijent jifhem irriskji involuti fi prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni. Madankollu,
huma jikkonċernaw ukoll numru ta' kwistjonijiet oħra rilevanti għall-valutazzjoni
tal-kumplessità ta' prodotti ta' investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni.

1.6.

Fid-dawl tal-għan minimu ta' armonizzazzjoni tal-IDD, kif ukoll tal-fatt li, b'mod
partikolari għall-bejgħ ta' eżekuzzjoni biss, il-klijenti ma jibbenefikawx millprotezzjoni ta' xi wħud mir-regoli rilevanti dwar il-kondotta tal-operazzjonijiet, lawtoritajiet
nazzjonali
kompetenti
jistgħu
jżommu
jew
jintroduċu
dispożizzjonijiet nazzjonali aktar stretti f'dan il-qasam sabiex jiġu protetti lkonsumaturi.

1.7.

Waqt l-iżvilupp tal-Linji Gwida, l-EIOPA qieset rekwiżiti regolatorji rilevanti oħra
fil-qasam tal-istandards tal-kondotta tal-operazzjonijiet, prinċipalment irRegolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas26 ta' Novembru 2014 dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti
aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni
(PRIIPs)4.

1.8.

Barra minn hekk, l-EIOPA kkunsidrat il-ħidma tal-ESMA5 dwar il-valutazzjoni talistrumenti finanzjarji li jinkorporaw struttura li tagħmilha diffiċli biex il-klijent
jifhem ir-riskji involuti. Kif iddikjarat fil-premessa 56 tal-IDD, dan jirrifletti limportanza li jiġi evitat l-arbitraġġ regolatorju, filwaqt li fl-istess ħin titqies innatura speċifika tal-kuntratti tal-assigurazzjoni.

1.9.

Dawn il-Linji Gwida huma indirizzati lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ġewwa
Stat Membru li għażel li juża d-deroga fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 30(3)
tal-IDD. Minkejja l-fatt li dispożizzjonijiet speċifiċi jiddeskrivu l-obbligi li
għandhom jiġu ssodisfati minn impriżi u intermedjarji tal-assigurazzjoni, dan iddokument ma għandux jinqara bħallikieku qiegħed jimponi xi rekwiżit dirett fuq
dawk l-istituzzjonijiet finanzjarji. L-istituzzjonijiet finanzjarji huma meħtieġa li
jikkonformaw mal-qafas superviżorju jew regolatorju applikat mill-awtorità
nazzjonali kompetenti tagħhom.

1.10. Għall-iskop ta’ dawn il-Linji Gwida, ġiet żviluppata d-definizzjoni li ġejja:


"Bejgħ ta' eżekuzzjoni biss" tirreferi għad-distribuzzjoni ta' prodotti ta'
investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni skont l-Artikolu 30(3) tal-IDD.

1.11. Jekk ma jkunux definiti f'dawn il-Linji Gwida, it-termini għandhom it-tifsira
definita fl-atti legali msemmija fl-introduzzjoni.
1.12. Il-Linji Gwida għandhom japplikaw mid-data tal-pubblikazzjoni tal-verżjonijiet
tradotti.

4

ĠU L 352, 9.12.2014, p. 1.

5

Ara pereżempju l-awtonomizzazzjoni fl-Artikolu 25(10) tal-MiFID II li fuqha l-ESMA bbażat Linji Gwida li ħarġet dwar
strumenti ta' dejn u depożiti strutturati kumplessi.
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Taqsima 1: Rekwiżiti li japplikaw għal kuntratti li jipprovdu biss l-esponiment
tal-investiment għall-istrumenti finanzjarji meqjusa mhux kumplessi taħt ilMiFID II (l-Artikolu 30(3)(a)(i) tal-IDD)

Linja Gwida 1 - Esponiment tal-investiment
1.13. L-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-impriża tal-assigurazzjoni għandha
tiżgura li l-prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni jipprovdi biss
esponiment tal-investiment għall-istrumenti finanzjarji meqjusa mhux kumplessi
skont id-Direttiva 2014/65/UE. Tali strumenti finanzjarji mhux kumplessi
jinkludu biss l-istrumenti li ġejjin:
(a)

dawk identifikati fl-Artikolu 25(4)(a) tal-MiFID II;

