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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Solvency II jest dyrektywą, która uaktualnia 14 obowiązujących dyrektyw dotyczących 
ubezpieczeń i reasekuracji. Przedstawiona jest w formie przekształcenia, stąd poprawki 
można zgłaszać jedynie do nowych części. 

Zasadniczy cel dyrektywy polega na tym, żeby uzależnić wymogi kapitałowe lub wymogi 
wypłacalności od ryzyka, które podlega analizie w kontekście całej działalności zakładu. 
Uzależnienie to ma charakter jakościowy i ilościowy. Należy w szczególności zauważyć, że 
zakłady ubezpieczeń narażone są na ryzyko nie tylko z tytułu zobowiązań, lecz również z 
tytułu aktywów, które posiadają w celu pokrycia tych zobowiązań. W rzeczywistości kłopoty 
zakładów ubezpieczeń częściej były wynikiem problemów z aktywami niż problemów ze 
zobowiązaniami. 

Analizę ryzyka przeprowadza się w oparciu o modele. Można wykorzystać modele 
standardowe, jednak duże zakłady również będą w stanie wypracować swoje własne modele 
wewnętrzne, które będą podlegały zatwierdzeniu organu nadzoru. Grupy mogą również 
składać wniosek o podleganie nadzorowi jako całość, żeby skorzystać z większej 
dywersyfikacji, jaką to wnosi do obliczania ryzyka, skutkując mniejszym wymogiem 
kapitałowym niż w przypadku sumy pojedynczych podmiotów.

Kapitał dzieli się na minimalny wymóg kapitałowy (MCR), który stanowi poziom, jaki każdy 
zakład musi zawsze utrzymywać, żeby nadal mieć pełne zezwolenie. Kapitałowy wymóg 
wypłacalności (SCR) stanowi wyższy poziom kapitału, który zwykle należy zachować, a w 
przypadku jego niedotrzymania ma charakter wczesnego ostrzeżenia zmierzającego do 
interwencji organu nadzoru. Na szczeblu grupy (jednostka dominująca lub zakład 
holdingowy) można utrzymywać dodatkowe aktywa SCR poza MCR. Jeżeli jednostka 
zależna nie spełni MCR (oraz zwykle zanim zostanie on osiągnięty) organy nadzoru zażądają 
przeniesienia kapitału do jednostki zależnej. 

Współpraca krajowych organów nadzoru w państwach przyjmujących jednostki zależne z 
organami nadzoru w państwie siedziby jednostki dominującej ma podstawowe znaczenie dla 
działania procesów nadzoru grup. Organ nadzoru w państwie siedziby jednostki dominującej 
ma większe znaczenie jako „organ sprawujący nadzór nad grupą”. Komitet Europejskich 
Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych (CEIOPS) również odgrywa rolę w 
rozstrzyganiu sporów między organami nadzoru oraz w osiąganiu spójności w nadzorze. 

W tych ramach istnieje kilka dziedzin, na które Komisja Prawna chciałaby zwrócić 
szczególną uwagę.

Nadzór nad grupą

Należy koniecznie doprecyzować, że wszystkie organy nadzoru uczestniczą w nadzorze nad 
grupą, że wszystkie powinny mieć regularny dostęp do dokumentacji i dynamicznie 
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. 
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Przeniesienie funduszy we wsparciu grupowym

Zapewnienie, że między zakładami można przenosić fundusze, ma nadrzędne znaczenie. 
Jeżeli dodatkowe fundusze znajdują się w jednostce dominującej lub w grupie kapitałowej, 
prościej jest posiadać struktury prawne, które umożliwiają przeniesienie i może to być 
najlepsze rozwiązanie przynajmniej w tym pierwszym przypadku. Jednak w przypadku grup 
nie zdarza się przenoszenie funduszy między jednostkami zależnymi i dlatego przewiduje się 
w tym celu prawnie skuteczny mechanizm. Wydaje się, że wówczas byłaby potrzebna 
podstawa w postaci umowy zawartej między każdą odpowiednią parą jednostek zależnych.  

