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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Solvenza II hija direttiva li taġġorna 14-il direttiva eżistenti dwar l-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni. Il-format tagħha huwa riformulat sabiex il-partijiet ġodda biss jistgħu jkunu 
emendati. 

L-għan ewlieni tad-direttiva huwa biex jagħmel il-kapital, jew ir-rekwiżiti ta’ solvenza,
jiddependu fuq ir-riskju, analizzat fil-kuntest tan-negozju sħiħ ta’ l-impriża. Dan huwa 
kwalitattiv kif ukoll kwantitattiv. B’mod partikolari għandu jiġi innutat illi l-kumpaniji ta’ l-
assigurazzjoni huma esposti għar-riskju mhux biss tal-passivi imma anki ta’ l-attivi li 
jinżammu biex ikopru dawk il-passivi. Fil-fatt fallimenti ta’ kumpaniji ta’ l-assigurazzjoni 
ħafna drabi kienu minħabba riżultat ta’ problemi attivi aktar milli problemi passivi.

L-analiżi tar-riskju ssir fuq bażi ta’ mudelli. Mudelli standard jistgħu jintużaw imma impriżi 
kbar ikunu jistgħu, fil-fatt mistennijin, jiżviluppaw il-mudelli tagħhom interni li jiġu approvati 
mis-superviżur. Gruppi jistgħu jitolbu biex jiġu sorveljati bħala grupp sħiħ sabiex ikollhom 
benefiċju minn diversifikazzjoni ikbar li ġġib fil-kalkulazzjoni tar-riskju, b’riżultat ta’ nuqqas 
fir-rekwiżiti ta’ kapital meta mqabbel mas-somma ta’ l-impriżi waħedhom.

Il-kapital huwa maqsum fir-rekwiżit minimu kapitali (MCR) li huwa dak il-livell li kull 
impriża jrid jkollha sabiex tkompli bl-awtorizzazzjoni sħiħa. Ir-Rekwiżit Kapitali tas-
Solvenza (SCR), huwa livell ikbar ta’ kapital li għandu jinżamm normalment u, jekk jinkiser, 
jintuża bħala sinjal bikri għal intervent superviżorju. L-attivi addizzjonali ta’ l-SCR, li huma ’l
fuq mill-MCR, jistgħu jinżammu fuq livell ta’ Grupp (kumpanija prinċipali jew holding). Jekk 
xi sussidjarja taqa’ taħt il-livell ta’ l-MCR (u normalment qabel dan jintlaħaq) is-superviżuri
jitolbu trasferiment tal-kapital lis-sussidjarja. 

Dak li huwa fundamentali għall-operazzjoni tal-proċessi ta’ superviżjoni tal-grupp hija l-
koperazzjoni bejn is-superviżuri nazzjonali fl-istati ospitanti fejn jinsabu s-sussidjarji u fl-istat
fejn tinsab il-kumpanija prinċipali. Is-superviżur fil-pajjiż tal-kumpanija prinċipali għandu 
parti akbar bħala ‘superviżur tal-grupp'. Il-Kumitat tas-Sorveljaturi ta’ l-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol Ewropej (CEIOPS) għandu wkoll parti fil-ftehim ta’ kwistjonijiet 
bejn is-superviżuri u l-għan li tintlaħaq konverġenza regolatorja. 

F’dan il-qafas hemm diversi oqsma li għandhom jiġbdu l-attenżjoni partikolari tal-kumitat 
għall-affarijiet legali:

Superviżjoni tal-Grupp

Huwa meħtieġ li jkun iktar ċar illi s-superviżuri kollha huma involuti fis-superviżjoni ta’ 
grupp, li kollha għandu jkollhom aċċess għad-dokumentazzjoni bħala ħaġa ta’ rutina u 
għandhom ikunu dinamikament involuti fit-teħid tad-deċiżjonijiet. 

Trasferiment ta’ Fondi għall-Appoġġ tal-Grupp

Li tassigura li l-fondi huma mobbli bejn l-impriżi huwa ta’ importanza kbira. Fil-każ li l-fondi 
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żejda qegħdin mal-kumpanija prinċipali jew holding allura jkun ħafna aktar faċli sabiex ikun 
hemm strutturi legali li jiffaċilitaw it-trasferiment, u dan forsi jista’ jkun l-aħjar għażla għall-
ewwel. Madankollu huwa magħruf illi gruppi jċaqalqu l-fondi bejn is-sussidjarji u 
għaldaqstant mekkaniżmu infurzat legalment biex isir dan huwa wkoll previst. Jidher li dan 
ikun jeħtieġ bażi kuntrattwali bejn kull par ta’ sussidjarji rispettivi.  

Riżorsi tas-Superviżuri Nazzjonali u r-Responsabilità

Is-sistema superviżorja ġdida għandha bżonn ta’ fehim fil-fond tar-riskju ta’ l-attiv kif ukoll 
ta’ dak passiv. Id-deċiżjonijiet huma kemm kwalitattivi kif ukoll kwantitattivi. Huwa 
essenzjali illi s-superviżuri jkollhom ir-riżorsi biex ikunu jistgħu jagħmlu dan bir-reqqa, fuq 
il-firxa ta’ l-impriżi kollha, u mhux fuq dawk li huwa maħsub li huma kruċjali għall-istabilità 
tas-suq.