(b)
dawk li jissodisfaw il-kriterji fl-Artikolu 57 tar-Regolament Delegat talKummissjoni (UE) 2017/565 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE rigward irrekwiżiti organizzattivi u l-kundizzjonijiet operatorji għal ditti tal-investiment u ttermini definiti għall-finijiet ta' dik id-Direttiva;
(c)
dawk li ma jitqisux kumplessi skont il-Linji Gwida tal-ESMA dwar strumenti
ta' dejn u depożiti strutturati kumplessi6.
Linja Gwida 2 - Karatteristiċi kuntrattwali li jikkonċernaw bidliet għan-natura
tal-kuntratt u l-kapaċità ta' ċediment tal-prodott ta' investiment ibbażat fuq lassigurazzjoni
1.14. Fejn il-kuntratt ikun fih kwalunkwe waħda mill-karatteristiċi li ġejjin, l-impriża
tal-assigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni għandu jqis bħala li
jinkorpora struttura li tagħmilha diffiċli biex jinftiehmu r-riskji involuti:
(a)
hu jinkorpora klawżola, kundizzjoni jew skattatur li jippermetti lill-impriża
tal-assigurazzjoni biex tibdel materjalment il-profil tan-natura, tar-riskju jew taliżborż tal-prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni;
(b)
m'hemmx għażliet ta' ċediment jew inkella ta' realizzazzjoni tal-prodott ta'
investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni f'valur li jkun disponibbli għall-klijent;
(c)
hemm spejjeż espliċiti jew impliċiti li għandhom l-effett li, anki jekk
teknikament ikun hemm għażliet ta' ċediment tal-prodott ta' investiment ibbażat
fuq l-assigurazzjoni, jekk dan isir jista' jikkawża detriment mhux raġonevoli lillklijent, peress li l-ispejjeż huma sproporzjonati għall-ispiża tal-impriża talassigurazzjoni taċ-ċediment.
Linja Gwida 3 - Karatteristiċi kuntrattwali li jikkonċernaw id-determinazzjoni
tal-valur fil-maturità jew taċ-ċediment jew tal-iżborż f'każ ta' mewt
1.15. L-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-impriża tal-assigurazzjoni għandha
tivvaluta l-effetti tal-mekkaniżmi li jiddeterminaw il-valur fil-maturità jew taċċediment jew l-iżborż f'każ ta' mewt u jekk dawn jagħmluhiex diffiċli biex il-klijent
jifhem ir-riskji involuti, sakemm dawn il-mekkaniżmi ma jkunux ibbażati
direttament fuq il-liġijiet nazzjonali li għandhom l-għan speċifiku li
jissalvagwardjaw l-interessi tal-klijenti.

