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Poprawka 289
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt –1 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–1) Kryzys finansowy, który wystąpił w 
2007 i 2008 r., ujawnił istotne braki 
w nadzorze finansowym, zarówno 
w poszczególnych przypadkach, jak i 
w podejściu do systemu finansowego jako 
całości. Nadzór oparty na modelach 
krajowych nie nadąża za globalizacją 
finansową i sytuacją, w której europejskie 
rynki finansowe są zintegrowane 
i połączone, a liczne instytucje finansowe 
działają na szczeblu transgranicznym. 
Kryzys ujawnił braki w zakresie 
współpracy, koordynacji, spójnego 
stosowania przepisów UE i zaufania 
pomiędzy właściwymi organami 
krajowymi.

Or. fr

Uzasadnienie

Horyzontalny punkt preambuły: Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, dyrektywa zbiorcza I.

Poprawka 290
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt –1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1a) W wielu rezolucjach przyjętych przed 
kryzysem finansowym i w czasie jego 
trwania Parlament wzywał do bardziej 
zintegrowanego europejskiego nadzoru, 
aby zapewnić rzeczywiste równe szanse 
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dla wszystkich podmiotów na szczeblu 
unijnym, oraz by nadzór ten 
odzwierciedlał postępującą integrację 
rynków finansowych w Unii (w rezolucji z 
dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie 
komunikatu Komisji dotyczącego 
wprowadzania ram dla rynków 
finansowych: plan działania, z dnia 21 
listopada 2002 r. w sprawie zasad nadzoru 
ostrożnościowego w Unii Europejskiej, z 
dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie polityki 
usług finansowych (2005–2010) – białej 
księgi, z dnia 23 września 2008 r. z 
zaleceniami dla Komisji w sprawie 
funduszy hedgingowych i niepublicznego 
rynku kapitałowego oraz z dnia 9 
października 2008 r. z zaleceniami dla 
Komisji w sprawie działań następczych w 
związku z metodą Lamfalussy’ego: 
przyszła struktura nadzoru, a atkże w 
stanowiskach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w 
sprawie zmienionego wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II) oraz z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie agencji 
ratingowych). 

Or. fr

Uzasadnienie

Horyzontalny punkt preambuły: Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, dyrektywa zbiorcza I.

Poprawka 291
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt –1b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1b) W listopadzie 2008 r. Komisja 
upoważniła grupę wysokiego szczebla, 
której przewodzi Jacques de Larosière, do 
sformułowania zaleceń dotyczących 
sposobu wzmocnienia europejskich 
uzgodnień nadzorczych w celu 
zapewnienia lepszej ochrony obywatelom 
UE i odbudowania zaufania do systemu 
finansowego. W swoim sprawozdaniu 
końcowym przedstawionym dnia 25 lutego 
2009 r. („Sprawozdanie grupy de 
Larosière’a”) grupa wysokiego szczebla 
zaleciła wzmocnienie ram nadzorczych w 
celu zmniejszenia ryzyka i ciężaru 
przyszłych kryzysów finansowych. W 
raporcie zalecono dogłębne reformy 
struktury nadzorczej sektora finansowego 
w Unii. W sprawozdaniu grupy de 
Larosière’a zalecano również utworzenie 
Europejskiego Systemu Nadzoru 
Finansowego (ESNS) złożonego z 
europejskich organów nadzoru (ESA) –
po jednym w sektorach bankowości, 
papierów wartościowych i pracowniczych 
systemów emerytalnych – oraz 
Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Horyzontalny punkt preambuły: Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, dyrektywa zbiorcza I.

Poprawka 292
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt –1c preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1c) Stabilność finansowa jest warunkiem 
wstępnym dostarczania przez realną 
gospodarkę miejsc pracy, kredytów i 
zapewniania wzrostu. Kryzys finansowy 
ujawnił istotne braki w nadzorze 
finansowym, który nie był w stanie 
przewidzieć negatywnych zmian o 
charakterze makroostrożnościowym i 
zapobiec nagromadzeniu się nadmiernego 
ryzyka w sektorze finansowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Horyzontalny punkt preambuły: Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, dyrektywa zbiorcza I.

Poprawka 293
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W konkluzjach z dnia 18 i 19 czerwca 
2009 r. Rada Europejska zaleciła 
utworzenie europejskiego systemu 
nadzoru finansowego obejmującego trzy 
nowe europejskie organy nadzoru. Celem 
systemu powinno być podwyższenie 
jakości i zwiększenie spójności nadzoru 
krajowego, wzmocnienie nadzoru nad 
grupami transgranicznymi i utworzenie 
wspólnego europejskiego regulaminu 
mającego zastosowanie do wszystkich 
instytucji finansowych na rynku 
wewnętrznym. Rada Europejska 
podkreśliła, że ESA powinien również 
mieć uprawnienia nadzorcze w 
odniesieniu do agencji ratingowych i 
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zwróciła się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych propozycji objaśniających, w 
jaki sposób ESNF mógłby odegrać 
decydującą rolę w sytuacjach 
kryzysowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Horyzontalny punkt preambuły: Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, dyrektywa zbiorcza I.

Poprawka 294
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W celu zapewnienia efektywnego 
funkcjonowania Europejskiego Systemu 
Nadzoru Finansowego (ESNF) niezbędne 
są zmiany przepisów unijnych w dziedzinie 
funkcjonowania trzech wymienionych 
urzędów nadzoru. Zmiany te dotyczą 
określenia zakresu niektórych uprawnień 
ESA, uwzględnienia niektórych uprawnień 
w aktualnych procesach ustanowionych w 
odpowiednich przepisach unijnych oraz 
wprowadzenia zmian w celu zapewnienia 
ich sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania w kontekście ESNF.

(2) W celu zapewnienia efektywnego 
funkcjonowania Europejskiego Systemu 
Nadzoru Finansowego (ESNF) niezbędne 
są zmiany przepisów unijnych w dziedzinie 
funkcjonowania trzech wymienionych 
urzędów nadzoru. Zmiany te dotyczą 
określenia zakresu niektórych uprawnień 
ESA, uwzględnienia niektórych uprawnień 
w aktualnych procesach ustanowionych w 
odpowiednich przepisach unijnych, 
wprowadzenia zmian w celu zapewnienia 
ich sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania w kontekście ESNF oraz 
budżetu w pełni finansowanego ze 
środków wspólnotowych. Z uwagi na to, 
że ESA powierzane są nowe zadania, jego 
budżet powinien zostać jak najszybciej 
odpowiednio dostosowany, tak aby 
umożliwić temu systemowi realizację jego 
nowych zadań.

Or. en
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Poprawka 295
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W celu zapewnienia efektywnego 
funkcjonowania Europejskiego Systemu 
Nadzoru Finansowego (ESNF) niezbędne 
są zmiany przepisów unijnych w dziedzinie 
funkcjonowania trzech wymienionych 
urzędów nadzoru. Zmiany te dotyczą 
określenia zakresu niektórych uprawnień 
ESA, uwzględnienia niektórych uprawnień 
w aktualnych procesach ustanowionych w 
odpowiednich przepisach unijnych oraz 
wprowadzenia zmian w celu zapewnienia 
ich sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania w kontekście ESNF.

(2) W celu zapewnienia efektywnego 
funkcjonowania Europejskiego Systemu 
Nadzoru Finansowego (ESNF) – który 
umożliwia m.in. stworzenie właściwych 
warunków dla długoterminowych 
inwestycji – niezbędne są zmiany 
przepisów unijnych w dziedzinie 
funkcjonowania trzech wymienionych 
urzędów nadzoru. Zmiany te dotyczą 
określenia zakresu niektórych uprawnień 
ESA, uwzględnienia niektórych uprawnień 
w aktualnych procesach ustanowionych w 
odpowiednich przepisach unijnych oraz 
wprowadzenia zmian w celu zapewnienia 
ich sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania w kontekście ESNF. Jeśli 
uprawnienia Europejskich Urzędów 
Nadzoru miałyby ulec zmianie, 
przydzielony im budżet powinien zostać 
odpowiednio zmodyfikowany.

Or. fr

Poprawka 296
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Oprócz ustanowienia trzech ESA 
należy opracować jednolity zbiór 
przepisów w celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania, co 
przyczyni się do bardziej efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Rozporządzenia ustanawiające ESNF 

(3) Oprócz ustanowienia trzech ESA 
należy opracować jednolity zbiór 
przepisów w celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania, co 
przyczyni się do bardziej efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Rozporządzenia ustanawiające ESNF 
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przewidują prawo ESA do opracowywania 
projektów standardów technicznych w 
obszarach szczegółowo określonych w 
odpowiednich przepisach i przedstawiania 
ich Komisji w celu przyjęcia zgodnie z art. 
290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) w drodze aktów 
delegowanych lub aktów wykonawczych. 
Podczas gdy w dyrektywie …/… 
[dyrektywa zbiorcza I] określono pierwszy 
zbiór tych obszarów, w niniejszej 
dyrektywie należy określić dalsze obszary, 
w szczególności w odniesieniu do
dyrektywy 2003/71/WE i dyrektywy
2009/138/WE, bez uszczerbku dla 
możliwości uwzględnienia w przyszłości 
kolejnych obszarów.

przewidują prawo ESA do opracowywania 
projektów standardów technicznych w 
obszarach szczegółowo określonych w 
odpowiednich przepisach i przedstawiania 
ich Komisji w celu przyjęcia zgodnie z art. 
290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) w drodze aktów 
delegowanych lub aktów wykonawczych. 
Podczas gdy w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 
24 listopada 2010 r. w odniesieniu do 
uprawnień Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego), Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych) oraz Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych) określono pierwszy zbiór
tych obszarów, w niniejszej dyrektywie 
należy określić dalsze obszary, w 
szczególności w odniesieniu do dyrektyw 
2002/92/WE, 2003/71/WE i 2009/138/WE, 
bez uszczerbku dla możliwości 
uwzględnienia w przyszłości kolejnych 
obszarów. Dyrektywa 2003/41/WE, w 
odniesieniu do której przed końcem 
2012 r. Komisja powinna przedstawić 
wniosek dotyczący przeglądu, nie powinna 
wchodzić w zakres niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu dyrektywy 2003/41/WE w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi 
instytucjami i przesłała wniosek o poradę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, w którym uwzględniono marginesy wypłacalności 
dla funduszy emerytalnych. We wniosku o poradę zawarto odpowiednią ocenę skutków. 
Będzie on również stanowił wkład w prace nad drugą dyrektywą w sprawie instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych, która ma zostać przyjęta w trzecim kwartale 
2012 r.
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Poprawka 297
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Oprócz ustanowienia trzech ESA 
należy opracować jednolity zbiór 
przepisów w celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania, co 
przyczyni się do bardziej efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Rozporządzenia ustanawiające ESNF 
przewidują prawo ESA do opracowywania 
projektów standardów technicznych w 
obszarach szczegółowo określonych w 
odpowiednich przepisach i przedstawiania 
ich Komisji w celu przyjęcia zgodnie z art. 
290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) w drodze aktów 
delegowanych lub aktów wykonawczych. 
Podczas gdy w dyrektywie …/… 
[dyrektywa zbiorcza I] określono pierwszy 
zbiór tych obszarów, w niniejszej 
dyrektywie należy określić dalsze obszary, 
w szczególności w odniesieniu do 
dyrektywy 2003/71/WE i dyrektywy 
2009/138/WE, bez uszczerbku dla 
możliwości uwzględnienia w przyszłości 
kolejnych obszarów.

