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Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 44
PUNKT UZASADNIENIA 4A (nowy)

(4a) Towarzystwa ubezpieczeniowe, a w 
szczególności te najmniejsze, opierają się w 
głównej mierze na ochronie 
reasekuracyjnej, posiadając przy tym 
ograniczoną możliwość oceny ryzyka 
umownego. Dlatego też poważnym 
wyzwaniem dla ochrony ubezpieczających 
pozostaje rzetelność sektora reasekuracji.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu podkreślić konsekwencje, jaki ma niniejsza dyrektywa dla 
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klientów dziedziny ubezpieczeń.

Poprawkę złożył Harald Ettl

Poprawka 45
PUNKT UZASADNIENIA 6A (nowy)

(6a) Z powodu wielu upoważnień dla 
krajowych ustawodawców oraz swobody 
krajowych organów nadzorczych, 
zawartych w niniejszej dyrektywie, bardzo 
ważna jest ich współpraca i nastawienie na 
zharmonizowane wdrożenie dyrektywy w 
celu stworzenia prawdziwego rynku 
wewnętrznego w dziedzinie reasekuracji. 
Zharmonizowane wdrożenie jest w 
szczególności także warunkiem 
zlikwidowania „pośredniego” nadzoru 
sprawowanego przez krajowych nadzorców 
ubezpieczycieli pierwotnych nad spółkami 
reasekuracyjnymi z siedzibami w UE. 
Dlatego Komisja powinna wspierać 
wszystkie odnośne dążenia w Europejskim 
Komitecie ds. Ubezpieczeń i Emerytur
Pracowniczych (EIOPC) oraz nalegać w 
ramach Komitetu Europejskich 
Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur 
Pracowniczych (CEIOPS) na zwartą i 
przejrzystą dla reasekuratorów i 
ubezpieczycieli pierwotnych realizację 
zasad nadzoru.

Or. de

Uzasadnienie

Koordynacja działań właściwych komitetów poziomu 2 i 3 jest najistotniejszym postulatem w 
ramach procedury Lamfalussy’ego.

Poprawkę złożył Harald Ettl

Poprawka 46
PUNKT UZASADNIENIA 8
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(8) Niniejsza dyrektywa jest zgodna z 
głównymi międzynarodowymi pracami
prowadzonymi nad ostrożnościowymi 
zasadami reasekuracji, w szczególności 
pracami prowadzonymi przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów 
Nadzoru Ubezpieczeniowego (IAIS).

(8) Niniejsza dyrektywa jest zgodna z
głównymi międzynarodowymi pracami
prowadzonymi nad ostrożnościowymi 
zasadami reasekuracji, w szczególności 
pracami prowadzonymi przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów 
Nadzoru Ubezpieczeniowego (IAIS). 
Możliwie jak największa zgodność z celami 
i instrumentami „Standard on Supervision 
of Reinsurers" opublikowanego przez IAIS 
w październiku 2003 r. ułatwia także dla 
europejskiej gospodarki reasekuracyjnej 
pożądaną koordynację nadzoru nad 
działalnością reasekuracyjną na poziomie 
globalnym. Szczególne znaczenie mają przy 
tym projekty IAIS opracowane w kwestii 
Corporate Governance.

Or. de

Uzasadnienie

Standardy opracowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów Nadzoru 
Ubezpieczeniowego mają dla reasekuratorów i ich nadzorców charakter wzorcowy.

Poprawkę złożył Ian Hudghton

Poprawka 47
PUNKT UZASADNIENIA 10

(10) W wyniku tego do podejmowania i 
prowadzenia działalności reasekuracyjnej 
wymagane jest udzielenie jednolitego 
urzędowego zezwolenia przez właściwe 
władze Państwa Członkowskiego, w którym 
zakład reasekuracji ma swoją główną 
siedzibę. Umożliwia ono zakładowi 
prowadzenie działalności we Wspólnocie na 
podstawie prawa przedsiębiorczości lub 
swobody świadczenia usług. Państwo 
Członkowskie, w którym znajduje się 
oddział lub w którym świadczone są usługi, 
nie może wymagać uzyskania nowego 
zezwolenia przez zakłady reasekuracji, które 
chcą prowadzić w nim działalność 
ubezpieczeniową i które otrzymały już 

(10) W wyniku tego do podejmowania i 
prowadzenia działalności reasekuracyjnej 
wymagane jest udzielenie jednolitego 
urzędowego zezwolenia przez właściwe 
władze Państwa Członkowskiego, w którym 
zakład reasekuracji ma swoją główną 
siedzibę. Umożliwia ono zakładowi 
prowadzenie działalności we Wspólnocie na 
podstawie prawa przedsiębiorczości lub 
swobody świadczenia usług. Państwo 
Członkowskie, w którym znajduje się 
oddział lub w którym świadczone są usługi, 
nie może wymagać uzyskania nowego 
zezwolenia przez zakłady reasekuracji, które 
chcą prowadzić w nim działalność 
ubezpieczeniową i które otrzymały już 
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zezwolenia w swoim rodzimym Państwie 
Członkowskim. Ponadto zakład reasekuracji, 
który otrzymał już zezwolenie w swoim 
rodzimym Państwie Członkowskim, nie 
powinien podlegać dodatkowemu nadzorowi 
lub kontrolom dotyczącym jego pozycji 
finansowej, które są przeprowadzane przez 
władze właściwe dla zakładu ubezpieczeń 
reasekurowanego przez dany zakład 
reasekuracji. Ponadto Państwo 
Członkowskie nie powinno wymagać od 
zakładu reasekuracji posiadającego 
zezwolenie na działalność we Wspólnocie 
dokonania zabezpieczenia aktywów na 
poczet pokrycia części rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych cedenta. Warunki 
udzielenia lub wycofania zezwolenia 
powinny zostać określone. Właściwe władze 
nie powinny udzielać ani podtrzymywać 
zezwolenia dla zakładu reasekuracji, który 
nie spełnia warunków określonych w 
niniejszej dyrektywie.

