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1.

Introduzzjoni

1.1.

Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill (minn hawn 'il quddiem ir-Regolament EIOPA)1, l-EIOPA qiegħda
toħroġ dawn il-Linji Gwida li jkopru r-rapportar lill-awtoritajiet superviżorji
nazzjonali għall-finijiet ta’ stabbiltà finanzjarja.

1.2.

Il-Linji Gwida japplikaw għal impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni
individwali, fergħat tal-assigurazzjoni f’pajjiżi terzi u impriżi parteċipi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew
kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin.

1.3.

L-EIOPA qiegħda toħroġ dawn il-Linji Gwida biex tiżgura approċċ konsistenti u
uniformi fil-ġbir ta’ dejta għall-finijiet tal-istabbiltà finanzjarja u biex tipprovdi
gwida lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali dwar kif tinġabar id-dejta li l-EIOPA
ser titlob skont l-Artikolu 35 tar-Regolament EIOPA.

1.4.

L-EIOPA titlob id-dejta deskritta f’dawn il-Linji Gwida sabiex twettaq il-kompiti
tagħha skont l-Artikoli 8, 32 u 36 tar-Regolament EIOPA. B’mod partikolari, iddejta miġbura ser tippermetti lill-EIOPA tissorvelja u tivvaluta l-iżviluppi tas-suq
u tippermetti lill-EIOPA tinforma lll-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-oħrajn,
lill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) u l-Parlament Ewropew, ilKunsill u l-Kummissjoni dwar ix-xejriet rilevanti, ir-riskji potenzjali u lvulnerabbiltajiet fil-qasam ta’ kompetenza tagħha. Dan ser jippermetti wkoll lillEIOPA tipprovdi lill-BERS b’informazzjoni regolari u f’waqtha li hija meħtieġa
biex twettaq il-kompiti tagħha.

1.5.

254 tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (minn hawn
'il quddiem id-Direttiva Solvibbiltà II)2. Madankollu, l-informazzjoni miksuba
għall-finijiet ta’ stabbiltà finanzjarja u koperta b’dawn il-Linji Gwida hija mitluba
bi skadenzi iktar bikrin u/jew b'iktar frekwenza. Din l-informazzjoni ser tintuża
għal analiżi makroprudenzjali.

1.6.

Skont l-Artikolu 35, il-paragrafi 6 u 7 tad-Direttiva Solvibbiltà II, l-awtoritajiet
superviżorji nazzjonali jistgħu jillimitaw rapportar superviżorju trimestrali
regolari u jeżentaw lil ċerti impriżi milli jirrapportaw punt b’punt meta ssottomissjoni ta’ dik l-informazzjoni toħloq piż żejjed fir-rigward tan-natura, liskala u l-kumplessità tar-riskji inerenti fin-negozju tal-impriża. L-impriżi li
huma eżentati mir-rapportar b’iktar frekwenza minn darba f'sena, u/jew
eżentati minn rapportar punt b’punt skont l-Artikolu 35 tad-Direttiva Solvibbiltà
II għandhom jiġu eżentati wkoll minn rapportar semi-annwali, trimestrali u/jew
punt b’punt kif stipulat fil-Linja Gwida 2 punt 1.19. Madankollu, huwa nnotat li
l-Artikolu 35 tad-Direttiva Solvibbiltà II jippermetti biss eżenzjonijiet għallimpriżi sa massimu ta’ 20 % tas-swieq tal-Istat Membru tal-assigurazzjoni u
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Ir-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 taxXogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni
2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48)
Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u
l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009,
p. 1
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tar-riassigurazzjoni fuq il-ħajja u mhux fuq il-ħajja rispettivament. Madankollu,
l-artikolu jitlob lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jagħtu prijorità lill-iżgħar
impriżi. Fl-aħħar nett, l-eżenzjoni ma għandhiex ixxekkel l-istabbiltà tas-sistemi
finanzjarji kkonċernati fl-Unjoni Ewropea.
1.7.

L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jistgħu, meta l-munita tar-rapportar tkun
differenti mill-euro, jadottaw miżuri li jindirizzaw l-implikazzjonijiet talflutwazzjonijiet tar-rata tal-kambju meta japplikaw il-kriterji sabiex jiġu
identifikati entitajiet ta’ rapportar, sakemm l-effetti fuq il-livelli minimi definiti
fil-Linji Gwida 2, 4 u 5 mhumiex materjali.

1.8.

Il-prinċipju tal-aħjar sforz stabbilit fil-Linja Gwida 7 u l-Linja Gwida 8 huwa
intenzjonat biex jgħin lill-impriżi tal-assigurazzjoni u riassigurazzjoni, fergħat
tal-assigurazzjoni f’pajjiżi terzi u impriżi parteċipi tal-assigurazzjoni u
riassigurazzjoni, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u kumpaniji azzjonarji
finanzjarji mħalltin biex jipprovdu l-livell ta’ preċiżjoni li jitqies bħala suffiċjenti
għal finijiet makroprudenzjali, filwaqt li jiġi bbilanċjat ix-xogħol meħtieġ millimpriżi biex jippreżentaw din l-informazzjoni, u biex jipprovdu xi ċertezza
ġuridika lill-impriżi dwar il-kontenut tagħha.

