
AM\721383PL.doc PE405.906v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Prawna

2007/0143(COD)

7.5.2008

POPRAWKI
28 - 58

Projekt opinii
Sharon Bowles
(PE404.605v01-00)

w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (wersja przekształcona)

Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))



PE405.906v01-00 2/23 AM\721383PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\721383PL.doc 3/23 PE405.906v01-00

PL

Poprawka 28
Titus Corlăţean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 47 ust. 2 oraz art. 55,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 47 ust. 2, art. 55 i art. 95,

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta gwarantuje Komisji możliwość złożenia wniosku albo w sprawie dyrektywy 
wykonawczej drugiego stopnia, albo też w sprawie rozporządzenia wykonawczego drugiego 
stopnia w oparciu o niniejszą dyrektywę ramową.

Poprawka 29
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Nowe uregulowania w zakresie 
wypłacalności umożliwią jeszcze lepszą 
ochronę wszystkich zainteresowanych.
Państwa członkowskie powinny w tym 
celu wyposażyć organy nadzoru 
finansowego w wystarczające środki.
Niniejszemu zobowiązaniu towarzyszą 
przepisy krajowe w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej państwa oraz 
obowiązek całkowitego wdrożenia przez 
państwa członkowskie dyrektywy i 
dodatkowo orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości, wynikający z prawa 
wspólnotowego.
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Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek „odpowiedzialności cywilnej państwa” istnieje już w prawie europejskim na mocy 
prawa pierwotnego (art. 288 ust. 2 i zasada państwa prawa zgodnie z art. 6 TUE oraz ETS 
(Francovich, MP Travelline i kolejne orzeczenia)). Uregulowanie w ramach dyrektywy dla 
konkretnego sektora jest zatem zbędne.

Poprawka 30
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wspieranie konwergencji w zakresie 
nadzoru konieczne jest nie tylko w 
odniesieniu do instrumentów nadzoru, ale 
również w odniesieniu do stosowanych 
praktyk. Istotną rolę pod tym względem 
powinien odgrywać Komitet Europejskich
Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur 
Pracowniczych, ustanowiony decyzją 
Komisji 2004/6/WE, który powinien 
składać okresowe sprawozdania z 
osiągniętych postępów.

(23) Wspieranie konwergencji w zakresie 
nadzoru konieczne jest nie tylko w 
odniesieniu do instrumentów nadzoru, ale 
również w odniesieniu do stosowanych 
praktyk. Istotną rolę pod tym względem 
powinien odgrywać Komitet Europejskich 
Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur 
Pracowniczych, ustanowiony decyzją 
Komisji 2004/6/WE, który powinien 
składać okresowe sprawozdania z 
osiągniętych postępów. Komitet ten 
powinien otrzymać podstawę i osobowość 
prawną w oparciu o nowe rozporządzenie, 
które powinno zacząć obowiązywać 
równocześnie z niniejszą dyrektywą, aby 
komitet mógł wykonywać zadania 
związane z mediacją i arbitrażem w 
przypadku wystąpienia sporów między 
organami nadzoru w łonie kolegiów 
organów nadzoru.

Or. en
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Poprawka 31
Titus Corlăţean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wspieranie konwergencji w zakresie 
nadzoru konieczne jest nie tylko w 
odniesieniu do instrumentów nadzoru, ale 
również w odniesieniu do stosowanych 
praktyk. Istotną rolę pod tym względem 
powinien odgrywać Komitet Europejskich 
Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur 
Pracowniczych, ustanowiony decyzją 
Komisji 2004/6/WE, który powinien 
składać okresowe sprawozdania z 
osiągniętych postępów.

