IL-KUMMISSJONI EWROPEA
ID-DIRETTORAT ĠENERALI GĦALL-ISTABBILTÀ FINANZJARJA, IS-SERVIZZI FINANZJARJI,
U L-UNJONI TAS-SWIEQ KAPITALI

Brussell, it-8 ta' Frar 2018

AVVIŻ LILL-PARTIJIET IKKONĊERNATI
IL-ĦRUĠ TAR-RENJU UNIT U R-REGOLI TAL-UE FIL-QASAM TAL-ASSIGURAZZJONI /
RIASSIGURAZZJONI

Fid-29 ta’ Marzu 2017, ir-Renju Unit ressaq in-notifika tal-intenzjoni tiegħu li joħroġ
mill-Unjoni skont l-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li,
sakemm ma jkunx hemm ftehim ratifikat dwar il-ħruġ1 li jistabbilixxi data oħra, il-liġi
primarja u sekondarja kollha tal-Unjoni tieqaf tapplika għar-Renju Unit mit-30 ta’ Marzu
2019, 00:00h (CET) (“id-data tal-ħruġ”)2. Ir-Renju Unit imbagħad isir “pajjiż terz”3.
It-tħejjija għall-ħruġ mhijiex biss kwistjoni f’idejn l-awtoritajiet tal-UE u dawk
nazzjonali iżda wkoll għall-partijiet privati.
Fl-isfond tal-inċertezzi konsiderevoli, b’mod partikolari f’dak li jikkonċerna l-kontenut
ta’ ftehim dwar il-ħruġ eventwali, l-imprizi tal-assigurazzjoni/riassigurazzjoni, iddetenturi ta’ polza u l-partijiet ikkonċernati l-oħra huma mfakkra dwar ir-riperkussjonijiet
legali, li jeħtieġ li jiġu kkunsidrati meta r-Renju Unit isir pajjiż terz.
Sakemm ma jkunx hemm arranġament tranżitorju li jista’ jkun inkluż fi ftehim eventwali
dwar il-ħruġ, b’seħħ mid-data tal-ħruġ, ir-regoli tal-UE fil-qasam talassigurazzjoni/riassigurazzjoni, (b’mod partikolari d-Direttiva Solvibbiltà II4 u dDirettiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni5) li jistabbilixxu l-qafas li jirregola lattivitajiet tal-impriżi ta’ assigurazzjoni/riassigurazzjoni madwar l-UE, il-protezzjoni taddetenturi ta’ polza u d-distribuzzjoni ta’ prodotti tal-assigurazzjoni ma jibqgħux
japplikaw għar-Renju Unit. Dan għandu l-konsegwenzi partikolari li ġejjin:

1

Għaddejjin negozjati mar-Renju Unit bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim dwar il-ħruġ.

2

Barra minn hekk, f’konformità mal-Artikolu 50(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kunsill
Ewropew, bi ftehim mar-Renju Unit, jista’ b’mod unanimu jiddeċiedi li t-Trattati jieqfu japplikaw
f’data aktar tard.

3

Pajjiż terz huwa pajjiż mhux membru tal-UE.

4

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).

5

Id-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Jannar 2016 dwar iddistribuzzjoni tal-assigurazzjoni (ĠU L 26, 2.2.2016, p. 19).

1.

AWTORIZZAZZJONIJIET


L-impriżi tal-assigurazzjoni tar-Renju Unit mhumiex ser jibqgħu jibbenefikaw
mill-awtorizzazzjoni tas-Solvibbiltà II6 biex jipprovdu servizzi fl-Unjoni (ser
jitilfu l-hekk imsejjaħ “passaport tal-UE”) u se jitqiesu bħala impriżi talassigurazzjoni ta’ pajjiżi terzi. Dan ifisser li dawk l-impriżi tal-assigurazzjoni
mhumiex ser jibqgħu jitħallew jipprovdu servizzi fl-UE, fosthom permezz ta’
bejgħ online7, abbażi tal-awtorizzazzjonijiet li għandhom bħalissa.