1.9.

Informazzjoni trimestrali dwar il-pożizzjoni kapitali ta’ solvenza tal-impriżi
titqies kruċjali għall-finijiet ta’ stabbiltà finanzjarja. Madankollu, huwa magħruf
li l-kalkolu sħiħ tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza (RKS) fuq bażi trimestrali,
jista’ jkun ta’ piż bla bżonn għall-istituzzjonijiet ikkonċernati. Għalhekk, l-għan
ta’ dawn il-Linji Gwida huwa li japprossimaw l-iżvilupp tal-RKS globali bbażat
fuq kalkolu mill-ġdid tal-moduli RKS l-iktar volatili biss, iktar milli jitolbu lkalkolu RKS sħiħ. Il-metodu huwa spjegat fil-Linja Gwida 9. B’mod partikolari,
il-modulu tar-riskju tas-suq jista’ jitlob kalkolu mill-ġdid iktar frekwenti
minħabba l-parametri ta' kontribut iktar volatili tiegħu. Moduli RKS oħra huma
kkunsidrati stabbli biżżejjed biex jaċċettaw estrapolazzjoni ta’ ċifri annwali,
sakemm ċirkostanzi eċċezzjonali ma jitolbux kalkolu mill-ġdid skont id-Direttiva
Solvibbiltà II.

1.10. L-iskadenza għas-sottomissjoni tal-informazzjoni deskritta f’dawn il-Linji Gwida
hija ġimagħtejn wara l-iskadenza individwali għar-rapportar trimestrali skont lArtikolu 35 tad-Direttiva Solvibbiltà II kif deskritt fil-Linja Gwida 16.
1.11. Dawn il-Linji Gwida jirreferu għall-Annessi li ġejjin mill-Istandard Tekniku talImplimentazzjoni dwar is-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni:
a)

Anness IV: Kategoriji ta’ assi;

b)

Anness V: Tabella CIC;

c)

Anness VI: Definizzjonijiet tat-tabella CIC.

1.12. Dawn il-Linji Gwida huma indirizzati għall-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.
1.13. Dawn il-Linji Gwida japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2016.
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Taqsima I: Rapportar minn impriżi individwali tal-assigurazzjoni u
riassigurazzjoni u gruppi għall-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għallfinijiet tal-istabbiltà finanzjarja
Linja Gwida 1 – Dispożizzjonijiet ġenerali
1.14. L-impriżi individwali tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u fergħat talassigurazzjoni f’pajjiżi terzi li huma meħtieġa jirrapportaw skont dawn il-Linji
Gwida, għandhom jirrapportaw dejta individwali.
1.15. L-impriżi parteċipi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji
azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin li huma
mitlubin jirrapportaw skont dawn il-Linji Gwida għandhom jirrapportaw dejta
konsolidata.
1.16. L-impriżi individwali tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li jappartjenu għal
grupp tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li qegħdin jirrapportaw skont
dawn il-Linji Gwida ma għandhomx jirrapportaw b’mod individwali.
1.17. Jekk l-impriżi individwali tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jappartjenu
għal grupp tal-assigurazzjoni jew riassigurazzjoni u l-impriża prinċipali finali
tiegħu hija kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni b’attività mħallta u meta
mhumiex parti minn grupp kif definit fl-Artikolu 213(2)(a), (b) u (c) tadDirettiva Solvibbiltà II, allura għar-rapportar individwali japplika l-paragrafu
1.14.
Linja Gwida 2 – Kriterji ġenerali li jidentifikaw lill-entitajiet tar-rapportar
1.18. Il-kriterji sabiex jiġu identifikati l-entitajiet tar-rapportar huma kif ġej:
a)

Gruppi tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li għandhom iktar minn
EUR 12-il biljun f’assi totali jew l-ekwivalenti fil-munità nazzjonali fuq ilkarta tal-bilanċ ta’ Solvibbiltà II;

b)

L-impriżi individwali tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u fergħat talassigurazzjoni ta’ pajjiżi terzi li għandhom iktar minn EUR 12-il biljun
f’assi totali jew l-ekwivalenti fil-munità nazzjonali fuq il-karta tal-bilanċ ta’
Solvibbiltà II u li ma jappartjenux għal grupp li qiegħed jirrapporta skont
is-subparagrafu preċedenti.

