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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 
wyjątkiem przypadków u jętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE 
by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego 

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
reasekuracji i zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG i 92/49/EWG oraz dyrektywy 
98/78/WE i 2002/83/WE  
(COM(2004)0273 – C6-0038/2004 – 2004/0097(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)  

Parlament Europejski

– uwzględniając projekt Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2004)0273)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 47 ust. 2 i art. 55 Traktatu WE, zgodnie z którymi 
Komisja przedłożyła projekt Parlamentowi (C6-0038/2004),

– uwzględniając przepis 51 swojego regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Prawnej (A6-0000/2005),

1. zatwierdza wniosek Komisji z poniższymi zmianami,

2. wzywa Komisję do ponownego skierowania sprawy do Parlamentu w przypadku zamiaru 
wprowadzenia znacznych poprawek do projektu lub jego zastąpienia innym tekstem,

3. poleca Przewodniczącemu przedstawienie stanowiska Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT UZASADNIENIA 11

(11) Niniejsza dyrektywa powinna 
stosować się do zakładów reasekuracji, 
które prowadzą wyłącznie działalność 
reasekuracyjną i nie podejmują 
działalności w dziedzinie ubezpieczeń 
bezpośrednich; powinna również stosować 
się do tzw. „zależnych” zakładów 
reasekuracji utworzonych lub będących 
własnością przedsiębiorstw 
przemysłowych, handlowych lub 
finansowych nie będących 
przedsiębiorstwami, do których stosuje się 
dyrektywa 98/78/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 

(11) Niniejsza dyrektywa powinna 
stosować się do zakładów reasekuracji, 
które prowadzą wyłącznie działalność 
reasekuracyjną i nie podejmują 
działalności w dziedzinie ubezpieczeń 
bezpośrednich; powinna również stosować 
się do tzw. „zależnych” zakładów 
reasekuracji utworzonych lub będących 
własnością przedsiębiorstwa finansowego 
nie będącego zakładem ubezpieczeń lub 
reasekuracji albo grupy zakładów 
ubezpieczeń lub reasekuracji, do których 
stosuje się dyrektywa 98/78/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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dodatkowego nadzoru nad zakładami 
ubezpieczeń w grupach 
ubezpieczeniowych1, których celem jest 
zapewnienie pokrycia reasekuracyjnego 
wyłącznie ryzyk przedsiębiorstw, do 
których one należą. 

sprawie dodatkowego nadzoru nad 
zakładami ubezpieczeń w grupach 
ubezpieczeniowych lub jednego albo kilku
przedsiębiorstw niefinansowych, których 
celem jest zapewnienie pokrycia 
reasekuracyjnego wyłącznie ryzyka 
przedsiębiorstw, do których one należą. 
Kiedy niniejsza dyrektywa zawiera 
odesłanie do zakładów reasekuracji, 
obejmuje to zależne zakłady reasekuracji, 
z wyjątkiem szczególnych przepisów 
dotyczących zależnych zakładów 
reasekuracji.
Zależne zakłady reasekuracji nie 
pokrywają ryzyk wynikających z 
zewnętrznych ubezpieczeń bezpośrednich 
lub reasekuracji zakładu ubezpieczeń lub 
reasekuracji należącego do grupy. 
Ponadto zakłady ubezpieczeń lub 
reasekuracji, należące do konglomeratu 
finansowego, nie mogą być właścicielem 
zakładu zależnego.

Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 12 A (nowy)

(12a) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
stosować się do zapewnienia pokrycia 
reasekuracyjnego przez Państwo 
Członkowski lub w pełni gwarantowanego 
przez Państwo Członkowskie, działające –
z powodów znaczącego interesu 
publicznego – jako reasekurator ostatniej 
szansy, zwłaszcza  kiedy wskutek 
szczególnej sytuacji na rynku uzyskanie 
odpowiedniego pokrycia komercyjnego 
jest niewykonalne; w tym względzie 
„odpowiednie pokrycie komercyjne” 
powinno głównie oznaczać załamanie 
rynku, charakteryzujące się ewidentnym 
brakiem wystarczającego zakresu ofert 
ubezpieczeniowych, przy czym nadmiernie 
wysokie składki nie powinny implikować 
per se nieadekwatności takiego pokrycia 
komercyjnego. art. 1 ust. 2 lit. d) stosuje 

     



PR\560312PL.doc PE 355.609v01-007/1PR\560312PL.doc

EN

się również do porozumień zawieranych 
przez zakłady ubezpieczeń, do których 
stosują się dyrektywy 73/239/EWG i 
2002/83/WE, których celem jest 
pulowanie roszczeń finansowych 
wynikających z dużych ryzyk, takich jak 
terroryzm. 

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 12 B (nowy)

(12b) Zakład reasekuracji musi 
ograniczyć przedmiot swojej działalności 
do prowadzenia działalności 
reasekuracyjnej i czynności z tym 
powiązanych. Ten wymóg może umożliwić 
zakładowi reasekuracji podejmowanie 
takich działań jak np. doradztwo 
statystyczne lub aktuarialne, analiza 
ryzyka lub badania na rzecz klientów. 
Może również obejmować funkcję spółki 
holdingowej oraz czynności związane z 
działalnością w sektorze finansowym w 
rozumieniu art. 2 pkt 8 dyrektywy 
2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie 
dodatkowego nadzoru nad instytucjami 
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz 
przedsiębiorstwami inwestycyjnymi 
konglomeratu finansowego1. W każdym 
bądź razie ten wymóg nie pozwala na 
prowadzenie niepowiązanej działalności 
bankowej i finansowej.
1 Dz.U. L 35 z 11.02.2003 r., str. 1.

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 13

(13) Niniejsza dyrektywa powinna 
doprecyzować uprawnienia i środki 
nadzoru przyznane właściwym organom. 
Właściwe organy Państwa 
Członkowskiego pochodzenia zakładu 
reasekuracji powinny być odpowiedzialne 
za monitorowanie kondycji finansowej 

(13) Niniejsza dyrektywa powinna 
doprecyzować uprawnienia i środki 
nadzoru przyznane właściwym organom. 
Właściwe organy Państwa 
Członkowskiego pochodzenia zakładu 
reasekuracji powinny być odpowiedzialne 
za monitorowanie kondycji finansowej 
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zakładów reasekuracji, uwzględniając 
stopień ich wypłacalności, tworzenie 
odpowiednich rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych oraz pokrycie tych 
rezerw poprzez aktywa dopasowane. 

zakładów reasekuracji, uwzględniając 
stopień ich wypłacalności, tworzenie 
odpowiednich rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych i rezerw na 
wyrównanie szkodowości oraz pokrycie 
tych rezerw aktywami dopasowanymi.  

Poprawka 5
PUNKT UZASADNIENIA 14 A (nowy)

(14a) Przepisy dotyczące przeniesienia 
portfeli powinny być zgodne z jednolitym 
zezwoleniem przewidzianym w niniejszej 
dyrektywie. Powinny stosować się do 
poszczególnych rodzajów przeniesień 
portfeli pomiędzy zakładami reasekuracji, 
takich jak przeniesienia portfeli w wyniku 
fuzji zakładów reasekuracji lub innych 
instrumentów prawa spółek albo 
przeniesienia portfeli nadzwyczajnych 
strat w celu pozbycia się ich do innego 
zakładu reasekuracji. Ponadto przepisy 
dotyczące przeniesienia portfeli powinny 
zawierać przepisy szczególne dotyczące
przesunięcia do innego zakładu 
reasekuracji portfela umów zawartych na 
zasadzie prawa przedsiębiorczości lub 
swobody świadczenia usług.