(23) Wspieranie konwergencji w zakresie 
nadzoru konieczne jest nie tylko w 
odniesieniu do instrumentów nadzoru, ale 
również w odniesieniu do stosowanych 
praktyk. Istotną rolę pod tym względem 
powinien odgrywać Komitet Europejskich 
Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur 
Pracowniczych, ustanowiony decyzją 
Komisji 2004/6/WE, który powinien 
składać okresowe sprawozdania z 
osiągniętych postępów. Komitet ten 
powinien otrzymać podstawę i osobowość 
prawną w oparciu o nowe rozporządzenie, 
które powinno zacząć obowiązywać 
równocześnie z niniejszą dyrektywą, a 
wszelkie decyzje powinny być 
przyjmowane kwalifikowaną większością 
głosów, zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Głosowanie kwalifikowaną większością jest konieczne, aby decyzje były podejmowane szybko 
i w sposób jak najbardziej konstruktywny.

Poprawka 32
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) System nadzoru powinien obejmować 
wymóg uwzględniający ryzyko, oparty na 
perspektywicznych obliczeniach i 
pozwalający na właściwą i dostatecznie 

(35) System nadzoru powinien obejmować 
wymóg uwzględniający ryzyko, oparty na 
perspektywicznych obliczeniach i 
pozwalający na właściwą i dostatecznie 
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szybką interwencję organów nadzoru 
(kapitałowy wymóg wypłacalności), oraz 
minimalny próg bezpieczeństwa, poniżej 
którego środki finansowe nie mogą spaść 
(minimalny wymóg kapitałowy). Oba 
wymogi kapitałowe powinny zostać 
zharmonizowane w całej Wspólnocie, tak 
by osiągnąć jednolity poziom ochrony 
ubezpieczających.

szybką interwencję organów nadzoru 
(kapitałowy wymóg wypłacalności), oraz 
minimalny próg bezpieczeństwa, poniżej 
którego środki finansowe nie mogą spaść 
(minimalny wymóg kapitałowy). 
Minimalny wymóg kapitałowy należy 
obliczać w sposób jasny i prosty, 
gwarantujący możliwość przeprowadzenia 
kontroli obliczeń. Powinien on 
odpowiadać kwocie dopuszczonych 
podstawowych funduszy własnych, poniżej 
której ubezpieczający i beneficjenci byliby 
narażeni na nadmiernie wysokie ryzyko, 
jeżeli zakładom ubezpieczeń i reasekuracji 
wolno byłoby kontynuować swoją 
działalność. Minimalny wymóg 
kapitałowy powinien być powiązany z 
kapitałowym wymogiem wypłacalności i 
stanowić jego procent odpowiadający 
współczynnikowi zaufania w przedziale 
80–90% w okresie jednego roku. Oba 
wymogi kapitałowe powinny zostać 
zharmonizowane w całej Wspólnocie, tak 
by osiągnąć jednolity poziom ochrony 
ubezpieczających.

Or. en

Poprawka 33
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 70 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
fundusze własne są odpowiednio 
podzielone wewnątrz grupy i w razie 
potrzeby są dostępne celem ochrony 
ubezpieczających i beneficjentów. W tym 
celu zakłady ubezpieczeń i zakłady 
reasekuracji będące częścią grupy powinny 
dysponować funduszami własnymi 
wystarczającymi do pokrycia swojego 
kapitałowego wymogu wypłacalności, 

(70) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
fundusze własne są odpowiednio 
podzielone wewnątrz grupy i w razie 
potrzeby są dostępne celem ochrony 
ubezpieczających i beneficjentów. W tym 
celu zakłady ubezpieczeń i zakłady 
reasekuracji będące częścią grupy powinny 
dysponować funduszami własnymi 
wystarczającymi do pokrycia swojego 
kapitałowego wymogu wypłacalności, 
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chyba że cel ochrony ubezpieczających i 
ubezpieczonych może zostać skutecznie 
osiągnięty w inny sposób. Zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji będące 
częścią grupy powinny mieć zatem w 
ściśle określonych okolicznościach 
możliwość pokrycia kapitałowego wymogu 
wypłacalności przy pomocy wsparcia 
grupowego zadeklarowanego przez ich 
jednostkę dominującą. Celem określenia 
potrzeby ewentualnych przyszłych zmian 
systemu wsparcia grupowego oraz 
ewentualnego przygotowania tych zmian, 
Komisja powinna składać sprawozdania 
poświęcone odpowiednim uregulowaniom 
państw członkowskich oraz praktyce 
organów nadzoru w tym zakresie.