1.19. Fil-każijiet fejn jintuża l-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva
Solvibbiltà II, kemm esklussivament jew flimkien mal-metodu 1 kif iddefinit flArtikolu 230 għall-kalkolu tal-RKS, l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali
għandhom jivvalutaw il-limitu minimu definit skont il-paragrafu 1.18 a)
b’kunsiderazzjoni għall-assi totali tal-grupp inkluż il-bilanċ ta' Solvibbiltà II u lassi tal-impriżi li għalihom intuża l-metodu 2.
1.20. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni
jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin li ngħataw rapportar superviżorju
limitat mill-awtorità superviżorja nazzjonali abbażi tal-Artikolu 35, il-paragrafi 6
jew 7 ta' Solvibbiltà II, u ma għandhomx għalfejn jirrapportaw skont il-Linja
Gwida 11 u l-Linja Gwida 12 għal gruppi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni
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u għal-Linja Gwida 14 u l-Linja Gwida 15 għal impriżi tal-assigurazzjoni u tarriassigurazzjoni u fergħat tal-assigurazzjoni f’pajjiżi terzi.
Linja Gwida 3 – Munita
1.21. Il-punti tad-dejta kollha bit-tip ta’ dejta "monetarju" għandhom jiġu rrapportati
bil-munita tar-rapportar, kif definit fl-Artikolu 1 tal-Istandard Tekniku ta’
Implimentazzjoni dwar is-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni, li jitlob il-konverżjoni
ta’ kwalunkwe munita oħra fil-munita ta’ rapportar.
1.22. Filwaqt li jiġi espress il-valur ta’ kwalunkwe ass jew obbligazzjoni denominati
f’munita oħra minbarra l-munita ta’ rapportar, il-valur għandu jiġi kkonvertit filmunita ta’ rapportar bħallikieku saret il-konverżjoni bir-rata tal-għeluq fl-aħħar
jum li għaliha hija disponibbli r-rata xierqa fil-perjodu tar-rapportar li jirrelataw
għalih l-ass jew l-obbligazzjoni.
1.23. Meta jiġi espress il-valur ta’ kwalunkwe introjtu jew nefqa, il-valur għandu jiġi
konvertit fil-munita ta’ rapportar permezz ta’ tali bażi ta’ konverżjoni kif użat
għall-finijiet ta’ kontabbiltà.
1.24. Il-konverżjoni fil-munita ta’ rapportar għandha tiġi kkalkolata billi tiġi applikata
r-rata tal-kambju mill-istess sors kif użat għar-rapporti finanzjarji tal-impriżi
tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fil-każ ta’ rapportar individwali jew
għar-rapporti finanzjarji kkonsolidati fil-każ ta’ grupp ta’ rapportar sakemm ma
jkunx mitlub mod ieħor mill-awtorità superviżorja.
Linja Gwida 4 – Inklużjoni fil-kampjun wara d-daqs tal-livell limitu
1.25. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni
jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta’
pajjiżi terzi li ma kinux jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Linja Gwida 2
iżda li fl-aħħar tas-sena finanzjarja jirrapportaw assi totali fil-karta tal-bilanċ ta’
Solvibbiltà II ta’ iktar minn EUR 13-il biljun jew l-ekwivalenti fil-munita
nazzjonali, għandhom jissottomettu lill-awtorità superviżorja nazzjonali s-sett
ta’ informazzjoni kwantitattiva identifikata fil-Linja Gwida 10, il-Linja Gwida 11
u l-Linja Gwida 12 għall-gruppi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u filLinja Gwida 13, il-Linja Gwida 14 u l-Linja Gwida 15 għall-impriżi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta’ pajjiżi terzi
mit-tielet trimestru tas-sena finanzjarja ta’ wara.
1.26. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni
jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta’
pajjiżi terzi li ma kinux jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Linja Gwida 2
iżda li fl-aħħar ta’ sentejn finanzjarji konsekuttivi jirrapportaw assi totali filkarta tal-bilanċ ta’ Solvibbiltà II ta’ bejn EUR 12 u 13-il biljun jew l-ekwivalenti
fil-munita nazzjonali, għandhom jissottomettu lill-awtorità superviżorja
nazzjonali s-sett ta’ informazzjoni kwantitattiva identifikata fil-Linja Gwida 10,
il-Linja Gwida 11 u l-Linja Gwida 12 għall-gruppi tal-assigurazzjoni u tar-
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riassigurazzjoni u fil-Linja Gwida 13, il-Linja Gwida 14 u l-Linja Gwida 15 għallimpriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta’