Poprawka 6
PUNKT UZASADNIENIA 19

(19) Zakład reasekuracji prowadzący 
działalność reasekuracyjną w zakresie 
ubezpieczeń kredytów, którego działalność 
polegająca na reasekuracji kredytów 
stanowi więcej, niż małą część całości 
działalności, powinien ustanowić rezerwę 
wyrównawczą, która nie będzie częścią 
marginesu wypłacalności; owa rezerwa 
powinna być kalkulowana zgodnie z jedną 
z metod określonych w dyrektywie 
73/239/EWG, i które są uznawane za 
równorzędne. Ponadto, dyrektywa ta 
powinna zezwalać Państwu 
Członkowskiemu pochodzenia również na 

(19) Zakład reasekuracji prowadzący 
działalność reasekuracyjną w zakresie 
ubezpieczeń kredytów, którego działalność 
polegająca na reasekuracji kredytów 
stanowi więcej, niż małą część całości 
działalności, powinien ustanowić rezerwę 
wyrównawczą, która nie będzie częścią 
marginesu wypłacalności; owa rezerwa 
powinna być kalkulowana zgodnie z jedną 
z metod określonych w dyrektywie 
73/239/EWG, i które są uznawane za 
równorzędne. Ponadto, dyrektywa ta 
powinna zezwalać Państwu 
Członkowskiemu pochodzenia również na 
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wymaganie od zakładów reasekuracji, 
których siedziba mieści się na jego 
terytorium, aby ustanowiły one rezerwy 
wyrównawcze dla rodzajów ryzyka innych 
niż reasekuracja kredytów, zgodnie z 
zasadami ustanowionymi przez to Państwo 
Członkowskie pochodzenia..

wymaganie od zakładów reasekuracji, 
których siedziba mieści się na jego 
terytorium, aby ustanowiły one rezerwy 
wyrównawcze dla rodzajów ryzyka innych 
niż reasekuracja kredytów, zgodnie z 
zasadami ustanowionymi przez to Państwo 
Członkowskie pochodzenia. 

Po wprowadzeniu standardów 
rachunkowości MSSF 4 niniejsza 
dyrektywa powinna doprecyzować 
ostrożnościowe traktowanie rezerw na 
wyrównanie szkodowości, utworzonych 
zgodnie z tą dyrektywą.

Poprawka 7
PUNKT UZASADNIENIA 20

(20) Zakład reasekuracji powinien 
posiadać środki finansowe na pokrycie 
rezerw technicznych, które powinny 
uwzględniać rodzaj działalności 
prowadzonej przez zakład reasekuracji, w 
szczególności naturę, wartość i czasokres 
spodziewanych wypłat z tytułu roszczeń, w 
taki sposób, by zapewnić sprawność, 
płynność, bezpieczeństwo, jakość, 
rentowność i dopasowanie inwestycji, co 
do których zakład powinien zapewnić, że 
są one zróżnicowane i równomiernie 
rozmieszczone, tak, by pozwolić zakładowi 
na adekwatna reakcję na zmieniające się 
warunki ekonomiczne, w szczególności na 
zjawiska występujące na rynkach 
finansowych i rynkach nieruchomości lub 
na poważne w skutkach katastrofy.

(20) Zakład reasekuracji powinien 
posiadać środki finansowe na pokrycie 
rezerw technicznych i rezerw na 
wyrównanie szkodowości, które powinny 
uwzględniać rodzaj działalności 
prowadzonej przez zakład reasekuracji, w 
szczególności naturę, wartość i czasokres 
spodziewanych wypłat z tytułu roszczeń, w 
taki sposób, by zapewnić sprawność, 
płynność, bezpieczeństwo, jakość, 
rentowność i dopasowanie inwestycji, co 
do których zakład powinien zapewnić, że 
są one zróżnicowane i równomiernie 
rozmieszczone, tak, by pozwolić zakładowi 
na adekwatna reakcję na zmieniające się 
warunki ekonomiczne, w szczególności na 
zjawiska występujące na rynkach 
finansowych i rynkach nieruchomości lub 
na poważne w skutkach katastrofy. 

Poprawka 8
PUNKT UZASADNIENIA 21 A (nowy)

(21a) W świetle podobieństw pomiędzy 
reasekuracją ubezpieczeń na życie, 
pokrywającą ryzyko umieralności, a 
reasekuracją inną niż ubezpieczeń na 
życie, zwłaszcza pokrycia ryzyk objętych 
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ubezpieczeniem i okresu trwania umów 
reasekuracji ubezpieczeń na życie, 
margines wypłacalności wymagany dla 
reasekuracji ubezpieczeń na życie 
powinien być ustalony zgodnie z 
przepisami określonymi w niniejszej 
dyrektywie do obliczenia marginesu 
wypłacalności wymaganego dla 
reasekuracji innej niż ubezpieczeń na 
życie; Państwo Członkowskie pochodzenia 
powinno jednak mieć możliwość 
stosowania zasad określonych w 
dyrektywie 2002/83/WE do ustalania 
marginesu wypłacalności wymaganego 
dla działań w ramach reasekuracji 
ubezpieczeń na życie, które są powiązane z 
funduszami inwestycyjnymi lub umowami 
uczestnictwa.

Poprawka 9
PUNKT UZASADNIENIA 25 A (nowy)

(25a) 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 specjalna naturę tego typu 
działalności reasekuracyjnej, Państwo 
Członkowskie pochodzenia 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.

Poprawka 10
PUNKT UZASADNIENIA 25 B (nowy)

(25b) Niniejsza dyrektywa powinna 
ustanowić zasady dotyczące tych spółek 
specjalnego przeznaczenia, które 
przejmują ryzyko od zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 
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Szczególna natura owych spółek 
specjalnego przeznaczenia, które nie są 
zakładami ubezpieczeń lub reasekuracji, 
wymaga ustanowienia szczególnych 
przepisów w Państwach Członkowskich. 
Ponadto, niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać, że Państwo Członkowskie 
pochodzenia ustanowi bardziej 
szczegółowe przepisy, precyzujące 
okoliczności, w których kwoty zaległe ze 
spółek specjalnego przeznaczenia mogłyby 
być wykorzystane jako aktywa na pokrycie 
rezerw technicznych przez zakład 
ubezpieczeń lub zakład reasekuracji. 
Niniejsza dyrektywa powinna również 
przewidywać, że kwoty podlegające 
zwrotowi ze spółek specjalnego 
przeznaczenia mogą zostać uznane za 
kwoty potrącalne według umów 
reasekuracji lub retrocesji, w limitach 
wyznaczonych w niniejszej dyrektywie, 
pod warunkiem wystąpienia zakładu 
ubezpieczeń z wnioskiem do właściwego 
organu i wyrażenia zgody przez ten 
właściwy organ.

Poprawka 11
art. 1 ust. 2

2. Niniejsza dyrektywa nie stosuje się do: 2. Niniejsza dyrektywa nie stosuje się do:

a) zakładów ubezpieczeń, do których 
stosują się dyrektywy 73/239/EWG i 
2002/83/WE,

a) zakładów ubezpieczeń, do których 
stosują się dyrektywy 73/239/EWG i 
2002/83/WE,

b) działań i organów określonych w 
art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy 73/239/EWG,

b) działań i organów określonych w 
art. 2 i 3 dyrektywy 73/239/EWG, 

c) działań i organów określonych w 
art. 3 dyrektywy 2002/83/WE,

c) działań i organów określonych w 
art. 3 dyrektywy 2002/83/WE, 

d) działalności reasekuracyjnej 
prowadzonej przez rząd Państwa 
Członkowskiego, działającego – z 
powodów znaczącego interesu publicznego 
– jako reasekurator ostatniej szansy w
okolicznościach, kiedy takiej roli wymaga 
sytuacja na rynku, na którym uzyskanie 
pokrycia komercyjnego jest obiektywnie 

d) działalności reasekuracyjnej 
prowadzonej lub w pełni gwarantowanej
przez rząd Państwa Członkowskiego, 
działającego – z powodów znaczącego 
interesu publicznego – jako reasekurator 
ostatniej szansy, włączając w to
okoliczności, kiedy takiej roli wymaga 
sytuacja na rynku, na którym uzyskanie 
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niemożliwe. odpowiedniego pokrycia komercyjnego 
jest niewykonalne. 

Poprawka 12
art. 2 ust. 1 lit. a)

a) reasekuracja oznacza działalność 
polegającą na przyjmowaniu ryzyka, 
przekazywanego przez zakład ubezpieczeń, 
przez inny zakład reasekuracji lub przez 
instytucję pracowniczych programów 
emerytalnych podlegającą dyrektywie 
2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady1

1 Dz.U. L 235 z 23.9.2003 r., str. 10.

a) reasekuracja oznacza działalność 
polegającą na przyjmowaniu ryzyka, 
przekazywanego 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 inny niż 
Lloyd's ryzyka przekazywanego przez 
członka towarzystwa Lloyd's.