zezwolenia w swoim rodzimym Państwie 
Członkowskim. Ponadto zakład reasekuracji, 
który otrzymał już zezwolenie w swoim 
rodzimym Państwie Członkowskim, nie 
powinien podlegać dodatkowemu nadzorowi 
lub kontrolom dotyczącym jego pozycji 
finansowej, które są przeprowadzane przez 
władze właściwe dla zakładu ubezpieczeń 
reasekurowanego przez dany zakład 
reasekuracji. Ponadto Państwo 
Członkowskie nie powinno wymagać od 
zakładu reasekuracji posiadającego 
zezwolenie na działalność we Wspólnocie 
dokonania zabezpieczenia aktywów na 
poczet pokrycia części rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych cedenta, pod 
warunkiem zagwarantowania przezeń 
akceptowalnego poziomu ochrony klientów 
zakładów ubezpieczeń i pod warunkiem, że 
stabilność sektora ubezpieczeń nie zostanie 
podważona, a międzynarodowa stabilność 
finansowa będzie utrzymana. Warunki 
udzielenia lub wycofania zezwolenia 
powinny zostać określone. Właściwe władze 
nie powinny udzielać ani podtrzymywać 
zezwolenia dla zakładu reasekuracji, który 
nie spełnia warunków określonych w 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Jest sprawą zasadniczą, aby zniesienie zabezpieczeń nie osłabiło międzynarodowej 
stabilności finansowej oraz by nowe zasady zapewniały takie same reguły ostrożnościowe.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 48
PUNKT UZASADNIENIA 19

(19) Od zakładu reasekuracji prowadzącego 
działalność reasekuracyjną dotyczącą 
ubezpieczenia kredytowego, którego 

(19) Od zakładu reasekuracji prowadzącego 
działalność reasekuracyjną dotyczącą 
ubezpieczenia kredytowego, którego 



AM\562687PL.doc 5/1 PE 357.559v01-00

PL

operacje reasekuracji kredytowej stanowią 
więcej niż niewielką część jego całkowitej 
działalności, należy wymagać ustanowienia 
rezerwy wyrównawczej niebędącej częścią 
marginesu wypłacalności; rezerwa ta 
powinna zostać wyliczona zgodnie z 
metodami określonymi w dyrektywie 
73/239/EWG i które są uznane za 
równoważne; ponadto, niniejsza dyrektywa 
powinna pozwalać rodzimemu Państwu 
Członkowskiemu również wymagać, aby 
zakłady reasekuracji, których siedziba 
znajduje się na jego terytorium, ustanowiły 
rezerwy wyrównawcze dla klas ryzyka 
innych niż reasekuracja kredytowa, 
stosownie do zasad określonych przez to 
Państwo Członkowskie.

operacje reasekuracji kredytowej stanowią 
więcej niż niewielką część jego całkowitej 
działalności, należy wymagać ustanowienia 
rezerwy wyrównawczej niebędącej częścią 
marginesu wypłacalności; rezerwa ta 
powinna zostać wyliczona zgodnie z 
metodami określonymi w dyrektywie 
73/239/EWG i które są uznane za 
równoważne; ponadto, niniejsza dyrektywa 
powinna pozwalać rodzimemu Państwu 
Członkowskiemu również wymagać, aby 
zakłady reasekuracji, których siedziba 
znajduje się na jego terytorium, ustanowiły 
rezerwy wyrównawcze dla klas ryzyka 
innych niż reasekuracja kredytowa, 
stosownie do zasad określonych przez to 
Państwo Członkowskie. Po wprowadzeniu 
standardów rachunkowości zgodnie z 
MSSF 4, niniejsza dyrektywa winna 
wyjaśnić ostrożnościowe traktowanie 
rezerw wyrównawczych ustanowionych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą. Jednakże, 
ponieważ nadzór nad reasekuracją wymaga 
ponownej oceny w ramach projektu 
Solvency II, niniejsza dyrektywa nie 
wyklucza przyszłego nadzoru nad 
reasekuracją w ramach Solvency II.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach projektu Solvency II cały system wypłacalności dla ubezpieczycieli pierwotnych i 
reasekuratorów zostanie poddany szczegółowej analizie i ewentualnej nowej ocenie. Tych 
trwających jeszcze prac nie należy uprzedzać przy pomocy dyrektywy w sprawie reasekuracji. 
Należy także unikać przesądzającego działania tej dyrektywy dla projektu Solvency II. W tej 
sprawie wszystkie strony są ze sobą zgodne. Intencję tę wyraża jasno odpowiedni dopisek na 
końcu punktu uzasadnienia 19.

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 49
PUNKT UZASADNIENIA 25 A (nowy)
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(25 a) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do działalności w zakresie 
ograniczonej reasekuracji; dlatego też, dla 
potrzeb niniejszej dyrektywy, konieczna jest 
definicja ograniczonej reasekuracji; ze 
względu na specjalną naturę tego typu 
działalności reasekuracyjnej, rodzime 
Państwo Członkowskie powinno mieć opcję 
ustanowienia specjalnych przepisów 
rządzących prowadzeniem działalności
polegającej na ograniczonej reasekuracji. 
Przepisy te mogłyby się różnić w 
określonych punktach od ogólnego reżimu 
ustanowionego w niniejszej dyrektywie. 
Ponadto osoby sprawujące nadzór 
ubezpieczeniowy powinny mieć możliwość 
oceny i kontroli korzystania z ograniczonej 
reasekuracji przez towarzystwa 
ubezpieczeniowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odwołuje się do sformułowania Rady, które to podkreśla znaczącą rolę 
nadzoru ubezpieczeniowego.

Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 50
PUNKT UZASADNIENIA 29

(29) Ważne jest zastrzeżenie, aby zakłady 
reasekuracji, których główna siedziba 
znajduje się poza Wspólnotą, i które 
prowadzą działalność reasekuracyjną na 
terenie Wspólnoty, nie były traktowane w 
sposób bardziej przychylny niż zakłady 
reasekuracji, których główna siedziba 
znajduje się w jednym z Państw 
Członkowskich.

(29) Ważne jest zastrzeżenie, aby zakłady 
reasekuracji, których główna siedziba 
znajduje się poza Wspólnotą, i które 
prowadzą działalność reasekuracyjną na 
terenie Wspólnoty, nie były przedmiotem 
przepisów, które skutkują traktowaniem w 
sposób bardziej przychylny niż zakłady 
reasekuracji, których główna siedziba 
znajduje się w jednym z Państw 
Członkowskich.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.

Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 51
PUNKT UZASADNIENIA 33

(33) Powinny zostać przyjęte istniejące 
wspólnotowe ramy prawne dla 
ubezpieczenia, aby uwzględnić nowy tryb 
nadzorczy dla zakładów reasekuracji 
ustanowiony na mocy niniejszej dyrektywy i 
aby zapewnić jednolite ramy prawne dla 
całego sektora ubezpieczeniowego. W 
szczególności, należy dostosować obecne 
przepisy, które umożliwiają „pośredni 
nadzór” nad zakładami reasekuracji przez 
organy właściwe dla nadzoru zakładów 
ubezpieczeń bezpośrednich. Ponadto, 
powinny zostać zniesione aktualne przepisy 
pozwalające, aby Państwa Członkowskie 
wymagały zastawienia aktywów na pokrycie 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
zakładu ubezpieczeń, gdy ubezpieczyciel 
jest reasekurowany przez zakład reasekuracji 
posiadający zezwolenie na mocy niniejszej 
dyrektywy lub przez zakład ubezpieczeń. 
Należy wreszcie zastrzec, aby margines 
wypłacalności wymagany od zakładów 
ubezpieczeń prowadzących operacje 
reasekuracyjne, gdy operacje takie stanowią 
znaczącą część ich działalności, podlegał 
zasadom wypłacalności przewidzianym w 
niniejszej dyrektywie dla zakładów 
reasekuracji. Należy zatem odpowiednio 
zmienić dyrektywy 73/239/EWG, 
92/49/EWG oraz 2002/83/WE.

(33) Powinny zostać przyjęte istniejące 
wspólnotowe ramy prawne dla 
ubezpieczenia, aby uwzględnić nowy tryb 
nadzorczy dla zakładów reasekuracji 
ustanowiony na mocy niniejszej dyrektywy i 
aby zapewnić jednolite ramy prawne dla 
całego sektora ubezpieczeniowego. W 
szczególności, należy dostosować obecne 
przepisy, które umożliwiają „pośredni 
nadzór” nad zakładami reasekuracji przez 
organy właściwe dla nadzoru zakładów 
ubezpieczeń bezpośrednich. Ponadto, 
powinny zostać zniesione aktualne przepisy 
pozwalające, aby Państwa Członkowskie 
wymagały zastawienia aktywów na pokrycie 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
zakładu ubezpieczeń, niezależnie od formy, 
jaką ten wymóg może przyjąć, gdy 
ubezpieczyciel jest reasekurowany przez 
zakład reasekuracji posiadający zezwolenie 
na mocy niniejszej dyrektywy lub przez 
zakład ubezpieczeń. Należy wreszcie 
zastrzec, aby margines wypłacalności 
wymagany od zakładów ubezpieczeń 
prowadzących operacje reasekuracyjne, gdy 
operacje takie stanowią znaczącą część ich 
działalności, podlegał zasadom 
wypłacalności przewidzianym w niniejszej 
dyrektywie dla zakładów reasekuracji. 
Należy zatem odpowiednio zmienić 
dyrektywy 73/239/EWG, 92/49/EWG oraz 
2002/83/WE..

Or. en
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Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.

Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 52
PUNKT UZASADNIENIA 34 A (nowy)

(34a) Rada powinna, zgodnie z pkt. 34 
międzyinstytucjonalnego porozumienia 
dotyczącego stanowienia lepszego prawa1, 
zachęcać Państwa Członkowskie do 
sporządzenia, dla ich samych oraz w 
interesie Wspólnoty, własnych tabel 
ilustrujących, w możliwym zakresie, 
powiązania pomiędzy niniejszą dyrektywą a 
środkami jej transpozycji, oraz podania ich 
do publicznej wiadomości.
1 Dz.U. C 321, z 31.12.2003 r., str. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.

Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 53
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA (A)

a) reasekuracja oznacza działalność 
polegającą na przyjmowaniu ryzyk 
cedowanych przez zakład ubezpieczeń, 
przez inny zakład reasekuracji lub przez 
instytucję pracowniczych programów 
emerytalnych wchodzącą w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady1

a) reasekuracja oznacza działalność 
polegającą na przyjmowaniu ryzyk 
cedowanych przez zakład ubezpieczeń, 
przez inny zakład reasekuracji. W przypadku 
ubezpieczycieli zrzeszonych w towarzystwie 
Lloyd's reasekuracja oznacza również 
działalność polegająca na przyjmowaniu 
przez zakład ubezpieczeń lub reasekuracji 
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inny niż Lloyd's ryzyk cedowanych przez
członka towarzystwa Lloyd's.

1 Dz.U. L 235, z 23.09.2003 r., str. 10.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia odesłania do ubezpieczycieli zrzeszonych w towarzystwie Lloyd's.

Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 54
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA (N)

n) zależny zakład reasekuracji oznacza 
zakład reasekuracji będący w posiadaniu 
przedsiębiorstwa finansowego innego niż 
zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji 
lub grupy zakładów ubezpieczeń lub 
reasekuracji, do których stosuje się 
dyrektywa 98/78/WE, lub jednego lub kilku 
przedsiębiorstw innych niż finansowe, 
którego celem jest zapewnianie ochrony 
reasekuracyjnej wyłącznie ryzyk 
przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw, do 
których zakład należy, lub przedsiębiorstwa 
lub przedsiębiorstw grupy, której część 
stanowi zależny zakład reasekuracji.

n) przedsiębiorstwo finansowe oznacza 
jedną z poniższych jednostek:

i) instytucję kredytową, instytucję 
finansową lub przedsiębiorstwo 
pomocniczych usług bankowych w 
rozumieniu art. 1 ust. 5 i 23 dyrektywy 
2000/12/WE,

ii) zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji 
lub ubezpieczeniową spółkę holdingową w 
rozumieniu art. 1 lit. i) dyrektywy 
98/78/WE;

iii) przedsiębiorstwo inwestycyjne lub 
instytucję finansową w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2004/39/WE,

iv) finansową spółkę holdingową o 
działalności mieszanej w rozumieniu art. 2 
ust. 15 dyrektywy 2002/87/WE. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.
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Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 55
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 AKAPIT 1 I 2

2. Do celów ust. 1 lit. a) pokrycie przez 
zakład ubezpieczeń instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
podlegających dyrektywie 2003/41/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, gdzie 
prawo rodzimego Państwa Członkowskiego 
takiej instytucji na do pozwala, będzie 
również uważane za działalność mieszczącą 
się w zakresie niniejszej dyrektywy.