(3) Oprócz ustanowienia trzech ESA 
należy opracować jednolity zbiór 
przepisów w celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania, co 
przyczyni się do jeszcze bardziej 
efektywnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i skuteczniejszego 
wdrażania nadzoru na szczeblu mikro. 
Rozporządzenia ustanawiające ESNF 
przewidują prawo ESA do opracowywania 
projektów standardów technicznych w 
obszarach szczegółowo określonych w 
odpowiednich przepisach i przedstawiania 
ich Komisji w celu przyjęcia zgodnie z art. 
290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) w drodze aktów 
delegowanych lub aktów wykonawczych. 
Podczas gdy w dyrektywie …/… 
[dyrektywa zbiorcza I] określono pierwszy 
zbiór tych obszarów, w niniejszej 
dyrektywie należy określić dalsze obszary, 
w szczególności w odniesieniu do 
dyrektywy 2003/71/WE i dyrektywy 
2009/138/WE, bez uszczerbku dla 
możliwości uwzględnienia w przyszłości 
kolejnych obszarów.

Or. lt

Poprawka 298
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Oprócz ustanowienia trzech ESA (3) Oprócz ustanowienia trzech ESA 
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należy opracować jednolity zbiór 
przepisów w celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania, co 
przyczyni się do bardziej efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Rozporządzenia ustanawiające ESNF 
przewidują prawo ESA do opracowywania 
projektów standardów technicznych w 
obszarach szczegółowo określonych w 
odpowiednich przepisach i przedstawiania 
ich Komisji w celu przyjęcia zgodnie z art. 
290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) w drodze aktów 
delegowanych lub aktów wykonawczych. 
Podczas gdy w dyrektywie …/… 
[dyrektywa zbiorcza I] określono pierwszy 
zbiór tych obszarów, w niniejszej 
dyrektywie należy określić dalsze obszary, 
w szczególności w odniesieniu do 
dyrektywy 2003/71/WE i dyrektywy 
2009/138/WE, bez uszczerbku dla 
możliwości uwzględnienia w przyszłości 
kolejnych obszarów.

należy opracować jednolity zbiór 
przepisów w celu zapewnienia spójnej
harmonizacji i jednolitego stosowania, co 
przyczyni się do jeszcze bardziej 
efektywnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i skuteczniejszego 
wdrażania nadzoru na szczeblu mikro. 
Rozporządzenia ustanawiające ESNF 
przewidują prawo ESA do opracowywania 
projektów standardów technicznych w 
obszarach szczegółowo określonych w 
odpowiednich przepisach i przedstawiania 
ich Komisji w celu przyjęcia zgodnie z art. 
290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) w drodze aktów 
delegowanych lub aktów wykonawczych. 
Podczas gdy w dyrektywie …/… 
[dyrektywa zbiorcza I] określono pierwszy 
zbiór tych obszarów, w niniejszej 
dyrektywie należy określić dalsze obszary, 
w szczególności w odniesieniu do 
dyrektywy 2003/71/WE i dyrektywy 
2009/138/WE, bez uszczerbku dla 
możliwości uwzględnienia w przyszłości 
kolejnych obszarów.

Or. lt

Poprawka 299
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Prace nad stworzeniem środków 
wykonawczych na mocy dyrektywy 
Wypłacalność II, a także związane z nimi 
konsultacje są na zaawansowanym etapie, 
w związku z czym – w interesie ich 
szybkiego wdrożenia – należy zakończyć 
tworzenie tych środków wykonawczych. 
Wynikające z nich dostosowania powinny 
podlegać procedurze określonej dla aktów 
delegowanych i regulacyjnych standardów 
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technicznych, jak przewidziano w 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 300
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Z uwagi na rozległy charakter 
aktów wykonawczych Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie powinno 
przysługiwać prawo wyrażenia sprzeciwu 
wobec aktu delegowanego lub 
regulacyjnego standardu technicznego w 
terminie trzech miesięcy od daty 
zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady powinno być 
możliwe przedłużenie tego okresu o 
kolejne trzy miesiące.

Or. en

Poprawka 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Nowa struktura nadzoru stworzona 
przez ESNF będzie wymagać ścisłej 
współpracy krajowych organów nadzoru z 
ESA. Zmiany odpowiednich przepisów 
powinny zapewnić, że nie będzie 
przeszkód prawnych uniemożliwiających 
wykonywanie zobowiązań w zakresie 
przekazywania informacji określonych w 
rozporządzeniach ustanawiających ESA, 

(15) Nowa struktura nadzoru stworzona 
przez ESNF będzie wymagać ścisłej 
współpracy krajowych organów nadzoru z 
ESA. Zmiany odpowiednich przepisów 
powinny zapewnić, że nie będzie 
przeszkód prawnych uniemożliwiających 
wykonywanie zobowiązań w zakresie 
przekazywania informacji określonych w 
rozporządzeniach ustanawiających ESA
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których dotyczy wniosek Komisji. oraz że dostarczanie danych nie prowadzi 
do rozrostu zbędnej biurokracji.

Or. hu

Poprawka 302
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Kompletny wykaz aktywów 
zakładów ma podstawowe znaczenie dla 
organów nadzoru pod względem 
odpowiedniej oceny ryzyka finansowego. 
Jest to szczególnie ważne na mocy 
dyrektywy 2009/138/WE, ponieważ 
zakłady mogą swobodnie podejmować 
decyzje dotyczące inwestycji zgodnie z 
zasadą „ostrożnego inwestora”. Państwa 
członkowskie powinny zatem mieć 
możliwość wymagania od zakładów 
ubezpieczeń i reasekuracji przedkładania 
organom nadzoru pełnego wykazu 
aktywów z wyszczególnieniem pozycji, jeśli 
tego typu informacje są niezbędne do 
skutecznego pełnienia przez właściwe 
organy roli nadzorczej.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany przez EIOPA szablon wykazu aktywów, mający formę szczegółowej listy 
inwestycji, zawiera informacje, które mają podstawowe znaczenie dla celów nadzoru na mocy 
dyrektywy Wypłacalność II. Tego rodzaju wykaz umożliwia dokonanie prawidłowej oceny 
ryzyka finansowego, co jest o tyle ważne w ramach dyrektywy Wypłacalność II, że zakłady 
będą miały swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji zgodnie z zasadą 
„ostrożnego inwestora”.

Poprawka 303
Corien Wortmann-Kool
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu umożliwienia zakładom 
ubezpieczeń i zakładom reasekuracji 
spójnego ustalania wartości rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych na 
podstawie dyrektywy 2009/138/WE organ 
centralny musi regularnie opracowywać, 
aktualizować i publikować pewne 
informacje techniczne związane ze 
strukturą czasową stóp procentowych 
papierów wartościowych pozbawionych 
ryzyka uwzględniające obserwacje 
dokonane na rynku finansowym. Z uwagi 
na techniczny i ubezpieczeniowy charakter 
tych zadań powinny one być wykonywane 
przez EIOPA.

(17) W celu umożliwienia zakładom 
ubezpieczeń i zakładom reasekuracji 
spójnego ustalania wartości rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych na 
podstawie dyrektywy 2009/138/WE organ 
centralny musi regularnie opracowywać, 
aktualizować i publikować pewne 
informacje techniczne związane ze 
strukturą czasową stóp procentowych 
papierów wartościowych pozbawionych 
ryzyka, uwzględniając obserwacje 
dokonane na rynku finansowym. Sposób, w 
jaki określa się strukturę czasową stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka, powinien być na 
tyle przejrzysty, aby zakłady ubezpieczeń i 
reasekuracji mogły stosować tę strukturę 
czasową w swoich strategiach zarządzania 
ryzykiem. Z uwagi na techniczny i 
ubezpieczeniowy charakter tych zadań 
powinny one być wykonywane przez 
EIOPA.

Or. en

Poprawka 304
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Podczas tworzenia nowego systemu 
ostrożnościowego należy unikać 
niepożądanego wpływu na sposób 
traktowania działalności ubezpieczeniowej 
z gwarancjami długoterminowymi. 
Zakłócenia rynku i wpływ na istniejące 
produkty muszą być ograniczone do 
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takiego zakresu, w jakim nie da się ich 
uniknąć. W tym względzie szczególną 
uwagę należy zwrócić na to, by uniknąć 
sztucznej zmienności rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych i dopuszczalnych 
środków własnych przekraczających 
wymogi kapitałowe. Należy do tego dążyć 
przede wszystkim poprzez wczesne 
rozpoczęcie ekstrapolacji odpowiedniej 
struktury czasowej stóp procentowych 
papierów wartościowych pozbawionych 
ryzyka. Przy przyjmowaniu aktów 
delegowanych i aktów wykonawczych 
Komisja powinna również dopilnować, 
aby ciągłość i dalszy rozwój działalności 
ubezpieczeniowej z gwarancjami 
długoterminowymi nie zostały 
ograniczone.

Or. en

Poprawka 305
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zapewnienia harmonizacji 
dostarczania niektórych danych 
technicznych na potrzeby kapitałowego 
wymogu wypłacalności w oparciu o 
standardowy wzór, na przykład w celu 
umożliwienia stosowania 
zharmonizowanych rodzajów podejścia do 
wykorzystania ratingów, należy 
przydzielić EIOPA określone zadania. 
Szczegółowy sposób wykonywania tych 
zadań należy doprecyzować w środkach, 
które mają być przyjęte w drodze aktu 
delegowanego.

(18) W celu zapewnienia harmonizacji 
dostarczania niektórych danych 
technicznych na potrzeby kapitałowego 
wymogu wypłacalności w oparciu o 
standardowy wzór należy przydzielić 
EIOPA określone zadania. Szczegółowy 
sposób wykonywania tych zadań należy 
doprecyzować w środkach, które mają być 
przyjęte w drodze aktu delegowanego.

Or. en
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Poprawka 306
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Należy zachęcać do zwiększania 
spójności systemów wypłacalności 
opartych na analizie ryzyka na skalę 
międzynarodową. Aby uwzględnić fakt, że 
niektóre państwa trzecie mogą 
potrzebować więcej czasu na dostosowanie 
i wdrożenie systemu wypłacalności w pełni 
spełniającego kryteria uznania go za 
równoważny, konieczne jest umożliwienie, 
aby środki przyjęte przez Komisję w 
drodze aktu delegowanego określały 
uzgodnienia przejściowe dotyczące
traktowania takich systemów państw 
trzecich, zwłaszcza w przypadkach, w 
których podjęto publiczne zobowiązanie 
do harmonizacji z systemem
równoważnym z dyrektywą 2009/138/WE.