Poprawka 13
art. 2 ust. 1 lit. aa) (nowy)

aa) zależny zakład reasekuracji oznacza 
zakład reasekuracji, którego właścicielem 
jest przedsiębiorstwo finansowe nie 
będące zakładem ubezpieczeń lub 
reasekuracji, albo grupa zakładów 
ubezpieczeń lub reasekuracji, do których 
stosuje się dyrektywa 98/78/WE, lub 
przedsiębiorstwo niefinansowe, którego 
celem jest zapewnienie pokrycia 
reasekuracyjnego wyłącznie ryzyka 
przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw, 
które są jego właścicielem, albo zakładu 
lub zakładów, do których grupy należy 
zależny zakład reasekuracji;

Poprawka 14
art. 2 ust. 1 lit. n)

n) zależny zakład reasekuracji oznacza 
zakład reasekuracji, którego właścicielem 
jest albo przedsiębiorstwo finansowe inne 
niż zakład ubezpieczeń lub zakład 

n) przedsiębiorstwo finansowe oznacza 
jeden z następujących podmiotów:
i) instytucję kredytową, instytucję 
finansową lub przedsiębiorstwo 



PR\560312PL.doc PE 355.609v01-0013/1 PR\560312PL.doc

EN

reasekuracji, lub grupa zakładów 
ubezpieczeń lub reasekuracji, do których 
ma zastosowanie dyrektywa 98/78/WE, 
lub którego właścicielem jest jedno lub 
kilka przedsiębiorstw innych niż 
przedsiębiorstwo finansowe, którego 
celem jest zapewnienie ochrony 
reasekuracyjnej wyłącznie przed ryzykiem 
ponoszonym przez przedsiębiorstwo lub 
przedsiębiorstwa do których należy, lub 
przez przedsiębiorstwo lub 
przedsiębiorstwa grupy, której część 
stanowi zależny zakład reasekuracji

pomocniczych usług bankowych w 
rozumieniu art. 1 ust. 5 i 23 dyrektywy 
2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z 20 marca 2000 r. odnoszącej się do 
podejmowania i prowadzenia działalności 
przez instytucje kredytowe1;
ii) przedsiębiorstwo inwestycyjne lub 
instytucję finansową w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych2;
iii) finansową spółkę holdingową o 
działalności mieszanej w rozumieniu art. 
2 ust. 15 dyrektywy 2002/87/WE.
1 Dz.U. L 126, z 26.05.2000 r., str. 1. dyrektywa 
ostatnio zmieniona przez dyrektywę 2004/69/WE 
(Dz.U. L 125, z 28.04.2004 r., str. 44).
2 Dz.U. L 145, z 30.04.2004 r., str. 1.

Poprawka 15
art. 2 ust. 1 lit. na) (nowy)

na) spółka celowa oznacza 
przedsiębiorstwo, mające osobowość 
prawną lub nie, nie będące istniejącym 
zakładem ubezpieczeń lub reasekuracji, 
które przejmuje ryzyka od zakładu 
ubezpieczeń lub reasekuracji oraz w pełni 
finansuje ekspozycję z tytułu takich ryzyk 
z wpływów z emisji dłużnej albo innego 
mechanizmu finansowania, gdzie prawa 
spłaty dostawców takiego długu lub 
innych mechanizmów finansowania są 
podporządkowane zobowiązaniom 
reasekuracyjnym tej spółki.

Poprawka 16
art. 2 ust. 1 lit. nb) (nowy)

nb) reasekuracja ograniczona oznacza 
reasekurację, w której maksymalny, 
pośredni potencjał szkodowości, wyrażony 
jako maksymalne przenoszone ryzyko 
ekonomiczne wynikające zarówno ze 
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znaczącego ryzyka ubezpieczeniowego
oraz z ryzyka czasowego przeniesienia, 
przewyższa wysokość składki w okresie 
obowiązywania umowy o kwotę 
ograniczoną, ale znaczącą, oraz ma 
przynajmniej jedną z następujących 
dwóch cech: 
i) wyraźny i znaczący aspekt wartości 
czasowej pieniądza,
ii) postanowienia umowne 
zmierzające do wyrównania bilansu 
doświadczenia gospodarczego stron w 
czasie w celu osiągnięcia docelowego 
przeniesienia ryzyka.

Poprawka 17
art. 2 ust. 2

2. Do celów ust. 1 lit. c) jakakolwiek 
trwała obecność zakładu 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 poziomów pakietów akcji 
przewidzianych w art. 14, uwzględnia się 
prawo głosu, określone w art. 92 
dyrektywy 2001/34/WE. 

Do celów ust. 1 lit. k), każde 
przedsiębiorstwo zależne danego 
przedsiębiorstwa zależnego jest również 
uważane za przedsiębiorstwo zależne 
głównego przedsiębiorstwa dominującego. 

Do celów ust. 1 lit. m), każde 
przedsiębiorstwo zależne danego 
przedsiębiorstwa zależnego jest również 
uważane za przedsiębiorstwo zależne 

2. Do celów ust. 1 lit. a) pokrycie przez 
zakład ubezpieczeń instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
mieszczących się w zakresie dyrektywy 
2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z 3 czerwca 2003 r. w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru 
nad takimi instytucjami1, gdzie Państwo 
Członkowskie pochodzenia takiej 
instytucji na do pozwala, będą również 
uważane za działalność mieszczącą się w 
zakresie niniejszej dyrektywy.

Do celów ust. 1 lit. c) jakakolwiek trwała 
obecność zakładu 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. 12 
i 19 do 23 oraz innych poziomów pakietów 
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przedsiębiorstwa dominującego stojącego 
na czele tych przedsiębiorstw. 

Do celów ust. 1 lit. m) trwałe powiązanie 
kontrolne między co najmniej dwiema 
osobami fizycznymi lub prawnymi a osobą 
trzecią jest uważane za bliskie powiązanie 
między tymi osobami. 

akcji przewidzianych w art. 14, uwzględnia 
się prawo głosu, określone w art. 92
dyrektywy 2001/34/WE. 

Do celów ust. 1 lit. k), każde 
przedsiębiorstwo zależne danego 
przedsiębiorstwa zależnego jest również 
uważane za przedsiębiorstwo zależne 
głównego przedsiębiorstwa dominującego. 

Do celów ust. 1 lit. m), każde 
przedsiębiorstwo zależne danego 
przedsiębiorstwa zależnego jest również 
uważane za przedsiębiorstwo zależne 
przedsiębiorstwa dominującego stojącego 
na czele tych przedsiębiorstw. 

Do celów ust. 1 lit. m) trwałe powiązanie 
kontrolne między co najmniej dwiema 
osobami fizycznymi lub prawnymi a osobą 
trzecią jest uważane za bliskie powiązanie 
między tymi osobami. 
1 Dz.U. L 235 z 230.9.2003 r., str. 10.

Poprawka 18
art. 34

Aktywa pokrywające rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe uwzględniają rodzaj 
działalności prowadzonej przez zakład 
reasekuracji, w szczególności naturę, 
wartość i czasokres spodziewanych wypłat 
z tytułu roszczeń, w taki sposób, by 
zapewnić sprawność, płynność, 
bezpieczeństwo, jakość, rentowność i 
dopasowanie inwestycji, co do których 
zakład powinien zapewnić, że są one 
zróżnicowane i równomiernie 
rozmieszczone, tak, by pozwolić zakładowi 
na adekwatną reakcję na zmieniające się 
warunki ekonomiczne, w szczególności na 
zjawiska występujące na rynkach 
finansowych i rynkach nieruchomości lub 
na poważne w skutkach katastrofy.

1. Państwo Członkowskie pochodzenia 
wymaga, aby każdy zakład reasekuracji 
inwestował w aktywa pokrywające rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe oraz rezerwę 
na wyrównanie szkodowości, określoną w 
art. 33, zgodnie z następującymi 
zasadami:

a) aktywa uwzględniają rodzaj 
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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 
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 
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lit. e) do lokat w obligacjach rządowych.

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, 
Państwo Członkowskie pochodzenia 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 
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) Państwo Członkowskie pochodzenia 
może wymagać, aby każdy zakład 
reasekuracji lokował maksimum 5% 
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 tego samego 
przedsiębiorstwa, oraz maksimum 10% 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
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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 Państwo Członkowskie 
pochodzenia określi bardziej szczegółowe 
zasady ustalania warunków wykorzystania 
kwot pozostałych po spółce celowej na 
pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych zgodnie z niniejszym 
artykułem.