Jeħtieġ ukoll li jiġi ċċarat illi meta s-superviżuri nazzjonali jaġixxu bħala superviżuri tal-
grupp dawn ikollhom mandat li jmur lil hinn minn dak li huwa sempliċement nazzjonali u 
għandhom iħarsu l-interessi tat-titolari tal-poloz kollha. Miżuri xierqa meħuda bħala 
superviżuri tal-grupp m’għandhomx iwasslu għal proċeduri legali li l-istess miżuri 
jikkompromettu r-responsabiltajiet nazzjonali.

Entità Legali għal CEIOPS

Bħalissa CEIOPS m’għandhiex entità legali imma huwa kumitat ta’ konsultazzjoni għall-
Kummissjoni. Minħabba n-natura speċalizzata ta’ wħud mill-pariri, din hija minnha nnifisha 
deċiżjoni, tkun kif tkun imfissra. Kieku CEIOPS kellu jkollha entità legali kienet tkun aktar 
responsabbli għal dak il-parir. Dan jista’ jsir permezz ta’ Regolament li jidħol fis-seħħ mhux 
aktar tard mill-implimentazzjoni ta’ din id-direttiva kemm-il darba dan ma jkunx sar b’mezzi 
oħra, per eżempju bħala parti mill-proċess ta’ Lamfalussy. Il-Każ tal-ECJ Case C-217/04 tat-2 
ta’ Mejju 2006 li juri li l-Artiklu 95 jista’ jkun il-bażi biex tinħoloq din l-entità jista’, f’sens 
wiesa’, japplika ukoll għall-Artiklu 47 li fuqu hija mibnija din id-direttiva.

Biex jintlaħaq approċċ aktar konsistenti ta’ l-UE għar-responsabbiltà superviżorja

Ġeneralment fl-UE wieħed iqis ir-responsbilità bħala ‘regolatur ħabib’ u kull klejm għal
kumpens ġeneralment tista’ ssir biss f’każ ta’ negliġenza kbira jew qerq, għalkemm dan it-test 
ivarja f’pajjiżi differenti. L-ECJ qal illi dan l-approċċ ma jmurx kontra l-liġi ta’ l-UE. Fil-fatt 
l-ECJ fil-każ partikolari ta’ Peter Paul iddeċidiet illi Stat Membru jista’ (bħal ma għamlet il-
Ġermanja) tilleġisla illi s-superviżuri jaqdu dmirhom biss fl-interess pubbliku u għaldaqstant 
ma jħallix individwi jagħmlu klejms għal kumpens għal superviżjoni diffettuża.

Għalhekk il-problema hija waħda politika jekk wieħed jixtieq jagħti xi dritt ta’ riparazzjoni 
kontra l- awtoritajiet superviżorji. Dan żgur huwa dak li kien qiegħed iqis biex jagħmel il-
Parlament fil-vot fuq l-istħarriġ tal-Ħajja Ekwitattiva u ċertament jidher raġonevoli, fil-
kuntest tal-funzjonijiet tas-superviżuri tal-grupp fuq il-fruntieri, sabiex ikun hemm 
armonizzazzjoni (u tabilħaqq dan aktarx jipprovdi l-bażi legali).

Madankollu, jidher ċar ukoll illi s-superviżuri m’għandhomx jiġu penalizzati minħabba 
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deċiżjoni ħażina jew imwaqqfa mix-xogħol tagħhom, għalhekk huwa raġonevoli illi r-
responsabbiltà tkun limitata għal dawk il-każijiet rari ta’ negliġenza kbira jew qerq.
Mekkaniżmu għar-riparazzjoni jista’ jiġi inkluż fi skemi ta’ kumpens ta’ natura aktar  ġenerali  
jew ta’ garanzija.

It-trattament tal-Qorti ta’ l-SCR u l-MCR

Hemm diversi proposti impressjonanti fil-kalkolu ta’ l-MCR. Uħud jippreferu li l-metodu tal-
kalkolu jkun indipendenti mill-komputazzjoni ta’ l-SCR. Minħabba li ż-żewġ riskji ta’ l-attivi 
u l-passivi huma t-tnejn importanti u peress li l-metodu tal-kalkolu ta’ l-SCR ġie maħluq biex 
ikun l-aħjar kejl tiegħu, jidher li jkun aħjar jekk jintuża l-aħjar metodu tal-kalkolu. Jekk l-
MCR huwa, jew jinkludi, perċentaġġ fiss ta’ l-SCR illi jassigura wkoll li jibqgħu bl-istess 
proporzjon wieħed ma’ l-ieħor biex jintlaħaq l-iskop tagħhom li jkun hemm interventi tas-
superviżuri assoċjati wara avviż awtomatiku.

F’xi każijiet, bħal proċeduri ta’ stralċ, jista’ jkun meħtieġ għas-superviżuri li jmorru quddiem 
il-qorti inkella jistgħu jitfaċċaw sfidi legali oħra relatati mal-kapital. Fuq naħa waħda huwa 
meħtieġ illi l-kalkoli kollha tal-kapital u l-mudelli jkunu kemm jista’ jkun trasparanti u li 
kemm jista’ jkun jiftiehmu, imma jkunu dejjem l-esperti li jivverifikaw id-dettal fil-qrati. 
Għalhekk il-preżentazzjoni lill-qorti m’għandhiex għalfejn tkun ir-raġuni biex taċċetta 
komputazzjoni iżjed sempliċi u anqas relevanti. Ikun xieraq għall-Istati Membri biex 
jikkunsidraw miżuri sabiex il-qrati jaċċettaw il-kalkoli ta’ l-SCR u l-MCR li jkunu għaddew 
mill-proċeduri ta’ approvazzjoni tas-superviżuri, ladarba dan ikun involva lis-superviżuri ta’ l-
Istati Membri tal-pajjiż tagħhom u dak ospitanti fil-każ ta’ superviżjoni tal-grupp.