(22) Należy zachęcać do zwiększania 
spójności systemów wypłacalności 
opartych na analizie ryzyka na skalę 
międzynarodową. Aby uwzględnić fakt, że 
niektóre państwa trzecie mogą 
potrzebować więcej czasu na dostosowanie 
i wdrożenie systemu wypłacalności w pełni 
spełniającego kryteria uznania go za 
równoważny, konieczne jest określenie 
warunków dotyczących traktowania takich 
systemów państw trzecich, tak aby te 
państwa trzecie zostały uznane za czasowo 
równoważne. Należy tego dokonać w 
kontekście przyszłego prawodawstwa 
dotyczącego środków wykonawczych dla 
dyrektywy Wypłacalność II.

Or. en

Poprawka 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Należy zachęcać do zwiększania 
spójności systemów wypłacalności 
opartych na analizie ryzyka na skalę 
międzynarodową. Aby uwzględnić fakt, że 
niektóre państwa trzecie mogą 
potrzebować więcej czasu na dostosowanie 
i wdrożenie systemu wypłacalności w pełni 
spełniającego kryteria uznania go za 
równoważny, konieczne jest umożliwienie, 
aby środki przyjęte przez Komisję w 

(22) Należy zachęcać do zwiększania 
spójności systemów wypłacalności 
opartych na analizie ryzyka na skalę 
międzynarodową. Aby uwzględnić fakt, że 
niektóre państwa trzecie mogą 
potrzebować więcej czasu na dostosowanie 
i wdrożenie systemu wypłacalności w pełni 
spełniającego kryteria uznania go za 
równoważny, konieczne jest umożliwienie, 
aby środki przyjęte przez Komisję w 
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drodze aktu delegowanego określały 
uzgodnienia przejściowe dotyczące 
traktowania takich systemów państw 
trzecich, zwłaszcza w przypadkach, w 
których podjęto publiczne zobowiązanie do 
harmonizacji z systemem równoważnym z 
dyrektywą 2009/138/WE.

drodze aktu delegowanego określały 
uzgodnienia przejściowe dotyczące 
traktowania takich systemów państw 
trzecich, zwłaszcza w przypadkach, w 
których podjęto publiczne zobowiązanie do 
harmonizacji z systemem równoważnym z 
dyrektywą 2009/138/WE. Ponadto należy 
podkreślić, że w przypadku państw 
trzecich nadzór oparty na ryzyku nie 
wystarcza, i że potrzebne są systemy 
nadzoru nad grupą podobne do tych 
stosowanych w UE.

Or. hu

Poprawka 308
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Sposób obliczania kapitałowego 
wymogu wypłacalności w przypadku 
ubezpieczenia zdrowotnego powinien 
odzwierciedlać krajowe systemy 
wyrównania, a także powinien 
uwzględniać zmiany w krajowym 
ustawodawstwie z zakresu ochrony 
zdrowia, ponieważ stanowią one podstawę 
systemu ubezpieczeniowego w tych 
krajowych sektorach ochrony zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich sektor ochrony zdrowia przekształcił się z 
publicznego sektora ubezpieczeń zdrowotnych w prywatny sektor ochrony zdrowia, czemu 
towarzyszyło wprowadzanie uregulowań rządowych i systemów wyrównania. Pozwala to 
obywatelom na wykupywanie ubezpieczenia zdrowotnego, co powinno być odzwierciedlane 
podczas obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności.
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Poprawka 309
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) W kontekście kryzysu finansowego i 
procyklicznych mechanizmów, które 
przyczyniły się do jego powstania i 
zwiększyły jego skutki, Rada Stabilności 
Finansowej, Bazylejski Komitet Nadzoru 
Bankowego i G-20 wydały zalecenia 
mające na celu złagodzenie 
procyklicznych skutków regulacji 
finansowych. Zalecenia te mają 
bezpośrednie znaczenie dla zakładów 
ubezpieczeń i reasekuracji, które są 
ważnymi elementami systemu 
finansowego.

Or. en

Poprawka 310
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28b) Należy dopilnować, aby w ramach 
kapitałowych wymogów wypłacalności 
uwzględniano otoczenie makrofinansowe, 
w którym funkcjonują zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji. Tego typu 
zakłady powinny być zatem zobowiązane 
do utrzymywania rezerwy cyklicznej, która 
byłaby zwiększany wtedy, gdy uznawano 
by, że wzrost wartości aktywów na 
rynkach finansowych jest powiązany ze 
wzrostem ryzyka ogólnosystemowego, i 
który byłby wykorzystywany w okresach 
zaburzeń na rynkach. Rezerwa cykliczna 
powinna zatem zmieniać się z upływem 
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czasu w sposób, który będzie 
odzwierciedlał potencjalnie niestabilne 
tendencje lub bańki na rynkach 
finansowych, i mogłaby być zerowa. 
Pozwoliłoby to na ograniczanie 
prawdopodobieństwa naruszania 
kapitałowego wymogu wypłacalności bez
uciekania się do tymczasowych 
dostosowań ex-post w parametrach 
wejściowych dla wyceny spójnej z 
informacjami rynkowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast manipulować wartością pasywów poprzez zwiększanie stóp dyskontowych za pomocą 
„premii za stałość aktywów”, bardziej bezpośrednim rozwiązaniem byłoby zachowanie 
spójności z czwartą zmianą dyrektyw w sprawie wymogów kapitałowych i wprowadzenie 
obowiązku gromadzenia dodatkowego kapitału oprócz kapitału koniecznego do spełnienia 
kapitałowego wymogu wypłacalności w przypadku spodziewanego powstania baniek, dzięki 
czemu w przypadku nadejścia kryzysu firmy nie naruszałyby automatycznie kapitałowego 
wymogu wypłacalności i nie starałyby się zwiększać kapitału w niesprzyjających 
okolicznościach. W związku z tym proponuje się wprowadzenie rezerwy cyklicznej, podobnej 
do tej, która jest wymagana od banków i ustalana przez EIOPA (za poradą ERRS).

Poprawka 311
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28c) W celu zapewnienia spójnego 
stosowania i nadzoru 
makroostrożnościowego w całej Unii 
należy dopilnować, aby Europejska Rada 
ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) 
opracowywała zasady dostosowane do 
unijnej gospodarki i by była 
odpowiedzialna za monitorowanie 
wykorzystania rezerwy cyklicznej.

Or. en
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Uzasadnienie

ERRS musi uczestniczyć w koordynowaniu wykorzystywania makroostrożnościowych środków 
antycyklicznych we wszystkich państwach i sektorach.

Poprawka 312
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28d) Kryzys finansowy pokazał, że 
instytucje finansowe w znacznym stopniu 
nie doceniały poziomu ryzyka 
kredytowego kontrahenta związanego z 
instrumentami pochodnymi będącymi 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym. We wrześniu 2009 r. 
skłoniło to G-20 do zwrócenia się o to, by 
instrumenty pochodne będące 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym były rozliczane za 
pośrednictwem partnera centralnego 
(CCP). Ponadto zwróciła się ona o 
podporządkowanie tych instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym, które 
nie mogły być rozliczane centralnie, 
bardziej rygorystycznym wymogom 
kapitałowym w celu właściwego 
odzwierciedlenia większego ryzyka, które 
się z nimi wiąże.

Or. en

Uzasadnienie

Towarzystwa ubezpieczeniowe, podobnie jak instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne, należy 
w każdy możliwy sposób zachęcać do wykorzystywania CCP zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie infrastruktury rynku europejskiego. System, w którym metody związane z 
kapitałowym wymogiem wypłacalności wymagają mniejszego kapitału w przypadku 
instrumentów pochodnych rozliczanych za pośrednictwem CCP, niż w przypadku ustaleń 
dwustronnych, jest znaczącą zachętą (tekst na podstawie punktu 57 preambuły czwartej 
zmiany dyrektyw w sprawie wymogów kapitałowych).
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Poprawka 313
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Z uwagi na to, że państwa 
członkowskie nie są w stanie zrealizować 
w dostatecznym stopniu celów niniejszej 
dyrektywy, a mianowicie poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
poprzez zapewnienie wysokiego, 
efektywnego i spójnego poziomu regulacji 
ostrożnościowej i nadzoru 
ostrożnościowego, ochrony 
ubezpieczających i uposażonych, a przez to 
przedsiębiorstw i konsumentów, ochrony 
integralności, efektywności i właściwego 
funkcjonowania rynków finansowych, 
utrzymania stabilności systemu 
finansowego oraz wzmocnienia 
koordynacji nadzoru na skalę 
międzynarodową, a skala działań pozwala 
na lepszą ich realizację na szczeblu Unii 
Europejskiej, Unia może przyjmować 
środki zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie powinna 
wykraczać poza to, co jest niezbędne do 
realizacji tych celów.

(31) Z uwagi na to, że państwa 
członkowskie nie są w stanie zrealizować 
w dostatecznym stopniu celów niniejszej 
dyrektywy, a mianowicie poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
poprzez zapewnienie wysokiego, 
efektywnego i spójnego poziomu regulacji 
ostrożnościowej i nadzoru 
ostrożnościowego, ochrony 
ubezpieczających i uposażonych, a przez to 
przedsiębiorstw i konsumentów, ochrony 
integralności, efektywności i właściwego 
funkcjonowania rynków finansowych, 
utrzymania stabilności systemu 
finansowego oraz wzmocnienia 
koordynacji nadzoru na skalę 
międzynarodową, a skala działań pozwala 
na lepszą ich realizację na szczeblu Unii 
Europejskiej, Unia może przyjmować 
środki zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie powinna 
wykraczać poza to, co jest niezbędne do 
realizacji tych celów, a w szczególności nie 
powinna ustanawiać wymogów 
wypłacalności dotyczących instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych.

Or. de

Poprawka 314
Diogo Feio
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł -1 – punkt 1 (nowy)
Dyrektywa 2002/92/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 3 ust. 2 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Państwa członkowskie regularnie 
przekazują informacje zgromadzone przez 
punkt informacyjny Europejskiemu 
Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, ustanowionemu na mocy 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 
(EIOPA), który publikuje je na swojej 
stronie internetowej.”;

Or. en

Poprawka 315
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 13 – punkt 32a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) w art. 13 dodaje się punkt 
w brzmieniu:
„32a. „upoważniony partner centralny” 
oznacza partnera centralnego oferującego 
usługi rozliczeniowe w odniesieniu do 
instrumentów pochodnych, 
upoważnionego na mocy rozporządzenia 
(UE) nr .../2011 [EMIR];”;

Or. en
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Uzasadnienie

Mowa o nim w poprawkach do art. 105 ust. 6 i art. 111 ust. 1 lit. fa) (nowa) dotyczących 
ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta.