2. Do celów ust. 1 lit. c) jakakolwiek trwała 
obecność zakładu na terytorium Państwa 
Członkowskiego będzie traktowana w taki 
sam sposób, jak przedstawicielstwo lub 
oddział, nawet jeżeli obecność taka nie 
przybiera formy przedstawicielstwa lub 
oddziału, ale składa się zaledwie z biura 
zarządzanego przez pracowników własnych 
zakładu lub niezależną osobę ze stałym 
upoważnieniem do działania na rzecz 
zakładu, tak jak miałoby to miejsce w 
przypadku przedstawicielstwa.

Do celów ust. 1 lit. c) jakakolwiek trwała 
obecność zakładu reasekuracji na 
terytorium Państwa Członkowskiego jest
traktowana w taki sam sposób, jak 
przedstawicielstwo lub oddział, nawet jeżeli 
obecność taka nie przybiera formy 
przedstawicielstwa lub oddziału, ale składa 
się zaledwie z biura zarządzanego przez 
pracowników własnych zakładu lub 
niezależną osobę ze stałym upoważnieniem 
do działania na rzecz zakładu, tak jak 
miałoby to miejsce w przypadku 
przedstawicielstwa.

Do celów ust. 1 lit. i), w kontekście art. 7 i 
14 oraz innych wielkości pakietów akcji 
określonych w art. 14, uwzględnione 
zostaną prawa głosu określone w art. 92 
dyrektywy 2001/34/WE.

Do celów ust. 1 lit. i), w kontekście art. 12 i 
19 do 23 oraz innych wielkości pakietów 
akcji określonych w art. 19 do 23, 
uwzględnione zostaną prawa głosu 
określone w art. 92 dyrektywy 2001/34/WE. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.

Poprawkę złożył Ian Hudghton

Poprawka 56
ARTYKUŁ 15 USTĘP 1 AKAPIT 2
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Jeżeli właściwe władze przyjmującego 
Państwa Członkowskiego mają podstawy 
uważać, że działalność zakładu reasekuracji 
może naruszyć jego prawidłową kondycję 
finansową, powiadamiają o tym właściwe 
władze rodzimego Państwa Członkowskiego 
zakładu. 

Jeżeli właściwe władze przyjmującego 
Państwa Członkowskiego mają podstawy 
uważać, że działalność zakładu reasekuracji 
może naruszyć jego prawidłową kondycję 
finansową oraz międzynarodową stabilność 
finansową, powiadamiają o tym właściwe 
władze rodzimego Państwa Członkowskiego 
zakładu.

Or. en

Uzasadnienie

To samo uzasadnienie, co w poprawce 1.

Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 57
ARTYKUŁ 23 TYTUŁ

Znaczne pakiety akcji: kompetencje 
właściwych władz

Znaczące pakiety akcji: kompetencje 
właściwych władz

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.

Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 58
ARTYKUŁ 28 USTĘP 1 WSTĘP

1. Art. 24 - 27 nie wykluczają wymiany 
informacji w ramach jednego Państwa 
Członkowskiego w przypadku, gdy w 
ramach tego samego Państwa 
Członkowskiego działają dwie lub więcej 
właściwych władz lub między Państwami 
Członkowskimi, lub między właściwymi 

1. Art. 24 i 27 nie wykluczają wymiany 
informacji w ramach jednego Państwa 
Członkowskiego w przypadku, gdy w 
ramach tego samego Państwa 
Członkowskiego działają dwie lub więcej 
właściwych władz lub między Państwami 
Członkowskimi, lub między właściwymi 
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władzami i: władzami i:

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.

Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 59
ARTYKUŁ 32 USTĘP 3

3) Jeżeli rodzime Państwo Członkowskie 
dopuszcza, aby rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe były pokryte przez 
roszczenia wobec reasekuratorów, którzy nie 
otrzymali zezwolenia zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub zakładów ubezpieczeń, które 
nie otrzymały zezwolenia zgodnie z 
dyrektywami 73/239/EWG lub 2002/83/WE, 
ustala ono wartość procentową takiego 
dopuszczenia.

3) Jeżeli rodzime Państwo Członkowskie 
dopuszcza, aby rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe były pokryte przez 
roszczenia wobec reasekuratorów, którzy nie 
otrzymali zezwolenia zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub zakładów ubezpieczeń, które 
nie otrzymały zezwolenia zgodnie z 
dyrektywami 73/239/EWG lub 2002/83/WE, 
ustala ono warunki przyjęcia takich 
roszczeń.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.

Poprawkę złożył Harald Ettl

Poprawka 60
ARTYKUŁ 34

Aktywa pokrywające rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe powinny uwzględniać 
rodzaj działalności prowadzonej przez 
zakład reasekuracji, a w szczególności 
charakter, wielkość i czas trwania 
spodziewanych wypłat roszczeń w sposób 

1. Rodzime Państwo Członkowskie 
wymaga, aby każdy zakład reasekuracji 
inwestował w aktywa pokrywające rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe oraz rezerwę 
wyrównawczą określoną w art. 33 zgodnie z 
następującymi zasadami:
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zapewniający wystarczającą ilość, płynność, 
bezpieczeństwo, jakość, zyskowność i 
dostosowanie jego inwestycji, które zakład 
winien zapewnić, aby były zróżnicowane i 
należycie rozłożone, a także w sposób, który 
da zakładowi możliwości adekwatnego 
reagowania na zmieniające się sytuacje 
gospodarcze, zwłaszcza wydarzenia na 
rynkach finansowych i rynkach 
nieruchomości lub katastroficzne zdarzenia 
o dużych skutkach.
.