Skemi ta’ Garanzija

Minħabba ż-żieda fin-natura transkonfinali tan-negozju ta’ l-assigurazzjoni, u minħabba s-
superviżjoni bejn il-fruntieri, ikun għaqli li jkun hemm skemi ta’ garanzija bejn il-pajjiżi li 
għall-inqas huma ekwivalenti u li jikkunsidraw l-istrutturi tas-superviżjoni. Hemm bżonn ta’ 
iktar xogħol f’dan il-qasam imma mhux biex jagħmel parti raġonevoli mid-direttiva.

It-teknika tar-riformulati

Skond il-Ftehim Inter-Istituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 dwar l-użu iżjed strutturat tat-
teknika riformulanti għall-atti legali, u partikolarment skond il-punt 9 tiegħu, il-Grupp ta’ 
Ħidma Konsultattiva, magħmul mis-servizzi legali rispettivi tal-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni, iltaqgħu fit-13 ta’ Marzu 2008 biex jeżaminaw il-proposta mressqa
mill-Kummissjoni.

Minn din l-eżaminazzjoni rriżulta li l-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiva stabilixxa bi ftehim 
komuni li l-proposta ma tikkompromettix xi emendi sostantivi minbarra dawk li ġew 
identifikati għal dan l-iskop. Il-Grupp ta’ Ħidma ikkonkluda ukoll, fejn tidħol il-
kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li ma nbidlux ta’ l-att ta’ qabel ma’ dawk l-emendi 
sostantivi, li l-proposta fiha kodifikazzjoni ċara u diretta fuq dik eżistenti, mingħajr ebda bidla
fis-sustanza tagħha.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jitlob lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, 
bħala kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora fir-rapport tiegħu dawn l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Premessa A (ġdida)

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

A. billi, skond il-Grupp ta’ Ħidma 
konsultattiv tas-Servizzi Ġuridiċi tal-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni, il-proposta mressqa ma 
tinkludix xi emendi sostantivi ħlief dawk 
identifikati hekk fil-proposta u billi, 
rigward il-kodifikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet mhux mibdula ta’ l-atti 
ta’ qabel flimkien ma’ dawk l-emendi, il-
proposta fiha kodifikazzjoni ċara tat-testi 
eżistenti mingħajr  bdil fis-sustanza 
tagħhom,

Or. en

Emenda 2

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva 
Paragrafu 1

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif 
emendata u kif allineata mar-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp 
konsultattiv tas-servizzi ġuridiċi tal-
Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

1. Japprova l-proposta kif adottata għar-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma 
Konsultattiv tas-servizzi ġuridiċi tal-
Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 
u kif emendata hawn taħt;

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Li tibbaża s-superviżjoni fuq 
prinċipji ta’ kontroll tar-riskju kwalitattiv 
kif ukoll kwantitattiv probabbilment jitlob 
żieda fir-riżorsi ta’superviżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti superviżorji stabbiliti taħt il-Pilastri 2 u 3, bħall-approvazzjoni ta’ mudelli 
interni, il-monitoraġġ u r-reviżjoni regolari, u l-kooperazzjoni li tirriżulta mill-viċin u x-
xogħol ma’ superviżuri u kumpaniji oħra, jista’ jfisser li s-superviżuri nazzjonali jkollhom 
bżonn ta’ iżjed riżorsi biex jaqdu tajjeb ir-responsabiltajiet ikbar tagħhom.

Emenda 4

 Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Huwa meħtieġ li tippromuovi 
konverġenza ta’ superviżjoni mhux biss 
f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-għodda tas-
sorveljanza iżda wkoll mal-prattiċi tas-
sorveljanza. Il-Kumitat tas-Sorveljaturi 
Ewropej ta’ l-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilit mid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/6/KE 
għandu rwol importanti x’jilgħab f’dan ir-
rigward u għandu jirrapporta regolarment 
lill-Parlament u lill-Kummissjoni dwar il-
progress li jkun sar.

(23) Huwa meħtieġ li tippromuovi 
konverġenza ta’ superviżjoni mhux biss 
f'dak li għandu x’jaqsam ma’ l-għodda tas-
sorveljanza iżda wkoll mal-prattiċi tas-
sorveljanza. Il-Kumitat tas-Sorveljaturi 
Ewropej ta’ l-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilit mid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/6/KE 
għandu rwol importanti x’jilgħab f’dan ir-
rigward u għandu jirrapporta regolarment 
lill-Parlament u lill-Kummissjoni dwar il-
progress li jkun sar. Li l-Kumitat għandu 
jingħata bażi legali u personalità taħt 
regolament ġdid li jidħol fis-seħħ fl-istess 
ħin ta’ din id-direttiva

Or. en
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Ġustifikazzjoni

CEIOPS qed tingħata s-setgħa li tieħu deċiżjonijiet, bħal per eżempju biex tirriżolvi 
kwistjonijiet bl-appoġġ ta’ grupp. Fil-każ li jkun hemm sfida legali għal xi deċiżjoni huwa 
mixtieq u forsi iżjed responsabbli, li kieku CEIOPS tkun parti minn  kull proċedura milli tkun 
biss rappresentata unikament bħala personalità tal-Kummissjoni. L-ECJ fid-deċiżjoni tagħha 
fil-każ  C-217/04 tat-2 ta’ Mejju 2006 taħt Artikolu 95 jista’ jkun il-bażi biex toħloq 
istituzzjoni. F’sens aktar wiesa’ l-istess konkluzzjoni tista’ ssir għall-Artikolu 47.