6

Datata 4 ta' Frar 2016 (ESMA/2015/1787)
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1.16. Bħala parti mill-valutazzjoni, fejn il-kuntratt ikun fih kwalunkwe waħda millkaratteristiċi elenkati hawn taħt, l-impriża tal-assigurazzjoni jew l-intermedjarju
tal-assigurazzjoni għandu jqis bħala li jinkorpora struttura li tagħmilha diffiċli biex
il-klijent jifhem ir-riskji involuti:
(a)
il-valur fil-maturità jew taċ-ċediment jew l-iżborż f'każ ta' mewt ikun
dipendenti fuq varjabbli stabbiliti mill-impriża tal-assigurazzjoni, li l-effetti
tagħhom ikunu diffiċli biex il-klijent jifhimhom;
(b)
il-valur fil-maturità jew taċ-ċediment jew l-iżborż f'każ ta' mewt ikun
ibbażat fuq tipi differenti ta' skoperturi għal investimenti jew strateġiji li l-effetti
kkombinati tagħhom ikunu diffiċli biex il-klijent jifhimhom;
(c)
il-valur fil-maturità jew taċ-ċediment jew l-iżborż f'każ ta' mewt jista’ jvarja
b’mod frekwenti jew notevolment f’punti differenti ta’ żmien tul il-perjodu talkuntratt jew minħabba li jkunu ġew sodisfatti ċerti kundizzjonijiet ta’ limitu
predeterminati jew minħabba li jkunu ntlaħqu ċerti punti fiż-żmien. Dan ma
jinkludix bidliet fil-valur fil-maturità jew taċ-ċediment jew fl-iżborż f'każ ta' mewt
minħabba l-ħlas ta' bonusijiet diskrezzjonali;
(d)
ikun hemm valur fil-maturità jew taċ-ċediment jew żborż f'każ ta' mewt
garantit li jkun soġġett għal kundizzjonijiet jew għal limitazzjonijiet ta' żmien li leffetti tagħhom ikunu diffiċli biex il-klijent jifhimhom. Dan ma jinkludix bidliet filvalur fil-maturità jew taċ-ċediment jew fl-iżborż f'każ ta' mewt minħabba l-ħlas
ta' bonusijiet diskrezzjonali.
Linja Gwida 4 - Karatteristiċi kuntrattwali li jikkonċernaw l-ispejjeż
1.17. Bħala parti mill-valutazzjoni dwar jekk kuntratt jinkorporax struttura li tagħmilha
diffiċli biex il-klijent jifhem ir-riskji involuti, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew
l-impriża tal-assigurazzjoni għandha tivvaluta jekk l-ispejjeż aktarx ma
jinftehmux faċilment mill-klijent, b'mod partikolari l-kundizzjonijiet li taħthom lispejjeż jistgħu jinbidlu b'mod sinifikanti, matul il-perjodu tal-kuntratt, inkluż
abbażi tal-prestazzjoni tal-investiment.
1.18. Fejn l-ispejjeż ikunu bbażati direttament fuq il-liġijiet nazzjonali li għandhom lgħan speċifiku li jissalvagwardjaw l-interessi tal-klijenti, dawn m'għandhomx
jitqiesu bħala li jinkorporaw struttura li tagħmilha diffiċli biex il-klijent jifhem irriskji involuti.
Linja Gwida 5 - Karatteristiċi kuntrattwali li jikkonċernaw il-benefiċjarju talkuntratt tal-assigurazzjoni
1.19. Fejn ikun hemm dispożizzjonijiet kuntrattwali li jippermettu lill-klijent juża
formulazzjoni ta’ kliem mhux standard biex jiddefinixxu l-persuna li tirċievi lbenefiċċji fit-tmiem tar-relazzjoni kuntrattwali (klawżola benefiċjarja) li tista'
twassal għal diffikultajiet biex jiġi identifikat il-benefiċjarju u tista' tirriżulta
f'diffikultajiet biex il-benefiċjarju effettivament jirċievi l-iżborż meta d-detentur
tal-polza jmut, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-impriża tal-assigurazzjoni
għandha tqisha li tinkorpora struttura li tagħmilha diffiċli biex il-klijent jifhem irriskji involuti.
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Taqsima 2: Rekwiżiti li japplikaw għal "prodotti oħra ta' investiment ibbażati
fuq l-assigurazzjoni mhux kumplessi" (l-Artikolu 30(3)(a)(ii) tal-IDD)