Poprawka 19
art. 36 ust. 1 lit. b)

b) wolne rezerwy ustawowe, które nie 
odpowiadają zobowiązaniom 
ubezpieczeniowym; 

b) wolne rezerwy ustawowe, które nie 
odpowiadają zobowiązaniom 
ubezpieczeniowym lub są zaliczone do 
rezerw na wyrównanie szkodowości; 

Poprawka 20
art. 37 ust. 3 pkt 6 

Uzyskana w ten sposób suma będzie 
pomnożona przez odnoszący się do sumy 
ostatnich trzech lat budżetowych 
współczynnik ustalany jako iloraz 
wysokości odszkodowań pozostałych do 
wypłacenia przez zakład reasekuracji, z 
uwzględnieniem wypłat z tytułu retrocesji i 
kwoty odszkodowań brutto; współczynnik 
ten nie może być w żadnym wypadku 
niższy niż 50%.

Uzyskana w ten sposób suma będzie 
pomnożona przez odnoszący się do sumy 
ostatnich trzech lat budżetowych 
współczynnik ustalany jako iloraz 
wysokości odszkodowań pozostałych do 
wypłacenia przez zakład reasekuracji, z 
uwzględnieniem wypłat z tytułu retrocesji i 
kwoty odszkodowań brutto; współczynnik 
ten nie może być w żadnym wypadku 
niższy niż 50%. Na wniosek z dołączoną 
dokumentacją pomocniczą, złożony przez 
zakład reasekuracji do właściwych 
organów Państwa Członkowskiego 
pochodzenia i po uzgodnieniu z tymi 
organami, kwoty odzyskiwane od spółek 
celowych, określone w art. 44b niniejszej 
dyrektywy, również mogą być odliczone 
jako retrocesja.
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Poprawka 21
art. 37 ust. 4 pkt 8

Uzyskana w ten sposób suma będzie 
pomnożona przez odnoszący się do sumy 
ostatnich trzech lat budżetowych 
współczynnik ustalany jako iloraz 
wysokości odszkodowań pozostałych do 
wypłacenia przez zakład reasekuracji, z 
uwzględnieniem wypłat z tytułu retrocesji i 
kwoty odszkodowań brutto; współczynnik 
ten nie może być w żadnym wypadku 
niższy niż 50%.

Uzyskana w ten sposób suma będzie 
pomnożona przez odnoszący się do sumy 
ostatnich trzech lat budżetowych 
współczynnik ustalany jako iloraz 
wysokości odszkodowań pozostałych do 
wypłacenia przez zakład reasekuracji, z 
uwzględnieniem wypłat z tytułu retrocesji i 
kwoty odszkodowań brutto; współczynnik 
ten nie może być w żadnym wypadku 
niższy niż 50%. Na wniosek z dołączoną 
dokumentacją pomocniczą, złożony przez 
zakład reasekuracji do właściwych 
organów Państwa Członkowskiego 
pochodzenia i po uzgodnieniu z tymi 
organami, kwoty odzyskiwane od spółek 
celowych, określone w art. 44b niniejszej 
dyrektywy, również mogą być odliczone 
jako retrocesja.

Poprawka 22
art. 38

1. Zgodnie z art. 40, wymagany margines 
wypłacalności dla działalności związanych 
z ubezpieczeniami na życie powinien być 
ustalany jak ustanowiono w ust. 2 – 7, 
według klas gwarantowanych 
reasekuracji.

1. Wymagany margines wypłacalności dla 
działalności związanych z ubezpieczeniami 
na życie powinien być ustalany zgodnie z 
art. 37 niniejszej dyrektywy.

2. W przypadku rodzajów reasekuracji, do 
których odnosi się art. 2 ust. 1 lit. a) i b) 
dyrektywy 2002/83/WE, innych niż 
ubezpieczenia związane z funduszami 
inwestycyjnymi oraz w przypadku 
operacji, do których odnosi się art. 2 ust. 
3, wymagany margines wypłacalności 
powinien być równy sumie dwóch 
następujących wyników:

2. Bez uszczerbku dla ust. 1, Państwo 
Członkowskie pochodzenia może 
postanowić, że w przypadku 
reasekuracyjnych klas działalności 
ubezpieczeniowych ujętych w art. 2 ust. 1 
lit. a) dyrektywy 2002/83/WE, związanych 
z funduszami inwestycyjnymi i 
kontraktami partycypacyjnymi oraz w 
przypadku operacji, do których odnoszą 
się art. 2 ust. 1 lit. b), art. 2 ust. 2 lit. b), 
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c), d) oraz e) dyrektywy 2002/83/WE, 
wymagany margines wypłacalności 
powinien zostać określony zgodnie z art. 
28 dyrektywy2002/83/WE.

a) wynik pierwszy:
część stanowiącą 4% rezerw 
matematycznych odnosząca się do 
wartości brutto ubezpieczeń 
bezpośrednich wraz z cesjami 
reasekuracyjnymi mnoży się przez 
odnoszący się do ostatniego roku 
obrachunkowego iloraz wartości netto 
łącznej sumy rezerw matematycznych 
pomniejszonych o cesje reasekuracyjne i 
wartości brutto łącznej sumy rezerw 
matematycznych. Iloraz ten w żadnym 
przypadku nie może być niższy niż 85%; 
b) wynik drugi:
dla polis, w których fundusz ryzyka nie 
jest liczbą ujemną, 0,3% takiego kapitału 
przyjętego do ubezpieczenia przez zakład 
reasekuracyjny należy pomnożyć przez 
odnoszący się do ostatniego roku 
obrachunkowego iloraz łącznej wielkości 
ryzyka zatrzymanego jako zobowiązanie 
zakładu po uwzględnieniu retrocesji i 
łącznej wartości brutto ryzyka z 
uwzględnieniem retrocesji; iloraz ten w 
żadnym wypadku nie może być mniejszy 
niż 50%.
Dla tymczasowej reasekuracji na wypadek 
śmierci obejmującej okres maksymalnie 
trzech lat powyższy ułamek powinien 
wynosić 0,1%. Dla takiej samej 
reasekuracji na okres dłuższy niż trzy lata, 
lecz nie przekraczający lat pięciu, 
powyższy ułamek powinien wynosić 
0,15%.
3. Dla reasekuracji dodatkowego 
ubezpieczenia, do którego odnosi się art. 2 
ust. 1 lit. c) dyrektywy 2002/83/WE 
wymagany margines wypłacalności 
powinien być równy wymaganemu 
marginesowi wypłacalności dla zakładów 
reasekuracyjnych ustanowionemu w art. 
37 niniejszej dyrektywy.
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4. Dla reasekuracji stałego 
ubezpieczenia zdrowotnego bez prawa 
anulowania polisy, do którego odnosi się 
art. 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2002/83/WE, 
wymagany margines wypłacalności 
powinien być równy wynikowi 
następujących obliczeń:
a) 4% rezerw matematycznych, 
obliczonych zgodnie z art. 2 ust. a tego 
artykułu; plus
b) wymagany margines wypłacalności dla 
zakładów reasekuracyjnych ustanowiony 
w art. 37 tej dyrektywy. Jednak warunek 
zawarty w art. 37 ust. 6 lit. b) tej 
dyrektywy, że powinny zostać stworzone 
rezerwy na wypadek starzenia się może 
zostać zastąpiony wymogiem, aby 
działalność prowadzono na bazie 
grupowej.
5. Dla reasekuracji operacji 
polegających na tworzeniu funduszy 
amortyzacyjnych, do których odnosi się 
art. 2 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2002/83/WE, 
wymagany margines wypłacalności 
powinien być równy 4% rezerw 
matematycznych obliczonych zgodnie z 
ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu.
6. Dla reasekuracji tontyn, do 
których odnosi się art. 2 ust. 2 lit. a) 
dyrektywy 2002/83/WE wymagany 
margines wypłacalności powinien być 
równy 1% ich aktywów.
7. Dla reasekuracyjnych klas 
działalności ubezpieczeniowej, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 
2002/83/WE związanych z funduszami 
inwestycyjnymi i dla operacji, o których 
mowa w art. 2 ust. 2 lit. c), d) i e) 
dyrektywy 2002/83/WE, wymagany 
margines wypłacalności powinien być 
równy następującej sumie:
a) jeśli zakład reasekuracyjny ponosi 
ryzyko inwestycyjne, 4% rezerw 
technicznych obliczonych zgodnie z ust. 2 
lit. a) niniejszego artykułu; 
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b) jeśli zakład reasekuracyjny nie ponosi 
żadnego ryzyka inwestycyjnego, lecz 
przydział środków na pokrycie wydatków 
związanych z zarządzaniem jest ustalony 
na okres przekraczający pięć lat, 1% 
rezerw technicznych, obliczonych zgodnie 
z ust. 2 lit. a) tego artykułu; 
c) jeśli zakład reasekuracyjny nie ponosi 
żadnego ryzyka inwestycyjnego, a 
przydział środków na pokrycie wydatków 
związanych z zarządzaniem nie jest 
ustalony na okres przekraczający pięć lat, 
kwota równa 25% wydatków 
administracyjnych netto poniesionych w 
poprzednim roku finansowym i 
dotyczących takiej działalności; 
d) jeśli zakład reasekuracyjny ubezpiecza 
ryzyko z tytułu śmierci,, 0,3% ryzyka 
obliczonego zgodnie z ust. 2 lit. b) tego 
artykułu.