Emenda5

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Is-sistema superviżorja għandha 
tirrikjedi rekwiżit li jkun sensittiv għar-
riskju, imsejjes fuq kalkolu prospettiv, biex 
l-intervent ta’ l-awtoritajiet superviżorji 
jkun preċiż u f’waqtu (ir-Rekwiżit Kapitali 
tas-Solvenza), u livell minimu ta’ sigurtà li 
taħtu m’għandhomx jaqgħu r-riżorsi 
finanzjarji. Iż-żewġ rekwiżiti kapitali 
għandhom ikunu armonizzati fil-Komunità 
kollha biex ikun hemm livell uniformi ta’
protezzjoni tat-titolari kollha tal-poloz. 

(35) Is-sistema superviżorja għandha 
tirrikjedi rekwiżit li jkun sensittiv għar-
riskju, imsejjes fuq kalkolu prospettiv, biex 
l-intervent ta’ l-awtoritajiet superviżorji 
jkun preċiż u f’waqtu (ir-Rekwiżit Kapitali 
tas-Solvenza), u livell minimu ta’ sigurtà li 
taħtu m’għandhomx jaqgħu r-riżorsi 
finanzjarji. Ir-Rekwiżit Minimu Kapitali 
għandu jkun marbut mar-Rekwiżit 
Kapitali tas-Solvenza bħala perċentaġġ 
tiegħu.  Iż-żewġ rekwiżiti kapitali 
għandhom ikunu armonizzati fil-Komunità 
kollha biex ikun hemm livell uniformi ta’
protezzjoni tat-titolari kollha tal-poloz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta’ l-SCR huwa fl-aħħar mill-aħħar li jaġixxi bħala sinjal ta’ twissija bikrija għas-
superviżuri u kumpaniji li jekk mhux rispettat jista’ jagħti lok għall-involviment superviżorju
ikbar. L-MCR huwa l-aħħar livell ta’ intervent li jekk kollox imur sew jiġi evitat permezz tat-
twissija  ta’ l-SCR. Għandu jkun sensittiv għar-riskju sabiex jirrefletti kif jixraq ir-riskju reali 
tal-kumpanija u b’hekk tesponi lit-titolari tal-poloz u l-aħjar kalkolu tar-riskju jiġi mogħti 
mill-SCR.
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Emenda 6

 Proposta għal direttiva
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) L-awtoritajiet superviżorji għandu 
jkollhom aċċess għall-informazzjoni 
relevanti kollha għall-eżerċizzju ta’
superviżjoni supplimentari; Għandha tiġi 
stabbilita kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
responsabbli għas-superviżjoni ta’ l-impriżi 
ta’ l-assigurazzjoni u r-rijassigurazzjoni kif 
ukoll bejn dawk l-awtoritajiet responsabbli 
għas-superviżjoni ta’ l-impriżi, attivi 
f’setturi oħra finanzjarji. 

(75) Is-superviżuri mill-Istati Membri 
kollha fejn hemm impriżi stabbiliti 
għandhom ikunu involuti fis-superviżjoni 
supplimentari; Għandha tiġi stabbilita 
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
responsabbli għas-superviżjoni ta’ l-impriżi 
ta’ l-assigurazzjoni u r-rijassigurazzjoni kif 
ukoll bejn dawk l-awtoritajiet responsabbli 
għas-superviżjoni ta’ l-impriżi, attivi 
f’setturi oħra finanzjarji. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-superviżuri għandhom essenzjalment  ikunu Kulleġġ.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 95 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(95a) Minħabba ż-żieda fin-natura tan-
negozju ta’ l-assigurazzjoni bejn il-pajjiżi, 
u minħabba s-superviżjoni transkonfinali, 
ikun għaqli li jkun hemm skemi ta’ 
garanzija bejn il-pajjiżi li tikkunsidra l-
istrutturi tas-superviżjoni. Hemm bżonn 
ta’ iktar xogħol f’dan il-qasam imma li 
jmur lil hemm mill-iskop ta’ din id-
direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qiegħed isir xogħol għal skemi ta’ garanziji ta’ l-assigurazzjoni u dalwaqt b’ konsultazzjoni 
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mal-Kummissjoni.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet superviżorji jingħataw il-mezzi 
meħtieġa biex iwettqu l-għan ewlieni ta’
superviżjoni, jiġifieri l-ħarsien tat-titolari 
ta’ poloz u l-benefiċjarji.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet superviżorji jingħataw il-mezzi 
meħtieġa, u jkollhom l-esperienza u l-
kapacità relevanti, biex iwettqu l-għan 
ewlieni ta’ superviżjoni, jiġifieri l-ħarsien 
tat-titolari ta’ poloz u l-benefiċjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti superviżorji stabbiliti taħt il-Pilastri 2 u 3, bħall-approvazzjoni ta’ mudelli 
interni, il-monitoraġġ u r-reviżjoni regolari, u l-kooperazzjoni li tirriżulta mill-viċin u x-
xogħol ma’ superviżuri u kumpaniji oħra, jista’ jfisser li s-superviżuri nazzjonali jkollhom 
bżonn ta’ iżjed riżorsi biex jaqdu tajjeb ir-responsabiltajiet ikbar tagħhom.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri ser jagħrfu d-dritt ta’ 
riparazzjoni, permezz ta’ skemi ta’ 
garanzija jew skemi oħra simili, li 
jintużaw kontra l-awtorità superviżorja 
jew l-Istat Membru nnifsu, f’cirkostanzi 
ta’ negliġenza kbira jew qerq