pajjiżi terzi mit-tielet trimestru tas-sena ta’ wara t-tieni sena finanzjarja.
Linja Gwida 5 – Esklużjoni mill-kampjun wara d-daqs tal-livell limitu
1.27. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni
jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta’
pajjiżi terzi li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Linja Gwida 2 iżda li flaħħar tas-sena finanzjarja jirrapportaw assi totali fil-karta tal-bilanċ ta’
Solvibbiltà II ta’ inqas minn EUR 11-il biljun jew l-ekwivalenti fil-munita
nazzjonali, ma għandhomx jissottomettu iktar lill-awtorità superviżorja
nazzjonali s-sett ta’ informazzjoni kwantitattiva identifikata fil-Linja Gwida 10,
il-Linja Gwida 11 u l-Linja Gwida 12 għall-gruppi tal-assigurazzjoni u tarriassigurazzjoni u fil-Linja Gwida 13, il-Linja Gwida 14 u l-Linja Gwida 15 għallimpriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta’
pajjiżi terzi mill-ewwel trimestru tas-sena finanzjarja ta’ wara.
1.28. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni
jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta’
pajjiżi terzi li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Linja Gwida 2 iżda li flaħħar ta’ sentejn finanzjarji konsekuttivi jirrapportaw assi totali fil-karta talbilanċ ta’ Solvibbiltà II ta’ bejn EUR 11 u EUR 12-il biljun jew l-ekwivalenti filmunita nazzjonali, ma għandhomx jissottomettu iktar lill-awtorità superviżorja
nazzjonali s-sett ta’ informazzjoni kwantitattiva identifikata fil-Linja Gwida 10,
il-Linja Gwida 11 u l-Linja Gwida 12 għall-gruppi tal-assigurazzjoni u tarriassigurazzjoni u fil-Linja Gwida 13, il-Linja Gwida 14 u l-Linja Gwida 15 għallimpriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta’
pajjiżi terzi mill-ewwel trimestru tas-sena ta’ wara t-tieni sena finanzjarja.
Linja Gwida 6 – Notifika mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali lill-EIOPA
1.29. L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jirrapportaw kull sena lill-EIOPA
l-isem ġuridiku, il-kodiċi ta’ identifikazzjoni użat fis-suq lokali, attribwit millawtorità superviżorja kompetenti tal-impriża, u meta disponibbli, l-Identifikatur
ta’ Entità Ġuridika (LEI) tal-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni,
gruppi u fergħat tal-assigurazzjoni ta’ pajjiżi terzi li ser jirrapportaw
b’konformità mal-limitu minimu ta’ EUR 12-il biljun stabbilit fil-Linja Gwida 2,
paragrafu 1.18, a) jew b) fi żmien tliet ġimgħat mill-wasla tad-dejta tal-aħħar
tas-sena sottomessa mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, ilfergħat tal-assigurazzjoni ta’ pajjiżi terzi u l-gruppi taħt ir-rapportar regolari
skont id-Direttiva Solvibbiltà II.
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Linja Gwida 7 – l-Aħjar sforz: Preparazzjoni tad-dejta
1.30. L-impriżi parteċipi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji
azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin
għandhom jirrapportaw l-informazzjoni definita fil-Linja Gwida 10, il-Linja
Gwida 11 u l-Linja Gwida 12 fuq bażi tal-aħjar sforz, billi jibbilanċjaw l-isforz
mitlub mal-preċiżjoni tal-informazzjoni pprovduta, b’konformità mal-paragrafi
1.32, 1.33 u 1.34 hawn taħt.
1.31. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u l-fergħat tal-assigurazzjoni
ta’ pajjiżi terzi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni definita fil-Linja Gwida
13, il-Linja Gwida 14 u l-Linja Gwida 15 fuq bażi tal-aħjar sforz, billi jibbilanċjaw
l-isforz mitlub mal-preċiżjoni tal-informazzjoni pprovduta, b’konformità malpunti 1.32, 1.33 u 1.34 hawn taħt.
1.32. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni u
l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta’ pajjiżi
terzi għandhom jiżguraw li d-dejta rapportata tirrifletti l-aħjar valutazzjoni talkundizzjoni finanzjarja u operazzjonali kurrenti tal-entità u huma bbażati fuq liktar informazzjoni aġġornata disponibbli għalihom, b’kunsiderazzjoni li:
a)