Poprawka 23
TYTUŁ IIIa (nowy) i art. 44 a (nowy)

TYTUŁ IIIa – POSTANOWIENIA 
ZWIĄZANE Z REASEKURACJĄ 
OGRANICZONĄ I SPÓŁKAMI 
CELOWYMI
Art. 44a – Reasekuracja ograniczona
1. Państwo Członkowskie pochodzenia
może wydać szczegółowe postanowienia 
dotyczące prowadzenia działalności 
związanej z reasekuracją ograniczoną, 
obejmujące: 
- obowiązkowe warunki włączane 
do wszystkich sporządzanych umów; 
- prawidłowe procedury 
administracyjne i rachunkowe, 
odpowiednie mechanizmy kontroli 
wewnętrznej i wymagania dotyczące 
zarządzania ryzykiem;
- wymagania dotyczące informacji 
rachunkowych, ostrożnościowych i 
statystycznych;
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- stworzenie rezerw technicznych dla 
zapewnienia jej adekwatności, 
niezawodności i obiektywności;
- inwestowanie w aktywa 
pokrywające rezerwy techniczne w celu 
zapewnienia, że biorą pod uwagę typ 
działalności prowadzonej przez zakład 
reasekuracyjny, a w szczególności naturę, 
kwotę i długość oczekiwania na wypłatę 
spodziewanych odszkodowań, w taki 
sposób, aby zapewnić sprawność, 
płynność, bezpieczeństwo, rentowność i
dopasowanie inwestycji;
- przepisy odnoszące się do 
dostępnego i wymaganego marginesu 
wypłacalności oraz do minimalnego 
funduszu gwarancyjnego, które utrzymuje 
zakład reasekuracyjny w odniesieniu do 
działań związanych z reasekuracją 
ograniczoną.
2. W interesie przejrzystości Państwa 
Członkowskie niezwłocznie komunikują 
Komisji treść wszystkich środków 
ustanowionych przez ich prawo krajowe 
dla celów zawartych w ust. 1. 

Poprawka 24
art. 44 b (nowy)

Art. 44b – Spółki celowe przejmujące 
ryzyko zakładów ubezpieczeniowych i 
reasekuracyjnych
1. Jeśli Państwo Członkowskie postanawia 
zezwolić na tworzenie na swoim 
terytorium spółek celowych w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy, powinno wymagać 
wcześniejszego, oficjalnego zezwolenia. 

2. Państwo Członkowskie, w którym 
zostaje utworzona spółka celowa powinno 
określić warunki, zgodnie z którymi 
powinno działać takie przedsiębiorstwo. W 
szczególności takie Państwo Członkowskie
powinno ustanowić przepisy dotyczące:
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-zakresu udzielanego zezwolenia, 
obowiązkowych warunków zawieranych 
we wszystkich sporządzanych umowach;
-dobrej reputacji i odpowiednich 
kwalifikacji zawodowych osób kierujących 
spółką celową;
-właściwych wymagań wobec 
udziałowców lub członków posiadających 
kwalifikującą liczbę akcji w spółce 
celowej;
-prawidłowych procedur 
administracyjnych i rachunkowych, 
odpowiednich mechanizmów kontroli 
wewnętrznej i wymagań dotyczących 
zarządzania ryzykiem;
-wymagań dotyczących informacji 
rachunkowej, ostrożnościowej i 
statystycznej;
- przepisów odnoszących się do wymogów 
wypłacalności spółek celowych.

3. W interesie przejrzystości Państwa 
Członkowskie niezwłocznie komunikują 
Komisji treść wszystkich środków 
ustanowionych przez ich prawo krajowe 
dla celów zawartych w ust. 2. 

Poprawka 25
art. 51

Art. 51 – Prawa nabyte przez istniejące 
zakłady reasekuracyjne

1. Zakłady reasekuracyjne będące 
przedmiotem niniejszej dyrektywy, którym 
wydano zezwolenie lub nadano 
uprawnienia do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej zgodnie z 
postanowieniami Państw Członkowskich, 
w których posiadają swoje biura 
kierownicze, przed datą wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy, powinny otrzymać 
zezwolenie zgodnie z art. 3. 

skreślono

Powinny zostać one jednak zobligowane 
do wypełniania postanowień niniejszej 
dyrektywy, dotyczących kontynuowania 
działalności reasekuracyjnej oraz 
wymagań ustanowionych w art. 6 lit. a), c) 



PR\560312PL.doc PE 355.609v01-0025/1 PR\560312PL.doc

EN

i d), art. 7, 8 i 12 oraz art. 32 – 41, 
począwszy od daty wprowadzenia w życie,
o której mowa w art. 61.
2. Państwa Członkowskie mogą 
przydzielić zakładom reasekuracyjnym, do 
których odnosi się ust. 1 i które w chwili 
wejścia w życie tej dyrektywy nie działają 
zgodnie z art. 6 lit. a), art. 7, 8 i art. 32 -
40 okres [dwóch lat] od daty, o której 
mowa w art. 61, aby mogły one zacząć 
działać zgodnie z takimi wymogami.

Poprawka 26
art. 52

Art. 52 – Zakończenie działalności przez 
zakłady reasekuracyjne

1. Zakłady reasekuracyjne, które przed 
[data transpozycji niniejszej dyrektywy, o 
której mowa w art. 61 ust. 1] zaprzestały 
podpisywania nowych umów i zarządzają 
jedynie istniejącym portfelem w celu 
zakończenia działalności, nie są objęte 
niniejszą dyrektywą.

skreślono

2. Państwa Członkowskie powinny 
sporządzić listę przedmiotowych 
przedsiębiorstw reasekuracyjnych i 
zakomunikować ją innym Państwom 
Członkowskim. 

Poprawka 27
art. 57, pkt. 4 a (nowy)

art. 16 a, ust. 3 i 4 (dyrektywa 73/239/EWG) 

4a) W artykule 16a ust. 3, siódmy akapit i 
w art. 16a ust. 4, siódmy akapit należy 
dodać co następuje:

„Na wniosek z dołączoną dokumentacją 
pomocniczą, złożony przez zakład 
reasekuracji do właściwych organów 
Państwa Członkowskiego pochodzenia i 
po uzgodnieniu z tymi organami, kwoty 
odzyskiwane od spółek celowych, 
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określone w art. 44b dyrektywy 200./.. 
/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady[dyrektywa reasekuracyjna] również 
mogą być odliczone jako retrocesja”
* Dz. U. ... .

Poprawka 28
art. 57, pkt. 5

art. 17 b (dyrektywa 73/239/EWG) 

1. Jeżeli Komisja zdecyduje, zgodnie z art. 
56 ust. c dyrektywy 200./../WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady* 
[dyrektywa reasekuracyjna], zwiększyć 
kwoty wykorzystane do skalkulowania 
wymaganego marginesu wypłacalności, 
przewidzianego w art. 37 ust. 3 i 4 owej 
dyrektywy, każde Państwo Członkowskie 
będzie stosować do zakładów ubezpieczeń, 
mających siedzibę na jego terytorium, 
przepisy art. 35-39 tej dyrektywy w 
związku z ich działalnością 
reasekuracyjną, jeżeli spełniony jest jeden 
z poniższych warunków:

1. Każde Państwo Członkowskie wymaga, 
by zakład ubezpieczeniowy, którego biuro 
kierownicze znajduje się na jego 
terytorium i które prowadzi działalność 
reasekuracyjną utworzyło, w odniesieniu 
do całej swojej działalności, minimalny 
fundusz gwarancyjny, zgodnie z art. 40 
dyrektywy 200./../EC [dyrektywa 
reasekuracyjna], jeśli spełniony jest jeden 
z następujących warunków: 

a) zebrane składki reasekuracyjne 
przekraczają 10% całości zebranych 
składek;

a) zebrane składki reasekuracyjne 
przekraczają 10% całości zebranych jego 
składek; 

b) zebrane składki reasekuracyjne 
przekraczają 500 000 euro;

b) zebrane składki reasekuracyjne 
przekraczają 50 000 000 euro;

c) rezerwy techniczne wynikające z 
zaakceptowanych umów reasekuracji 
przekraczają 10% wszystkich rezerw 
technicznych.