chyba że cel ochrony ubezpieczających i 
ubezpieczonych może zostać skutecznie 
osiągnięty w inny sposób. Zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji będące 
częścią grupy powinny mieć zatem w 
ściśle określonych okolicznościach 
możliwość pokrycia kapitałowego wymogu 
wypłacalności przy pomocy wsparcia 
grupowego zadeklarowanego przez ich 
jednostkę dominującą. W celu zapewnienia 
takiej samej ochrony wszystkim 
ubezpieczającym państwa członkowskie 
powinny zagwarantować wolny przepływ 
aktywów i zobowiązań, aby umożliwić w 
ramach grupy przesunięcia kapitału 
zabezpieczającego wypłacalność i 
dopuszczonych funduszy własnych dla 
celów wsparcia grupowego oraz w celu 
uniknięcia działań zawieszających. W 
przypadku państw członkowskich, w 
których taki przepływ nie jest jeszcze 
zagwarantowany, wsparcie grupowe w 
okresie przejściowym powinno dodatkowo 
obejmować te instrumenty lub inne 
mechanizmy gwarantujące, że transfer 
środków następuje odpowiednio wcześnie.
Państwa członkowskie dbają również o to, 
aby roszczenia wynikające z zobowiązań w 
ramach wsparcia grupowego były 
traktowane tak samo jak roszczenia 
ubezpieczeniowe. Celem określenia 
potrzeby ewentualnych przyszłych zmian 
systemu wsparcia grupowego oraz 
ewentualnego przygotowania tych zmian, 
Komisja powinna składać sprawozdania 
poświęcone odpowiednim uregulowaniom 
państw członkowskich oraz praktyce 
organów nadzoru w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

The group supervision and support regimes should operate on an overall economic basis 
allowing intra group transfer. Group support to restore of MCR can be other than a transfer 
of funds, for example a reduction of liabilities, what is needed is the ability to reconfigure 
solvency capital to meet circumstances. In some Member States there may presently be some 
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legal obstruction or uncertainty to transfers, for which additional safeguards could be 
implemented in the interim. This should not remain the long term method of operation. In the 
event of winding up, or other administrative procedures, the ranking of group support as 
equivalent to policyholder claims needs to be established.

Poprawka 34
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 87 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(87a) Błędy organów nadzoru wynikające 
z poważnych zaniedbań lub działania w 
złej wierze powinny być zaskarżalne, 
zgodnie z orzeczeniem Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawach połączonych 
C-6/90 i C-9/90 Francovich [1991] I-
5357. Za standardy w dziedzinie nadzoru 
ostateczną odpowiedzialność ponoszą 
państwa członkowskie, wobec czego każde 
z państw członkowskich musi zadbać o to, 
aby ubezpieczający – czy to z tego państwa 
członkowskiego, czy też z innego – byli 
odpowiednio chronieni na mocy prawa 
krajowego w przypadku poniesienia strat 
w wyniku poważnego zaniedbania organu 
nadzoru lub działań podjętych przezeń w 
złej wierze. W celu uniknięcia 
wątpliwości, jeżeli organy nadzorcze są 
finansowane ze składki sektorowej, dany 
sektor nie powinien ponosić kosztów 
błędów organów nadzoru (ani 
bezpośrednio, ani pośrednio). 

Or. en
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Poprawka 35
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 95 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(95a) Ze względu na coraz wyraźniejszy 
transgraniczny charakter działalności 
ubezpieczeniowej konieczne jest 
prowadzenie prac związanych z 
funkcjonowaniem gwarancji 
ubezpieczeniowej w całej Europie przy 
jednoczesnym uwzględnieniu struktur 
nadzorczych. Prace te zostaną wykonane 
niezależnie od zakresu niniejszej 
dyrektywy, ponieważ nowe wymogi w 
zakresie wypłacalności same w sobie będą 
stanowić wysoki poziom zharmonizowanej 
ochrony dla ubezpieczających.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma charakter wyjaśniający. Na tym etapie warto prowadzić prace dotyczące 
systemów gwarancji ubezpieczeniowych w całej Europie. Systemy te stanowią uzupełnienie 
dyrektywy dotyczącej wypłacalności – Solvency II –, która już sama w sobie zagwarantuje 
wysoki poziom zharmonizowanej ochrony dla ubezpieczających.