Krajowe środki na nadzór i odpowiedzialność

Nowy system nadzoru wymaga gruntownego zrozumienia ryzyka istniejącego zarówno dla 
aktywów, jak i zobowiązań. Decyzje mają jednocześnie ilościowy i jakościowy charakter. 
Organy nadzoru muszą mieć środki, które pozwolą im na dokonywanie gruntownego nadzoru 
wszystkich zakładów, a nie tylko tych, które uważa się za kluczowe dla stabilności rynkowej. 

Należy również doprecyzować, że w przypadku gdy krajowe organy nadzoru działają jako 
organy sprawujące nadzór nad grupą, mają upoważnienie wykraczające poza ramy czysto 
krajowe i muszą stać na straży interesów wszystkich zaangażowanych podmiotów. Czynności 
podejmowane we właściwy sposób w charakterze organu sprawującego nadzór nad grupą nie 
mogą skutkować postępowaniem sądowym pod zarzutem, że czynności te naruszyły 
kompetencje krajowe.

Osobowość prawna CEIOPS

Obecnie CEIOPS nie posiada osobowości prawnej, lecz jest doradczym komitetem Komisji. 
Niektóre opinie, z uwagi na ich specjalistyczny charakter, są w istocie decyzjami, niezależnie 
od formy, w jakiej zostały sformułowane. Gdyby CEIOPS miał osobowość prawną, ponosiłby 
większą odpowiedzialność za swoje opinie. Można tego dokonać za pomocą rozporządzenia, 
które wejdzie w życie najpóźniej wraz z wdrożeniem niniejszej dyrektywy, chyba uczyni się 
to w inny sposób, np. jako część przeglądu Lamfalussy’ego. Również orzeczenie ETS w 
sprawie C-217/04 z 2 maja 2006 r., zgodnie z którym art. 95 może stanowić podstawę 
powołania organu, można odpowiednio zastosować do art. 47, na którym oparto niniejszą 
dyrektywę.

Osiągnięcie spójnego podejścia UE do kwestii odpowiedzialności za nadzór

Na ogół w UE postrzega się odpowiedzialność na zasadzie „przyjaznej organowi nadzoru”, 
a wszelkie roszczenia odszkodowawcze można zgłaszać jedynie na podstawie rażącego 
zaniedbania lub złej wiary, chociaż wyniki analizy okazują się odmienne w zależności od 
różnych krajów. ETS orzekł, że takie podejście nie narusza prawa wspólnotowego. W 
szczególności w sprawie Peter Paul ETS orzekł, że państwo członkowskie może uchwalić 
prawo (jak uczyniły to Niemcy), zgodnie z którym organy nadzoru wykonują swoje 
kompetencje wyłącznie w interesie publicznym i z tego powodu jednostki nie mają 
możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu uchybień w nadzorze. 
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Zatem próba dochodzenia prawa do odszkodowania przeciwko organom nadzoru jest kwestią 
o charakterze politycznym. Parlament zapewne zamierzał tak uczynić w głosowaniu nad 
dochodzeniem w sprawie spółki Equitable Life i z pewnością większa harmonizacja wydaje 
się uzasadniona w związku z transgranicznym wykonywaniem funkcji nadzoru nad grupą 
(w rzeczywistości tak prawdopodobnie przewiduje podstawa prawna).

Jednak jest również oczywiste, że nie powinno się nakładać sankcji na organy nadzoru za 
podjęcie błędnej decyzji ani utrudniać ich prac, dlatego ograniczenie odpowiedzialności do 
stosunkowo rzadkich przypadków rażącego niedbalstwa lub złej wiary znajduje uzasadnienie. 
Mechanizm odszkodowawczy można włączyć do ogólniejszych systemów kompensacji lub 
gwarancji. 

Sądowa ocena SCR i MCR

Istnieje kilka propozycji obliczania MCR. Niektórzy proponują uniezależnienie metody 
obliczania od wyliczenia SCR. Zważywszy że zarówno ryzyko dla aktywów, jak i ryzyko dla 
zobowiązań są istotne oraz że metodę obliczania SCR obmyślono jako najlepszy ich pomiar, 
wydaje się, że z tego względu optymalne będzie wykorzystanie najlepszej metody. Jeżeli 
MCR jest ustalonym wskaźnikiem procentowym SCR lub go zawiera, który to wskaźnik 
zagwarantuje również, że wymogi pozostają we właściwym stosunku wzajemnym, żeby 
realizować swój cel w postaci stopniowego uruchamiania powiązanych interwencji 
nadzorczych. 

