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Rakkomandazzjonijiet dwar ilflessibbiltà superviżorja fir-rigward taliskadenza tar-rapportar superviżorju u
d-divulgazzjoni pubblika Coronavirus/COVID-19
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Introduzzjoni
1.

F’konformità mal-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1094/20101 (irRegolament dwar l-EIOPA), l-EIOPA qiegħda toħroġ dawn irrakkomandazzjonijiet għas-settur tal-assigurazzjoni fid-dawl tas-sitwazzjoni
tal-Coronavirus/COVID-19.

2.

Dawn ir-Rakkomandazzjonijiet huma bbażati fuq id-Direttiva 2009/138/KE2
(Direttiva dwar is-Solvibbiltà II) u l-linji gwida tal-EIOPA u strumenti oħra
rilevanti tal-EIOPA u huma indirizzati lill-awtoritajiet kompetenti.

3.

Meta wieħed iqis il-probabbiltà li l-impriżi tal-assigurazzjoni u tarriassigurazzjoni jistgħu jiffaċċjaw kundizzjonijiet aktar diffiċli fil-futur
immedjat f’termini ta’ navigazzjoni permezz ta’ kundizzjonijiet diffiċli tas-suq,
l-EIOPA tqis li l-impriżi jeħtieġ li jikkonċentraw l-isforzi tagħhom fuq ilmonitoraġġ
u
l-valutazzjoni
tal-impatt
tas-sitwazzjoni
talCoronavirus/COVID-19 kif ukoll jiżguraw il-kontinwità tan-negozju. F’dan ilkuntest,
is-sottomissjoni
tal-informazzjoni
Q1-2020
lill-awtoritajiet
kompetenti se tkun ta’ importanza estrema kemm għall-impriżi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni kif ukoll għall-awtoritajiet kompetenti.

4.

Peress li xi awtoritajiet kompetenti diġà qegħdin jieħdu miżuri biex
jindirizzaw l-implikazzjonijiet tal-Coronavirus/COVID19, huwa tal-akbar
importanza li jiġi pprovdut qafas għal approċċi superviżorji konsistenti b’mod
urġenti. Għalhekk, l-għan ġenerali ta’ dawn ir-Rakkomandazzjonijiet huwa li
jrawmu l-konverġenza u l-approċċi superviżorji konsistenti fl-Istati Membri
kollha meta jipprovdu flessibbiltà għar-rapportar superviżorju u ddivulgazzjoni pubblika ta’ impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni.

5.

Minħabba l-ħtieġa għal rispons superviżorju urġenti fid-dawl tal-mitigazzjoni
tal-effetti negattivi tal-Coronavirus/COVID-19 fis-settur tal-assigurazzjoni, lEIOPA ma wettqet l-ebda konsultazzjoni pubblika miftuħa u ma talbitx lopinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tal-Assigurazzjoni u tarRiassigurazzjoni.

6.

Jekk mhumiex iddefiniti f’dawn ir-Rakkomandazzjonijiet, it-termini jkollhom
it-tifsira definita fl-atti legali msemmija fl-introduzzjoni.

7.

Dawn ir-Rakkomandazzjonijiet għandhom japplikaw mid-data
pubblikazzjoni tal-verżjoni bl-Ingliż tagħhom fuq is-sit web tal-EIOPA.

8.

Ir-Rakkomandazzjonijiet ta’ hawn taħt għandhom l-għan li joffru għajnuna
operattiva u jappoġġaw il-kontinwità tan-negozju tal-impriżi talassigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni. Madankollu, l-impriżi tal-assigurazzjoni
u tar-riassigurazzjoni jistgħu jagħżlu li jippreżentaw il-pakkett sħiħ ta’
rapportar fi kwalunkwe ħin qabel l-iqsar dewmien indikat hawn taħt. Din lopzjoni tista’ tintgħażel ukoll f’każ ta’ kwalunkwe piż mhux intenzjonat
maħluq mill-miżuri ta’ għajnuna proposti f’sitwazzjonijiet speċifiċi

tal-

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 tax-Xogħol), 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. 48-83)
2
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–
155)
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(pereżempju meta jinqasmu l-pakketti ta’ rapportar f’ 2 settijiet).
Rakkomandazzjoni 1 — Ir-rapportar annwali li jirreferi għal tmiem issena fil-31 ta’ Diċembru 2019 jew għal tmiem is-sena wara dik id-data
iżda qabel l-1 ta’ April 2020
9.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaċċettaw dewmien ta’ 8 ġimgħat fissottomissjoni tar-Rapport Superviżorju Regolari kemm fuq livell individwali
kif ukoll fuq livell ta’ grupp.

10. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaċċettaw dewmien ta’ 8 ġimgħat fissottomissjoni tal-Mudelli ta’ Rapportar Kwantitattiv annwali bl-eċċezzjonijiet
li ġejjin: Kontenut tas-Sottomissjoni (S.01.01), Informazzjoni Bażika
(S.01.02), Karta bilanċjali (S.02.01), Projezzjonijiet tal-Flussi ta’ Flus għannegozju tal-ħajja (S.13.01), LTG (S.22.01), Fondi proprji (S.23.01) u kalkolu
tar-RKS (S.25.01 sa S.25.03) fuq livell individwali.
11. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaċċettaw dewmien ta’ 8 ġimgħat fissottomissjoni tal-Mudelli ta’ Rapportar Kwantitattiv annwali bl-eċċezzjonijiet
li ġejjin: Kontenut tas-Sottomissjoni (S.01.01), Informazzjoni Bażika
(S.01.02), Karta bilanċjali (S.02.01), LTG (S.22.01), Fondi proprji (S.23.01),
kalkolu tar-RKS (S.25.01 sa S.25.03) u Impriżi fil-kamp ta’ applikazzjoni talgrupp (S.32.01) fil-livell ta’ grupp.
12. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaċċettaw dewmien ta’ ġimagħtejn fissottomissjoni tal-mudelli deskritti fil-paragrafi 10 u 11 hawn fuq.
13. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jużaw l-Anness Tekniku ta’ dawn irRakkomandazzjonijiet għal dettalji tekniċi dwar is-sottomissjoni tal-mudelli
ta’ rapportar kwantitattiv annwali f’żewġ settijiet differenti.
14. L-awtoritajiet kompetenti li jkunu użaw il-possibbiltà li jeżentaw lill-impriżi
minn rapportar trimestrali jistgħu jqisu li jitolbu l-mudelli addizzjonali li ġejjin
fis-sottomissjoni annwali b’dewmien ta’ ġimagħtejn minn impriżi li ma
rrapportawx Q4-2019: Lista ta’ assi (S.06.02), Informazzjoni ta’ trasparenza
(S.06.03), Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja (S.12.01) u Provvedimenti Tekniċi
Mhux tal-Ħajja (S.17.01) fuq livell individwali.
15. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu approċċi flessibbli simili għal
kwalunkwe rapportar speċifiku nazzjonali jew rekwiżiti addizzjonali (eż.
skadenzi ta’ rapportar tal-ORSA, rekwiżiti tal-awditjar, eċċ.).
16. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jissottomettu l-informazzjoni li jirċievu
lill-EIOPA sa mhux aktar tard minn 4 ġimgħat minn meta jirċievu linformazzjoni.
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Rakkomandazzjoni 2 — Rapportar trimestrali li jirreferi għal tmiem issena Q12020 fil-31 ta’ Marzu 2020 jew wara dik id-data iżda qabel it30 ta’ Ġunju 2020
17. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaċċettaw dewmien ta’ ġimgħa fissottomissjoni tal-Mudelli ta’ Rapportar Kwantitattiv Q1-2020 u r-rapportar
dwar l-Istabbiltà Finanzjarja Trimestrali kemm fuq livell individwali kif ukoll
fuq livell ta’ grupp bl-eċċezzjonijiet li ġejjin: Tranżazzjonijiet ta’ Derivattivi
(S.08.02) fil-Mudelli ta’ Rapportar Kwantitattiv.
18. Għal din il-preżentazzjoni trimestrali huma mħeġġa sottomissjonijiet