Poprawka 36
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Bez uszczerbku dla art. 5–10, niniejszej 
dyrektywy nie stosuje się do zakładów 
ubezpieczeń, których roczne przychody ze 
składek nie przekraczają 5 mln EUR.

(1) Bez uszczerbku dla art. 5–10, w ciągu 
pierwszych trzech lat od momentu 
określonego w art. 310 ust. 1, niniejszej 
dyrektywy nie stosuje się do zakładów 
ubezpieczeń, których roczne przychody ze 
składek nie przekraczają 5 mln EUR.
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(2) Jeżeli kwota określona w ust. 1 
zostanie przekroczona w trzech kolejnych 
latach, niniejszą dyrektywę stosuje się 
począwszy od czwartego roku.

Or. de

Uzasadnienie

Rozsądnym rozwiązaniem jest z pewnością wykluczenie małych przedsiębiorstw. Jednak 
ułatwienia dotyczące zasady proporcjonalności trzeba będzie dopiero ustalić i wprowadzić.
Stąd też popiera się utrzymanie tego progu na razie przez trzy lata. Po tym okresie zasady 
dotyczące proporcjonalności utrwalą się, a przedsiębiorstwa zdążą się dostosować do nowych 
przepisów. W perspektywie długoterminowej standard jakości Solvency II zechcą wprowadzić 
również mniejsze zakłady ubezpieczeń.

Poprawka 37
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie uznają 
przysługujące ubezpieczającym i 
finansowane przez nie same prawo do 
zadośćuczynienia w przypadku poważnego 
zaniedbania ze strony organów nadzoru 
lub działania przez nie w złej wierze.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie spójności w UE.
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Poprawka 38
Titus Corlăţean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wymogi określone w niniejszej dyrektywie 
są stosowane w sposób proporcjonalny do 
charakteru, złożoności i skali ryzyk 
właściwych dla działalności zakładu 
ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wymogi określone w niniejszej dyrektywie 
są stosowane w sposób proporcjonalny do 
charakteru, złożoności i skali ryzyka
właściwego dla działalności zakładu 
ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, 
nawet jeżeli sytuacja danego zakładu nie 
ma decydującego wpływu na ogólną 
stabilność finansową rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie zakłady powinny podlegać regulacji bez względu na swoją wielkość, ponieważ 
skutki błędów nie zawsze są wprost proporcjonalne do wielkości przedsiębiorstwa, lecz zależą 
od rodzaju ubezpieczenia oferowanego przez dany zakład oraz geograficznego obszaru jego 
działalności.

Poprawka 39
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W rozumieniu tego akapitu 
„funkcja” oznacza zdolność do 
wykonywania pewnych praktycznych 
zadań. Szczegółowy sposób spełnienia 
przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji 
wymogów w zakresie zarządzania, o 
których mowa w art. 43, 45, 46 i 47, jest 
kwestią decyzji podejmowanych przez nie 
jako podmioty gospodarcze.
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Uzasadnienie

Stosowanie nowych przepisów w odniesieniu do wewnętrznego zarządzania ryzykiem powinno 
być ściśle związane z zasadą proporcjonalności oraz zostawiać zakładom ubezpieczeń 
wystarczającą swobodę działania. Aby zagwarantować to na gruncie prawa, potrzebna jest 
odpowiednia definicja.