W niektórych przypadkach, jak choćby w postępowaniu likwidacyjnym, może okazać się, że 
organy nadzoru będą musiały wnosić sprawy do sądu lub też że wystąpią inne trudności 
prawne w odniesieniu do kapitału. Z jednej strony wszystkie obliczenia kapitału i modele 
muszą być w najwyższym stopniu przejrzyste i zrozumiałe, jednak na potrzeby analizy 
szczegółów w sądach zawsze potrzebni będą eksperci. Z tego względu wniesienie sprawy do 
sądu nie wydaje się uzasadniać przyjęcia obliczenia prostszego i mniej odpowiedniego. Może
okazać się właściwe, żeby państwa członkowskie przewidziały środki, dzięki którym sądy 
będą zatwierdzały obliczenia SCR i MCR, których dokonano w procedurze zatwierdzenia 
przez organ nadzoru, przy założeniu że w przypadku nadzoru nad grupą uczestniczyły w nim 
organy nadzoru z państwa członkowskiego siedziby i przyjmującego. 

Systemy gwarancji

Ponieważ działalność ubezpieczeniowa ma coraz bardziej charakter transgraniczny i z uwagi 
na transgraniczny nadzór powinny istnieć transgraniczne systemy gwarancji, które są 
przynajmniej równorzędne i uwzględniają struktury nadzoru. Należy nadal pracować nad tą 
kwestią w ramach możliwości rozsądnego ujęcia w niniejszej dyrektywie.

Technika przekształcania

Na mocy Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a w szczególności jego ustępu 9, konsultacyjna grupa robocza złożona z odpowiednich służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zbadała na posiedzeniu w dniu 
13 marca 2008 r. ww. wniosek przedłożony przez Komisję.
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Na podstawie powyższej analizy konsultacyjna grupa robocza stwierdziła jednogłośnie, że 
wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie. 
Grupa konsultacyjna stwierdziła również w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych 
przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi, że wniosek zawiera prostą 
kodyfikację istniejącego tekstu, bez zmian merytorycznych.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji legislacyjnej
Punkt A preambuły (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

A. mając na uwadze, że konsultacyjna 
grupa robocza służb prawnych złożona z 
odpowiednich służb prawnych 
Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji stwierdziła, że przedmiotowy 
wniosek nie zawiera żadnych zmian 
merytorycznych innych niż te określone 
jako takie we wniosku, oraz mając na 
uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji 
niezmienionych przepisów wcześniejszych 
aktów z tymi zmianami merytorycznymi 
wniosek zawiera prostą kodyfikację 
istniejących tekstów, bez zmian 
merytorycznych,

Or. en

Poprawka 2

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1
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Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1. przyjmuje wniosek Komisji w wersji 
zmienionej i zgodnej z zaleceniami grupy 
konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu, 
Rady i Komisji;

1. przyjmuje wniosek Komisji w wersji 
dostosowanej do zaleceń konsultacyjnej
grupy roboczej służb prawnych Parlamentu
Europejskiego, Rady i Komisji i wraz 
z poniższymi zmianami;

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Oparcie nadzoru na jakościowych i 
ilościowych zasadach zarządzania 
ryzykiem może wymagać zwiększenia 
środków na nadzór.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi nadzorcze ustanowione w filarze 2 i 3, takie jak zatwierdzanie, monitoring i 
regularny przegląd modeli wewnętrznych, oraz konsekwentnie ściślejsza współpraca z innymi 
organami nadzoru i zakładami oraz zaangażowanie z ich udziałem mogą oznaczać, że 
krajowe organy nadzoru będą potrzebowały większych zasobów, żeby należycie realizować 
wzmocnione kompetencje.