l-informazzjoni sottomessa setgħet għaddiet minn inqas kontrolli ta’
kwalità interni minn dak li huwa mitlub għar-rapportar superviżorju
regolari;

b)

skont il-prinċipju tal-materjalità, l-entitajiet tar-rapportar għandhom
jiżguraw li l-operazzjonijiet materjali kollha huma koperti mir-rapportar;

c)

is-simplifikazzjonijiet applikati fil-preparazzjoni tad-dejta għar-rapportar
skont dawn il-Linji Gwida għandhom, sa fejn ikun possibbli, jiġu applikati
b’mod konsistenti matul iż-żmien, sakemm ma jiġux introdotti bidliet biex
jitnaqqsu d-diskrepanzi deskritti fil-paragrafu 1.34;

d)

simplifikazzjonijiet li għandhom effett materjali fuq l-informazzjoni
rrapportata għandhom jiġu divulgati lill-awtorità superviżorja nazzjonali
rilevanti.

1.33. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni
jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta’
pajjiż terzi għandhom jagħmlu kull sforz biex jiżguraw li, sa fejn jafu huma,
ebda żball jew ommissjoni li jwasslu għal valutazzjoni superviżorja
materjalment differenti tal-istituzzjoni mhuma preżenti fid-dejta.
1.34. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni
jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta’
pajjiż terzi għandhom jagħmlu kull sforz biex itejbu l-proċessi tan-negozju biex
maż-żmien inaqqsu d-diskrepanzi rikorrenti bejn ir-rapportar skont dawn il-Linji
Gwida u rapportar superviżorju regolari abbażi tad-Direttiva Solvibbiltà II.
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Linja Gwida 8 – l-Aħjar sforz: Użu ta’ dejta mill-awtoritajiet superviżorji
nazzjonali
1.35. L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jirrikonoxxu li l-informazzjoni
sottomessa għall-finijiet ta’ stabbiltà finanzjarja tista’ tkun soġġetta għal bidliet
u tista’ ma tkunx l-istess għar-rapportar superviżorju regolari skont id-Direttiva
Solvibbiltà II. Madankollu, l-awtorità superviżorja nazzjonali rilevanti tista’ titlob
informazzjoni dwar kif ġiet ikkalkolata d-dejta rapportata u jekk ikun hemm
bżonn titlob dejta aġġornata.
Linja Gwida 9 – Informazzjoni RKS trimestrali
1.36. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni
jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta’
pajjiż terzi għandhom jiżguraw li informazzjoni RKS trimestrali tipprovdi
approssimazzjoni tajba tal-livell RKS reali. Iċ-ċifri RKS trimestrali jistgħu jiġu
aġġornati biss bl-elementi l-iktar volatili, filwaqt li l-estrapolazzjoni taċ-ċifri
annwali hija aċċettabbli għal elementi RKS oħra, b’konformità mal-Linja Gwida
7.
1.37. Minħabba li l-elementi tar-riskju tas-suq huma mistennija li jkunu l-iktar volatili,
l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni
jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin u fergħat tal-assigurazzjoni ta’
pajjiż terzi għandhom b’mod partikolari jikkunsidraw li jerġgħu jikkalkolaw ilmodulu tar-riskju tas-suq, jew il-komponenti l-iktar volatili tiegħu, sabiex
jirrapportaw l-RKS kumplessiv abbażi tal-aħjar sforz.
1.38. Meta jiġu applikati approssimazzjonijiet u simplifikazzjonijiet, l-impriżi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi parteċipi tal-assigurazzjoni u tarriassigurazzjoni, il-kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew il-kumpaniji
azzjonarji finanzjarji mħalltin u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta’ pajjiż terzi
għandhom jiżguraw li d-dejta rapportata tirrifletti l-aħjar valutazzjoni attwali
tal-kundizzjoni tal-entità tar-rapportar b’konformità mal-Linja Gwida 7.
1.39. B’konformità mad-Direttiva Solvibbiltà II, l-awtorità superviżorja nazzjonali
tista’ titlob rikalkolazzjoni sħiħa tal-RKS meta jkun hemm evidenza li
tissuġġerixxi li l-profil tar-riskju tal-impriża tal-assigurazzjoni u tarriassigurazzjoni nbidel b’mod sinifikanti mid-data li fiha l-RKS kien reġa’ ġie
kkalkolat għal kollox u rapportat għal finijiet prudenzjali.
1.40. Fil-każijiet meta l-informazzjoni rapportata tindika nuqqas ta’ konformità malRKS jew nuqqas ta’ konformità mar-Rekwiżit Kapitali Minimu (RKM) kif definit
fl-Artikoli 138 u 139 tad-Direttiva Solvibbiltà II, l-awtorità superviżorja
nazzjonali għandha tirrikonoxxi li, mingħajr ħsara għar-responsabbiltajiet u ssetgħat relatati tagħha, l-informazzjoni sottomessa skont dawn il-Linji Gwida
tista’ tikkostitwixxi dejta preliminari soġġetta għal reviżjoni, b’konformità malLinja Gwida 8.
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1.41. Fil-każijiet deskritti fil-paragrafu preċedenti, l-awtorità superviżorja nazzjonali
mingħajr ħsara għar-responsabbiltajiet u s-setgħat relatati tagħha, tista’ titlob
dejta aġġornata u kkonfermata.
Taqsima II: Informazzjoni kwantitattiva
Linja Gwida 10 – Informazzjoni kwantitattiva annwali tal-gruppi
1.42. L-impriżi parteċipi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji
azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin li
jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Linja Gwida 1 u l-Linja Gwida 2
għandhom kull sena jissottomettu lill-awtorità superviżorja nazzjonali linformazzjoni li ġejja:
a)

mudell S.01.01.12 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika l-kontenut tassottomissjoni, irrispettivament mill-metodu użat għall-kalkolu tassolvenza tal-grupp,
li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti f’S.01.01 talAnness Tekniku B;

b)

mudell
S.01.02.04
tal-Anness
I
tal-Istandard
Tekniku
ta’
Implimentazzjoni dwar is-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni, li jispeċifika
informazzjoni
bażika
dwar
l-impriża
tal-assigurazzjoni
u
tarriassigurazzjoni u l-kontenut tar-rapportar inġenerali, irrispettivament
mill-metodu użat għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, li jsegwi listruzzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Istandard Tekniku dwar isSottomissjoni ta’ Informazzjoni;

c)

mudell S.14.01.10 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika informazzjoni dwar
l-analiżi tal-obbligazzjonijiet tal-ħajja, inklużi kuntratti tal-assigurazzjoni
fuq il-ħajja u annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti mhux fuq il-ħajja,
minn gruppi ta’ riskju omoġeniċi maħruġa mill-impriża, meta jintuża lmetodu 1 kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II biss, kemm
esklussivament kif ukoll flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233
tad-Direttiva Solvibbiltà II, li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti f’S.14.01
tal-Anness Tekniku B;

d)

mudell S.38.01.10 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika informazzjoni dwar
il-perjodu ta’ żmien tad-dispożizzjonijiet tekniċi, meta jintuża l-metodu 1
biss kif definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II, kemm
esklussivament jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tadDirettiva Solvibbiltà II, li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti f’S.38.01 talAnness Tekniku B;

e)

mudell S.40.01.10 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika informazzjoni dwar
il-kondiviżjoni tal-profitt jew tat-telf, meta jintuża l-metodu 1 biss kif
definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II, kemm esklussivament
jew flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva
Solvibbiltà II, li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti f’S.40.01 tal-Anness
Tekniku B.
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Linja Gwida 11 – Informazzjoni kwantitattiva semi-annwali tal-gruppi
1.43. L-impriżi parteċipi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji
azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin li
jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Linja Gwida 1 u l-Linja Gwida 2
għandhom jissottomettu kull sitt xhur lill-awtorità superviżorja nazzjonali linformazzjoni li ġejja:
a)

mudell S.39.01.11 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika informazzjoni dwar
il-profitt u t-telf li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti f’S.39.01 tal-Anness
Tekniku B.