Poprawka 316
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera a)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 301a i 
z zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 301b i 301c, związane z ust. 2, akty 
delegowane określające najważniejsze 
aspekty, których dotyczyć mają zbiorcze 
dane statystyczne, oraz formę, strukturę, 
wykaz zawartości i datę publikacji tych
informacji.

4. W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania ust. 2 niniejszego 
artykułu EIOPA opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia głównych aspektów, 
których dotyczyć mają ujawniane dane 
zbiorcze, oraz format, strukturę, wykaz 
zawartości i datę publikacji ujawnianych
informacji, o których mowa w niniejszym 
artykule.

EIOPA przedstawia Komisji te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
do dnia 1 lipca 2012 r. 
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

Or. en

Poprawka 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera a)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 31 – ustęp 4a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W celu zapewnienia pełnej zgodności 
w odniesieniu do podziału między akty 
delegowane a regulacyjne standardy 
techniczne wszystkie akty delegowane, 
które mają stać się regulacyjnymi 
standardami technicznymi, stają się nimi 
po upływie trzech lat od dnia 
opublikowania niniejszej dyrektywy w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę nowy zakres regulacyjnych standardów technicznych, który sprawozdawca 
uwzględnił w swoim sprawozdaniu, ważne jest, aby EIOPA miał czas na przygotowanie się do 
swojej nowej roli. Ta poprawka umożliwi bezproblemowe wprowadzanie regulacyjnych 
standardów technicznych.

Poprawka 318
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera a) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 2 lit. a) pkt (i) otrzymuje 
brzmienie:
„(i) w uprzednio określonych okresach, 
a w przypadku gdy skala i złożoność ryzyk 
nieodłącznych dla działalności zakładu 
ubezpieczeń jest wystarczająco niewielka i 
gdy można wyraźnie wykazać, że 
obciążenie dla zakładu przewyższa 
korzyści wynikające z tych informacji, 
EIOPA ogranicza zakres regularnych 
sprawozdań składanych przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa do informacji, 
które znacząco zmieniają się w ciągu 
roku, pod warunkiem że raz do roku 
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składane jest pełne sprawozdanie;”;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest unikanie nadmiernego obciążania MŚP wymogiem składania kwartalnych 
sprawozdań, ale organy nadzoru muszą mieć możliwość uzyskiwania tych informacji 
przynajmniej od dużych uczestników rynku i uczestników rynku mających znaczenie 
systemowe.

Poprawka 319
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera a) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 2 lit. a) pkt (i) otrzymuje 
brzmienie:
„(i) w uprzednio określonych okresach, 
przy czym w przypadku okresów krótszych 
niż 12 miesięcy regularne sprawozdania 
dla organów nadzoru ograniczają się do 
informacji, które znacząco zmieniają się w 
ciągu roku lub które są niezbędne do 
skutecznego pełnienia przez właściwe 
organy funkcji nadzorczej;”;

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany przez EIOPA szablon wykazu aktywów, mający postać szczegółowej listy 
inwestycji, zawiera informacje, które mają podstawowe znaczenie dla celów nadzoru na mocy 
dyrektywy Wypłacalność II. Tego rodzaju wykaz umożliwia dokonanie prawidłowej oceny 
ryzyka finansowego, co jest o tyle ważne w ramach dyrektywy Wypłacalność II, że zakłady 
będą miały swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji zgodnie z zasadą 
„ostrożnego inwestora”.
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Poprawka 320
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera a) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 2 lit. a) pkt (i) otrzymuje 
brzmienie:
„(i) w uprzednio określonych okresach, 
przy czym w przypadku okresów krótszych 
niż 12 miesięcy regularne sprawozdania 
dla organów nadzoru ograniczają się w 
przypadku małych i średnich zakładów 
ubezpieczeń do informacji, które znacząco 
zmieniają się w ciągu roku;”;

Or. en

Poprawka 321
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) ust. 2 lit. a) pkt (i) otrzymuje 
brzmienie:
„(i) w uprzednio określonych okresach w 
oparciu o terminowe zbieranie informacji 
w celu prowadzenia skutecznego 
nadzoru;”

Or. pt
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Poprawka 322
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera -aa) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) w ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„aa) zwalniania zakładów ubezpieczeń i 
reasekuracji z obowiązku składania 
szablonów określonych w aktach 
delegowanych zgodnie z ust. 6, gdy dane 
zakłady ubezpieczeń lub reasekuracji 
prowadzą działalność wyłącznie w tym 
państwie członkowskim, w którym 
uzyskały upoważnienie;”;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku krajowych zakładów i grup krajowe organy nadzoru powinny mieć możliwość 
zdefiniowania głównego zbioru informacji, które są uznawane za niezbędne na szczeblu 
krajowym dla celów składania kwartalnych i rocznych sprawozdań.

Poprawka 323
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera a b) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w ust. 2 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Państwa członkowskie wymagają od 
zakładów ubezpieczeń i reasekuracji 
przedkładania organom nadzoru pełnego 
wykazu aktywów z wyszczególnieniem 
pozycji.” 
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Or. pt

Poprawka 324
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera -ab) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-ab) w ust. 2 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Państwa członkowskie wymagają od 
zakładów ubezpieczeń i reasekuracji 
przedkładania organom nadzoru – w 
ramach ich regularnych sprawozdań lub 
na zasadzie ad hoc – jedynie pełnego 
wykazu aktywów z wyszczególnieniem 
pozycji, jeśli tego typu informacje są 
niezbędne do skutecznego pełnienia przez 
właściwe organy funkcji nadzorczej.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany przez EIOPA szablon wykazu aktywów, mający formę szczegółowej listy 
inwestycji, zawiera informacje, które mają podstawowe znaczenie dla celów nadzoru na mocy 
dyrektywy Wypłacalność II. Tego rodzaju wykaz umożliwia dokonanie prawidłowej oceny 
ryzyka finansowego, co jest o tyle ważne w ramach dyrektywy Wypłacalność II, że zakłady 
będą miały swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji zgodnie z zasadą 
„ostrożnego inwestora”.

Poprawka 325
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera -ab) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-ab) w ust. 2 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Państwa członkowskie wymagają od 
zakładów ubezpieczeń i reasekuracji 
przedkładania organom nadzoru pełnego 
wykazu aktywów z wyszczególnieniem 
pozycji wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach.”;

Or. en

Poprawka 326
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera -ab) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-ab) w ust. 2 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Państwa członkowskie wymagające od 
zakładów ubezpieczeń regularnego 
przedkładania pełnego wykazu aktywów z 
wyszczególnieniem pozycji mogą zwolnić 
małe zakłady ubezpieczeń z obowiązku 
regularnego przedkładania pełnego 
wykazu aktywów z wyszczególnieniem 
pozycji w przypadku, gdy można wyraźnie 
wykazać, że obciążenie dla danego 
zakładu przewyższa korzyści wynikające z 
tych informacji.”;

Or. en

Poprawka 327
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera -ab) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-ab) w ust. 2 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„W przypadku, gdy państwa członkowskie 
wymagają od zakładów ubezpieczeń 
przedkładania pełnego wykazu aktywów z 
wyszczególnieniem pozycji, ograniczają 
one obowiązki sprawozdawcze małych i 
średnich przedsiębiorstw.”;

Or. en

Poprawka 328
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera a c) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 35 – ustęp 4 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) w ust. 4 dodaje się podpunkt 
w brzmieniu:
ca) „muszą być dostarczane regularnie, 
zgodnie z zasadą skutecznego nadzoru, 
najlepiej co kwartał.”

Or. pt

Poprawka 329
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera a)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 35 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 301a i 
z zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 301b i 301c, akty delegowane 
określające informacje, o których mowa w 
ust. 1–4, w celu zapewnienia 
odpowiedniego stopnia spójności 
informacji przekazywanych organom 
nadzoru.

6. W celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji w odniesieniu do 
niniejszego artykułu EIOPA opracowuje 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych określających informacje, 
terminy i warunki ewentualnych 
wyjątków, o których mowa w ust. 1–4.

EIOPA przedstawia te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
Komisji.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

Or. en

Poprawka 330
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 37 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5a. Bez uszczerbku dla kompetencji 
organów nadzoru, dokładają one 
wszelkich starań, by w ramach kolegium 
organów nadzoru poinformować o swojej 
decyzji dotyczącej ustanowienia narzutu 
kapitałowego dla zakładu ubezpieczeń lub 
zakładu reasekuracji.”;

Or. en
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Poprawka 331
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera -aa) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 37 – ustęp 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5b. W przypadku, gdy w ramach 
kolegium organów nadzoru istnieją 
rozbieżne poglądy na temat decyzji organu 
nadzoru dotyczącej ustanowienia narzutu 
kapitałowego zgodnie z przypadkami, o 
których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), organ 
sprawujący nadzór nad grupą lub 
którykolwiek z pozostałych 
zainteresowanych organów nadzoru może 
skonsultować się z EIOPA. Konsultacje z 
EIOPA odbywają się w ciągu jednego 
miesiąca i informuje się o tym wszystkie 
zainteresowane organy nadzoru. Jeżeli 
zasięgnięto opinii EIOPA, zainteresowany 
organ nadzoru należycie uwzględnia jego 
opinię przed podjęciem swojej decyzji. 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1094/2010 EIOPA działa na tym 
etapie w charakterze mediatora.”;

Or. en

Uzasadnienie

Nadanie EIOPA uprawnień do prowadzenia mediacji.

Poprawka 332
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera -ab) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 37 – ustęp 5c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-ab) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5c. W przypadku, gdy pod koniec okresu, 
o którym mowa w ust. 7, i jeśli w ramach 
kolegium nie osiągnięto porozumienia, 
organ sprawujący nadzór nad grupą lub 
którykolwiek z zainteresowanych organów 
nadzoru skierował sprawę do EIOPA 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 
1094/2010, zainteresowany organ nadzoru 
odracza decyzję i oczekuje decyzji EIOPA, 
którą EIOPA może podjąć zgodnie z art. 
19 ust. 3 tego rozporządzenia, i podejmuje 
decyzję zgodną z decyzją EIOPA.
Okres, o którym mowa w ust. 6 i 7, uznaje 
się za okres pojednawczy w rozumieniu 
art. 19 ust. 2 tego rozporządzenia. EIOPA 
podejmuje decyzję w ciągu dwóch 
miesięcy. Po upływie okresu, o którym 
mowa w ust. 6, lub po osiągnięciu 
porozumienia przez zainteresowane 
organy nadzoru sprawy nie kieruje się do 
EIOPA.”;

Or. en

Uzasadnienie

Nadanie EIOPA uprawnień do prowadzenia mediacji.

Poprawka 333
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 37 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonawcze standardy techniczne, o 
których mowa w akapicie pierwszym, są 
przyjmowane zgodnie z art. 15 

Wykonawcze standardy techniczne, o 
których mowa w akapicie pierwszym, są 
przyjmowane zgodnie z art. 15 
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rozporządzenia …/…. [EIOPA]. rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

Or. en

Poprawka 334
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 37 – ustęp 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych i 
przedstawia je Komisji do dnia 31 grudnia 
2011 r.