Poprawka 4

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 

(23) Wspieranie konwergencji w zakresie 
nadzoru konieczne jest nie tylko w 
odniesieniu do instrumentów nadzoru, ale 
również w odniesieniu do stosowanych 
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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.

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 zostać oparty na podstawie 
prawnej i wyposażony w osobowośc 
prawną na mocy rozporządzenia, które 
wejdzie w życie równocześnie z niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

CEIOPS uzyskuje kompetencje decyzyjne, np. w zakresie rozstrzygania sporów we wparciu 
grupowym. W razie wniesienia przewidzianego prawem środka odwoławczego od takiej 
decyzji wskazane jest, żeby CEIOPS występował we wszelkim postępowaniu raczej strona, a 
nie był tylko reprezentowany w osobie Komisji. ETS orzekł w sprawie C-217/04 z dnia 2 maja 
2006 r., że art. 95 może stanowić podstawę powołania organu. Podobny wniosek można 
wyciągnąć odpowiednio dla art. 47.

Poprawka 5

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 
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.

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem SCR jest ostatecznie działać jako wczesny sygnał ostrzegawczy zarówno dla organów 
nadzoru, jak i zakładów, a jego niespełnienie spowoduje nasilenie czynności nadzoru. MCR 
działa jako ostatni szczebel interwencji, którego – miejmy nadzieję – można uniknąć dzięki 
ostrzeżeniu SCR. Powinien wyczuwać ryzyko, żeby w należytym stopniu odzwierciedlić 
prawdziwe ryzyko la zakładu i w związku z tym narażenie ubezpieczających na ryzyko, a 
najlepsze obliczenie ryzyka zapewnia SCR.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 75 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Organy nadzoru powinny mieć dostęp 
do wszelkich informacji użytecznych do
sprawowania nadzoru nad grupą. Należy 
ustanowić współpracę między organami
sprawującymi nadzór nad zakładami 
ubezpieczeń i zakładami reasekuracji, jak 
również między tymi organami a organami 
odpowiedzialnymi za nadzór nad 
przedsiębiorstwami prowadzącymi 
działalność w innych gałęziach sektora 
finansowego.

(75) Organy nadzoru ze wszystkich państw 
członkowskich, w których zakład w grupie 
ma swoją siedzibę powinny uczestniczyć w
sprawowaniu nadzoru nad grupą.
Wszystkie powinny mieć systematyczny 
dostęp do dokumentacji i dynamicznie 
uczestniczyć w procesie podejmowania 
decyzji. Należy ustanowić współpracę 
między organami sprawującymi nadzór 
nad zakładami ubezpieczeń i zakładami 
reasekuracji, jak również między tymi 
organami a organami odpowiedzialnymi za 
nadzór nad przedsiębiorstwami 
prowadzącymi działalność w innych 
gałęziach sektora finansowego.

Or. en

Uzasadnienie

W istocie organy nadzoru mogłyby stanowić kolegium.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 95 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(95a) Ponieważ działalność 
ubezpieczeniowa ma coraz bardziej 
charakter transgraniczny i z uwagi na 
nadzór transgraniczny powinny istnieć 
transgraniczne systemy gwarancji, które 
uwzględniają struktury nadzoru. Należy 
nadal pracować nad tą kwestią w ramach 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

W konsultacji z Komisją prowadzone są prace nad systemami gwarancji ubezpieczeniowych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, aby 
organy nadzoru dysponowały środkami 
koniecznymi do osiągnięcia głównego celu 
nadzoru, a mianowicie ochrony 
ubezpieczających i beneficjentów.

Państwa członkowskie dbają o to, aby 
organy nadzoru dysponowały odpowiednią 
wiedzą fachową i potencjałem oraz 
środkami koniecznymi do osiągnięcia 
głównego celu nadzoru, a mianowicie 
ochrony ubezpieczających i beneficjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi nadzorcze ustanowione w filarze 2 i 3, takie jak zatwierdzanie, monitoring i 
regularny przegląd modeli wewnętrznych, oraz konsekwentnie ściślejsza współpraca z innymi 
organami nadzoru i zakładami oraz zaangażowanie z ich udziałem mogą oznaczać, że 
krajowe organy nadzoru będą potrzebowały większych zasobów, żeby należycie realizować 
wzmocnione kompetencje. 
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Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie rażącego zaniedbania lub złej 
wiary państwa członkowskie uznają prawo 
do odszkodowania za pomocą systemów 
gwarancji lub w inny sposób, które można 
wykonywać w stosunku do organów 
nadzoru państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia spójności w UE.