Poprawka 40
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 127 – ustęp 1 – wstęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Minimalny wymóg kapitałowy oblicza 
się zgodnie z następującymi zasadami:

1. Minimalny wymóg kapitałowy kalibruje
się jako procent rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych w oparciu 
o 33% ostatniego kapitałowego wymogu 
wypłacalności zatwierdzonego przez organ 
nadzoru, odpowiadającego 
współczynnikowi zaufania w wysokości 
80% w okresie jednego roku. Ponadto
oblicza się go zgodnie z następującymi 
zasadami:

Or. en

Poprawka 41
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 127 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) poziom minimalnego wymogu 
kapitałowego jest kalibrowany według 
wartości narażonej na ryzyko 
podstawowych funduszy własnych zakładu 
ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji przy 
współczynniku ufności wynoszącym 80 % 

skreślona
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do 90 % w okresie jednego roku.

Or. en

Poprawka 42
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 127 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakłady ubezpieczeń i zakłady 
reasekuracji obliczają minimalny wymóg 
kapitałowy co najmniej raz na kwartał i 
informują organy nadzoru o wyniku 
obliczeń.

2. Zakłady ubezpieczeń i zakłady 
reasekuracji obliczają minimalny wymóg 
kapitałowy co najmniej raz w roku i 
informują organy nadzoru o wyniku 
obliczeń.

Or. en

Poprawka 43
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 127 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organy nadzoru mają prawo 
częstszego zwracania się z prośbą o 
dostarczenie obliczeń dotyczących 
minimalnego wymogu kapitałowego, 
jednak nie częściej niż raz na kwartał.

Or. en
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Poprawka 44
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 127 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) minimalny wymóg kapitałowy oblicza 
się w sposób jasny, prosty i zapewniający 
możliwość dokonania kontroli obliczeń;

a) minimalny wymóg kapitałowy oblicza 
się w sposób jasny, prosty, zrozumiały dla 
wszystkich zainteresowanych i 
zapewniający możliwość dokonania 
kontroli obliczeń oraz wykonania samych 
obliczeń w każdej chwili;

Or. en

Uzasadnienie

Obliczenia dotyczące minimalnego wymogu kapitałowego powinny być jasne nie tylko dla 
danego organu nadzoru, lecz również dla wszystkich zainteresowanych (np. prawników i 
innych właściwych organów) oraz nie powinny być skomplikowane, ponieważ wszelkie 
przypadki niespełnienia tego wymogu mogą spowodować wycofanie licencji, a to może 
pociągać za sobą konieczność uzyskania pomocy przed obliczem sądu.

Poprawka 45
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 127 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) nieprzekraczalny dolny próg 
minimalnego wymogu kapitałowego 
wynosi 1 000 000 EUR dla zakładów 
ubezpieczeń innych niż na życie i 
zakładów reasekuracji oraz 2 000 000 
EUR dla zakładów ubezpieczeń na życie.

d) nieprzekraczalny dolny próg 
minimalnego wymogu kapitałowego 
wynosi 3 000 000 EUR dla zakładów 
ubezpieczeń na życie, innych niż na życie i 
zakładów reasekuracji.

Or. en

Uzasadnienie

Nieprzekraczalną kwotę minimalnego wymogu kapitałowego ustalono w różnej wysokości dla 
zakładów ubezpieczeń na życie oraz innych niż na życie, ale ani ich charakter, ani profil 
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ryzyka nie uzasadnia powyższego rozróżnienia. Ponadto kwotę minimalnego wymogu 
kapitałowego ustalono na bardzo niskim poziomie, co jest niespójne z obecnym statusem. 
Stosowniejsze wydaje się podniesienie tej kwoty do 3 000 000.

Poprawka 46
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 127 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) oblicza się go niezależnie od 
kapitałowych wymogów wypłacalności.

Or. en

Uzasadnienie

Obliczanie minimalnego wymogu kapitałowego nie powinno być uzależnione od kapitałowego 
wymogu wypłacalności, gdyż oznaczałoby to wyższy stopień złożoności oraz mniejszą 
wydajność, ponieważ kapitałowy wymóg wypłacalności obliczałoby się raz w roku, a 
minimalny wymóg kapitałowy – raz na kwartał.

