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Henstillinger om tilsynsmæssig
fleksibilitet med hensyn til fristen for
tilsynsindberetning og oplysningspligt
— coronavirus/COVID-19
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Indledning
1.

I overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1094/20101 (EIOPAforordningen) udsteder EIOPA disse henstillinger for forsikringssektoren med
henblik på coronavirus/COVID-19-situationen.

2.

Disse henstillinger er baseret på direktiv 2009/138/EF2 (Solvens IIdirektivet) og EIOPA's retningslinjer og andre relevante EIOPA-instrumenter
og er rettet til de kompetente myndigheder.

3.

Eftersom forsikrings- og genforsikringsselskaber med al sandsynlighed vil
stilles over for enorme udfordringer med at navigere gennem dybt vanskelige
markedsvilkår i den nærmeste fremtid, er EIOPA af den opfattelse, at
selskaberne skal fokusere på at overvåge og vurdere følgerne af
coronavirus/COVID-19-situationen og sikre driftskontinuitet. I denne
forbindelse vil indberetning af information til de kompetente myndigheder i
første kvartal 2020 være yderst vigtig både for forsikrings- og
genforsikringsselskaber og for de kompetente myndigheder.

4.

Da nogle kompetente myndigheder allerede er i færd med at træffe
foranstaltninger for at tackle konsekvenserne af coronavirus/COVID-19, er
det yderst vigtigt hurtigt at skabe rammerne for en konsekvent
tilsynsmæssig tilgang. Det overordnede mål med disse henstillinger er derfor
at fremme konvergens og konsekvente tilsynsstrategier på tværs af
medlemsstaterne,
idet
der
gives
fleksibilitet
med
hensyn
til
tilsynsindberetning
og
oplysningspligt
for
forsikringsog
genforsikringsselskaber.

5.

Da der er behov for en hurtig tilsynsmæssig reaktion med henblik på at
afbøde de negative virkninger af coronavirus/COVID-19 i forsikringssektoren,
har EIOPA ikke gennemført en åben offentlig høring og har ikke anmodet
interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger om en
udtalelse.

6.

Begreber, der ikke er defineret i disse henstillinger, har den betydning, der
fremgår af de retsakter, der henvises til i indledningen.

7.

Disse henstillinger finder anvendelse fra datoen for offentliggørelsen af den
engelske udgave på EIOPA's websted.

8.

Nedenstående henstillinger har til formål at yde driftsmæssig nødhjælp til
forsikrings- og genforsikringsselskaber og støtte til driftskontinuitet.
Forsikrings- og genforsikringsselskaber kan dog vælge at indsende hele
indberetningspakken på et hvilket som helst tidspunkt før den kortest mulige
frist, der er angivet nedenfor. Denne mulighed kan også vælges i tilfælde af
utilsigtede byrder, der opstår som følge af de foreslåede lempelser i særlige
situationer (f.eks. ved opdeling af indberetningspakker i to sæt).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af
en
europæisk
tilsynsmyndighed
(Den
Europæiske
Tilsynsmyndighed
for
Forsikringsog
Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af
Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48-83)
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse
af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1-155)
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Henstilling 1 — Årlig indberetning vedrørende regnskabsårets afslutning,
som finder sted den 31. december 2019 eller senere, men før den 1. april
2020
9.

De kompetente myndigheder bør acceptere en forsinkelse på otte uger i
indsendelsen af den periodiske tilsynsrapport både på individuelt niveau og
på koncernniveau.

10. De kompetente myndigheder bør acceptere en forsinkelse på otte uger i
indsendelsen af de årlige kvantitative indberetningsmodeller med følgende
undtagelser: indholdet af indsendelsen (S.01.01), grundlæggende
information (S.01.02), balancesummen (S.02.01), bedste skøn over
fremtidige cash flow i livsforsikringsvirksomheder (S.13.01), langsigtede
garantier (S.22.01), kapitalgrundlag (S.23.01) og beregning af
solvenskapitalkrav (S.25.01 til S.25.03) på individuelt niveau.
11. De kompetente myndigheder bør acceptere en forsinkelse på otte uger i
indsendelsen af de årlige kvantitative indberetningsmodeller med følgende
undtagelser: indholdet af indsendelsen (S.01.01), grundlæggende
information (S.01.02), balancesummen (S.02.01), langsigtede garantier
(S.22.01), kapitalgrundlag (S.23.01), beregning af solvenskapitalkrav
(S.25.01 til S.25.03) og selskaber, der indgår i koncernen (S.32.01) på
koncernniveau.
12. De kompetente myndigheder bør acceptere en forsinkelse på to uger i
indsendelsen af de modeller, der er beskrevet i punkt 10 og 11 ovenfor.
13. De kompetente myndigheder bør anvende det tekniske bilag til disse
henstillinger i tekniske spørgsmål vedrørende indsendelse af de årlige
kvantitative indberetningsmodeller i to forskellige sæt.
14. De kompetente myndigheder, der har gjort brug af muligheden for at
undtage selskaber fra kvartalsvis indberetning, kan overveje at anmode om
følgende yderligere modeller i den årlige indsendelse med en forsinkelse på
to uger fra selskaber, der ikke har indberettet fjerde kvartal 2019: liste over
aktiver
(S.06.02),
gennemsigtighedsinformation
(S.06.03),
forsikringsmæssige
hensættelser
for
livsforsikring
(S.12.01)
og
forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring (S.17.01) på
individuelt niveau.
15. De kompetente myndigheder bør anvende tilsvarende fleksible tilgange til
alle nationale specifikke indberetningskrav eller supplerende krav (f.eks.
indberetningsfrister for ORSA, revisionskrav osv.).
16. De kompetente myndigheder bør indsende den modtagne information til
EIOPA senest fire uger efter modtagelsen.
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Henstilling 2 — Kvartalsvis indberetning vedrørende udgangen af første
kvartal 2020, der ligger den 31. marts 2020 eller senere, men før den 30.
juni 2020
17. De kompetente myndigheder bør acceptere en forsinkelse på en uge i
indsendelsen af de kvantitative indberetningsmodeller for første kvartal 2020
og den kvartalsvise indberetning af finansiel stabilitet, både på individuelt
niveau og på koncernniveau, med følgende undtagelser: derivattransaktioner
(S.08.02) i de kvantitative indberetningsmodeller.
18. Der