Poprawka 10

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 ryzyk 
właściwych dla działalności zakładu 
ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, 
niezależnie od znaczenia danego zakładu 
dla ogólnej stabilności finansowej na 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie zakłady powinny podlegać nadzorowi. Na zakłady o dużym znaczeniu można 
zwrócić uwagę w większym stopniu z powodu ich „charakteru”, jednak pominięcie tego 
sformułowania (które istnieje w obecnym punkcie 14 preambuły) może wskazywać, że chodzi 
o wybiórczy nadzór.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie zapewniają, że 
ich sądy przyjmują wartości minimalnego 
wymogu kapitałowego i kapitałowego 
wymogu wypłacalności, które 
ustanowiono w czynnościach nadzoru, 
chyba że wartości te są oczywiście błędne.

Or. en

Uzasadnienie

Żeby uprościć postępowanie sądowe, np. postępowanie likwidacyjne, nie powinno być 
konieczne wykazywanie obliczeń, które zatwierdzili eksperci.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Funkcja aktuarialna jest pełniona przez 
osoby posiadające wystarczającą wiedzę w 
dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej i 
finansowej, mogące w stosownych 
przypadkach wykazać swoje odpowiednie 
doświadczenie i wiedzę fachową za 
pomocą obowiązujących norm 
zawodowych i innych.

2. Funkcja aktuarialna jest pełniona przez 
osoby posiadające wystarczającą wiedzę w 
dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej i 
finansowej, posiadające kwalifikacje 
stosowne do złożoności i struktury ryzyka 
danego zakładu, mogące w stosownych 
przypadkach wykazać swoje odpowiednie 
doświadczenie i wiedzę fachową za 
pomocą obowiązujących norm 
zawodowych i innych.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie właściwych zasobów i wiedzy.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli w wyniku ujawnienia takich 
informacji konkurenci zakładu uzyskają 
znaczną nienależną korzyść;

a) jeżeli w wyniku ujawnienia takich 
informacji zakład poniesie nadmierną 
szkodę handlową;

Or. en

Uzasadnienie

Miarą powinna byc „szkoda” dla zakładu. Może być wyrządzona przez nieuczciwą 
konkurencję lub też w inny sposób.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
uczestnictwo organów nadzoru w 
działaniach Komitetu Europejskich 
Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur 
Pracowniczych zgodnie z art. 2 akapit 
drugi decyzji Komisji 2004/6/WE.

Państwa członkowskie zapewniają 
uczestnictwo organów nadzoru w 
działaniach Komitetu Europejskich 
Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur 
Pracowniczych zgodnie z art. 2 akapit 
drugi decyzji Komisji 2004/6/WE oraz że 
krajowe upoważnienia przyznane 
organom nadzoru nie stanowią 
przeszkody w wykonywaniu przez nie 
obowiązków jako członkowie tego 
komitetu lub obowiązków nałożonych na 
mocy niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Opinia CEIOPS musi być rzetelna i uczciwa oraz politycznie nienaruszalna. Dlatego krajowe 
organy nadzoru muszą mieć możliwość wzajemnej komunikacji i pełnej współpracy.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obliczenia najlepszego oszacowania są 
dokonywane w oparciu o aktualne i 
wiarygodne informacje oraz realistyczne 
założenia oraz przeprowadzane przy 
zastosowaniu odpowiednich metod 
aktuarialnych i technik statystycznych.