bikrija. Filwaqt li jirrikonoxxu l-importanza li l-isforz ikun iffokat fuq ilpreċiżjoni ġenerali tas-sottomissjonijiet, jekk ikun meħtieġ, l-impriżi
jistgħu jqisu approċċ proporzjonat għal aspetti inqas materjali talkalkoli.
19. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaċċettaw dewmien ta’ 4 ġimgħat għallMudell Tranżazzjonijiet ta’ Derivattivi (S.08.02).
20. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni huma mistennija
jirrapportaw fil-mudell tal-Fondi Proprji (S.23.01) stima tar-RKS għad-data
ta’ referenza ta’ tmiem it-trimestru, u mhux l-aħħar wieħed ikkalkulat kif
indikat fl-Istruzzjonijiet.
21. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jissottomettu l-informazzjoni li jirċievu
lill-EIOPA sa mhux aktar tard minn 4 ġimgħat minn meta jirċievu linformazzjoni.
Rakkomandazzjoni 3 — Rapport dwar is-Solvenza u l-Kondizzjoni
Finanzjarja li jirreferi għal tmiem is-sena fil-31 ta’ Diċembru 2019 jew
għal tmiem is-sena wara dik id-data iżda qabel l-1 ta’ April 2020
22. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaċċettaw dewmien ta’ 8 ġimgħat għallpubblikazzjoni tar-Rapport dwar is-Solvenza u l-Kondizzjoni Finanzjarja
(SFCR) bl-eċċezzjoni tal-informazzjoni li ġejja: Karta bilanċjali (S.02.01),
LTG (S.22.01), Fondi proprji (S.23.01) u kalkolu tar-RKS (S.25.01) bl-użu
tal-mudelli kif identifikati fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni talKummissjoni (UE) Nru 2015/24523 kemm fuq livell individwali kif ukoll fuq
livell ta’ grupp.
23. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaċċettaw dewmien ta’ ġimagħtejn filpubblikazzjoni tal-mudelli deskritti hawn fuq, bl-użu tal-mezzi taddivulgazzjoni normalment użati għall-pubblikazzjoni tas-SFCR.
24. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom iqisu ssitwazzjoni attwali bħala “żvilupp maġġuri” kif imsemmi fl-Artikolu 54(1) fidDirettiva dwar is-Solvibbiltà II u jippubblikaw fl-istess ħin tal-pubblikazzjoni
tal-informazzjoni li tirreferi għal tmiem is-sena fil-31 ta’ Diċembru 2019 jew
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2452 tat-2 ta' Diċembru 2015 li
jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-proċeduri, il-formati u l-formuli tar-rapport dwar
is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU
L 347, 31.12.2015, p. 1285).
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wara, kwalunkwe informazzjoni xierqa dwar l-effett tal-Coronavirus/COVID19 fl-informazzjoni ppubblikata.
Regoli dwar il-konformità u r-rapportar
25. Dan id-dokument fih Rakkomandazzjonijiet maħruġa skont l-Artikolu 16 tarRegolament dwar l-EIOPA. Skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament dwar lEIOPA, l-awtoritajiet kompetenti u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom
jagħmlu kull sforz sabiex jikkonformaw ma’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet.
26. L-awtoritajiet kompetenti li jikkonformaw jew li għandhom il-ħsieb li
jikkonformaw ma’ dawn ir-Rakkomandazzjonijiet għandhom jinkorporawhom
fil-qafas regolatorju jew superviżorju tagħhom b’mod xieraq.
27. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkonfermaw lill-EIOPA jekk
jikkonformawx jew għandhomx il-ħsieb li jikkonformaw ma’ dawn irRakkomandazzjonijiet, bir-raġunijiet għan-nuqqas ta’ konformità, fi żmien
xahrejn mill-ħruġ tal-verżjonijiet tradotti.
28. Fin-nuqqas ta’ tweġiba sa din l-iskadenza, l-awtoritajiet kompetenti
għandhom jitqiesu bħala mhux konformi mar-rapportar u jiġu rrapportati
bħala tali.

Dispożizzjoni finali dwar ir-rieżami
29. Dawn ir-Rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu soġġetti għal rieżami millEIOPA.
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L-Anness Tekniku
L-impriżi u l-awtoritajiet kompetenti li jużaw it-tassonomija tal-EIOPA XBRL
għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet speċjali li ġejjin:








It-tassonomija 2.4.0 attwali tista’ tintuża biex jiġu ssodisfati dawn irrekwiżiti speċjali. Aġġornamenti tal-Hotfix dwar it-tassonomija mhumiex
meħtieġa;
L-eżenzjonijiet ta’ mudelli għall-ewwel rapport provviżorju/mhux komplut
għandhom jiġu mmarkati fiċ-ċelluli rilevanti tal-mudell ta’ Kontenut ta’
Sottomissjoni (S.01.01) bħala “0 - Mhux rapportata għal raġuni oħra”. F’dan
il-każ, il-ġustifikazzjoni speċjali hija minħabba s-sitwazzjoni talCoronavirus/COVID-19;
Aktar sottomissjonijiet (mill-ġdid) għandhom jinkludu wkoll il-mudelli kollha
tal-perjodu rrapportati preċedentement (jiġifieri r-rapport finali sħiħ għandu
jkun komplut);
L-EIOPA tista’ tapplika wkoll miżuri speċjali dwar il-validazzjonijiet tad-data
tat-tassonomija, li jibdlu s-severità minn imblukkar għal nuqqas ta’
mblukkar biex tiġi ffaċilitata l-preżentazzjoni tar-rapport, pereżempju, bilvalidazzjonijiet relatati mal-kontenut tal-mudell ta’ sottomissjoni;
L-impriżi li, fl-ewwel sottomissjoni, ikunu diġà kapaċi jippreżentaw ilpakkett sħiħ) huma mħeġġa jagħmlu dan malajr kemm jista’ jkun u fi żmien
l-iskadenzi statutorji. F’każijiet bħal dawn ma jkunx hemm bżonn ta’ aktar
sottomissjonijiet ħlief jekk ikunu meħtieġa aktar korrezzjonijiet;

Aktar speċifikazzjonijiet tat-tassonomija u aktar aġġornamenti fil-lista ta’
validazzjonijiet se jkunu disponibbli fil-jiem li ġejjin fl-EIOPA u fil-paġni web
relatati mat-tassonomija tal-awtoritajiet kompetenti.
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