a) aktywa uwzględniają rodzaj działalności 
prowadzonej przez zakład reasekuracji, w 
szczególności rodzaj, kwotę i czasokres 
przewidywanych wypłat roszczeń, w taki 
sposób, aby zapewnić sprawność, płynność, 
bezpieczeństwo, jakość, rentowność i 
dopasowanie inwestycji;
b) zakład reasekuracji zapewni, aby aktywa 
były zróżnicowane i odpowiednio 
rozmieszczone oraz umożliwiały właściwe 
reagowanie na zmiany w otoczeniu 
gospodarczym, zwłaszcza rozwój sytuacji na 
rynkach finansowych i rynkach 
nieruchomości lub poważne w skutkach 
katastrofy. Zakład musi ocenić wpływ 
niekorzystnych uwarunkowań rynkowych 
na jego aktywa i zróżnicować aktywa w taki 
sposób, aby ograniczyć taki wpływ;
c) lokaty w aktywach, które nie są 
dopuszczone do obrotu na regulowanym 
rynku finansowym, muszą w każdym 
wypadku być utrzymywane na ostrożnym 
poziomie;
d) lokaty w instrumentach pochodnych są 
możliwe, pod warunkiem, że przyczyniają 
się do zmniejszenia ryzyk inwestycyjnych 
lub ułatwiają sprawne zarządzanie 
portfelem. Ich wycena musi być wykonana 
na zasadzie ostrożnościowej, z 
uwzględnieniem aktywów bazowych, i 
włączona do wyceny aktywów instytucji. 
Instytucja unika również nadmiernej 
ekspozycji na ryzyko w stosunku do jednego 
kontrahenta oraz innych operacji 
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pochodnych;
e) aktywa są prawidłowo zróżnicowane w 
taki sposób, aby uniknąć nadmiernego 
oparcia na jednym, szczególnym składniku 
aktywów, emitencie lub grupie 
przedsiębiorstw, oraz akumulacji ryzyka w 
portfelu jako całości. Lokaty w aktywach 
wyemitowanych przez tego samego emitenta 
lub emitentów należących do tej samej 
grupy nie powinny narażać zakładu na 
nadmierne ryzyko koncentracji;
Państwa Członkowskie mogą postanowić o 
niestosowaniu wymogów określonych w lit. 
e) do lokat w obligacjach rządowych 
wyemitowanych lub gwarantowanych przez 
Państwa Członkowskie, oraz innych 
obligacjach rządowych, które zostały 
sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym 
przez międzynarodowo uznane agencje 
ratingowe.

2. Państwa Członkowskie nie wymagają od 
zakładów reasekuracji, znajdujących się na 
ich terytorium, aby inwestowały w 
szczególne rodzaje aktywów.
3. Państwa Członkowskie nie warunkują 
decyzji inwestycyjnych zakładów 
reasekuracji, znajdujących się na ich 
terytorium, lub podmiotów zarządzających 
ich lokatami od jakiegokolwiek rodzaju 
uprzedniej zgody lub wymogu zgłoszenia 
systemowego.
4. Niezależnie od postanowień ust. 1 – 3, 
rodzime Państwo Członkowskie może, w 
odniesieniu do każdego zakładu 
ubezpieczeń, którego siedziba znajduje się 
na jego terytorium, określić następujące 
zasady ilościowe, pod warunkiem ich 
uzasadnienia wymogami ostrożnościowymi: 
a) lokaty rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych brutto w walutach 
innych niż te, w których rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe są ustalone, 
powinny być ograniczone do 30%;
b) lokaty rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych brutto w akcjach i 
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innych zbywalnych papierach 
wartościowych traktowanych jako akcje, 
obligacjach, dłużnych papierach 
wartościowych, które nie są dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym, powinny 
być ograniczone do 30%;
c) maksimum 5% rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych brutto ma być lokowane 
w akcjach i innych zbywalnych papierach 
wartościowych traktowanych jako akcje, 
obligacjach, dłużnych papierach 
wartościowych oraz innych instrumentach 
rynku pieniężnego i kapitałowego tego 
samego przedsiębiorstwa, oraz maksimum 
10% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
brutto w akcjach i innych zbywalnych 
papierach wartościowych traktowanych 
jako akcje, obligacjach, dłużnych papierach 
wartościowych oraz innych instrumentach 
rynku pieniężnego i kapitałowego 
przedsiębiorstw należących do tej samej 
grupy.
5. Ponadto rodzime Państwo Członkowskie 
określi bardziej szczegółowe zasady 
ustalania warunków wykorzystania kwot 
pozostałych po spółce celowej na pokrycie 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
zgodnie z niniejszym artykułem.

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko ubezpieczycieli (reasekuratorów) związane z obligacjami rządowymi zależy od ratingu 
emitentów i emisji. Zasady dywersyfikacji ryzyka powinny ten fakt uwzględniać.

Poprawkę złożył Ian Hudghton

Poprawka 61
ARTYKUŁ 35

Każde Państwo Członkowskie wymaga od 
każdego zakładu reasekuracji, którego 
główna siedziba znajduje się na jego 

Każde Państwo Członkowskie wymaga od 
każdego zakładu reasekuracji, którego 
główna siedziba znajduje się na jego 



PE 357.559v01-00 16/1 AM\562687PL.doc

PL

terytorium, ustanowienia odpowiedniego 
dostępnego marginesu wypłacalności w 
odniesieniu do całej jego działalności w 
każdym czasie, który jest równy co najmniej 
wymogom niniejszej dyrektywy.

terytorium, ustanowienia odpowiedniego 
dostępnego marginesu wypłacalności w 
odniesieniu do całej jego działalności w 
każdym czasie, który jest równy co najmniej 
wymogom niniejszej dyrektywy i który 
przyczynia się do stabilności 
międzynarodowej.

Or. en

Uzasadnienie

Takie same uzasadnienie, co w poprawce 1.

Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 62
ARTYKUŁ 43 USTĘP 5 LITERA (B)

b) nie istnieje lub istnieje nieznaczne 
przeniesienie ryzyka na podstawie umów 
retrocesji.

b) nie istnieje lub istnieje ograniczone
przeniesienie ryzyka na podstawie umów 
retrocesji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.

Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 63
ARTYKUŁ 49

Właściwe władze Państw Członkowskich 
powiadamiają Komisję:

Właściwe władze Państw Członkowskich 
powiadamiają Komisję i właściwe władze 
innych Państw Członkowskich: 

a) o wszelkich przypadkach udzielenia 
zezwolenia bezpośrednim lub pośrednim 
jednostkom zależnym jednej lub więcej 
jednostek dominujących, podlegających 

a) o wszelkich przypadkach udzielenia 
zezwolenia bezpośrednim lub pośrednim 
jednostkom zależnym jednej lub więcej 
jednostek dominujących, podlegających 



AM\562687PL.doc 17/1 PE 357.559v01-00

PL

prawu państwa trzeciego. prawu państwa trzeciego.
b) o każdym nabyciu przez taką jednostkę 
dominującą pakietu akcji we wspólnotowym 
zakładzie reasekuracji, które uczyniłoby z 
tego ostatniego jednostkę zależną.

b) o każdym nabyciu przez taką jednostkę 
dominującą pakietu akcji we wspólnotowym 
zakładzie reasekuracji, które uczyniłoby z 
tego ostatniego jednostkę zależną.

Komisja informuje odpowiednio Komitet ds. 
Ubezpieczeń.

Komisja informuje odpowiednio Komitet ds. 
Ubezpieczeń.

Jeżeli zezwolenie zostało przyznane 
jednostce zależnej bezpośrednio lub 
pośrednio od jednej lub więcej jednostek 
dominujących podlegających prawu państwa 
trzeciego, struktura grupy określona zostaje 
w powiadomieniu, które właściwe władze 
kierują do Komisji.

Jeżeli zezwolenie określone w lit a) zostało 
przyznane jednostce zależnej bezpośrednio 
lub pośrednio od jednej lub więcej jednostek 
dominujących podlegających prawu państwa 
trzeciego, struktura grupy określona zostaje 
w powiadomieniu, które właściwe władze 
kierują do Komisji i do właściwych władz 
innych Państw Członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.

Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 64
ARTYKUŁ 55 USTĘP 1

1) Komisja jest wspomagana przez Komitet 
ds. Ubezpieczeń utworzony na mocy art. 1 
dyrektywy 91/675/EWG.

1) Komisja jest wspomagana przez 
Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Emerytur utworzony na 
mocy decyzji Komisji 2004/9/WE1.

1 Dz.U. L 3, z 7.01.2004 r., str. 34

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.
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Poprawkę złożył Harald Ettl

Poprawka 65
ARTYKUŁ 55 USTĘP 1

1) Komisja jest wspomagana przez Komitet 
ds. Ubezpieczeń utworzony na mocy art. 1 
dyrektywy 91/675/EWG.

1) Komisja jest wspomagana przez 
Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Emerytur utworzony na 
mocy decyzji Komisji 2004/9/WE1.

1 Dz.U. L 3, z 7.01.2004 r., str. 34

Or. en

Uzasadnienie

Techniczne dostosowanie do nowej struktury komisji Lamfalussy’ego.

Poprawkę złożył Harald Ettl

Poprawka 66
ARTYKUŁ 55 LITERA (C)

(c) podniesienie o maksymalnie 50% kwoty 
składek i roszczeń używanej do obliczania 
wymaganego marginesu wypłacalności, o 
którym mowa w art. 37 ust. 3 i 4, w klasach 
innych niż 11, 12 i 13 wymienionych w pkt 
A Załącznika do dyrektywy 73/239/EWG, 
dla szczególnych typów operacji i umów 
reasekuracyjnych, w celu uwzględnienia 
szczególnych warunków tych operacji lub 
umów,

(c) podniesienie o maksymalnie 25% kwoty
składek i roszczeń używanej do obliczania
wymaganego marginesu wypłacalności, o 
którym mowa w art. 37 ust. 3 i 4, w klasach 
innych niż 11, 12 i 13 wymienionych w pkt 
A Załącznika do dyrektywy 73/239/EWG, 
dla szczególnych typów operacji i umów 
reasekuracyjnych, w celu uwzględnienia 
szczególnych warunków tych operacji lub 
umów,

Or. de

Uzasadnienie

Przyznanie zwiększonego do 50% marginesu wypłacalności Komisji Europejskiej w 
kontekście odpowiedzialności stanowi zbyt obszerną kompetencję w ramach komitologii.
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Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 67
ARTYKUŁ 57 PUNKT 3

Artykuł 15 ustęp 2 i 3 (Dyrektywa 73/239/EEC)

3) Ust. 3 w art. 15 otrzymuje brzmienie: 3) Ust. 2 i 3 w art. 15 otrzymują brzmienie:

„2. Rodzime Państwo Członkowskie 
wymaga, aby każdy zakład ubezpieczeń 
pokrył rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 
oraz rezerwę wyrównawczą, określone w 
art. 6 dyrektywy 88/357/EWG. W 
odniesieniu do ryzyk umiejscowionych na 
terytorium Wspólnoty Europejskiej, te 
aktywa muszą znajdować się na terytorium 
Wspólnoty. Państwa Członkowskie nie 
wymagają, aby zakłady ubezpieczeń 
umiejscawiały swoje aktywa w określonym 
Państwie Członkowskim. Rodzime Państwo 
Członkowskie może jednak dopuścić 
złagodzenie zasad dotyczących 
umiejscowienia aktywów.

„3. Państwa Członkowskie nie zachowują 
ani nie wprowadzają odnośnie do tworzenia 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
systemu tworzenia rezerwy brutto, który 
wymaga zastawiania przez reasekuratora 
aktywów na pokrycie nieotrzymanych 
składek lub nieuregulowanych zabezpieczeń 
roszczeń, jeżeli reasekurator jest zakładem 
reasekuracji, którzy otrzymał zezwolenie 
zgodnie dyrektywą 200./../WE [dyrektywa 
dotycząca reasekuracji] lub zakładem 
ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie 
zgodnie z niniejszą dyrektywą lub 
dyrektywą 2002/83/WE.

„3. Państwa Członkowskie nie zachowują 
ani nie wprowadzają odnośnie do tworzenia 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
systemu tworzenia rezerwy brutto, który 
wymaga zastawiania przez reasekuratora 
aktywów na pokrycie nieotrzymanych 
składek lub nieuregulowanych zabezpieczeń 
roszczeń, jeżeli reasekurator jest zakładem 
reasekuracji, który otrzymał zezwolenie 
zgodnie z dyrektywą 200./../WE [dyrektywa 
dotycząca reasekuracji] lub zakładem 
ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie 
zgodnie z niniejszą dyrektywą lub 
dyrektywą 2002/83/WE.