EIOPA opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych i 
przedstawia je Komisji do dnia 30 
września 2012 r.

Or. en

Poprawka 335
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera ba) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 37 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„7a. W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania niniejszego 
artykułu EIOPA opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych, 
aby określić zakres i warunki zewnętrznej 
kontroli w przypadku informacji, o 
których mowa w ust. 1–4.
EIOPA przedstawia Komisji te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
do dnia 1 stycznia 2013 r.
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Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1094/2010.”;

Or. en

Uzasadnienie

Bilans określony w dyrektywie Wypłacalność II znacznie różni się od rachunków firmowych i 
w związku z tym wydaje się, że taka kontrola powinna mieć charakter obowiązkowy.

Poprawka 336
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 50 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 301a i 
z zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 301b i 301c, akty delegowane w celu 
bliższego określenia:

1. EIOPA opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu bliższego określenia:

Or. en

Poprawka 337
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 50 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. EIOPA przedstawia te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
Komisji w celu ich przyjęcia.
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Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

Or. en

Poprawka 338
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniej spójności oceny, o której 
mowa w art. 45 ust. 1 lit. a), Komisja może 
przyjmować akty delegowane, zgodnie z 
art. 301a z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 301b i 301c, w celu 
bliższego określenia elementów tej oceny.

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniej spójności oceny, o której 
mowa w art. 45 ust. 1, EIOPA może 
opracowywać projekty regulacyjnych 
standardów technicznych w celu bliższego 
określenia elementów tej oceny.

EIOPA przedstawia te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
Komisji. Komisji powierza się 
uprawnienia do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1094/2010.

Or. en

Poprawka 339
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 56 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania art. 53, 54 i 55, wraz z aktami 
delegowanymi, o których mowa w 
niniejszym artykule, w zakresie kwestii 
objętych tymi aktami delegowanymi, w 
szczególności dotyczących wzorów na 
potrzeby publicznego ujawniania 
informacji.

W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania niniejszej sekcji 
EIOPA opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych, 
aby określić:

a) mające zastosowanie procedury oraz 
wykorzystywane formaty i wzory;
b) zakres i wymogi dotyczące kontroli 
zewnętrznej.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że zharmonizowane informacje będą udostępniane publicznie, również sposób 
kontrolowania poprawności tych informacji powinien opierać się na zharmonizowanych 
standardach. Standard techniczny jest narzędziem mającym to zagwarantować, a także 
pozwala na uwzględnianie fachowej wiedzy w zakresie nadzoru.

Poprawka 340
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 56 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania niniejszej sekcji 
EIOPA opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych, 
aby określić zakres i warunki zewnętrznej 
kontroli w przypadku informacji, o 
których mowa w art. 51, 53, 54 i 55.
EIOPA przedstawia Komisji te projekty 
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wykonawczych standardów technicznych 
do dnia 1 stycznia 2013 r.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Bilans określony w dyrektywie Wypłacalność II znacznie różni się od rachunków firmowych i 
w związku z tym wydaje się, że taka kontrola powinna mieć charakter obowiązkowy.

Poprawka 341
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11a (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) art. 65 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 65

Wymiana informacji między organami 
nadzoru państw członkowskich

Przepisy określone w art. 64 nie 
uniemożliwiają wymiany informacji 
między organami nadzoru różnych państw 
członkowskich ani między organami 
nadzoru a EIOPA. Takie informacje 
podlegają obowiązkowi zachowania 
tajemnicy służbowej ustanowionemu w 
art. 64.”;

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest dopilnowanie, aby nic nie utrudniało wymiany informacji między 
krajowymi organami nadzoru a EIOPA.
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Poprawka 342
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 12a (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 70
Przekazywanie informacji bankom 
centralnym, organom monetarnym, 

organom nadzorującym systemy płatności 
i Europejskiej Radzie ds. Ryzyka 

Systemowego
1. Bez uszczerbku dla niniejszej sekcji 
organ nadzoru może przekazywać 
informacje przeznaczone do wykonywania 
swoich zadań:
a) bankom centralnym wchodzącym w 
skład Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych (w tym EBC) i innym 
podmiotom o podobnej funkcji w ramach 
ich właściwości jako organów 
monetarnych, jeśli informacje te mają 
znaczenie dla wykonywania ich 
ustawowych zadań, w tym dla 
prowadzenia polityki monetarnej i 
zapewnienia związanej z tym płynności, 
nadzoru nad systemami płatności, 
rozliczeń i rozrachunku oraz zapewnienia 
stabilności systemu finansowego;
b) jeśli to właściwe, innym krajowym 
organom publicznym odpowiedzialnym za 
nadzór nad systemami płatności; oraz
c) Europejskiej Radzie ds. Ryzyka 
Systemowego (ERRS), gdy takie 
informacje są istotne dla wykonywania jej 
zadań.
2. Takie organy lub podmioty mogą 
również przekazywać organom nadzoru 
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takie informacje, jakich mogą one 
potrzebować do celów art. 67. Informacje 
otrzymane w tym kontekście podlegają 
przepisom dotyczącym tajemnicy 
służbowej zawartym w niniejszej sekcji.
3. W sytuacji kryzysowej, w tym w sytuacji 
określonej w art. 18 rozporządzenia (UE) 
nr 1094/2010, państwa członkowskie 
zezwalają właściwym organom na 
niezwłoczne przekazywanie informacji 
bankom centralnym wchodzącym w skład 
Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych (w tym EBC) w przypadku,
gdy takie informacje są istotne dla 
wykonywania ich ustawowych zadań, w 
tym dla prowadzenia polityki monetarnej i 
zapewnienia związanej z tym płynności, 
nadzoru nad systemami płatności, 
rozliczeń i rozrachunku oraz zapewnienia 
stabilności systemu finansowego, oraz na 
przekazywanie informacji ERRS w 
przypadku, gdy takie informacje są istotne 
dla wykonywania jej zadań.”;

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest dostosowanie powyższych przepisów dotyczących wymiany informacji 
do terminologii stosowanej w innych dyrektywach dotyczących sektora finansowego (w 
szczególności w dyrektywie 2006/48/WE), również w sytuacjach kryzysowych, oraz 
dopilnowanie, aby ERRS miała dostęp do informacji przekazywanych przez organy nadzoru.

Poprawka 343
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 75 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:
„W przypadku gdy w odniesieniu do grupy 
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aktywów lub pasywów wycena, o której 
mowa w lit. a) lub b), mogłaby mieć skutki 
procykliczne, wartość tych aktywów lub 
pasywów obejmuje odpowiednie depozyty 
ostrożnościowe mające na celu 
złagodzenie skutków procyklicznych.”;

Or. en

Poprawka 344
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 75 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) Ustęp 1 akapit pierwszy litera b) 
otrzymuje brzmienie:
„b) pasywa wycenia się w kwocie, za 
jaką na warunkach rynkowych mogłyby 
one zostać przeniesione lub rozliczone 
pomiędzy zainteresowanymi i dobrze 
poinformowanymi stronami transakcji.
Wycena rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych nie uwzględnia 
informacji dotyczących majątku własnego 
zakładu ubezpieczeń lub zakładu 
reasekuracji.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnia cel dyrektywy Wypłacalność II: oddzielna wycena aktywów i pasywów. 

Poprawka 345
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14 – litera a)
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Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 75 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 301a i 
z zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 301b i 301c, akty delegowane 
określające metody i założenia, które 
należy stosować przy wycenie aktywów i 
pasywów zgodnie z ust. 1.

2. W celu zapewnienia harmonizacji w 
odniesieniu do wyceny aktywów i 
pasywów EIOPA opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających:

a) metody i założenia, które należy 
stosować przy wycenie aktywów i pasywów 
zgodnie z ust. 1, w tym grup aktywów i 
pasywów, o których mowa w akapicie 
trzecim;
b) międzynarodowe standardy 
rachunkowości zatwierdzone przez 
Komisję zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1606/2002, które są zgodne z metodą 
wyceny aktywów i pasywów określoną w 
ust. 1;
c) metody wyceny w przypadkach, w 
których brak jest notowań lub notowania 
nie są zgodne z metodą wyceny aktywów i 
pasywów określoną w ust. 1;
d) alternatywne metody wyceny, które 
należy stosować, w przypadku gdy 
międzynarodowe standardy 
rachunkowości zatwierdzone przez 
Komisję zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady są czasowo bądź trwale niezgodne z 
metodą wyceny aktywów i pasywów 
określoną w ust. 1.
EIOPA przedstawia Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia 1 marca 2012 r. Komisji powierza 
się uprawnienia do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1094/2010.

Or. en
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Poprawka 346
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) Artykuł 76 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:
„2. Wartość rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych odpowiada bieżącej 
kwocie, którą zakłady ubezpieczeń lub 
zakłady reasekuracji musiałyby 
zapłacić, gdyby dokonywały 
natychmiastowego przeniesienia swoich 
praw i zobowiązań umownych na inny 
zakład ubezpieczeń lub zakład 
reasekuracji. Na wartość rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych nie mają 
wpływu aktywa przechowywane przez 
zakład ubezpieczeń lub zakład 
reasekuracji.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnia cel dyrektywy Wypłacalność II: oddzielna wycena aktywów i pasywów. 

Poprawka 347
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14a (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) w art. 77 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
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„Wymóg kapitałowy dla ryzyka 
związanego z premią za stałość aktywów 
jest równy maksymalnej wartości między 
wartością netto aktywów pomniejszonej o 
wartość pasywów oraz szokowi równemu 
natychmiastowemu wpływowi na wartość 
netto aktywów i pasywów, oczekiwanego w 
przypadku spadku wartości premii za 
stałość aktywów na rynkach finansowych. 
Wysokość tego spadku określa się zgodnie 
z art. 86 lit. da).
W zależności od poziomu płynności 
pasywów mogą one być dyskontowane ze 
strukturą czasową stóp procentowych 
papierów wartościowych pozbawionych 
ryzyka, zawierającą premię za stałość 
aktywów na poziomie 100%, 75% lub 
50%, zgodnie z art. 86 lit. da).”;

Or. en

Uzasadnienie

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities.Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a “risk margin”, 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Poprawka 348
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14 b (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14b) W art. 77 ust. 2 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„2. Najlepsze oszacowanie odpowiada 
ważonej prawdopodobieństwem średniej 
przyszłych przepływów pieniężnych przy 
uwzględnieniu wartości pieniądza w 
czasie (oczekiwanej obecnej wartości 
przyszłych przepływów pieniężnych), 
przy zastosowaniu odpowiedniej 
struktury czasowej stopy procentowej 
wolnej od ryzyka. Odpowiednia struktura 
czasowa stopy procentowej wolnej od 
ryzyka nie uwzględnia aktywów 
przechowywanych przez zakład 
ubezpieczeń lub zakład reasekuracji.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnia cel dyrektywy Wypłacalność II: oddzielna wycena aktywów i pasywów. 