Linja Gwida 12 – Informazzjoni kwantitattiva trimestrali tal-gruppi3
1.44. L-impriżi parteċipi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji
azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin li
jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Linja Gwida 1 u l-Linja Gwida 2
għandhom jissottomettu kull tliet xhur lill-awtorità superviżorja nazzjonali linformazzjoni li ġejja:

3

a)

mudell S.01.01.13 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika l-kontenut tassottomissjoni, irrispettivament mill-metodu użat għall-kalkolu tassolvenza tal-grupp, li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti f’S.01.01 tal-Anness
Tekniku B;

b)

mudell
S.01.02.04
tal-Anness
I
tal-Istandard
Tekniku
ta’
Implimentazzjoni dwar is-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni, li jispeċifika
informazzjoni
bażika
dwar
l-impriża
tal-assigurazzjoni
u
tarriassigurazzjoni u l-kontenut tar-rapportar inġenerali, irrispettivament
mill-metodu użat għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, li jsegwi listruzzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Istandard Tekniku ta’
Implimentazzjoni dwar is-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni;

c)

mudell
S.02.01.02
tal-Anness
I
tal-Istandard
Tekniku
ta’
Implimentazzjoni dwar is-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni, li jispeċifika
informazzjoni dwar il-karta tal-bilanċ, meta jintuża l-metodu 1 biss kif
definit fl-Artikolu 230 tad-Direttiva Solvibbiltà II, kemm esklussivament
kif ukoll flimkien mal-metodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva
Solvibbiltà II, li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Istandard
Tekniku ta’ Implimentazzjoni dwar is-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni;

d)

mudell S.05.01.13 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika informazzjoni dwar
il-primjums, il-pretensjonijiet u l-ispejjeż, irrispettivament mill-metodu
użat għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp, li japplika l-prinċipji talvalutazzjoni u r-rikonoxximent użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża, li
jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti f’S.05.01 tal-Anness Tekniku B, dwar kull
linja ta’ negozju kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta’ Delega (UE)
2015/35;

L-Anness III, IV u V imsemmijin f’din il-Linja Gwida huma annessi tekniċi mill-abbozz tal-Istandard
Tekniku dwar il-Mudelli għas-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni lill-Awtoritajiet Kompetenti Nazzjonali.
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e)

mudell
S.06.02.04
tal-Anness
I
tal-Istandard
Tekniku
ta’
Implimentazzjoni dwar is-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni, li jipprovdi lista
ta’ assi wieħed wieħed, irrispettivament mill-metodu użat għall-kalkolu
tas-solvenza tal-grupp, li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti fl-Anness III talIstandard Tekniku ta’ Implimentazzjoni dwar is-Sottomissjoni ta’
Informazzjoni;

f)

mudell S.23.01.13 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika informazzjoni dwar
il-fondi proprji, irrispettivament mill-metodu użat għall-kalkolu tassolvenza tal-grupp, li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti f’S.23.01 tal-Anness
Tekniku B inklużi fondi proprji bażiċi u fondi proprji anċillari;

g)

mudell S.25.04.13 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika informazzjoni
bażika dwar l-RKS, meta jintuża l-metodu 1 biss kif definit fl-Artikolu 230
tad-Direttiva Solvibbiltà II, kemm esklussivament kif ukoll flimkien malmetodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva Solvibbiltà III, li jsegwi listruzzjonijiet stabbiliti f’S.25.04 tal-Anness Tekniku B;

h)

mudell S.41.01.11 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika informazzjoni dwar
iċ-ċessazzjonijiet, meta jintuża l-metodu 1 biss kif definit fl-Artikolu 230
tad-Direttiva Solvibbiltà II, kemm esklussivament jew flimkien malmetodu 2 kif definit fl-Artikolu 233 tad-Direttiva Solvibbiltà II, li jsegwi listruzzjonijiet stabbiliti f’S.41.01 tal-Anness Tekniku B.

Linja Gwida 13 – Informazzjoni kwantitattiva annwali individwali
1.45. L-impriżi individwali tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u l-fergħat talassigurazzjoni ta’ pajjiżi terzi li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Linja
Gwida 1 u l-Linja Gwida 2 għandhom jissottomettu kull sena lill-awtorità
superviżorja nazzjonali l-punti li ġejjin kif definit fl-informazzjoni li ġejja:
a)

mudell S.01.01.10 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika l-kontenut tassottomissjoni, li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti f’S.01.01 tal-Anness
Tekniku B;

b)