Jeżeli rodzime Państwo Członkowskie 
dopuszcza, aby rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe były pokryte przez 
roszczenia wobec reasekuratora, który nie 
otrzymał zezwolenia zgodnie z dyrektywą 
200./../WE, lub zakłady ubezpieczeń, który 
nie otrzymał zezwolenia zgodnie z niniejszą 
dyrektywą ani dyrektywą 2002/83/WE, 
ustala ono wartość procentową ich 

Jeżeli rodzime Państwo Członkowskie 
dopuszcza, aby rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe były pokryte przez 
roszczenia wobec reasekuratora, który nie 
otrzymał zezwolenia zgodnie z dyrektywą 
200./../WE, lub zakładu ubezpieczeń, który 
nie otrzymał zezwolenia zgodnie z niniejszą 
dyrektywą ani dyrektywą 2002/83/WE,
ustala warunki przyjęcia takich roszczeń.”
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dopuszczalności.”

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.

Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 68
ARTYKUŁ 57 PUNKT 4

Artykuł 16 ustęp 2 akapit 4 (Dyrektywa 73/239/EEC)

(4) Art. 16 otrzymuje następujące 
brzmienie: 
a) tiret drugie drugiego akapitu w ust. 1 
otrzymuje brzmienie:
„- rezerwy (ustawowe i wolne rezerwy), 
które nie odpowiadają zobowiązaniom 
reasekuracyjnym lub są zaliczone do rezerw 
wyrównawczych,
b) czwarty akapit w ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:

4) Czwarty akapit w art. 16 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:

Czwarty akapit w art. 16 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:

„Dopuszczalny margines wypłacalności 
zostaje również zmniejszony o następujące 
pozycje:

„Dopuszczalny margines wypłacalności 
zostaje również zmniejszony o następujące 
pozycje:
a) udziały kapitałowe, które zakład 
ubezpieczeń posiada w:

- zakładach ubezpieczeń w rozumieniu art. 6 
niniejszej dyrektywy, art. 4 dyrektywy
2002/83/WE lub art. 1 lit. b) dyrektywy 
98/78/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady,

- zakładach ubezpieczeń w rozumieniu art. 6 
niniejszej dyrektywy, art. 4 dyrektywy
2002/83/WE lub art. 1 lit. b) dyrektywy 
98/78/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady,

- zakładach reasekuracji w rozumieniu art. 3 
dyrektywy 200./../WE [dyrektywa dotycząca 
reasekuracji] lub zakładach reasekuracji w 
krajach niebędących członkami Wspólnoty 

- zakładach reasekuracji w rozumieniu art. 3 
dyrektywy 200./../WE [dyrektywa dotycząca 
reasekuracji] lub zakładach reasekuracji w 
krajach niebędących członkami Wspólnoty 
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w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy 
98/78/WE, 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy 
98/78/WE,

- ubezpieczeniowych grupach kapitałowych 
w rozumieniu art. 1 lit. i) dyrektywy 
98/78/WE,

- ubezpieczeniowych grupach kapitałowych 
w rozumieniu art. 1 lit. i) dyrektywy 
98/78/WE,

- instytucjach kredytowych i instytucjach 
finansowych w rozumieniu art. 1 ust. 1 i 5 
dyrektywy 2000/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady,

- instytucjach kredytowych i instytucjach 
finansowych w rozumieniu art. 1 ust. 1 i 5 
dyrektywy 2000/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady,

- przedsiębiorstwach inwestycyjnych oraz 
instytucjach finansowych w rozumieniu art. 
1 ust. 2 dyrektywy Rady 93/22/EWG oraz 
art. 2 ust. 4 i 7 dyrektywy Rady 93/6/EWG.

- przedsiębiorstwach inwestycyjnych oraz 
instytucjach finansowych w rozumieniu art. 
1 ust. 2 dyrektywy Rady 93/22/EWG oraz 
art. 2 ust. 4 i 7 dyrektywy Rady 93/6/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.

Poprawkę złożył Paolo Cirino Pomicino

Poprawka 69
ARTYKUŁ 57 PUNKT 5

Artykuł 17 b ustęp 1 wstęp (Dyrektywa 73/239/EEC)

1. Jeżeli Komisja stosownie do art. 56 lit. c) 
dyrektywy 200./../WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady* [dyrektywa 
reasekuracyjna] postanowi, aby zwiększyć 
kwoty używane do obliczania wymaganego 
marginesu wypłacalności przewidzianego w 
art. 37 ust. 3 i 4 tejże dyrektywy, wówczas 
każde Państwo Członkowskie zastosuje do 
zakładów ubezpieczeń, których główna 
siedziba znajduje się na jego terytorium, 
przepisy art. 35-39 tej dyrektywy odnośnie 
do ich operacji przejęcia ryzyka 
reasekuracji, gdy spełniony jest jeden z 
następujących warunków:

1. Każde Państwo Członkowskie zastosuje 
do zakładów ubezpieczeń, których główna 
siedziba znajduje się na jego terytorium, 
przepisy art. 35-39 tej dyrektywy odnośnie 
do ich operacji przejęcia ryzyka 
reasekuracji, gdy spełniony jest jeden z 
następujących warunków:

Or. en



PE 357.559v01-00 22/1 AM\562687PL.doc

PL

Uzasadnienie

W rozsądnych granicach przepisy dyrektywy powinny gwarantować pole manewru między 
reasekuratorami a bezpośrednimi ubezpieczycielami zaangażowanymi w działalność 
reasekuracyjną.

Poprawkę złożył Paolo Cirino Pomicino

Poprawka 70
ARTYKUŁ 57 PUNKT 5

Artykuł 17 b ustęp 2 a (nowy) (Dyrektywa 73/239/EEC)

2a. Każde Państwo Członkowskie może 
zadecydować o zastosowaniu w stosunku do 
zakładów ubezpieczeń, do których odnosił 
się ust. 1, i których siedziba mieści się na 
jego terytorium, przepisy art. 34 dyrektywy 
200/../WE [dyrektywa dotycząca 
reasekuracji] w zakresie ich działalności 
reasekuracyjnej, jeżeli spełniony jest jeden 
z warunków przedstawionych w ust. 1 w 
drugim akapicie.