Obliczenia najlepszego oszacowania są 
dokonywane w oparciu o aktualne i 
wiarygodne informacje oraz realistyczne 
założenia oraz przeprowadzane przy 
zastosowaniu odpowiednich, właściwych i 
faktycznie stosownych metod 
aktuarialnych i technik statystycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wystarczy wskazanie na odpowiedniość, skoro w art. 83 pojawia się „właściwe 
i faktycznie stosowane”.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 109 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) parametry korelacji; c) parametry korelacji i procedury 
aktualizacji tych parametrów;

Or. en

Uzasadnienie

Jak wykazał ostatni kryzys na rynkach finansowych, może istnieć potrzeba szybkiego 
dostosowania parametrów korelacji.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 119 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Metody stosowane do obliczania 
prognozy rozkładu prawdopodobieństwa 
opierają się na odpowiednich metodach 
aktuarialnych i technikach statystycznych i 
są zgodne z metodami stosowanymi do 
obliczania rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych.

2. Metody stosowane do obliczania 
prognozy rozkładu prawdopodobieństwa 
opierają się na odpowiednich, właściwych i 
faktycznie stosowanych metodach 
aktuarialnych i technikach statystycznych i 
są zgodne z metodami stosowanymi do 
obliczania rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wystarczy wskazanie na odpowiedniość, skoro w art. 83 pojawia się „właściwe 
i faktycznie stosowane”.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 127

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; poziom minimalnego wymogu 
kapitałowego jest kalibrowany według 
wartości narażonej na ryzyko 
podstawowych funduszy własnych zakładu 
ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji przy 
współczynniku ufności wynoszącym 80% 
w okresie jednego roku.
Ponadto oblicza się go zgodnie z 
następującymi zasadami:

a) minimalny wymóg kapitałowy oblicza 
się w sposób jasny, prosty i zapewniający 

a) minimalny wymóg kapitałowy oblicza 
się w sposób jasny, prosty i zapewniający 
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możliwość dokonania kontroli obliczeń; możliwość dokonania kontroli obliczeń;
b) minimalny wymóg kapitałowy 
odpowiada kwocie dopuszczonych 
podstawowych funduszy własnych, poniżej 
której i przy założeniu kontynuacji 
prowadzenia działalności przez zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 
ubezpieczający i beneficjenci są narażeni 
na niedopuszczalny poziom ryzyka;

b) minimalny wymóg kapitałowy 
odpowiada kwocie dopuszczonych 
podstawowych funduszy własnych, poniżej 
której i przy założeniu kontynuacji 
prowadzenia działalności przez zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 
ubezpieczający i beneficjenci są narażeni 
na niedopuszczalny poziom ryzyka;

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 % 
do 90 % w okresie jednego roku.
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 1 000 000 EUR dla zakładów 
ubezpieczeń innych niż na życie i 
zakładów reasekuracji oraz 2 000 000 EUR 
dla zakładów ubezpieczeń na życie.

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 na rok i 
informują organy nadzoru o wyniku 
obliczeń.

2a. Organy nadzoru mają prawo żądać 
częstszego przedstawiania im obliczeń 
minimalnego wymogu kapitałowego.

Or. en

Uzasadnienie

W obliczaniu MCR powinno się wykorzystywac najlepsze obliczenia wszelkich rodzajów 
ryzyka, czyli SCR. W interesie lepszego nadzoru ważniejsza jest rzetelna i gruntowna 
sprawozdawczość finansowa. Przy otrzmywaniu kwartalnych sprawozdań pojawia się 
również kwestia potencjału i zasobów po stronie organu nadzoru. Jednak organy te powinny 
mieć prawo żądania większej liczby sprawozdań, jeżeli uznają to za konieczne, np. jeżeli 
zakład wzbudza zastrzeżenia czy też ulega szybkim zmianom lub szybko się rozwija.
(zob. również punkt 35 preambuły)
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Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru mogą wziąć pod uwagę, 
czy odpowiednie instytucje handlujące 
nieuregulowanymi lub alternatywnymi 
instrumentami finansowymi są 
sygnatariuszami kodeksów postępowania i 
przejrzystości.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachęcić do stosowania kodeksów postępowania, takich jak kodeksy 
dotyczące funduszy hedgingowych i kapitału prywatnego, oraz wspierać i umożliwiać pełne 
zrozumienie inwestycji przez organy nadzoru.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 131 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Ustęp 1 nie narusza wymogów, które 
mogą ustanowić organy nadzoru państw 
członkowskich, dotyczących zobowiązania 
w interesie publicznym, odnoszącego się 
do aktywow lub wartości odniesienia, z 
którymi mogą być związane świadczenia z 
tytułu polisy, w której ryzyko inwestycyjne 
ponoszą ubezpieczający.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie na podstawie dyrektywy o ubezpieczeniach na życie organy nadzoru mogą 
uregulować, które aktywa można powiązać z umowami ubezpieczenia wyrażonymi w 
jednostkach przeliczeniowych (tj. produkty podobne do jednostek uczestnictwa w 
przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)). 
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Jest kwestią dużej wagi, żeby zachowano to powiązanie, tak aby uniknąć międzysektorowych 
konsekwencji, wówczas gdy np. stosuje się surowsze zasady do UCITS niż do systemów 
inwestowania nie będących UCITS w odniesieniu do tego, z czym te jednostki mogą być 
powiązane.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 142 – ustęp 1 – introductory part