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tipprovdi konsistenza fuq l-UE.
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Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva jiġu 
applikati b’mod xieraq li jkun proporzjonat 
għan-natura, il-kumplessità u l-iskala tar-
riskji inerenti fin-negozji ta’ impriża ta’ l-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva jiġu 
applikati b’mod xieraq li jkun proporzjonat 
għan-natura, il-kumplessità u l-iskala tar-
riskji inerenti fin-negozji ta’ impriża ta’ l-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, 
mingħajr ebda importanza li l-impriża 
konċernata għandha fuq l-istabilità 
finanzjarja ġenerali tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-negozji kollha  għandhom jiġu regolati. Dawk ta’ importanza kbira jistgħu jirċievu
attenzjoni ikbar minħabba n-natura tagħhom, imma jekk  jitħalla barra dan il-kliem (li 
qiegħed fil-premessa 14 korrespondenti) jista’ jindika li hemm prevista superviżjoni selettiva.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri se jiżguraw li l-qrati 
tagħhom jaċċettaw il-valuri tar-Rekwiżit 
Minimu Kapitali u tar-Rekwiżit Kapitali 
tas-Solvenza li ġew stabbiliti bi proċessi 
superviżorji, minbarra jekk dawk il-valuri 
huma ċarament ħżiena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex il-proċeduri tal-qorti jsiru iktar sempliċi, bħal per eżempju fi stralċ, m’għandux ikun 
hemm bżonn li tipprova dawk il-kalkoli li ġew aċċettati mill-esperti.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-funzjoni attwarja għandha titwettaq 
minn persuni b’għarfien biżżejjed tal-
matematika attwarja u finanzjarja u li huma 
kapaċi, fejn ikun xieraq, juru l-esperjenza u 
l-ħila esperta relevanti tagħhom skond l-
istandards professjonali u standards oħra 
applikabbli.

2. Il-funzjoni attwarja għandha titwettaq 
minn persuni b’għarfien biżżejjed tal-
matematika attwarja u finanzjarja, li 
għandhom il-kapaċità bi proporzjon mal-
kumplessità u ma’ l-istruttura tar-riskju 
ta’ l-impriża ikkonċernata, u li huma 
kapaċi, fejn ikun xieraq, juru l-esperjenza u 
l-ħila esperta rilevanti tagħhom skond l-
istandards professjonali u standards oħra 
applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li tassikura r-riżorsi u l-għarfien xierqa.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk, bl-iżvelar tat-tali informazzjoni, 
il-kompetituri ta’ l-impriża jiksbu vantaġġ
sinifikanti mhux mixtieq;

(a) jekk, bl-iżvelar tat-tali informazzjoni, l-
impriża issofri ħsara kummerċjali mhux 
mixtieqa;

Or. en

Ġustifikazzjoni
It-test għandu jkun ta’ ‘ħsara’ għall-impriża. Dan jista’ jsir permezz ta’ kompetizzjoni li mhix 
ġusta jew b’xi mod ieħor.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet superviżorji jipparteċipaw fl-
attivitajiet tal-Kumitat tas-Sorveljaturi ta’
l-Assigurazzjoniet u tal-Pensjonijiet tax-
Xogħol Ewropej skond it-tieni 
paragrafu ta’ l-Artikolu tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2004/6/KE1.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet superviżorji jipparteċipaw fl-
attivitajiet tal-Kumitat tas-Sorveljaturi ta’
l-Assigurazzjoniet u tal-Pensjonijiet tax-
Xogħol Ewropej skond it-tieni 
paragrafu ta’ l-Artikolu tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2004/6/KE1, u li l-mandati 
nazzjonali mogħtija lis-superviżuri ma 
jwaqqfuhomx milli jagħmlu dmirhom 
bħala membri ta’ dak il-Kumitat jew 
skond din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-parir ta’ CEIOPS għandu jkun ġust u onest sabiex ikun politikament korrett. Għaldaqstant 
is-superviżuri nazzjonali jridu jkunu f’pożizzjoni biex jikkomunikaw u jaħdmu bis-sħiħ 
flimkien.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kalkolu ta’ l-aħjar stima għandu jkun 
ibbażat fuq informazzjoni kurrenti 
kredibbli u suppożizzjonijiet realistiċi u 
għandu jitwettaq bl-użu ta’ metodi attwarji 
u tekniki statistiċi xierqa.

Il-kalkolu ta' l-aħjar stima għandu jkun 
ibbażat fuq informazzjoni kurrenti 
kredibbli u suppożizzjonijiet realistiċi u 
għandu jitwettaq bl-użu ta’ metodi attwarji 
u tekniki statistiċi xierqa, applikabbli u 
relevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Xieraq mhux biżżejjed ladarba “applikabbli u relevanti” tidher f’Artikolu 83.
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Emenda16

Proposta għal direttiva
Artikolu 109 – paragrafu 1 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-parametri tal-korrelazzjoni;  (c) il-parametri tal-korrelazzjoni u l-
proċeduri biex taġġorna dawk il-
parametri;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Hekk kif intwera fi kriżijiet finanzjarji reċenti l-parametri ta’ korrelazzjoni jista’ jkollhom jiġu 
rranġati malajr.