Poprawka 47
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 130 – ustęp 4 – akapit 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru mogą brać pod uwagę 
wpływ dobrowolnych kodeksów 
postępowania na zarządzanie aktywami i 
stopień przejrzystości w odpowiednich 
instytucjach zajmujących się sprzedażą 
nieuregulowanych lub alternatywnych 
instrumentów inwestycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie. Organy nadzoru nie będą brać pod uwagę faktu korzystania 
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lub niekorzystania przez instytucje z kodeksów, ale będą brać pod uwagę stosowane kodeksy, 
jeżeli takowe się znajdą, oraz ich wpływ na zarządzanie aktywami przez zakłady ubezpieczeń.

Poprawka 48
Titus Corlăţean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 130 – ustęp 4 – akapit 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru powinny brać pod uwagę 
to, czy odpowiednie instytucje zajmujące 
się sprzedażą nieuregulowanych lub 
alternatywnych instrumentów 
finansowych przestrzegają dobrowolnych 
kodeksów postępowania, zwłaszcza takich, 
które dotyczą przejrzystości względem 
organów nadzoru, inwestorów i ogółu 
społeczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Przestrzeganie kodeksów postępowania przez firmy lub podmioty inwestycyjne powinno być 
brane pod uwagę przez wszystkie organy nadzoru w UE. Kodeks dotyczący przejrzystości jest 
najważniejszy i dlatego powinniśmy zwrócić uwagę na fakt, że istnieją różne wymiary i 
aspekty przejrzystości.

Poprawka 49
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 142 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów litery c) obliczenia dotyczące 
minimalnego wymogu kapitałowego są 
wiążące dla zakładu ubezpieczeń lub 
reasekuracji zgodnie z ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu, chyba że zostanie 
przedstawiony dowód, iż obliczenia te są 
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ewidentnie błędne.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie problemów prawnych związanych z obliczeniami 
minimalnego wymogu kapitałowego w przypadku naruszenia tego wymogu.

Poprawka 50
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 234 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) głównym źródłem wsparcia 
grupowego jest przeniesienie własnych 
funduszy z jednostki dominującej do 
jednostki od niej zależnej; w przypadku, 
gdy wsparcie grupowe może pochodzić z 
zasobów dostępnych w jednostce zależnej, 
istnieją prawnie egzekwowalne umowy 
lub inne mechanizmy umożliwiające 
przeniesienie dopuszczonych funduszy 
własnych;

Or. en

Poprawka 51
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 237 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie grupowe ma postać deklaracji 
składanej wobec organu sprawującego 
nadzór nad grupą w formie prawnie 
wiążącego dokumentu stanowiącego
zobowiązanie do transferu funduszy 
własnych dopuszczonych zgodnie z art. 98 

2. Wsparcie grupowe ma postać deklaracji 
składanej wobec kolegium organów 
nadzoru za pośrednictwem organu 
sprawującego nadzór nad grupą, 
obejmującej w razie potrzeby dowód 
istnienia prawnie egzekwowalnych 
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ust. 5. instrumentów stanowiących zobowiązanie 
do transferu funduszy własnych 
dopuszczonych zgodnie z art. 98 ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Komunikacja dotycząca wsparcia grupowego dotyczy całej grupy, a więc takie informacje 
należy przekazać kolegium. Zmniejszenie zobowiązań to inny sposób udzielenia wsparcia 
grupowego.

Poprawka 52
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 237 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) czy dokument deklarujący wsparcie 
grupowe spełnia wszystkie wymogi 
wynikające z przepisów prawnych, którym 
podlega jednostka dominująca, i może 
zostać uznany za zobowiązanie prawne,
oraz czy jakiekolwiek środki prawne 
wniesione przed organem wymiaru 
sprawiedliwości lub administracyjnym nie 
będą miały skutku zawieszającego.