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ nadzoru  rodzimego  państwa 
członkowskiego cofa  zezwolenie 
udzielone zakładowi ubezpieczeń lub 
zakładowi reasekuracji w następujących 
przypadkach :

1. Organ nadzoru rodzimego państwa 
członkowskiego, dokonując nadal 
wszelkich koniecznych czynności 
nadzorczych, cofa  zezwolenie udzielone 
zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi 
reasekuracji w następujących przypadkach:

Or. en

Uzasadnienie

Stwierdzając potrzebę zdecydowanej interwencji nadzorczej w razie naruszenia MCR (stąd 
przekształcenie „może” na „cofa”), należy doprecyzować, że pełne cofnięcie zezwolenia 
odnosi się do nowopowstalych zakładów oraz że w odniesieniu do innych zakładów organy 
nadzoru w postępowaniu sądowym, jak np. postępowanie likwidacyjne, powinny mieć 
możliwość podjęcia wszelkich środków koniecznych do ochrony interesów ubezpieczających 
i obowiązków wynikających z umów ubezpieczenia. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 142 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zakład nie spełnia minimalnego 
wymogu kapitałowego, a organ nadzoru 
uważa przedstawiony plan finansowy za 
wyraźnie niewystarczający lub zakład, 
którego to dotyczy, nie zrealizuje 
zatwierdzonego planu w terminie trzech 
miesięcy od stwierdzenia niezgodności z 
minimalnym wymogiem kapitałowym.

c) zakład nie spełnia minimalnego wymogu 
kapitałowego, a organ nadzoru uważa 
przedstawiony plan finansowy za wyraźnie 
niewystarczający lub zakład, którego to 
dotyczy, nie zrealizuje zatwierdzonego 
planu w terminie trzech miesięcy od 
stwierdzenia niezgodności z minimalnym 
wymogiem kapitałowym; w takich 
okolicznościach cofnięcie zezwolenia nie 
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skutkuje przerwaniem czynności nadzoru 
w odniesieniu do ochrony interesów 
ubezpieczających oraz polegających na 
śledzeniu jakichkolwiek postępowań 
likwidacyjnych, dotyczących przejęcia lub 
podobnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Stwierdzając potrzebę zdecydowanej interwencji nadzorczej w razie naruszenia MCR (stąd 
przekształcenie „może” na „cofa”), należy doprecyzować, że pełne cofnięcie zezwolenia 
odnosi się do nowopowstalych zakładów oraz że w odniesieniu do innych zakładów organy 
nadzoru w postępowaniu sądowym, jak np. postępowanie likwidacyjne, powinny mieć 
możliwość podjęcia wszelkich środków koniecznych do ochrony interesów ubezpieczających 
i obowiązków wynikających z umów ubezpieczenia. 