Emenda17

Proposta għal direttiva
Artikolu 119 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-metodi użati għall-kalkolu tad-
distribuzzjoni tal-probabbiltà tal-previżjoni 
għandhom ikunu bbażati fuq tekniki 
attwarji u statistiċi xierqa u għandhom 
ikunu koerenti mal-metodi użati għall-
kalkolu tad-dispożizzjonijiet tekniċi.

2. Il-metodi użati għall-kalkolu tad-
distribuzzjoni tal-probabbiltà tal-previżjoni 
għandhom ikunu bbażati fuq tekniki 
attwarji u statistiċi xierqa, applikabbli u 
relevanti u għandhom ikunu koerenti mal-
metodi użati għall-kalkolu tad-
dispożizzjonijiet tekniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xieraq mhux biżżejjed ladarba “applikabbli u relevanti” tidher f’Artikolu 83.
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Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 127

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. The Minimum Capital Requirement 
shall be calculated in accordance with the 
following principles:

1. Ir-Rekwiżit Kapitali Minimu għandu jiġi 
kkalkolat skond il-prinċipji li ġejjin:

1. Ir-Rekwiżit Kapitali Minimu għandu jiġi 
kkalibrat bħala perċentaġġ tal-
proviżjonijiet tekniċi ibbażati fuq 33% ta’ 
l-aħħar Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza 
approvat mis-superviżur; il-livell tar-
Rekwiżit Minimu Kapitali għandu jiġi 
kkalibrat mal-Valur mar-Riskju tal-fondi 
proprji ta’ bażi ta’ impriża ta’ 
assigurazzjoni jew riassigurazzjoni 
suġġett għal livell ta’ fiduċja ta’ 80% 
matul perijodu ta’ sena.
Barra minn hekk, għandu jiġi kkalkolat 
skond il-prinċipji li ġejjin:

(a) għandu jiġi kkalkolat b’mod ċar u 
sempliċi, b’mod li jiggarantixxi li l-kalkolu 
jkun jista’ jiġi sottopost għal verifika;

(a) għandu jiġi kkalkolat b’mod ċar u 
sempliċi, b’mod li jiggarantixxi li l-kalkolu 
jkun jista' jiġi sottopost għal verifika;

(b) ir-Rekwiżit Kapitali Minimu għandu 
jikkorrispondi ma’ l-ammont ta’ fondi 
proprji ta’ bażi eliġibbli li taħtu t-titolari ta’
polza u l-benefiċjarji jkunu esposti għal 
livell inaċċettabbli ta’ riskju jekk l-impriżi 
ta’ l-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
jkunu awtorizzati li jkomplu l-
operazzjonijiet tagħhom;

(b) ir-Rekwiżit Kapitali Minimu għandu 
jikkorrispondi ma’ l-ammont ta’ fondi 
proprji ta’ bażi eliġibbli li taħtu t-titolari ta’
polza u l-benefiċjarji jkunu esposti għal 
livell inaċċettabbli ta’ riskju jekk l-impriżi 
ta’ l-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
jkunu awtorizzati li jkomplu l-
operazzjonijiet tagħhom;

(c) il-livell tar-Rekwiżit Kapitali Minimu 
huwa kkalibrat mal-Valur mar-Riskju tal-
fondi proprji ta’ bażi ta’ impriża ta’ l-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
suġġett għal livell ta’ fiduċja bejn it-80% 
u d-90% matul perjod ta’ sena;
(d) il-livell minimu assolut għandu 
jammonta għal EUR 1 000 000 għall-
impriżi ta’ l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja 
u tar-riassigurazzjoni u għal 
EUR 2 000 000 għall-impriżi ta’ l-
assigurazzjoni tal-ħajja.

(d) il-livell minimu assolut għandu 
jammonta għal EUR 1 000 000 għall-
impriżi ta’ l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja 
u tar-riassigurazzjoni u għal 
EUR 2 000 000 għall-impriżi ta’ l-
assigurazzjoni tal-ħajja.

2. L-impriżi ta’ l-assigurazzjoni u tar- 2. L-impriżi ta’ l-assigurazzjoni u tar-
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riassigurazzjoni għandhom jikkalkolaw ir-
Rekwiżit Kapitali Minimu talanqas kull 
trimestru u jirrappurtaw ir-riżultati ta’ dak 
il-kalkolu lill-awtoritajiet superviżorji.

riassigurazzjoni għandhom jikkalkolaw ir-
Rekwiżit Kapitali Minimu talanqas kull 
sena u jirrappurtaw ir-riżultati ta’ dak il-
kalkolu lill-awtoritajiet superviżorji.