Il-fergħat tal-impriżi tal-assigurazzjoni tar-Renju Unit fl-UE ser jitqiesu bħala
fergħat ta’ impriżi tal-assigurazzjoni ta’ pajjiż terz. Se jkollhom bżonn lawtorizzazzjoni fl-Istat Membru fejn jiżvolġu l-attività tagħhom sabiex ikunu
jistgħu jkomplu bin-negozju tagħhom hemmhekk u jridu jikkonformaw malkundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 162 tad-Direttiva Solvibbiltà II. Madankollu
l-awtorizzazzjoni ta’ fergħa ma tagħtix id-dritt li jsir negozju fl-Istati Membri
kollha tal-UE, iżda biss f’dak l-Istat Membru li jkun ta l-awtorizzazzjoni.



Is-sussidjarji tal-UE-27 (kumpaniji legalment indipendenti stabbiliti fl-UE-27 u
kkontrollati minn impriżi tal-assigurazzjoni stabbiliti fir-Renju Unit, jew affiljati
magħhom) ikunu jistgħu jkomplu joperaw bħala impriżi tal-assigurazzjoni tal-UE
abbażi tal-awtorizzazzjoni fl-Istat Membru tal-UE fejn ikunu ġew stabbiliti u
sakemm jibqgħu jikkonformaw mar-regoli tal-UE, fosthom fir-rigward talgovernanza, il-ġestjoni tar-riskju u l-esternalizzazzjoni8.



L-impriżi tar-riassigurazzjoni tar-Renju Unit se jkollhom jikkonformaw malkundizzjonijiet stipulati mill-Istat Membru tal-UE fejn jiżvolġu l-attività tagħhom
f’dak li għandu x’jaqsam man-negozju tagħhom fl-UE. Dawk il-kundizzjonijiet
ma jistgħux ikunu aktar favorevoli mill-kundizzjonijiet li japplikaw għallkumpaniji tar-riassigurazzjoni mill-UE9, iżda jistgħu jkunu anqas favorevoli u
jistgħu jvarjaw minn Stat Membru tal-UE u ieħor. Pereżempju, l-Istati Membri
jistgħu jirrikjedu l-kostituzzjoni ta' garanzija fuq l-assi jew l-istabbiliment ta’
fergħa mir-riassiguratur ta’ pajjiż terz. Dan mingħajr ħsara għal kwalunkwe
deċiżjoni ta’ ekwivalenza li tista’ tiġi adottata mill-UE10, li permezz tagħha lkuntratti tar-riassigurazzjoni konklużi ma’ impriżi li jkollhom l-uffiċċju ċentrali

6

L-Artikolu 14 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

7

Il-Kapitolu 8, Taqsimiet I u II tad-Direttiva Solvibbiltà II.

8

Ara wkoll il-gwida tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
għall-awtoritajiet kompetenti nazzjonali dwar il-prinċipji tal-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni filkuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Ewropea(https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/EIOPA-BOS-17141%20Opinion_Supervisory_Convergence.pdf).

9

L-Artikolu 174 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

10

L-Artikolu 172 tad-Direttiva Solvibbiltà II.
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tagħhom f’dak il-pajjiż terz iridu jiġu trattati mill-Istati Membri tal-UE bl-istess
mod daqs li kienu kuntratti ta’ risassigurazzjoni ma’ impriżi awtorizzati skont isSolvibbiltà II.

2.

KUNTRATTI TA' ASSIGURAZZJONI


Kontinwità kuntrattwali: It-telf tal-awtorizzazzjoni tal-UE jista’ jaffettwa lkapaċità tal-impriżi tal-assigurazzjoni tar-Renju Unit li jkomplu jwettqu ċerti
obbligi u attivitajiet u li jiżguraw il-kontinwità tas-servizz fir-rigward ta’ kuntratti
konklużi qabel id-data tal-ħruġ11. Skont id-Direttiva Solvibbiltà II, id-ditti huma
obbligati jieħdu miżuri sabiex jiżguraw li s-servizz tal-kuntratti jibqa’ għaddej.
Għal dak il-għan, id-ditti għandhom jivvalutaw l-impatt tal-ħruġ tar-Renju Unit
mill-Unjoni Ewropea fuq l-operazzjonijiet u l-portafolli ta’ kuntratti tagħhom, kif
ukoll jidentifikaw u jnaqqsu kemm jista’ jkun ir-riskji, billi jikkoperaw massuperviżuri nazzjonali rilevanti12.
ASPETTI OĦRAJN

3.