W takim przypadku dane Państwo 
Członkowskie nakazuje, by wszystkie środki 
finansowe przeznaczone przez zakład 
ubezpieczeń na pokrycie rezerw techniczo-
ubezpieczeniowych w związku z zawartymi 
umowami o reasekurację, zostały 
wydzielone, zarządzane i odseparowane od 
bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej 
zakładów ubezpieczeń, bez jakiejkolwiek 
możliwości transferu.

W takim przypadku i tylko w zakresie ich 
działalności reasekuracyjnej zakłady 
ubezpieczeń nie będą poddane przepisom 
art. 20-22 dyrektywy 92/49/EWG i 
załącznika I do dyrektywy 88/357/EWG.

Państwa Członkowskie dopilnują, aby ich 
odpowiednie władze zweryfikowały 
separację przewidzianą w drugim akapicie.
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Or. en

Uzasadnienie

W rozsądnych granicach, przepisy dyrektywy powinny gwarantować pole manewru między 
reasekuratorami a bezpośrednimi ubezpieczycielami zaangażowanymi w działalność 
reasekuracyjną.

Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 71
ARTYKUŁ 59 PUNKT 6

Artykuł 20 ustęp 4 akapit 2 (Dyrektywa 73/239/EEC)

Jeżeli rodzime Państwo Członkowskie 
dopuszcza, aby rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe były pokryte przez 
roszczenia wobec reasekuratorów, który nie 
otrzymali zezwolenia zgodnie z dyrektywą 
200./../WE, lub zakładów ubezpieczeń, które 
nie otrzymały zezwolenia zgodnie z 
dyrektywą 73/239/EWG lub niniejszą 
dyrektywą, ustala ono wartość procentową 
takiego dopuszczenia.”

Jeżeli rodzime Państwo Członkowskie 
dopuszcza, aby rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe były pokryte przez 
roszczenia wobec reasekuratorów, który nie 
otrzymali zezwolenia zgodnie z dyrektywą 
200./../WE, lub zakładów ubezpieczeń, które 
nie otrzymały zezwolenia zgodnie z 
dyrektywą 73/239/EWG lub niniejszą 
dyrektywą, ustala warunki przyjęcia takich 
roszczeń.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.

Poprawkę złożył Paolo Cirino Pomicino

Poprawka 72
ARTYKUŁ 59 PUNKT 8

Artykuł 28 a, wstęp (Dyrektywa 73/239/EEC)

1. Jeżeli Komisja stosownie do art. 56 lit. c) 
dyrektywy 200./../WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady* [dyrektywa 
dotyczące reasekuracji] postanowi, aby 

1. Każde Państwo Członkowskie stosuje 
wobec zakładów ubezpieczeniowych, 
których siedziba znajduje się na jego 
terytorium, przepisy art. 35-39 dyrektywy 
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zwiększyć kwoty używane do obliczania 
wymaganego marginesu wypłacalności, 
przewidzianego w art. 37 ust. 3 i 4, wówczas 
rodzime Państwa Członkowskie zastosują
wobec zakładów ubezpieczeń przepisy art. 
35-39 dyrektywy 200./../WE [dyrektywa 
dotyczące reasekuracji] odnośnie do ich 
operacji przejęcia ryzyka reasekuracji, gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

200./../WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady* [dyrektywa dotycząca reasekuracji]
odnośnie do ich operacji przejęcia ryzyka 
reasekuracji, gdy spełniony jest jeden z 
następujących warunków::

Or. en

Uzasadnienie

W rozsądnych granicach przepisy dyrektywy powinny gwarantować pole manewru między 
reasekuratorami a bezpośrednimi ubezpieczycielami zaangażowanymi w działalność 
reasekuracyjną.

Poprawkę złożył Paolo Cirino Pomicino

Poprawka 73
ARTYKUŁ 59 PUNKT 6

Artykuł 28 (nowy), ustęp 2 (nowy) (Dyrektywa 73/239/EEC)

2. Każde Państwo Członkowskie może 
zadecydować o zastosowaniu w stosunku do 
zakładów ubezpieczeń na życie, do których 
odnosił się ust. 1, i których siedziba mieści 
się na jego terytorium, przepisów art. 34 
dyrektywy 200/../WE [dyrektywa dotycząca 
reasekuracji] w zakresie ich działalności 
reasekuracyjnej, jeżeli spełniony jest jeden 
z warunków przedstawionych w ust. 1 w 
drugim akapicie.

W takim przypadku dane Państwo 
Członkowskie nakazuje, by wszystkie środki 
finansowe przeznaczone przez zakład 
ubezpieczeń na życie na pokrycie 
technicznych wymogów w związku z 
zawartymi umowami o reasekurację, 
zostały wydzielone, zarządzane i 
odseparowane od bezpośredniej 
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działalności ubezpieczeniowej zakładów 
ubezpieczeń, bez jakiejkolwiek możliwości 
transferu. 

W takim przypadku i tylko w zakresie ich 
działalności reasekuracyjnej zakłady 
ubezpieczeń na życie nie będą poddane 
przepisom art. 22-26 dyrektywy 
2002/83/WE.

Każde Państwo Członkowskie dopilnuje, 
aby jego odpowiednie władze zweryfikowały 
separację przewidzianą w drugim akapicie.

Or. en

Uzasadnienie

W rozsądnych granicach, przepisy dyrektywy powinny gwarantować pole manewru między 
reasekuratorami a bezpośrednimi ubezpieczycielami zaangażowanymi w działalność 
reasekuracyjną.

Poprawkę złożył Peter Skinner

Poprawka 74
ARTYKUŁ 61 USTĘP 1 AKAPIT 1

1) Państwa Członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne, niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do…
Niezwłocznie przekazują one Komisji teksty 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą
.

1) Państwa Członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne, niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w ciągu 24 
miesięcy od daty wejścia w życie. 
Niezwłocznie przekazują one Komisji teksty 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.
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