(c) czy dokument deklarujący wsparcie 
grupowe oraz wszelkie niezbędne 
instrumenty towarzyszące spełniają
wszystkie wymogi wynikające z przepisów 
prawnych egzekwowalnych w danym 
państwie członkowskim zakładu 
udzielającego wsparcia grupowego oraz 
czy jakiekolwiek środki prawne wniesione 
przed organem wymiaru sprawiedliwości 
lub organem administracyjnym nie będą 
miały skutku zawieszającego, w tym 
również ustalenie wsparcia grupowego w 
wysokości określonej w ostatniej 
deklaracji lub zgodnie z art. 244 ust. 1, 
jeżeli ma on zastosowanie, oraz w 
wysokości równoważnej z roszczeniami 
ubezpieczającego, także w przypadku 
reorganizacji, postępowania układowego, 
przewłaszczenia, przejęcia lub innego 
postępowania administracyjnego.

Or. en
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Uzasadnienie

Egzekwowalność wsparcia grupowego obejmująca dodatkowe przepisy przejściowe w 
przypadku wystąpienia niepewności prawnych (zob. punkt preambuły 70) i ustalenie poziomu 
wsparcia grupowego.

Poprawka 53
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 240 – ustęp 2 – akapit 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie grupowe może być udzielane z 
dopuszczonych funduszy własnych 
dostępnych w jednostce dominującej lub w 
dowolnej jednostce zależnej, pod 
warunkiem, że jednostka zależna, jeżeli 
jest zakładem ubezpieczeń lub zakładem 
reasekuracji, posiada więcej 
dopuszczonych funduszy własnych niż 
wynosi jej minimalny wymóg kapitałowy. 
Organ nadzoru, który udzielił zezwolenia 
jednostce zależnej, dopuszcza dokonanie 
transferu takiej nadwyżki dopuszczonych 
funduszy własnych.

2. Wsparcie grupowe może być udzielane z 
dopuszczonych funduszy własnych 
dostępnych w jednostce dominującej lub w 
dowolnej jednostce zależnej, pod 
warunkiem, że w tym drugim przypadku 
jednostka dominująca wykaże w sposób 
satysfakcjonujący dla organu 
sprawującego nadzór nad grupą, że w 
ramach grupy dostępne są wystarczająco 
wysokie dopuszczone fundusze własne, 
które można przenieść przy spełnieniu 
wszystkich rozsądnych założeń. Jeżeli 
jednostka zależna jest zakładem 
ubezpieczeń lub reasekuracji, wówczas 
wsparcie nie może pochodzić od tej 
jednostki zależnej w zakresie, który 
spowodowałby, że nie byłaby ona w stanie 
spełnić minimalnego wymogu 
kapitałowego. Organ nadzoru, który 
udzielił zezwolenia jednostce zależnej, 
dopuszcza dokonanie transferu środków z 
tej jednostki zależnej stanowiącego 
spełnienie prośby o zagwarantowanie 
wsparcia grupowego.

Or. en
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Poprawka 54
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 244

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostki zależne zakładu ubezpieczeń lub 
zakładu reasekuracji: obniżenie wsparcia 
grupowego

Jednostki zależne zakładu ubezpieczeń lub 
zakładu reasekuracji: równe traktowanie.

1. Jeżeli do jednostki dominującej i do 
organu sprawującego nadzór nad grupą 
skierowano kilka wniosków o transfer 
dopuszczonych funduszy własnych 
zgodnie z art. 238 i 239, a grupa nie 
posiada wystarczających dopuszczonych 
funduszy własnych na zrealizowanie 
wszystkich tych wniosków jednocześnie, w 
przypadkach, które tego wymagają, obniża 
się kwoty wynikające z ostatnio 
zaakceptowanych deklaracji.