opfordres til tidlige indberetninger for denne kvartalsvise
indsendelse. I erkendelse af betydningen af at koncentrere indsatsen
om at fastslå, hvorvidt indsendelserne generelt er korrekte, kan
selskaberne om nødvendigt overveje en forholdsmæssig tilgang til
mindre væsentlige aspekter af beregningerne.

19. De kompetente myndigheder bør acceptere en forsinkelse på fire uger for
derivattransaktionsmodellen (S.08.02).
20. Forsikrings- og genforsikringsselskaber forventes på grundlag af
kapitalgrundlagsmodellen (S.23.01) at
indberette et
skøn
over
solvenskapitalkravet for referencedatoen ved udgangen af kvartalet og ikke
det sidst beregnede som angivet i instrukserne.
21. De kompetente myndigheder bør indsende den modtagne information til
EIOPA senest fire uger efter modtagelsen.
Henstilling 3 — Rapport om solvens og finansiel situation vedrørende
regnskabsårets afslutning, som finder sted den 31. december 2019 eller
senere, men før den 1. april 2020
22. De kompetente myndigheder bør acceptere en forsinkelse på otte uger for
offentliggørelsen af rapporten om solvens og finansiel situation (SFCR) med
undtagelse af følgende information: balancesummen (S.02.01), langsigtede
garantier (S.22.01), kapitalgrundlag (S.23.01) og beregning af
solvenskapitalkrav (S.25.01) ved hjælp af modellerne i Kommissionens
gennemførelsesforordning (EU) 2015/24523 på både individuelt niveau og
koncernniveau.
23. De kompetente myndigheder bør acceptere en forsinkelse på to uger for
offentliggørelse af de ovenfor beskrevne modeller ved hjælp af de
offentliggørelsesmetoder, der sædvanligvis anvendes ved offentliggørelse af
rapporten om solvens og finansiel tilstand.
24. Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør betragte den aktuelle situation
som en "større begivenhed" som omhandlet i artikel 54, stk. 1, i Solvens IIdirektivet og offentliggøre eventuel relevant information om virkningen af
coronavirus/COVID-19
samtidigt
med
information
vedrørende
Kommissionens
gennemførelsesforordning
(EU)
2015/2452
af
2.
december
2015
om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurerne, formaterne og skemaerne vedrørende rapporten
om solvens og finansiel situation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
(EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1285).
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regnskabsårets afslutning, som finder sted den 31. december 2019 eller
senere.
Bestemmelser om efterlevelse og indberetning
25. Dette dokument indeholder henstillinger, der er udstedt i henhold til artikel
16 i EIOPA-forordningen. I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i EIOPAforordningen bestræber de kompetente myndigheder og finansielle
institutioner sig bedst muligt på at efterleve disse henstillinger.
26. Kompetente myndigheder, der efterlever eller agter at efterleve disse
henstillinger, skal indarbejde dem i deres lovgivnings- eller tilsynsramme på
en passende måde.
27. Kompetente myndigheder bekræfter over for EIOPA, at de efterlever eller
agter at efterleve disse henstillinger, og angiver i modsat fald begrundelsen
for den manglende efterlevelse inden for to måneder efter datoen for
offentliggørelsen af de oversatte versioner.
28. Hvis de kompetente myndigheder ikke har reageret inden udløbet af denne
frist, betragtes det som manglende efterlevelse af indberetningskravet, og
indberettes som sådan.

Afsluttende bestemmelse om revision
29. De foreliggende henstillinger underkastes en fornyet gennemgang af EIOPA.
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Teknisk bilag
Selskaber og kompetente myndigheder, der anvender EIOPA's XBRL-taksonomi,
bør anvende følgende særlige instrukser:








Den nuværende 2.4.0-taksonomi kan anvendes til at opfylde disse særlige
krav. Hotfix-opdateringer om taksonomi er ikke nødvendig.
Undtagelser for modeller til den første foreløbige/ufuldstændige
indberetning markeres i de relevante celler i modellen for indholdet af
indsendelsen (S.01.01) som "0 — Ikke indberettet, anden årsag". I dette
tilfælde er den særlige begrundelse coronavirus/COVID-19-situationen.
Yderligere (gen)indsendelser omfatter også alle de modeller, der tidligere
er indberettet for perioden (dvs. den endelige rapport bør være
fuldstændig).
EIOPA kan også anvende særlige foranstaltninger vedrørende validering af
taksonomidata, således at alvorsgraden ændres fra spærrende til ikkespærrende for at lette indsendelsen af indberetningen, f.eks. med
valideringerne i forbindelse med modellen for indholdet af indsendelsen.
Selskaber, som kan indsende den fuldstændige pakke inden for den første
frist, opfordres til at gøre dette hurtigst muligt og inden for de fastsatte
frister. I sådanne tilfælde er det ikke nødvendigt med yderligere
indsendelser, medmindre der er behov for yderligere korrektioner.

Der vil blive stillet flere taksonomispecifikationer og yderligere opdateringer i
listen over valideringer til rådighed i de kommende dage på EIOPA's og de
kompetente myndigheders taksonomirelaterede websteder.
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