2a. L-awtoritajiet superviżorji jkollhom id-
dritt li jitolbu biex jingħataw il-kalkoli 
tar-Rekwiżit Minimu Kapitali iżjed spiss.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-kalkolu ta’ l-MCR għandu juża l-aħjar komputazzjoni għar-riskju kollu, jiġifieri l-SCR. 
Għal regolazzjoni aħjar huwa iżjed importanti li jkun hemm rapporti xierqa u ta’ reqqa matul 
sena sħiħa. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-kapaċità u tar-riżorsi min-naħa tas-superviżur 
minħabba li jirċievi rapporti kull tlett xhur. B’danakollu, dawn għandhom ikollhom id-dritt li 
jitolbu iktar jekk iqisu dan neċessarju, per eżempju jekk impriża toħloq tħassib minħabba bdil 
jew tkabbir.
(Ara ukoll premessa 35)

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 130 – paragrafu 4 – subparagrafu 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-superviżuri għandhom jaraw jekk l-
istituzzjonijiet relevanti li qegħdin 
jinnegozjaw f’għodda ta’ investimenti 
mhux regolati jew alternattivi jimxux mal-
kodiċi volontarji ta’ kondotta u 
trasparenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Sabiex tinkoraġġixxi lis-superviżuri jagħmlu użu mill-kodiċijiet ta’ kondotta għal hedge funds 
u ekwità privata u tinkoraġġixxi u tagħmel possibbli għarfien sħiħ ta’ l-investimenti.
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Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 131 – paragrafu 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Paragrafu 1 għandu jkun mingħajr 
preġudizju għar-rekwiżiti li jistgħu jiġu 
stabbiliti mill-awtoritajiet superviżuri ta’ 
l-Istati Membri minħabba l-impenn fl-
interess pubbliku relatati ma’ attivi jew 
valuri ta’ referenza li jistgħu jkunu 
marbutin ma’ benfiċċji fejn ir-riskju ta’ l-
investiment jinġarr  mit-titolari tal-poloz.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Bħalissa l-awtoritajiet tas-superviżjoni skond id-Direttiva dwar Ħajja Konsolidata jistgħu 
jagħmlu regoli fuq ir-rabta ta’ l-attivi fuq kuntratti ta’ assigurazjoni marbutin jew marbutin 
b’unità (p.e. prodotti bħal UCITS). Huwa importanti li din ir-rabta tibqa’ sabiex ma jkunx
hemm implikazzjonijiet bejn settur u ieħor fejn, per eżempju, japplikaw regoli aktar ibsin fuq 
skemi ta’ investimenti UCITS aktar milli fuq non-ucits u ma’ xiex jistgħu jkunu marbutin 
dawn l-unitajiet.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 142 – paragrafu 1 – parti tad-daħla

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità superviżorja ta’ l-Istat Membru 
tagħha għandha tirtira l-awtorizzazzjoni 
mogħtija lil impriża ta’ l-assigurazzjoni 
jew tar-riassigurazzjoni fil-każijiet li ġejjin:

L-awtorità superviżorja ta’ l-Istat Membru 
tagħha, fil-waqt li tibqa għaddejja bis-
superviżjoni meħtieġa, għandha tirtira l-
awtorizzazzjoni mogħtija lil impriża ta’ l-
assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni fil-
każijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni
Bl-għarfien tal-bżonn għall-intervent superviżorju qawwi meta l-MCR jinkiser (għalhekk ir-
rifolmular minn “jista’” għal “għandu”), huwa importanti li tikklarifika li l-irtirar sħiħ ta’ l-
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awtorizzazzjoni huwa relatat ma’ impriżi ġodda stabbiliti, u li l-awtoritajiet superviżorji 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji fuq impriżi oħra biex iħarsu l-interessi tat-titolari 
tal-poloz, u l-obbligazzjonijiet taħt kuntratti ta’ riassigurazzjoni, fil-proċeduri ta’ stralċ eċċ. 

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 142 – paragrafu 1 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-impriża ma tikkonformax mar-
Rekwiżit Kapitali Minimu u l-awtorità 
superviżorja tikkunsidra li l-iskema 
finanzjarja sottomessa hija evidentement 
inadegwata jew, l-impriża konċernata 
tonqos milli tikkonforma ma’ l-iskema 
approvata fi żmien tliet xhur mill-
osservazzjoni tan-nuqqas ta’ konformità 
mar-Rekwiżit Kapitali Minimu.

(c) l-impriża ma tikkonformax mar-
Rekwiżit Kapitali Minimu u l-awtorità 
superviżorja tikkunsidra li l-iskema 
finanzjarja sottomessa hija evidentement 
inadegwata jew, l-impriża kkonċernata 
tonqos milli tikkonforma ma’ l-iskema 
approvata fi żmien tliet xhur mill-
osservazzjoni tan-nuqqas ta' konformità 
mar-Rekwiżit Kapitali Minimu; l-irtirar 
f’dawn iċ-ċirkustanzi ta’ l-awtorizzazzjoni 
ma tfissirx waqfien mis-superviżjoni 
minħabba tħaris ta’ l-interessi tat-titolari 
tal-poloz u tħaris ta’ xi stralċ, teħid jew 
proċeduri simili.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Bl-għarfien tal-bżonn għall-intervent superviżorju b’saħħtu meta l-MCR jinkiser (għalhekk ir-
rifolmular minn “jista’” għal “għandu”), huwa importanti li tikklarifika li l-irtirar sħiħ ta’ l-
awtorizzazzjoni huwa relatat ma’ impriżi ġodda stabbiliti, u li l-awtoritajiet superviżorji 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji fuq impriżi oħra biex iħarsu l-interessi tat-titolari 
tal-poloz, u l-obbligazzjonijiet taħt kuntratti ta’ riassigurazzjoni, fil-proċeduri ta’ stralċ eċċ. 