Divulgazzjoni ta’ informazzjoni: Skont l-Artikoli 183-186 tad-Direttiva
Solvibbiltà II u l-Artikoli 17 sa 25 tad-Direttiva (UE) 2016/97, jenħtieġ li ddetenturi ta’ polza/il-konsumaturi jiġu informati dwar l-impatt li jista’ jkun hemm
fuq id-drittijiet tagħhom u fuq l-għoti ta’ servizzi ta’ assigurazzjoni wara l-ħruġ
tar-Renju Unit mill-UE, fosthom il-fatt li l-impriża tal-assigurazzjoni/lintermedjarja rilevanti dalwaqt titlef l-awtorizzazzjoni tal-UE.



Superviżjoni fi grupp: Fin-nuqqas ta’ superviżjoni ekwivalenti13, l-impriżi talassigurazzjoni/riassigurazzjoni li joperaw fl-UE, li madankollu jagħmlu parti
minn grupp li l-impriża prinċipali tagħhom hija reġistrata fir-Renju Unit, se jkunu
suġġetti għad-dispożizzjonijiet tas-Solvibbiltà II li jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet
superviżorji tal-UE li jirrikjedu solvenza dinjija tal-grupp jew li japplikaw metodi
oħrajn bil-għan li jiżguraw livell xieraq ta’ superviżjoni fi grupp fosthom ilħolqien ta’ kumpanija holding b’uffiċċju prinċipali fl-Unjoni14.
Kwalunkwe mudell intern fil-livell tal-grupp li jkopri grupp mir-Renju Unit li
jopera fl-UE, approvat mill-Prudential Regulatory Authority tar-Renju Unit qabel
id-data tal-ħruġ mhuwiex se jibqa’ jiġi rikonoxxut fl-UE mid-data tal-ħruġ u se
tkun meħtieġa applikazzjoni ġdida kif ukoll l-approvazzjoni ta’ superviżur tal-

11

Huma għandhom jikkunsidraw ukoll ir-regoli nazzjonali applikabbli.

12

Ara l-Artikolu 41(4) u 46(2) tad-Direttiva Solvibbiltà II. Ara wkoll l-Opinjoni tal-EIOPA tal-21 ta’
Diċembru 2017 dwar il-kontinwità tas-servizz fl-assigurazzjoni fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit
mill-Unjoni Ewropea https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/2017-12-21%20EIOPA-BoS-17389_Opinion_on_service_continuity.pdf

13

Fin-nuqqas tas-superviżjoni ekwivalenti msemmija fl-Artikolu 260 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

14

L-Artikolu 262 tad-Direttiva Solvibbiltà II.
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UE-27. Kwalunkwe mudell intern fil-livell tal-entitajiet fir-rigward ta’ sussidjarja
ta’ impriża ta’ assigurazzjoni tar-Renju Unit li tkun stabbilita f’wieħed mill-Istati
Membri tal-UE-27 u li jkun approvat mis-superviżur ta’ dak l-Istati Membru se
jibqa’ validu.


L-intermedjarji tal-assigurazzjoni/riassigurazzjoni rreġistrati fir-Renju Unit
mhumiex se jibqgħu jibbenefikaw mid-drittijiet ta’ reġistrazzjoni tagħhom skont
id-Direttiva (UE) 2016/9715 u għaldaqstant mhumiex se jkunu jistgħu jibqgħu
jagħmlu negozju fl-Unjoni Ewropea abbażi tar-reġistrazzjoni tagħhom fir-Renju
Unit.

Is-sit
web
tal-Kummissjoni
dwar
l-Assigurazzjoni
u
l-Pensjonijiet
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-andpensions_en)
tagħti
informazzjoni
ġenerali
dwar
l-attivitajiet
talassigurazzjoni/riassigurazzjoni. Dawk il-paġni jiġu aġġornati b’informazzjoni
addizzjonali, fejn meħtieġ.
Il-Kummissjoni Ewropea
Id-Direttorat Ġenerali għall-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji, u l-Unjoni tasSwieq Kapitali

15

L-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2016/97.
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