mudell
S.01.02.01
tal-Anness
I
tal-Istandard
Tekniku
ta’
Implimentazzjoni dwar is-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni jew mudell
S.01.02.07 tal-Anness III tal-Linji Gwida dwar is-superviżjoni ta’ fergħat
ta’ impriżi tal-assigurazzjoni ta’ pajjiżi terzi, li jispeċifika informazzjoni
bażika dwar l-impriża tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jew dwar ilfergħa tal-assigurazzjoni ta’ pajjiż terz u l-kontenut tar-rapportar
inġenerali, li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti fl-Anness II tal-Istandard
Tekniku ta’ Implimentazzjoni dwar is-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni jew
l-Anness IV tal-Linji Gwida dwar is-superviżjoni ta’ fergħat ta’ impriżi talassigurazzjoni ta’ pajjiżi terzi, rispettivament;

c)

mudell S.14.01.10 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika informazzjoni
speċifika dwar l-analiżi tal-obbligazzjonijiet tal-ħajja, inklużi kuntratti talassigurazzjoni fuq il-ħajja u annwalitajiet li jirriżultaw minn kuntratti
mhux fuq il-ħajja, minn gruppi ta’ riskji omoġeniċi maħruġa mill-impriża,
li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti f’S.14.01 tal-Anness Tekniku B;
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d)

mudell S.38.01.10 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika informazzjoni dwar
it-tul tad-dispożizzjonijiet tekniċi, li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti
f’S.38.01 tal-Anness Tekniku B;

e)

mudell S.40.01.10 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika informazzjoni dwar
il-kondiviżjoni tal-profitt jew tat-telf, li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti
f’S.40.01 tal-Anness Tekniku B.

Linja Gwida 14 – Informazzjoni kwantitattiva semi-annwali individwali
1.46. L-impriżi individwali tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u l-fergħat talassigurazzjoni ta’ pajjiżi terzi li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Linja
Gwida 1 u l-Linja Gwida 2 għandhom jippreżentaw kull sitt xhur lill-awtorità
superviżorja nazzjonali l-informazzjoni li ġejja:
a)

mudell S.39.01.11 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika informazzjoni dwar
il-profitt u t-telf li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti f’S.39.01 tal-Anness
Tekniku B.

Linja Gwida 15 – Informazzjoni kwantitattiva trimestrali individwali4
1.47. L-impriżi individwali tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u l-fergħat talassigurazzjoni ta’ pajjiżi terzi li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Linja
Gwida 1 u l-Linja Gwida 2, għandhom jissottomettu kull tliet xhur lill-awtorità
superviżorja nazzjonali l-informazzjoni li ġejja:

4

a)

mudell S.01.01.11 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika l-kontenut tassottomissjoni, li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti f’S.01.01 tal-Anness
Tekniku B;

b)

mudell
S.01.02.01
tal-Anness
I
tal-Istandard
Tekniku
ta’
Implimentazzjoni dwar is-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni, li jispeċifika
informazzjoni
bażika
dwar
l-impriżi
tal-assigurazzjoni
u
tarriassigurazzjoni u l-kontenut tar-rapportar inġenerali, li jsegwi listruzzjonijiet
stabbiliti fl-Anness
II
tal-Istandard
Tekniku
ta’
Implimentazzjoni dwar is-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni;

c)

mudell S.25.04.11 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika informazzjoni
bażika dwar l-RKS, li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti f’S.25.04 tal-Anness
Tekniku B;

d)

mudell S.41.01.11 tal-Anness Tekniku A, li jispeċifika informazzjoni dwar
iċ-ċessazzjonijiet, li jsegwi l-istruzzjonijiet stabbiliti f’S.41.01 tal-Anness
Tekniku B.

L-Anness III msemmi f’din il-Linja Gwida huwa anness tekniku mill-abbozz ta’ Standard Tekniku dwar ilMudelli għas-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni lill-Awtoritajiet Kompetenti Nazzjonali.
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Taqsima III: Skadenzi għas-sottomissjoni u dispożizzjonijiet oħra
Linja Gwida 16 – Skadenzi għas-sottomissjoni
1.48. Wara perjodu tranżitorju ta’ tliet snin wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva
Solvibbiltà II, l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-impriżi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni parteċipanti, il-kumpaniji azzjonarji talassigurazzjoni jew il-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin u l-fergħat talassigurazzjoni ta’ pajjiżi terzi, għandhom jissottomettu s-sett ta’ informazzjoni
kwantitattiva definit fil-Linja Gwida 10, il-Linja Gwida 11 u l-Linja Gwida 12
għall-gruppi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u fil-Linja Gwida 13, ilLinja Gwida 14 u l-Linja Gwida 15 għal impriżi tal-assigurazzjoni u tarriassigurazzjoni u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta’ pajjiżi terzi fi żmien 7 ġimgħat
mit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza.
1.49. Matul il-perjodu tranżitorju ta’ tliet snin wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva
Solvibbiltà II, l-iskadenza definita fil-paragrafu 1.48 għandha tiġi estiża:
a)

bi 3 ġimgħat (sa 10 ġimgħat) għas-sottomissjoni ta’ informazzjoni fuq
bażi trimestrali, semi-annwali jew annwali relatata mas-sena 2016;

b)

bi 2 ġimgħat (sa 9 ġimgħat) għas-sottomissjoni ta’ informazzjoni fuq bażi
trimestrali, semi-annwali jew annwali relatata mas-sena 2017;

c)

b’ġimgħa (sa 8 ġimgħat) għas-sottomissjoni ta’ informazzjoni fuq bażi
trimestrali, semi-annwali jew annwali relatata mas-sena 2018.