1. Jeżeli do jednostki dominującej i do 
organu sprawującego nadzór nad grupą 
skierowano kilka wniosków o transfer 
dopuszczonych funduszy własnych 
zgodnie z art. 238 i 239, a grupa nie 
posiada wystarczających dopuszczonych 
funduszy własnych na zrealizowanie 
wszystkich tych wniosków jednocześnie, 
wówczas stosuje się następujące zasady:

a) wszystkie zakłady ubezpieczeń i 
reasekuracji będące jednostkami 
zależnymi jednostki dominującej ponoszą 
wspólnie odpowiedzialność, wraz z 
jednostką dominującą, do wysokości kwot 
wynikających z ostatnio zaakceptowanych 
deklaracji w odniesieniu do każdej 
jednostki zależnej podlegającej przepisom 
zawartym w art. 236–241;

Wielkość obniżenia oblicza się dla 
poszczególnych jednostek zależnych tak, 
aby dla każdej jednostki zależnej zapewnić 
ten sam stosunek sumy jej dostępnych 
aktywów i transferu od grupy do sumy jej 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i 
minimalnego wymogu kapitałowego.

(b) kwoty, o których mowa pod lit. a), 
obniża się w przypadkach, które tego 
wymagają. Wielkość obniżenia oblicza się 
dla poszczególnych jednostek zależnych 
tak, aby dla każdej jednostki zależnej 
zapewnić ten sam stosunek sumy jej 
dostępnych aktywów i transferu od grupy 
do sumy jej rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych i minimalnego 
wymogu kapitałowego.

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
zobowiązania wynikające z umów 
ubezpieczenia zawieranych przez jednostkę 
dominującą nie były traktowane bardziej 
korzystnie niż zobowiązania wynikające z 

2. Niezależnie od art. 277 państwa
członkowskie dbają o to, by zobowiązania 
wynikające z umów ubezpieczenia 
zawieranych przez jednostkę dominującą 
nie były traktowane bardziej korzystnie niż 
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umów ubezpieczenia zawieranych przez 
którąkolwiek z jej jednostek zależnych, 
podlegającą przepisom art. 236 do 241.

zobowiązania wynikające z umów 
ubezpieczenia zawieranych przez 
którąkolwiek z jej jednostek zależnych, 
podlegającą przepisom art. 236 do 241.

Or. en

Poprawka 55
Titus Corlăţean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 262 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W przypadku niespełnienia przez 
grupę kapitałową lub jednostkę 
dominującą wymogów wsparcia 
grupowego, organ nadzorujący grupę 
przeprowadza analizę sytuacji, czyniąc to 
również na wniosek innych 
zainteresowanych organów nadzoru, i w 
razie potrzeby podejmuje decyzję o 
zaprzestaniu nadzoru w oparciu o 
strukturę grupy.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku niespełniania zobowiązań wynikających ze wsparcia grupowego należy 
zrezygnować ze stosowania takiego mechanizmu. Chociaż powinien tego dokonać organ 
sprawujący nadzór nad grupą, należy uszanować rolę wszystkich organów nadzoru 
zaangażowanych w nadzór nad grupą.
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Poprawka 56
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 304 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niezależnie od ust. 1 i mając na 
uwadze procedurę podejmowania decyzji, 
o której mowa w pkt 23 preambuły i w art. 
251 ust. 4, Komitetowi Europejskich 
Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur 
Pracowniczych nadaje się osobowość 
prawną na mocy rozporządzenia, które 
wejdzie w życie w tym samym czasie, co 
niniejsza dyrektywa.

Or. en

Poprawka 57
Titus Corlăţean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 304 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Niezależnie od ust. 1 i mając na 
uwadze procedurę podejmowania decyzji z 
art. 251 ust. 4, Komitetowi Europejskich 
Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur 
Pracowniczych nadaje się osobowość 
prawną na mocy rozporządzenia, które 
wejdzie w życie w tym samym czasie, co 
niniejsza dyrektywa.

Or. en
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Poprawka 58
Titus Corlăţean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 304 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Wszystkie decyzje podejmowane przez 
Komitet Europejskich Inspektorów ds. 
Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych 
dla celów niniejszej dyrektywy przyjmuje 
się kwalifikowaną większością głosów.

Or. en

Uzasadnienie

Głosowanie kwalifikowaną większością jest konieczne, aby decyzje były podejmowane szybko 
i w sposób jak najbardziej konstruktywny.


	721383pl.doc