Poprawka 349
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14a (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) w art. 77 ust. 2 po akapicie 
pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:
„Ekstrapolacja odpowiedniej struktury 
czasowej stóp procentowych papierów 
wartościowych pozbawionych ryzyka 
rozpoczyna się wtedy, gdy odnośne rynki 
finansowe nie mogą być już uznawane za 
głębokie, płynne i przejrzyste, co ma na 
celu zagwarantowanie zakładom 
ubezpieczeń i reasekuracji niezawodnego 
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sposobu powielania ich przepływów 
środków pieniężnych.”;

Or. en

Poprawka 350
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje techniczne opracowywane 
przez Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych

Stopy dyskontowe

Or. en

Poprawka 351
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA publikuje informacje techniczne, 
w tym odpowiednią strukturę czasową stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Jeżeli EIOPA 
odnotowuje premię za stałość aktywów na 
rynkach finansowych w okresach 
zaburzeń płynności, publikowane są 
również informacje na temat premii za 
stałość aktywów, w tym jej wysokość.
EIOPA przeprowadza analizę premii za 
stałość aktywów i opracowuje informacje 
w sposób przejrzysty, obiektywny i 

EIOPA co najmniej co kwartał określa i 
publikuje odpowiednią strukturę czasową 
stóp procentowych papierów
wartościowych pozbawionych ryzyka, 
którą należy stosować przy obliczaniu 
najlepszego oszacowania, o którym mowa 
w art. 77 ust. 2, dla każdej odpowiedniej 
waluty. Rozdział VII niniejszego tytułu 
stosuje się w oparciu o to najlepsze 
oszacowanie.
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wiarygodny. Informacje na potrzeby 
wszystkich tych celów opracowywane są 
zgodnie z metodami i założeniami, które 
mogą obejmować formuły lub ustalenia 
dokonane przez EIOPA.

Or. en

Poprawka 352
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA publikuje informacje techniczne, w 
tym odpowiednią strukturę czasową stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Jeżeli EIOPA 
odnotowuje premię za stałość aktywów na 
rynkach finansowych w okresach 
zaburzeń płynności, publikowane są 
również informacje na temat premii za 
stałość aktywów, w tym jej wysokość. 
EIOPA przeprowadza analizę premii za 
stałość aktywów i opracowuje informacje 
w sposób przejrzysty, obiektywny i 
wiarygodny. Informacje na potrzeby 
wszystkich tych celów opracowywane są 
zgodnie z metodami i założeniami, które 
mogą obejmować formuły lub ustalenia 
dokonane przez EIOPA.

EIOPA publikuje informacje techniczne, w 
tym odpowiednią strukturę czasową stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Informacje tego 
rodzaju opracowywane są zgodnie z 
metodami i założeniami, które mogą 
obejmować formuły lub ustalenia 
dokonane przez EIOPA.

Or. en

Poprawka 353
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
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Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA publikuje informacje techniczne, w 
tym odpowiednią strukturę czasową stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Jeżeli EIOPA 
odnotowuje premię za stałość aktywów na 
rynkach finansowych w okresach 
zaburzeń płynności, publikowane są 
również informacje na temat premii za 
stałość aktywów, w tym jej wysokość. 
EIOPA przeprowadza analizę premii za 
stałość aktywów i opracowuje informacje 
w sposób przejrzysty, obiektywny i 
wiarygodny. Informacje na potrzeby 
wszystkich tych celów opracowywane są 
zgodnie z metodami i założeniami, które 
mogą obejmować formuły lub ustalenia 
dokonane przez EIOPA.

EIOPA publikuje informacje techniczne, 
m.in. na temat odpowiedniej struktury 
czasowej stóp procentowych papierów 
wartościowych pozbawionych ryzyka z 
uwzględnieniem premii antycyklicznej w 
okresach szczególnych zaburzeń na 
rynkach finansowych. Jeżeli odpowiednia 
struktura czasowa stóp procentowych 
papierów wartościowych pozbawionych 
ryzyka wskazuje na istnienie 
antycyklicznej premii za stałość aktywów 
w okresach zaburzeń na rynkach 
finansowych, jak odnotowuje EIOPA, 
formuły opublikowane dla odpowiednich 
struktur czasowych stóp procentowych 
papierów wartościowych pozbawionych 
ryzyka uwzględniają formuły 
umożliwiające zakładom wyliczenie 
danych na temat premii za stałość 
aktywów, w tym jej wysokość. W takich 
przypadkach EIOPA przeprowadza analizę 
premii antycyklicznej i opracowuje 
informacje w sposób przejrzysty, 
obiektywny i wiarygodny. Informacje na 
potrzeby wszystkich tych celów 
opracowywane są zgodnie z metodami, 
zasadami i technikami, o których mowa w 
art. 86 ust. 1 lit. b), oraz na podstawie 
szczegółowych kryteriów i metod 
obliczania oraz założeniami, o których 
mowa w art. 86 ust. 1 lit. i).

Or. it

Poprawka 354
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA publikuje informacje techniczne, w 
tym odpowiednią strukturę czasową stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Jeżeli EIOPA 
odnotowuje premię za stałość aktywów na 
rynkach finansowych w okresach 
zaburzeń płynności, publikowane są 
również informacje na temat premii za 
stałość aktywów, w tym jej wysokość. 
EIOPA przeprowadza analizę premii za 
stałość aktywów i opracowuje informacje 
w sposób przejrzysty, obiektywny i 
wiarygodny. Informacje na potrzeby 
wszystkich tych celów opracowywane są 
zgodnie z metodami i założeniami, które 
mogą obejmować formuły lub ustalenia 
dokonane przez EIOPA.

EIOPA publikuje informacje techniczne, w 
tym informacje dotyczące odpowiedniej 
struktury czasowej stóp procentowych 
papierów wartościowych pozbawionych 
ryzyka, a także premii za stałość aktywów 
w okresach zaburzeń na rynkach 
finansowych. Opublikowana odpowiednia 
struktura czasowa stóp procentowych 
papierów wartościowych pozbawionych 
ryzyka [...] zawiera informacje na temat tej 
premii, w tym jej wysokości. EIOPA 
oblicza premię za stałość aktywów w 
sposób przejrzysty, obiektywny i 
wiarygodny [...]. Informacje na potrzeby 
wszystkich tych celów opracowywane są 
zgodnie z metodami obliczania i 
założeniami określonymi w [regulacyjnym 
standardzie technicznym], o którym mowa 
w art. 86 lit. i).

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany niezbędne do zapewnienia zgodności przekazania uprawnień EIOPA z orzecznictwem 
UE.

Poprawka 355
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA publikuje informacje techniczne, w 
tym odpowiednią strukturę czasową stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Jeżeli EIOPA 
odnotowuje premię za stałość aktywów na 
rynkach finansowych w okresach 

EIOPA publikuje informacje techniczne, w 
tym informacje dotyczące odpowiedniej 
struktury czasowej stóp procentowych 
papierów wartościowych pozbawionych 
ryzyka, a także premii antycyklicznej w 
okresach zaburzeń na rynkach 
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zaburzeń płynności, publikowane są 
również informacje na temat premii za 
stałość aktywów, w tym jej wysokość. 
EIOPA przeprowadza analizę premii za 
stałość aktywów i opracowuje informacje 
w sposób przejrzysty, obiektywny i 
wiarygodny. Informacje na potrzeby 
wszystkich tych celów opracowywane są 
zgodnie z metodami i założeniami, które 
mogą obejmować formuły lub ustalenia 
dokonane przez EIOPA.

finansowych oraz podstawy dla premii 
dopasowanej tam, gdzie przepływy 
środków pieniężnych zobowiązań 
ubezpieczeniowych są dopasowane do 
przepływów środków pieniężnych aktywów 
o wysokiej jakości przez czas 
obowiązywania umowy ubezpieczenia. W 
przypadku gdy odpowiednia struktura 
czasowa stóp procentowych papierów 
wartościowych pozbawionych ryzyka 
przewiduje premię antycykliczną w 
okresach zaburzeń na rynkach 
finansowych obserwowanych przez 
EIOPA, formuły publikowane dla 
odpowiedniej struktury czasowej stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka obejmują formuły 
pozwalające zakładom ubezpieczeń i 
zakładom reasekuracji na opracowanie 
informacji dotyczących danej premii, w 
tym jej wysokości.
W takim przypadku EIOPA przeprowadza 
również analizę premii antycyklicznej i 
opracowuje informacje w sposób 
przejrzysty, obiektywny i wiarygodny. 
Informacje na potrzeby wszystkich tych 
celów opracowywane są w sposób spójny z 
metodami, zasadami i technikami, o 
których mowa w art. 86 lit. b), oraz 
zgodnie ze szczegółowymi kryteriami, 
metodami obliczania i założeniami
określonymi w akcie delegowanym, o 
którym mowa w art. 86 lit. i).
Ekstrapolacja odpowiedniej struktury 
czasowej stóp procentowych papierów 
wartościowych pozbawionych ryzyka 
powinna rozpoczynać się wtedy, gdy 
odnośne rynki finansowe nie mogą być 
już uznawane za głębokie i płynne, i 
powinna dawać działającym na nich 
zakładom prawo dopasowania ich 
przepływów środków pieniężnych do 
obligacji.

Or. en
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Poprawka 356
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA publikuje informacje techniczne, w 
tym odpowiednią strukturę czasową stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Jeżeli EIOPA 
odnotowuje premię za stałość aktywów na 
rynkach finansowych w okresach zaburzeń 
płynności, publikowane są również 
informacje na temat premii za stałość 
aktywów, w tym jej wysokość. EIOPA 
przeprowadza analizę premii za stałość 
aktywów i opracowuje informacje w 
sposób przejrzysty, obiektywny i 
wiarygodny. Informacje na potrzeby 
wszystkich tych celów opracowywane są 
zgodnie z metodami i założeniami, które 
mogą obejmować formuły lub ustalenia 
dokonane przez EIOPA.

EIOPA publikuje informacje techniczne 
dotyczące odpowiedniej struktury 
czasowej stóp procentowych papierów 
wartościowych pozbawionych ryzyka. 
Jeżeli EIOPA odnotowuje premię 
antycykliczną na rynkach finansowych w 
okresach zaburzeń płynności, publikowane 
są również informacje na temat premii 
antycyklicznej, w tym jej wysokość. 
EIOPA przeprowadza analizę premii 
antycyklicznej i opracowuje informacje w 
sposób przejrzysty, obiektywny i 
wiarygodny, a także w sposób zgodny z 
metodami, o których mowa w art. 86, oraz 
zgodnie ze szczegółowymi kryteriami, 
metodami obliczania i założeniami
określonymi w akcie delegowanym, o 
którym mowa w art. 86 lit. i).