Linja Gwida 6 - Karatteristiċi kuntrattwali li jikkonċernaw id-determinazzjoni
tal-valur fil-maturità jew taċ-ċediment jew tal-iżborż f'każ ta' mewt
1.20. L-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-impriża tal-assigurazzjoni għandha
tivvaluta l-effetti tal-mekkaniżmi li jiddeterminaw il-valur fil-maturità jew taċċediment jew l-iżborż f'każ ta' mewt u jekk dawn jagħmluhiex diffiċli biex il-klijent
jifhem ir-riskji involuti, sakemm dawn il-mekkaniżmi ma jkunux ibbażati
direttament fuq il-liġijiet nazzjonali li għandhom l-għan speċifiku li
jissalvagwardjaw l-interessi tal-klijenti.
1.21. Bħala parti mill-valutazzjoni, fejn il-kuntratt ikun fih kwalunkwe waħda millkaratteristiċi li ġejjin, l-impriża tal-assigurazzjoni jew l-intermedjarju talassigurazzjoni għandu jqisu bħala li jinkorpora struttura li tagħmilha diffiċli biex
il-klijent jifhem ir-riskji involuti:
(a)
il-valur fil-maturità jew taċ-ċediment jew l-iżborż f'każ ta' mewt ikun
dipendenti minn varjabbli stabbiliti mill-impriża tal-assigurazzjoni, li l-effetti
tagħhom ikunu diffiċli biex il-klijent jifhimhom;
(b)
il-valur fil-maturità jew taċ-ċediment jew l-iżborż f'każ ta' mewt ikun
ibbażat fuq tipi differenti ta' esponimenti tal-investiment jew strateġiji li l-effetti
kkombinati tagħhom ikunu diffiċli biex il-klijent jifhimhom;
(c)
il-valur fil-maturità jew taċ-ċediment jew l-iżborż f'każ ta' mewt jista’ jvarja
b’mod frekwenti jew notevolment f’punti differenti ta’ żmien tul il-perjodu talkuntratt jew minħabba li jkunu ġew issodisfati ċerti kundizzjonijiet ta’ limitu
predeterminati jew minħabba li jkunu ntlaħqu ċerti punti fiż-żmien. Dan ma
jinkludix bidliet fil-valur fil-maturità jew taċ-ċediment jew fl-iżborż f'każ ta' mewt
minħabba l-ħlas ta' bonusijiet diskrezzjonali;
(d)
ikun hemm valur fil-maturità jew taċ-ċediment jew żborż f'każ ta' mewt
garantit li jkun soġġett għal kundizzjonijiet jew għal limitazzjonijiet ta' żmien li leffetti tagħhom ikunu diffiċli biex il-klijent jifhimhom. Dan ma jinkludix bidliet filvalur fil-maturità jew taċ-ċediment jew fl-iżborż f'każ ta' mewt minħabba l-ħlas
ta' bonusijiet diskrezzjonali.
Linja Gwida 7 - Karatteristiċi kuntrattwali li jikkonċernaw l-ispejjeż
1.22. Bħala parti mill-valutazzjoni dwar jekk kuntratt jinkorporax struttura li tagħmilha
diffiċli biex il-klijent jifhem ir-riskji involuti, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew
l-impriża tal-assigurazzjoni għandha tivvaluta jekk l-ispejjeż aktarx ma
jinftehmux faċilment mill-klijent, b'mod partikolari l-kundizzjonijiet li taħthom lispejjeż jistgħu jinbidlu b'mod sinifikanti, matul il-perjodu tal-kuntratt, inkluż
abbażi tal-prestazzjoni tal-investiment.
1.23. Fejn l-ispejjeż ikunu bbażati direttament fuq il-liġijiet nazzjonali li għandhom lgħan speċifiku li jissalvagwardjaw l-interessi tal-klijenti, dawn m'għandhomx
jitqiesu bħala li jinkorporaw struttura li tagħmilha diffiċli biex il-klijent jifhem irriskji involuti.
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Linja Gwida 8 - Karatteristiċi kuntrattwali li jikkonċernaw il-benefiċjarju talkuntratt tal-assigurazzjoni
1.24. Fejn ikun hemm dispożizzjonijiet kuntrattwali li jippermettu lill-klijent juża
formulazzjoni ta’ kliem mhux standard biex jiddefinixxu l-persuna li tirċievi lbenefiċċji fit-tmiem tar-relazzjoni kuntrattwali (klawżola benefiċjarja) li tista'
twassal għal diffikultajiet biex jiġi identifikat il-benefiċjarju u tista' tirriżulta
f'diffikultajiet biex il-benefiċjarju effettivament jirċievi l-iżborż meta d-detentur
tal-polza jmut, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-impriża tal-assigurazzjoni
għandha tqisha li tinkorpora struttura li tagħmilha diffiċli biex il-klijent jifhem irriskji involuti.

Regoli dwar il-Konformità u r-Rapportar
1.25. Dan id-dokument fih Linji Gwida maħruġa skont l-Artikolu 16 tar-Regolament
dwar l-EIOPA. Skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament dwar l-EIOPA, l-awtoritajiet
kompetenti u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz sabiex
jikkonformaw mal-linji gwida u mar-rakkomandazzjonijiet.
1.26. L-awtoritajiet kompetenti li jikkonformaw jew li għandhom il-ħsieb li
jikkonformaw ma’ dawn il-Linji Gwida għandhom jinkorporawhom fil-qafas
regolatorju jew superviżorju tagħhom b’mod xieraq.
1.27. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkonfermaw lill-EIOPA jekk jikkonformawx
jew għandhomx il-ħsieb li jikkonformaw ma’ dawn il-Linji Gwida, bir-raġunijiet
għan-nuqqas ta’ konformità, fi żmien xahrejn mill-ħruġ tal-verżjonijiet tradotti.
1.28. Fin-nuqqas ta’ tweġiba sa din l-iskadenza, l-awtoritajiet kompetenti jitqiesu bħala
mhux konformi mar-rapportar u jiġu rrapportati bħala tali.
1.29. L-awtoritajiet kompetenti fi ħdan Stat Membru li għażel li ma jeżerċitax id-deroga
fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 30(3) tal-IDD, mhumiex meħtieġa li
jirrappurtaw lill-EIOPA.

Dispożizzjoni Finali dwar ir-Rieżamijiet
1.30. Dawn il-Linji Gwida
għandhom ikunu soġġetti għal rieżami mill-EIOPA u
aġġornati perjodikament skont il-paragrafi 7 u 8 tal-Artikolu 30 tal-IDD.
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