(c) rezerwy techniczne wynikające z jego
zaakceptowanych umów reasekuracji 
przekraczają 10% jego wszystkich rezerw 
technicznych.

2. Zakład ubezpieczeń, do którego ma 
zastosowanie ustęp 1, ustanawia, w 
odniesieniu do całej swojej działalności 
gospodarczej, minimalny fundusz 
gwarancyjny zgodnie z art. 40 dyrektywy 
200/../WE [dyrektywa reasekuracyjna].

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

* Dz.U. …..” 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 
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.
3. Jeśli Komisja postanowi, w oparciu o 
art. 56 ust. c dyrektywy 200./../WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady* 
[dyrektywa reasekuracyjna],o zwiększeniu 
kwot używanych do obliczenia 
wymaganego marginesu wypłacalności 
ustanowionego w art. 37 ust. 3 i 4 tej 
dyrektywy, każde Państwo Członkowskie
stosuje wobec takich zakładów 
ubezpieczeniowych, do których odnosi się 
ust. 1, postanowienia zawarte w art. 35-39 
tej dyrektywy w odniesieniu do ich 
bezpośrednich działań reasekuracyjnych.”

Poprawka 29
art. 57, pkt. 5 a (nowy)

art. 20 a, ust. 4 (dyrektywa 73/239/EWG) 

5a) W art. 20a, ust. 4 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„4. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
właściwe organy posiadają uprawnienia 
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pozwalające na zmniejszenie redukcji 
opartej na reasekuracji, do marginesu 
wypłacalności określonego zgodnie z art. 
16a, w przypadku jeśli:
a) charakter lub jakość umów 
reasekuracji uległy znacznej zmianie od 
ostatniego roku obrachunkowego;
b) nie istnieje przeniesienie ryzyka na 
podstawie umów reasekuracji lub jest ono 
nieznaczne”

Poprawka 30
art. 58, pkt. 2 a (nowy)

art. 21, ust. 1, wstęp (dyrektywa 92/49/EWG)

2a) W art. 21 ust. 1, wstęp otrzymuje 
następujące brzmienie:
"1. Państwo Członkowskie pochodzenia
może nie wydać zakładom 
ubezpieczeniowym zezwolenia na pokrycie 
ich technicznych rezerw i rezerw 
wyrównawczych aktywami innymi niż 
należące do następujących kategorii:”

Poprawka 31
art. 58, pkt. 2 b (nowy)

art. 21, ust. 1, punkt b, lit. f (dyrektywa 92/49/EWG)

2b) W art. 21 ust. 1 pkt. b, lit. f) otrzymuje 
następujące brzmienie: 
„f) należności reasekuratorów, łącznie z 
udziałem reasekuratorów w rezerwach 
technicznych oraz należności spółek 
celowych, o których mowa w art. 44b 
dyrektywy 200./../EWG [dyrektywa 
reasekuracyjna].”

Poprawka 32
art. 58, pkt. 2 c (nowy)

art. 21, ust. 1, akapit trzeci (dyrektywa 92/49/EWG)

2c) W art. 21 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje 
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następujące brzmienie:
„Włączenie aktywów lub kategorii 

aktywów wymienionych w pierwszym 
akapicie nie oznacza, że wszystkie te 
aktywa powinny być automatycznie 
akceptowane jako pokrycie dla rezerw 
technicznych. Państwo Członkowskie 
pochodzenia powinno ustanowić bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące warunków 
stosowania akceptowalnych aktywów.”

Poprawka 33
art. 58, pkt. 2 d (nowy)

art. 22, ust. 1, wstęp (dyrektywa 92/49/EWG)

2d) W art. 22 ust. 1 wstęp otrzymuje 
następujące brzmienie:

„1. W odniesieniu do aktywów 
pokrywających rezerwy techniczne i 
rezerwy na wyrównanie szkodowości, 
Państwo Członkowskie pochodzenia
wymaga od każdego zakładu 
ubezpieczeniowego, aby inwestował nie 
więcej niż:”

Poprawka 34
art. 58, pkt. 2 E (nowy)

art. 23, ust. 1, pkt. b, lit. f (dyrektywa 92/49/EWG)

2e) W art. 23 ust. 1 pkt. b, lit. f otrzymuje 
następujące brzmienie:

„f) należności reasekuratorów, łącznie z 
udziałem reasekuratorów w rezerwach 
technicznych oraz należności spółek 
celowych, o których mowa w art. 44b 
dyrektywy 200./../WE [dyrektywa 
reasekuracyjna].”

Poprawka 35
art. 58, pkt. 2 f (nowy)

art. 23, ust. 3 (dyrektywa 92/49/EEC)
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2f) W art. 23 ust. 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:

„3. Włączenie aktywów lub kategorii 
aktywów wymienionych w ust. 1 nie 
oznacza, że wszystkie te aktywa powinny 
być automatycznie akceptowane jako 
pokrycie dla rezerw technicznych.  
Państwo Członkowskie pochodzenia
powinno ustanowić bardziej szczegółowe 
przepisy dotyczące stosowania 
akceptowalnych aktywów.”

Poprawka 36
art. 59, pkt.7 a (nowy)

art. 28, ust. 2, pkt. a) i b) (dyrektywa 2002/83/EC)

7a) W art. 28 ust. 2 lit. a) akapit pierwszy 
należy dodać co następuje:

„Na wniosek z dołączoną dokumentacją 
pomocniczą, złożony przez zakład 
ubezpieczeń do właściwych organów 
Państwa Członkowskiego pochodzenia i
po uzgodnieniu z tymi organami, kwoty 
odzyskiwane od spółek celowych, 
określone w art. 44b dyrektywy 200././WE 
[dyrektywa reasekuracyjna] również mogą 
być odliczone jako retrocesja.”

Poprawka 37
art. 59, pkt.8

art. 28a (dyrektywa 2002/83/EC)

8) Dodaje się art. 28a w brzmieniu: 8) Dodany zostaje art. 28a w brzmieniu:
„Artykuł 28a

Margines wypłacalności dla zakładów 
ubezpieczeń na życie prowadzących 
działalność reasekuracyjną

„Artykuł 28a

Margines wypłacalności dla zakładów 
ubezpieczeń na życie prowadzących 
działalność reasekuracyjną

Jeżeli Komisja zdecyduje, zgodnie z art. 56 
ust. c dyrektywy 200./../WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady* [dyrektywa 
reasekuracyjna], zwiększyć kwoty 

1. Każde Państwo Członkowskie powinno 
zastosować wobec zakładów 
ubezpieczeniowych, których biuro 
kierownicze znajduje się na jego 
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wykorzystane do skalkulowania 
wymaganego marginesu wypłacalności, 
przewidzianego w art. 37 ust. 3 i 4, 
rodzime Państwa Członkowskie będą 
stosować przepisy art. 35-39 dyrektywy 
200./../WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady* [dyrektywa reasekuracyjna] w 
stosunku do zakładów ubezpieczeń na 
życie w związku z ich działalnością 
reasekuracyjną, jeżeli spełniony jest jeden 
z poniższych warunków

terytorium przepisy art. 35-39 dyrektywy 
200./../WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady* [dyrektywa reasekuracyjna] w 
stosunku do zakładów ubezpieczeń na 
życie w związku z ich działalnością 
reasekuracyjną, jeżeli spełniony jest jeden 
z poniższych warunków:

a) zebrane składki reasekuracyjne 
przekraczają 10% całości zebranych 
składek; 

a) zebrane składki reasekuracyjne 
przekraczają 10% całości zebranych 
składek; 

b) zebrane składki reasekuracyjne 
przekraczają 500 000 euro;

b) zebrane składki reasekuracyjne 
przekraczają 50 000 000 euro;; 

c) rezerwy techniczne wynikające z 
zaakceptowanych umów reasekuracji 
przekraczają 10% wszystkich rezerw 
technicznych.”

c) rezerwy techniczne wynikające z 
zaakceptowanych umów reasekuracji 
przekraczają 10% wszystkich rezerw 
technicznych.