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć pewność prawa w odniesieniu do metod obliczania, których należy użyć do 
obliczenia odpowiedniej struktury czasowej stóp procentowych papierów wartościowych
pozbawionych ryzyka. Metoda ta powinna być wyraźnie określona w tekście prawnym, co ma 
duże znaczenie dla wielkości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w okresach zaburzeń. W 
najnowszych dyskusjach dotyczących tego zagadnienia wprowadzono pojęcie premii 
antycyklicznej. Jeśli ostatecznie podejmie się decyzję o zastosowaniu premii antycyklicznej, 
powinno to być odzwierciedlane w przyszłych tekstach prawnych.

Poprawka 357
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15



PE472.278v01-00 52/145 AM\877719PL.doc

PL

Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA publikuje informacje techniczne, w 
tym odpowiednią strukturę czasową stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Jeżeli EIOPA 
odnotowuje premię za stałość aktywów na 
rynkach finansowych w okresach zaburzeń 
płynności, publikowane są również 
informacje na temat premii za stałość 
aktywów, w tym jej wysokość. EIOPA 
przeprowadza analizę premii za stałość 
aktywów i opracowuje informacje w 
sposób przejrzysty, obiektywny i 
wiarygodny. Informacje na potrzeby 
wszystkich tych celów opracowywane są 
zgodnie z metodami i założeniami, które 
mogą obejmować formuły lub ustalenia 
dokonane przez EIOPA.

EIOPA publikuje informacje techniczne, w 
tym odpowiednią strukturę czasową stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Jeżeli EIOPA 
odnotowuje premię za stałość aktywów na 
rynkach finansowych w okresach zaburzeń 
płynności, publikowane są również 
informacje na temat premii za stałość 
aktywów, w tym jej wysokość i 
uzasadnienie dotyczące jej metody 
obliczania. EIOPA przeprowadza analizę 
premii za stałość aktywów i opracowuje 
informacje w sposób przejrzysty, 
obiektywny i wiarygodny. Informacje na 
potrzeby wszystkich tych celów 
opracowywane są zgodnie z metodami i 
założeniami, które mogą obejmować 
formuły lub ustalenia dokonane przez 
EIOPA.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe znaczenie dla obliczania premii za stałość aktywów ma zastosowanie 
obiektywnej, wcześniej znanej metody, dzięki czemu przedstawiciele przedmiotowego sektora 
mogą obliczyć premię za stałość aktywów w dowolnym momencie, korzystając z danych 
pochodzących z rynków finansowych.

Poprawka 358
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA publikuje informacje techniczne, w 
tym odpowiednią strukturę czasową stóp 

EIOPA publikuje informacje techniczne, w 
tym odpowiednią strukturę czasową stóp 
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procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Jeżeli EIOPA 
odnotowuje premię za stałość aktywów na 
rynkach finansowych w okresach zaburzeń 
płynności, publikowane są również 
informacje na temat premii za stałość 
aktywów, w tym jej wysokość. EIOPA 
przeprowadza analizę premii za stałość 
aktywów i opracowuje informacje w 
sposób przejrzysty, obiektywny i 
wiarygodny. Informacje na potrzeby 
wszystkich tych celów opracowywane są 
zgodnie z metodami i założeniami, które 
mogą obejmować formuły lub ustalenia 
dokonane przez EIOPA.

procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Informacje 
techniczne pozwalają zakładom 
ubezpieczeń i reasekuracji obliczyć premię 
antycykliczną, zwłaszcza w okresach 
zaburzeń na rynkach finansowych, a także 
premię dopasowaną tam, gdzie przepływy 
środków pieniężnych zobowiązań 
ubezpieczeniowych są dopasowane do 
przepływów środków pieniężnych aktywów 
o wysokiej jakości przez czas 
obowiązywania umowy ubezpieczenia.

EIOPA przeprowadza analizę premii 
antycyklicznej i premii dopasowanej, a 
także opracowuje informacje w sposób 
przejrzysty, obiektywny i wiarygodny.
Informacje na potrzeby tych celów 
opracowywane są na podstawie metod i 
założeń, które obejmują formuły lub 
ustalenia dokonane przez EIOPA.
Dokonuje się tego zgodnie z przepisami 
określonymi w art. 86 niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 359
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA publikuje informacje techniczne, w 
tym odpowiednią strukturę czasową stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Jeżeli EIOPA 
odnotowuje premię za stałość aktywów na 
rynkach finansowych w okresach 

EIOPA publikuje informacje techniczne, w 
tym odpowiednią strukturę czasową stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Zawierają one 
przede wszystkim informacje dotyczące 
zastosowania premii antycyklicznej, 
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zaburzeń płynności, publikowane są 
również informacje na temat premii za 
stałość aktywów, w tym jej wysokość. 
EIOPA przeprowadza analizę premii za 
stałość aktywów i opracowuje informacje 
w sposób przejrzysty, obiektywny i 
wiarygodny. Informacje na potrzeby 
wszystkich tych celów opracowywane są 
zgodnie z metodami i założeniami, które 
mogą obejmować formuły lub ustalenia 
dokonane przez EIOPA.

podstawy dla premii dopasowanej oraz 
ekstrapolacji struktury czasowej stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka.

Premię antycykliczną stosuje się w 
okresach zaburzeń na rynkach 
finansowych. Okresy te wskazuje EIOPA. 
Formuły publikowane dla struktury 
czasowej stóp procentowych papierów 
wartościowych pozbawionych ryzyka 
zawierają w związku z tym konkretne 
formuły pozwalające zakładom 
ubezpieczeń i reasekuracji na 
opracowanie informacji na temat danej 
premii, w tym jej wymiaru.

Tam, gdzie przepływy środków 
pieniężnych zobowiązań 
ubezpieczeniowych są dopasowane do 
przepływów środków pieniężnych aktywów 
o wysokiej jakości przez czas 
obowiązywania umowy ubezpieczenia, 
zastosowanie ma premia dopasowana. 
Zgodnie z metodami, o których mowa w 
art. 86, obliczanie struktury czasowej stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka, uwzględniającej 
premię dopasowaną, opiera się na 
oczekiwanym prawdopodobieństwie 
niewykonania zobowiązania przez 
powiązane aktywa. Formuły publikowane 
dla struktury czasowej stóp procentowych 
papierów wartościowych pozbawionych 
ryzyka zawierają w związku z tym 
konkretne metody pozwalające zakładom 
ubezpieczeń i zakładom reasekuracji na 
opracowanie informacji na temat danej 
premii, w tym jej wymiaru.
W przypadku gdy odnośne rynki 
finansowe dla celów obliczenia struktury 
czasowej stóp procentowych papierów 
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wartościowych pozbawionych ryzyka nie 
mogą być już uznawane za głębokie i 
płynne na tyle, aby umożliwiać zakładom 
ubezpieczeń i reasekuracji dopasowanie 
ich przepływów środków pieniężnych do 
obligacji, powinna ona zostać 
ekstrapolowana.
EIOPA przeprowadza analizę premii 
antycyklicznej i dopasowania oraz 
opracowuje informacje w sposób 
przejrzysty, obiektywny i wiarygodny.
Informacje na potrzeby wszystkich tych 
celów opracowywane są zgodnie z aktami 
delegowanymi, o których mowa w art. 86 
lit. b) i art. 86 lit. i).

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie premii antycyklicznej, premii dopasowanej i ekstrapolacji jest niezbędne to 
tego, by uniknąć sztucznej zmienności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych spowodowanej 
zewnętrznymi zaburzeniami na rynkach finansowych. Ponadto podstawowe znaczenie ma to, 
by metody, na których opiera się obliczanie struktury czasowej stóp procentowych papierów 
wartościowych pozbawionych ryzyka, zapewniały pewność prawa.

Poprawka 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA publikuje informacje techniczne, 
w tym odpowiednią strukturę czasową stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Jeżeli EIOPA 
odnotowuje premię za stałość aktywów na 
rynkach finansowych w okresach 
zaburzeń płynności, publikowane są 
również informacje na temat premii za 
stałość aktywów, w tym jej wysokość. 
EIOPA przeprowadza analizę premii za 

1. EIOPA co najmniej co kwartał określa 
i publikuje odpowiednią strukturę czasową 
stóp procentowych papierów 
wartościowych pozbawionych ryzyka, 
którą należy stosować przy obliczaniu 
najlepszego oszacowania, o którym mowa 
w art. 77 ust. 2, dla każdej odpowiedniej 
waluty. Rozdział VII niniejszego tytułu 
stosuje się w oparciu o to najlepsze 
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stałość aktywów i opracowuje informacje 
w sposób przejrzysty, obiektywny i 
wiarygodny. Informacje na potrzeby 
wszystkich tych celów opracowywane są 
zgodnie z metodami i założeniami, które 
mogą obejmować formuły lub ustalenia 
dokonane przez EIOPA.

oszacowanie.

2. Jeżeli odnotowuje się premię 
antycykliczną w okresach zaburzeń na 
rynkach finansowych, wynikającą z 
formuły, o której mowa w art. 86, i wyższą 
niż X% punktów, publikuje się 
dostosowaną odpowiednią strukturę 
czasową stóp procentowych papierów 
wartościowych pozbawionych ryzyka dla 
każdej odpowiedniej waluty z tą samą 
częstotliwością co odpowiednią strukturę 
czasową stóp procentowych papierów 
wartościowych pozbawionych ryzyka, o 
której mowa w ust. 1. Zezwala się wtedy 
zakładom ubezpieczeń i reasekuracji na 
stosowanie tej dostosowanej odpowiedniej 
struktury czasowej stóp procentowych 
papierów wartościowych pozbawionych 
ryzyka, zgodnie z art. 86, w celu obliczenia 
najlepszego oszacowania w przypadku 
niektórych pasywów, w zależności od 
stopnia ich stałości. W takim przypadku 
zakłady ubezpieczeń i reasekuracji 
publicznie ujawniają stosowanie tej 
premii i skutki monetarne dla ich pozycji 
finansowej.
3. W przypadku niektórych umów 
ubezpieczenia, gdy przepływy środków 
pieniężnych zobowiązań 
ubezpieczeniowych są dopasowane do 
przepływów środków pieniężnych aktywów 
o wysokiej jakości przez czas 
obowiązywania umowy ubezpieczenia, 
zamiast premii antycyklicznej zgodnie z 
art. 86 zastosowanie ma premia 
dopasowana oparta na oczekiwanym 
prawdopodobieństwie niewykonania 
zobowiązań przez aktywa dopasowane.
4. EIOPA wykonuje zadania, o których 
mowa w ust. 1, 2 i 3, w sposób przejrzysty, 
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obiektywny i wiarygodny.

Or. en

Poprawka 361
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, są publikowane dla każdej 
odpowiedniej waluty co najmniej co w 
kwartał, w sposób zgodny z metodami, o 
których mowa w art. 86.

skreślony

Or. en

Poprawka 362
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, są publikowane dla każdej 
odpowiedniej waluty co najmniej co w 
kwartał, w sposób zgodny z metodami, o 
których mowa w art. 86.