Poprawka 23

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 stosuje się wsparcie grupowe między 
jednostkami zależnymi, powinny istnieć 
prawnie skuteczne umowy lub inne 
mechanizmy, żeby zagwarantować prawo 
do przenoszenia kapitału lub udzielania 
zależnych pożyczek czy gwarancji 
krzyżowych, chyba że takie przenoszenie 
kapitału lub udzielanie pożyczek jest 
oczywiście błędne lub samo 
spowodowałoby naruszenie minimalnego 
wymogu kapitałowego jednostki zależnej, 
u której starano się o wsparcie grupowe;

Or. en
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Uzasadnienie

Przenoszenie z jednostki zależnej do jednostki zależnej będzie wymagało wzajemnych 
zobowiązań umownych. Istnieją już precedensy w tej dziedzinie.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 251 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie dopilnowują, że 
jeżeli organ nadzoru działa jako organ 
sprawujący nadzór nad grupą, przyjmuje 
się, że działa w sposób niedyskryminujący; 
w związku z tym uzasadnionych działań 
podejmowanych w charakterze organu 
sprawującego nadzór nad grupą, 
obejmujących m.in. przenoszenie 
kapitału, nie uważa się na podstawie 
krajowego upoważnienia udzielonego 
temu organowi za sprzeczne z interesami 
danego państwa członkowskiego lub 
interesami ubezpieczających w tym 
państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Występując w charakterze organu sprawującego nadzór nad grupą, krajowy organ nadzoru w 
państwie członkowskim siedziby ma obowiązek działania w interesie grupy. Krajowe organy 
nadzoru nie powinny obawiać się, że podjęte na tej podstawie decyzje mogą skutkować 
zaskarżaniem ich przez ubezpieczających z państwa członkowskiego siedziby, którzy uznają 
takie działania za przynoszące im szkodę.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 253 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla swoich obowiązków, 
organy te, niezależnie od tego, czy 

Bez uszczerbku dla swoich obowiązków, 
organy te, niezależnie od tego, czy 
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znajdują się w tym samym państwie 
członkowskim czy nie, przekazują sobie 
nawzajem wszelkie istotne i ważne
informacje mogące innym organom 
umożliwić lub ułatwić wykonywanie zadań 
nadzorczych wynikających z niniejszej 
dyrektywy. W związku z tym 
zainteresowane organy nadzoru i organ 
sprawujący nadzór nad grupą na żądanie 
przekazują sobie wszystkie istotne
informacje, a z własnej inicjatywy wszelkie 
ważne informacje.

znajdują się w tym samym państwie 
członkowskim czy nie, przekazują sobie 
nawzajem wszelkie informacje, żeby innym 
organom umożliwić lub ułatwić 
wykonywanie zadań nadzorczych 
wynikających z niniejszej dyrektywy. W 
związku z tym zainteresowane organy 
nadzoru i organ sprawujący nadzór nad 
grupą przekazują sobie wszystkie 
informacje z własnej inicjatywy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie doprecyzować, że wszystkie organy nadzoru uczestniczą w sprawowaniu 
nadzoru nad grupą, że wszystkie powinny mieć regularny dostęp do dokumentacji i 
dynamicznie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, tak żeby tworzyć prawdziwe kolegium.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli jednostka holdingowa lub 
jednostka dominująca nie przestrzega 
wymogów wsparcia grupowego, organ 
sprawujący nadzór nad grupą może 
ustalić, że należy zaprzestać nadzoru 
opartego na grupie.

Or. en

Uzasadnienie

Sankcja polegająca na utracie wszystkich korzyści kapitałowych, jakie niesie ze sobą bycie 
grupą, jeżeli dochodzi do naruszenia zobowiązań w zakresie wsparcia grupowego.
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Poprawka 27

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 rozporządzeniem, które wejdzie w 
życie w tym samym czasie co niniejsza 
dyrektywa.

Or. en

Uzasadnienie
CEIOPS uzyskuje kompetencje decyzyjne, np. w zakresie rozstrzygania sporów we wparciu 
grupowym. W razie wniesienia przewidzianego prawem środka odwoławczego od takiej 
decyzji wskazane jest, żeby CEIOPS występował we wszelkim postępowaniu raczej strona, a 
nie był tylko reprezentowany w osobie Komisji. ETS orzekł w sprawie C-217/04 z dnia 2 maja 
2006 r., że art. 95 może stanowić podstawę powołania organu. Podobny wniosek można 
wyciągnąć odpowiednio dla art. 47.
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