2. Każde Państwo Członkowskie 
może zadecydować o zastosowaniu w 
stosunku do zakładów ubezpieczeń na 
życie, do których odnosił się ust. 1, i 
których siedziba zarządu mieści się na 
jego terytorium, przepisów art. 34 
dyrektywy 200/../WE [dyrektywa 
reasekuracyjna] 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
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.
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Każde Państwo Członkowskie dopilnuje, 
aby jego odpowiednie władze 
zweryfikowały separację przewidzianą w 
drugim akapicie

Poprawka 38
art. 59, pkt. 8 a (nowy)

art. 37, ust. 4 (dyrektywa 2002/83/EC)

9) Art. 37 ust. 4 uzyskuje następujące 
brzmienie:
„4. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
właściwe organy posiadają uprawnienia 
pozwalające na zmniejszenie redukcji 
opartej na reasekuracji do marginesu 
wypłacalności określonego zgodnie z art. 
28, w przypadku jeśli:
a) charakter lub jakość umów 
reasekuracyjnych uległy znacznej zmianie 
od poprzedniego roku finansowego;
b) transfer ryzyka związany z umowami 
reasekuracyjnym nie występuje lub 
występuje w ograniczonym stopniu.”

Poprawka 39
TYTUŁ IX i art. -61 (nowy)

TYTUŁ IX – POSTANOWIENIA 
KOŃCOWE 

TYTUŁ IX – POSTANOWIENIA
PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł -61 -
Prawo nabyte przez istniejące zakłady 
reasekuracyjne

1. Zakłady reasekuracyjne będące 
przedmiotem niniejszej dyrektywy, którym 
wydano zezwolenie lub nadano 
uprawnienia do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej zgodnie z 
postanowieniami Państw Członkowskich, 
w których posiadają swoją siedzibę 
zarządu przed datą wejścia w życie tej 
dyrektywy, powinny otrzymać zezwolenie 
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zgodnie z art. 3. 
Są jednak zobligowane do działania w 
zgodzie z postanowieniami tej dyrektywy, 
dotyczącymi kontynuowania działalności 
reasekuracyjnej oraz z wymaganiami 
ustanowionymi w art. 6 lit. a), c) i d), art. 
7, 8 i 12 oraz art. 32 – 41, począwszy od 
daty wprowadzenia w życie praw, 
rozporządzeń i postanowień 
administracyjnych potrzebnych do 
działania zgodnie z niniejszą dyrektywą, o 
których mowa w art. 61 ust. 1.
2. Państwa Członkowskie mogą 
przydzielić zakładom reasekuracyjnym, o 
których mowa w ust. 1 i które w chwili 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy nie 
działają zgodnie z art. 6 ust. a, art. 7, 8 i 
art. 32 - 40 okres czasu do ….*, aby mogły 
one zacząć działać zgodnie z takimi 
wymogami.
* 12 miesięcy od daty, o której mowa w 
art. 61 ust. 1

Poprawka 40
art. -61 A (nowy)

Artykuł -61a -
Zamknięcie działalności przez zakłady 
reasekuracyjne

1. Przedsiębiorstwa reasekuracyjne, które 
przed ….* zaprzestały podpisywania 
nowych umów i zarządzają jedynie 
istniejącym portfelem w celu zakończenia 
działalności nie są objęte niniejszą 
dyrektywą.

2. Państwa Członkowskie sporządzają 
listę przedmiotowych zakładów 
reasekuracyjnych i komunikują ją innym 
Państwom Członkowskim. 

* data, o której mowa w art. 61 ust. 1.
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Poprawka 41
art. -61 B (nowy)

Artykuł -61b -
Okres przejściowe dla art. 57 ust. 3 i 59 
ust. 6
Państwo Członkowskie może przełożyć 
wprowadzenie postanowień zawartych w 
art. 57 ust. 3 tej dyrektywy, 
poprawiającym art. 15 ust. 3 dyrektywy 
73/239/EWG i postanowień zawartych w 
art. 59 ust. 6 tej dyrektywy, 
poprawiającym art. 20 ust. 4 dyrektywy 
2002/83/WE, do ….*
* 12 miesięcy od daty, o której mowa w 
art. 61 ust. 1.

Poprawka 42
art. 61, PARAGRAPH 1

1) Państwa Członkowskie wprowadzą w 
życie prawa, rozporządzenia i 
postanowienia administracyjne potrzebne 
do wypełnienia przepisów tej dyrektywy 
najpóźniej w ciągu… Powinny one 
niezwłocznie przekazać Komisji treść tych 
postanowień i tabelę korelacji pomiędzy 
tymi postanowieniami i niniejszą 
dyrektywą.

1) Państwa Członkowskie wprowadzą w 
życie prawa, rozporządzenia i 
postanowienia administracyjne potrzebne
do wypełnienia przepisów tej dyrektywy 
najpóźniej w ciągu…*. Powinny one 
niezwłocznie przekazać Komisji treść tych 
postanowień i tabelę korelacji pomiędzy 
tymi postanowieniami i niniejszą 
dyrektywą.

* 24 miesięcy od daty wejścia w życie

Poprawka 43
ANNEX I

Formy przedsiębiorstw reasekuracyjnych: Formy przedsiębiorstw reasekuracyjnych:

– w przypadku Królestwa Belgii: „société 
anonyme/naamloze vennootschap”, 
„société en commandite par 
actions/commanditaire vennootschap 
op aandelen”, „association 
d'assurance mutuelle/onderlinge 
verzekeringsvereniging”, „société 
coopérative/coöperatieve

– w przypadku Królestwa Belgii: „société 
anonyme/naamloze vennootschap”, 
„société en commandite par 
actions/commanditaire vennootschap 
op aandelen”, „association 
d'assurance mutuelle/onderlinge 
verzekeringsvereniging”, „société 
coopérative/coöperatieve
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vennootschap”;
– w przypadku Królestwa Danii: 

„aktieselskaber”, „gensidige 
selskaber”;

– w przypadku Republiki Federalnej 
Niemiec: „Aktiengesellschaft“, 
„Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit”, „Öffentlich-
rechtliches 
Wettbewerbsversicherungsunternehme
n”;

– w przypadku Republiki Francuskiej: 
„société anonyme”, „société 
d'assurance mutuelle”, „institution de 
prévoyance régie par le code de la 
sécurité sociale”, „institution de 
prévoyance régie par le code rural” i 
„mutuelles régies par le code de la 
mutualité”;

– w przypadku Irlandii: incorporated 
companies limited by shares or by 
guarantee or unlimited;

– w przypadku Republiki Włoskiej:
„societŕ per azioni”;

– w przypadku Wilekiego Księstwa 
Luksemburga: „société anonyme”;

– w przypadku Królestwa Niderlandów: 
„naamloze vennootschap”, 
„onderlinge waarborgmaatschappij”;

– w przypadku Zjednoczonego 
KrólestwaWielkiej Brytanii i Irlandii 
Pólnocnej: incorporated companies 
limited by shares or by guarantee or 
unlimited, societies registered under 
the Industrial and Provident Societies 
Acts, societies registered under the 
Friendly Societies Acts, „the 
association of underwriters known as 
Lloyd's”;

– w przypadku Republiki Greckiej: 
„ανώνυμη εταιρία”, 
„αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός”;

– w przypadku Królestwa Hiszpanii: 
„sociedad anónima”;

vennootschap”;
– w przypadku Republiki Czech: 

„akciová společnost”;
– w przypadku Królestwa Danii: 

„aktieselskaber”, „gensidige 
selskaber”;

– w przypadku Republiki Federalnej 
Niemiec: „Aktiengesellschaft“, 
„Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit”, „Öffentlich-
rechtliches 
Wettbewerbsversicherungsunternehme
n”;

– w przypadku Republiki Estonii: 
„aktsiaselts”;

– w przypadku Republiki Grecji: 
„ανώνυμη εταιρία”, 
„αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός”;

– w przypadku Królestwa Hiszpanii: 
„sociedad anónima”;

– w przypadku Republiki Francuskiej: 
„société anonyme”, „société 
d'assurance mutuelle”, „institution de 
prévoyance régie par le code de la 
sécurité sociale”, „institution de 
prévoyance régie par le code rural” i 
„mutuelles régies par le code de la 
mutualité”;