Linja Gwida 17 – Verifiki tal-plawsibbiltà tad-dejta
1.50. L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jevalwaw id-dejta li tkun waslet
permezz tal-verifiki tal-plawsibbiltà tad-dejta previsti fl-Anness Tekniku C.
Linja Gwida 18 – Daqs tal-limiti minimi għar-rapportar fl-2016
1.51. L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jużaw l-assi totali fl-aħħar
informazzjoni annwali disponibbli mir-reġim ta’ solvenza fis-seħħ qabel sabiex
jiġu identifikati l-impriżi li għandhom jirrapportaw fl-ewwel trimestru tal-2016
skont il-Linja Gwida 2 paragrafu 1.18a) u b).
1.52. Fil-każijiet meta informazzjoni dwar l-assi totali kif stabbilita fil-paragrafu 1.51
mhijiex disponibbli jew ma ġietx sottomessa bħala parti mir-redditi regolatorji,
l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jikkunsidraw il-karta tal-bilanċ
ikkonsolidata
fir-rapporti
finanzjarji
annwali
tal-grupp
jew
jużaw
approssimazzjoni tal-assi totali filwaqt li jikkunsidraw bħala minimu s-somma
tal-assi totali tal-assiguraturi jew ir-riassiguraturi ewlenin kollha li jappartjenu
għall-grupp.
1.53. L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jinnotifikaw lill-impriżi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-gruppi u l-fergħat tal-assigurazzjoni ta'
pajjiżi terzi li huma meħtieġa li jirrapportaw skont id-daqs tal-livell limitu definit
fil-Linja Gwida 2, il-punt 1.18 tal-paragrafu a) jew b) u d-dispożizzjoni
tranżitorja f’1.51 fi żmien raġonevoli qabel l-ewwel istanza tar-rapportar.

13/15

Linja Gwida 19 – L-ewwel istanza ta’ rapportar
1.54. L-impriżi parteċipi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji
azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin u lfergħat tal-assigurazzjoni ta' pajjiżi terzi identifikati skont il-Linji Gwida 2 u 18,
għandhom jibdew jirrapportaw b’konformità ma’ dawn il-Linji Gwida b’referenza
għall-ewwel trimestru tal-2016.
Linja Gwida 20 – Mezzi tar-rapportar
1.55. L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-informazzjoni
kwantitattiva msemmija fit-Taqsima II tiġi sottomessa elettronikament.
Linja Gwida 21 – Formati tar-rapportar superviżorju
1.56. L-impriżi parteċipi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, il-kumpaniji
azzjonarji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin
għandhom jissottomettu l-informazzjoni fil-formati u r-rappreżentazzjonijiet taliskambju tad-dejta determinati mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jew missuperviżur tal-grupp u josservaw l-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:
a)

il-punti ta’ dejta bit-tip ta’ dejta "monetarju" għandhom jiġu espressi
f’unitajiet mingħajr punti deċimali bl-eċċezzjoni tal-mudell S.06.02 li
għandu jiġi espress f’unitajiet b’żewġ punti deċimali;

b)

il-punti tad-dejta bit-tip ta’ dejta "perċentwal" għandhom jiġu espressi
għal kull unità b’erba’ punti deċimali;

c)

il-punti tad-dejta bit-tip ta’ dejta "numru sħiħ" għandhom jiġu espressi
f’unitajiet mingħajr punti deċimali.

Linja Gwida 22 - RSR – Format tar-rapportar
1.57. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jikkunsidraw ilmudell tal-punti tad-dejta kif ippubblikat mill-EIOPA meta jirrapportaw linformazzjoni inkluża fil-mudelli tar-rapportar kwantitattiv.
Regoli ta’ Konformità u ta’ Rappurtar
1.58. Dan id-dokument fih Linji Gwida maħruġin skont l-Artikolu 16 tar-Regolament
EIOPA. Skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament EIOPA, l-Awtoritajiet Kompetenti
u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jikkonformaw
mal-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet.
1.59. L-awtoritajiet kompetenti li jikkonformaw jew li beħsiebhom jikkonformaw ma’
dawn il-Linji Gwida għandhom jintegrawhom fil-qafas regolatorju jew
superviżorju tagħhom b’mod xieraq.
1.60. L-awtoritajiet
kompetenti
għandhom
jikkonfermaw
lill-EIOPA
jekk
jikkonformawx jew jekk humiex beħsiebhom jikkonformaw ma’ dawn il-Linji
Gwida, b’raġunijiet għan-nuqqas ta’ konformità, fi żmien xahrejn wara l-ħruġ
tal-verżjonijiet tradotti.
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1.61. Fin-nuqqas ta’ tweġiba sa din l-iskadenza, l-awtoritajiet kompetenti se jiġu
kkunsidrati bħala mhux konformi mar-rappurtar u għandhom jiġu rrappurtati
bħala tali.
Dispożizzjoni Finali dwar ir-Reviżjonijiet
1.62. Dawn il-Linji Gwida għandhom jiġu suġġetti għal reviżjoni mill-EIOPA.
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