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 234 – paragrafu 1 – punt (c a) (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) is-sors ewlieni għal appoġġ tal-grupp 
huwa l-fondi ta’ l-impriża li huma 
trasferiti mill-impriża ewlenija għas-
sussidarja; fil-każ li l-appoġġ bejn is-
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sussidjarji jiġi utiliżat, b’kuntratti legali 
infurzati jew mekkanizmi oħra jkunu 
maħluqa biex jiżguraw id-dritt biex 
tmexxi l-kapital u/jew biex tagħti self 
subordinat jew garanziji bejn l-impriżi, 
sakemm dan il-moviment ta’ kapital jew 
self hu fid-dieher ħażin jew ikun minnu 
nnifsu ksur tar-Rekwiżit Minimu Kapitali 
tas-sussidarja minn fejn l-appoġġ tal-
grupp ġie mitlub;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trasferiment minn sussidarja għal oħra għandu bżonn obbligazzjonijiet kuntrattwali 
reċiproċi. Hemm każijiet preċedenti għal dan.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 251 – paragrafu 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta awtorità superviżorja tkun qiegħda 
bħala superviżur tal-grupp għandha tiġi 
rikonoxxuta li tkun qiegħda tagħmlu 
mingħajr diskriminazzjoni; għaldaqstant, 
proċeduri leġittimi meħuda bħala 
superviżur tal-grupp, li jinkludu imma 
mhux limitati għat-trasferiment ta’ 
kapital, m’għandhomx jiġu meqjusa, fuq 
il-bażi tal-mandat nazzjonali tas-
superviżur, kontra l-interessi ta’ l-Istat 
Membru jew tat-titolari tal-poloz f’dak l-
Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-superviżur nazzjonali tal-pajjiż tagħhom bħala superviżur tal-Grupp għandu d-dover li 
jħares l-interess tal-group. Superviżuri nazzjonali m’għandhomx jinkwietaw li deċiżjonijiet 
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meħuda fuq din il-bażi jagħtu lok għal proċeduri kontriehom mit-titolari tal-poloz mill-istat 
membru tal-pajjiż tagħhom li jemmnu li dan jista’ jkun ta’ detriment għalihom.

Emenda25

Proposta għal direttiva
Artikolu 253 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għar-responsabbiltajiet rispettivi 
tagħhom, dawk l-awtoritajiet, kemm jekk 
stabbiliti fl-istess Stat Membru jew le, 
għandhom jipprovdu lil xulxin kwalunkwe
informazzjoni essenzjali jew relevanti li 
tkun tista' tippermetti jew tiffaċilita t-
twettiq tal-ħidmiet superviżorji ta’ l-
awtoritajiet l-oħra taħt din id-Direttiva. 
F'dan ir-rigward, l-awtoritajiet superviżorji 
konċernati u s-superviżur tal-grupp 
għandhom jgħaddu, meta din tintalab, l-
informazzjoni relevanti kollha u 
għandhom jgħaddu, fuq inizjattiva 
tagħhom, l-informazzjoni kollha relevanti.

Bla ħsara għar-responsabbiltajiet rispettivi 
tagħhom, dawk l-awtoritajiet, kemm jekk 
stabbiliti fl-istess Stat Membru jew le, 
għandhom jipprovdu lil xulxin kull
informazzjoni biex tiffaċilita t-twettiq tal-
ħidmiet superviżorji ta’ l-awtoritajiet l-oħra 
taħt din id-Direttiva. F’dan ir-rigward, l-
awtoritajiet superviżorji konċernati u s-
superviżur tal-grupp għandhom jgħaddu l-
informazzjoni kollha fuq inizjattiva 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li ssir iktar ċara li s-superviżuri kollha li huma involuti fis-superviżjoni ta’ 
grupp, li kollha għandhom ikollhom aċċess għad-dokumentazzjoni bħala rutina u għandhom 
ikunu dinamikament involuti fil-proċess ta’ deċiżjoni, sabiex jiġi kostitwit Kulleġġ.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 262 – paragrafu 2 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (2a) Fil-każ li l-kumpanija holding jew 
kumpanija ewlenija ma tosservax il-
bżonnijiet ta’ l-appoġġ tal-grupp, is-
superviżur jista’ jiddeċidi li s-superviżjoni 
fuq bażi ta’ grupp tieqaf.



PA\716277MT.doc 21/21 PE404.605v01-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni
Sanżjoni li titlef il-vantaġġi kollha kapitali li tkun fi grupp fil-każ li ma tirrispettax l-
obbligazzjonijiet ta’ l-appoġġ tal-grupp.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 304 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Minkejja paragrafu 1 u billi l-
proċedura tal-proċess ta’ deċiżjoni 
provdut bl-Artikolu 251(4), il-Kumitat tas-
Sorveljaturi ta’ l-Assigurazzjoni Ewropej 
u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol jingħataw 
personalità legali f’regolament li jidħol 
fis-seħħ fl-istess ħin ma’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Is-CEIOPS qiegħda tingħata s-setgħa li tieħu deċiżjonijiet, per eżempju biex issolvi tilwima 
fl-appoġ tal-grupp. Fil-każ li jkun hemm sfida legali għal deċiżjoni ta’ din ix-xorta jkun aħjar, 
u iktar responsabbli, li kieku s-CEIOPS tkun invluta f’kull proċedura milli tkun rappreżentata
biss fil-personalità tal-Kummissjoni. L-ECJ fid-deċiżjoni fil-każ C-217/04 tat-2 ta’ Mejju 
2006 li Artikolu 95 jista’ jkun ta’ bażi biex tinħoloq din l-entità. F’sens wiesa’ tista’ ssir l-
istess konklużjoni għal Artikolu 47.
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