– w przypadku Irlandii: incorporated 
companies limited by shares or by 
guarantee or unlimited;

– w przypadku Republiki Włoskiej: 
„societŕ per azioni”;

– w przypadku Republiki Cypru:
– w przypadku Republiki Łotwy: „akciju 

sabiedrība”, „sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību”;

– w przypadku Republiki Litwy: „akcinė 
bendrovė”, „uždaroji akcinė 
bendrovė”;

– w przypadku Wielkiego Księstwa 
Luksemburga: „société anonyme”, 
„société en commandite par actions”, 
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– w przypadku Republiki Portugalii: 
„sociedade anónima”, „mútua de 
seguros”;

– w przypadku Republiki Austrii: 
„Aktiengesellschaft”, 
„Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit”;

– w przypadku Republiki Finlandii: 
„keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt 
försäkringsbolag”, „vakuutusosake-
yhtiö/försäkringsaktiebolag”, 
„vakuutusyhdistys/försäkrings-
förening”;

– w przypadku Królestwa Szwecji: 
„försäkringsaktiebolag”, „ömsesidigt 
försäkringsbolag”, '”

„association d’assurances mutuelles”, 
„société coopérative”;

– w przypadku Republiki Węgier: 
'biztosító részvénytársaság', 'biztosító 
szövetkezet', 'harmadik országbeli 
biztosító magyarországi fióktelepe';

– w przypadku Republiki Malty: „limited
liability company”;

– w przypadku Królestwa Niderlandów: 
„naamloze vennootschap”, 
„onderlinge waarborgmaatschappij”;

– w przypadku Republiki Austrii: 
„Aktiengesellschaft”, 
„Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit”;

– w przypadku Rzeczpospolitej Polskiej: 
„spółka akcyjna”, „towarzystwo 
ubezpieczeń wzajemnych”;

– w przypadku Republiki Portugalii: 
„sociedade anónima”, „mútua de 
seguros”;

– w przypadku Republiki Słowenii: 
„delniška družba”;

– w przypadku Republiki Słowacji: 
„akciová spoločnost”;

– w przypadku Republiki Finlandii: 
„keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt 
försäkringsbolag”, „vakuutusosake-
yhtiö/försäkringsaktiebolag”, 
„vakuutusyhdistys/försäkrings-
förening”;

– w przypadku Królestwa Szwecji: 
„försäkringsaktiebolag”, „ömsesidigt 
försäkringsbolag”;

– w przypadku Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: 
incorporated companies limited by 
shares or by guarantee or unlimited, 
societies registered under the 
Industrial and Provident Societies 
Acts, societies registered or 
incorporated under Friendly Societies 
Act, „the association of underwriters 
known as Lloyd's”;
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EXPLANATORY STATEMENT

It should be recognised that the work of the Council and the Commission in bringing positive 
proposals for outcomes of this directive has been exemplary, matched only by the co-
operation of both the Netherlands and Luxembourg presidencies in working with the 
Parliament to attempt a resolution of issues in the first reading.

About Reinsurance

Reinsurance is insurance for insurers. It steps in when an insurance undertaking is facing 
differences between prediction1 and reality, a gap that is known as underwriting (actuarial) 
risk.

Reinsurance allows direct insurers to free themselves from the part of a risk that exceeds their 
underwriting capacity, which they can not bear alone. It can help a company reduce its 
probability of ruin and thus plays an important part in risk management and long term 
stability of financial systems.

Reinsurance undertakings also contribute to increased liquidity in financial markets by freeing 
equity that was tied up to cover risk thus increasing capital available to insurance companies. 
Furthermore, they participate in financial markets' activities, mainly through the management 
of their assets.2

Some Outstanding Issues

Some issues remain contentious with the industry in particular, the key issue of the treatment 
of life and non-life reinsurance. The proposal for a 3per mill capital charge on life insurance 
contracts is excessive. The non-life calculation method may be a more acceptable 
compromise.

Another issue is the use of collateral to secure reinsurance contracts. This is no longer an 
effective regulatory tool and represents an inefficient use of capital, which could otherwise be 
released into the wider economy thereby potentially contributing to the goals of the Lisbon 
Strategy.

Furthermore, the proposal for minimum capital requirements for captive reinsurance entities 
is excessive, but again, industrial interests have indicted their willingness to accept it in the 
context of an overall compromise.

International Dimension

Globally, there are approximately around 250 reinsurance entities in 50 countries with 

  
1 Prediction: insurers set premium rates by prediction of future losses. They can predict the total annual loss to be expected 
for a group much more accurately than for an individual, then distributes the projected losses among those insured, thereby 
determining the premium.
2 For the reinsurer to honour its financial obligations and to make profit, it needs to combine underwriting (examining and 
pricing risk) with asset management (investing received premiums) as well as capital management (for unexpected losses that 
can not be covered by premiums or asset management income).
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business volume of over 170 billion USD of reinsurance premiums. Over 30 per cent of it is 
created by only 5 top reinsurance companies, all of them European, while most of the 
premiums originate in North America.1

Collateral requirements placed on EU reinsurers in the US bring about massive costs for those 
companies, thereby distorting competition. The continued existence of collateral arrangements 
in some EU markets and the lack of single market arrangements make it impossible for these 
companies to mount an effective challenge to this anti-competitive practice. 

This represents a significant barrier to entry for all EU reinsurance entities to those markets 
and engenders massive costs to those who do operate in these markets.

Ten biggest reinsurance companies in 2003

Ranking Rating Name Country NRWP**

(USD m)

ASF***

(USD m)

1 A+ Munich Re Co. Germany 25 489 31 370

2 AA Swiss Re Co. Switzerland 14 004 9 154

3 A Lloyd's UK 7 818 20 611

4 AA- Hannover Rueck-AG Germany 4 663 3 834

5 AA- Allianz AG Germany 4 662 55 147

6 AAA General Re Corp. US 3 073 5 435

7 AA- Everest Re Co. US 2 966 1 716

8 AA Transatlantic Re Co. US 2 945 1 851

9 AA Swiss Re Life and Health 

America Inc

US 2 839 2 110

10 A+ GE Frankona Rueck AG Germany 2 629 1 457

Source: Standard and Poor, Ten Years of Global Reinsurance Highlights, 7 February 2005
**NRWP - net reinsurance premiums written (life + non-life)
***ASF - adjusted shareholders' funds (difference between company's assets and liabilities)

Non-life reinsurance dominates the industry, comprising more than 80% of overall premiums. 
Life insurance business consists mostly of savings and therefore has a small risk component 
and smaller need for reinsurance.

In addition to professional reinsurers, a number of large direct insurance companies write 
reinsurance business. As for special types of risks, insurance pools (such as nuclear insurance 
pools) have been created.

  
1 Over 70 percent of premiums originate in North America, followed by Western Europe (49 per cent) and Asia (14 per 
cent). (Swiss Re Economic Research and Consulting, in "Understanding reinsurance", 2004)
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The dyrektywaand why it is necessary?

Currently there is a fragmented market, which needs integration under a common set of rules. 

Due to limitation of reinsurers to B2B transactions, the reinsurance industry has for a long 
time escaped the public eye as well as the levels of supervision and regulation enforced in 
direct insurance business. Due to highly exposed risk, catastrophe risk and other hazardous 
business taken over by reinsurers, a pan-European system based on prudent supervision has 
become a necessity.

Although a possibility for voluntary disclosure of reinsurance information has been discussed 
in the process of drafting and consultation of new legislation, the new regulatory system is 
based on a current direct insurance supervision rules (fast track solution). It has three main 
features:

1-Mutual recognition of the supervision in the Member State where the insurance undertaking 
is licensed. The Home Member State supervisory authority will have sole competence for 
prudential supervision of reinsurance undertaking within the EU.

2-Mandatory licensing system as established with the third insurance directive. It has been 
chosen over a voluntary passport system.

3-Quantitative solvency requirements in line with those of direct insurance, but due to higher 
volatility and less supervision in reinsurance, the proposal incorporates a possibility to 
increase the margin up to 50% for non-life reinsurance through comitology.

Transition and Application

In order for countries with differing regulatory systems to promote the change in an orderly 
fashion a period of 24 months for application could be allowed with an additional 12 months 
for transition to effect the practical changes required for the market.

However, any transition period established in respect of the taking of collateral must be 
considered wholly independently of the wider review of insurance solvency.
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