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, są publikowane dla każdej 
odpowiedniej waluty co najmniej co 
kwartał. Przy obliczaniu rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji stosują 
publikowane przez EIOPA formuły dla 
odpowiedniej struktury czasowej stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka, w rozumieniu ust. 
1. 
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Or. it

Poprawka 363
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, są publikowane dla każdej 
odpowiedniej waluty co najmniej co w 
kwartał, w sposób zgodny z metodami, o 
których mowa w art. 86.

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, są publikowane dla każdej 
odpowiedniej waluty co najmniej co 
kwartał.

Or. en

Uzasadnienie

Ta instrukcja została przeniesiona do ust. 1 i 2, ponieważ dotyczy ona tego, w jaki sposób 
premia antycykliczna powinna być obliczana, a nie tego, w jaki sposób powinna być 
publikowana.

Poprawka 364
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, są publikowane dla każdej 
odpowiedniej waluty co najmniej co w
kwartał, w sposób zgodny z metodami, o 
których mowa w art. 86.

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, są publikowane dla każdej 
odpowiedniej waluty co najmniej co 
miesiąc, w sposób zgodny z metodami, o 
których mowa w art. 86.

Or. en
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Uzasadnienie

Premia za stałość aktywów jest potężnym narzędziem antycyklicznym. W okresach zaburzeń ta 
pewność i przejrzystość ma podstawowe znaczenie. Publikowanie informacji w tych okresach 
powinno nawet odbywać się z jeszcze większą częstotliwością, niż co miesiąc.

Poprawka 365
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, są publikowane dla każdej 
odpowiedniej waluty co najmniej co w 
kwartał, w sposób zgodny z metodami, o 
których mowa w art. 86.

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, są publikowane dla każdej 
odpowiedniej waluty co najmniej co w 
kwartał.

Przy obliczaniu rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą zakłady ubezpieczeń i 
reasekuracji stosują formuły dla 
odpowiedniej struktury czasowej stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka publikowane przez 
EIOPA zgodnie z niniejszym artykułem.

Or. en

Poprawka 366
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, są publikowane dla każdej 

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, są publikowane dla każdej 
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odpowiedniej waluty co najmniej co w 
kwartał, w sposób zgodny z metodami, o 
których mowa w art. 86.

odpowiedniej waluty co najmniej co w 
kwartał.

Formuły dotyczące struktury czasowej 
stóp procentowych papierów 
wartościowych pozbawionych ryzyka, 
opierające się na założeniach określonych 
w niniejszym artykule i publikowane przez 
EIOPA, są stosowane przez zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji do obliczania 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie premii antycyklicznej, premii dopasowanej i ekstrapolacji jest niezbędne to 
tego, by uniknąć sztucznej zmienności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych spowodowanej 
zewnętrznymi zaburzeniami na rynkach finansowych. Ponadto podstawowe znaczenie ma to, 
by metody, na których opiera się obliczanie struktury czasowej stóp procentowych papierów 
wartościowych pozbawionych ryzyka, zapewniały pewność prawa.

Poprawka 367
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli EIOPA odnotowuje premię za 
stałość aktywów na rynkach finansowych 
w okresach zaburzeń płynności, 
wynikającą z formuły, o której mowa w 
art. 86, publikuje się dostosowaną 
odpowiednią strukturę czasową stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka dla każdej 
odpowiedniej waluty z tą samą 
częstotliwością co odpowiednią strukturę 
czasową stóp procentowych papierów 
wartościowych pozbawionych ryzyka, o 
której mowa w ust. 1. Zakłady 
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ubezpieczeń i reasekuracji mogą wtedy 
stosować tę dostosowaną odpowiednią 
strukturę czasową stóp procentowych 
papierów wartościowych pozbawionych 
ryzyka w celu obliczenia najlepszego 
oszacowania. W takim przypadku zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji publicznie 
ujawniają stosowanie tej premii i skutki 
monetarne dla ich pozycji finansowej.

Or. en

Poprawka 368
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15 
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA wykonuje zadania, o których 
mowa w ust. 1 i 2 w sposób przejrzysty, 
obiektywny i wiarygodny.

Or. en

Poprawka 369
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy odpowiednia struktura 
czasowa stóp procentowych papierów 
wartościowych pozbawionych ryzyka 
przewiduje premię dopasowaną, 
zastosowanie ma metoda obliczeń zgodna 
z metodami, o których mowa w art. 86, 
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oraz szczegółowymi kryteriami, metodami 
obliczania i założeniami określonymi w 
akcie delegowanym, o którym mowa w art. 
86 lit. i), pozwalająca zakładom 
ubezpieczeń i reasekuracji opracować 
informacje dotyczące tej premii, w tym jej 
wielkości. Ekstrapolacja odpowiedniej 
struktury czasowej stóp procentowych 
papierów wartościowych pozbawionych 
ryzyka powinna rozpoczynać się wtedy, 
gdy odnośne rynki finansowe nie mogą 
być już uznawane za głębokie i płynne.

Or. en

Uzasadnienie

W najnowszych dyskusjach dotyczących tego zagadnienia porusza się kwestię premii 
dopasowanej. Jeśli ostatecznie w wyniku dyskusji podejmie się decyzję o zastosowaniu premii 
dopasowanej, powinno to być odzwierciedlane w przyszłych tekstach prawnych. Podstawowe 
znaczenie ma to, by w tekście poziomu 1 wspomniano o punkcie początkowym ekstrapolacji, 
którym jest moment, kiedy odpowiednie rynki finansowe nie mogą dłużej być uważane za 
głębokie i płynne, natomiast dokładnego określenia ekstrapolacji należy dokonać w tekście 
poziomu 2.

Poprawka 370
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 77a – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy obliczaniu rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą zakłady ubezpieczeń i zakłady 
reasekuracji stosują formuły dotyczące 
odpowiedniej struktury czasowej stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka publikowane przez 
EIOPA zgodnie z niniejszym artykułem.

Or. en
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Poprawka 371
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 16 
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 86 – akapit pierwszy – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) umowy ubezpieczenia, do których 
zastosowanie ma premia dopasowana, 
kryteria kwalifikowalności rodzajów 
aktywów dopuszczonych do 
zabezpieczania zobowiązań 
ubezpieczeniowych oraz metod obliczania 
premii dopasowanej na podstawie 
oczekiwanego niewykonania zobowiązań;

Or. en

Poprawka 372
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 16 
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 86 – akapit pierwszy – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) szczegółową metodę obliczania premii 
za stałość aktywów oraz kryteria 
określania odsetka premii za stałość 
aktywów, który może mieć zastosowanie 
do pasywów, o których mowa w art. 77;

Or. en

Uzasadnienie

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
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calculating a market consistent valuation of liabilities.Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a “risk margin”, 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Poprawka 373
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 16
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 86 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) szczegółowe kryteria dotyczące 
elementów informacji technicznych, metod 
obliczania i założeń, oraz, w stosownych 
przypadkach, formuł i ustaleń, według 
których informacje mają być 
opracowywane przez EIOPA zgodnie z art. 
77a.

i) szczegółowe kryteria dotyczące 
elementów informacji technicznych, metod 
obliczania i założeń, oraz formuł i ustaleń, 
według których informacje mają być 
opracowywane przez EIOPA zgodnie z art. 
77a.

Or. it

Uzasadnienie

Proponowana poprawka nada Komisji uprawnienia do przyjmowania wykonawczych 
standardów technicznych przy określaniu sposobów zastosowania przepisów art. 86 w 
odniesieniu do wyliczania najlepszych oszacowań. Należy zauważyć, że w przypadku 
proponowanej poprawki, która dotyczy odpowiedniej struktury czasowej stóp procentowych 
papierów wartościowych pozbawionych ryzyka, strukturą tą należy zarządzać na poziomie 2 
(aktów delegowanych).

Poprawka 374
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 16
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Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 86 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania art. 77 ust. 2, wraz z aktami 
delegowanymi, o których mowa w akapicie 
pierwszym lit. a)–h) niniejszego artykułu, 
w zakresie kwestii objętych tymi aktami 
delegowanymi.

W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania przepisów, o 
których mowa w akapicie pierwszym lit. 
a)–i) niniejszego artykułu, EIOPA 
opracowuje projekty wykonawczych 
standardów technicznych w zakresie 
kwestii objętych tymi aktami 
delegowanymi, aby określić, zwłaszcza w 
przypadku lit. i), formuły obliczania 
premii antycyklicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć pewność prawa w odniesieniu do metod obliczania lub założeń stosowanych 
do obliczania odpowiedniej struktury czasowej stóp procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka. Metoda obliczania, założenia i podstawowe dane, których należy użyć, 
powinny być wyraźnie określone w tekście prawnym, co ma duże znaczenie dla wielkości 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w okresach zaburzeń.

Poprawka 375
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 16
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 86 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowy ubezpieczenia, do których 
zastosowanie ma premia dopasowana, 
kryteria kwalifikowalności rodzajów 
aktywów dopuszczonych do 
zabezpieczania zobowiązań 
ubezpieczeniowych oraz metod obliczania 
premii dopasowanej

Or. en
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Uzasadnienie

W najnowszych dyskusjach dotyczących tego zagadnienia poruszą się kwestie premii 
antycyklicznej i premii dopasowanej. Jeśli ostatecznie w wyniku dyskusji podejmie się decyzję 
o zastosowaniu premii antycyklicznej i premii dopasowanej, powinno to być odzwierciedlane 
w przyszłych tekstach prawnych.

Poprawka 376
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 16a (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 86a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 86a

W rezultacie przyjęcia aktów 
wykonawczych Komisji powierza się 
uprawnienie do przyjmowania aktów 
delegowanych dla wszystkich kolejnych 
zmian w art. 37 ust. 6a, art. 75 ust. 2, art. 
86 oraz w art. 97 ust. 1, art. 111 ust. 1, art. 
114 ust. 1, art. 127 ust. 1, art. 135 ust. 1, 
art. 143 ust. 2, art. 234, art. 248 ust. 7 i 
art. 249 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE, a 
także do przyjmowania regulacyjnych 
standardów technicznych dla kolejnych 
zmian we wszystkich innych odnośnych 
artykułach.”;

Or. en

Poprawka 377
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 17a (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 94 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a) w art. 94 ust. 3 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„3. Wszelkie uzupełniające pozycje 
środków własnych, które nie wchodzą w 
zakres ust. 1 i 2, są włączane do kategorii 
3. Wszelkie podstawowe pozycje środków 
własnych, które nie wchodzą w zakres ust. 
1 i 2, są wykluczane z zakresu środków 
własnych.”;

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe środki własne, które nie są stale dostępne ani nie są podporządkowane niczemu 
z wyjątkiem udziałowców (ocena określona w art. 93 ust. 1 i 2), nie absorbują strat, co 
wykazano w przypadku banków w trakcie trwania kryzysu. W związku z tym usunięcie takich 
pozycji z kapitału kwalifikowalnego jest zgodne z czwartą zmianą dyrektyw w sprawie 
wymogów kapitałowych.

Poprawka 378
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 19a (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 100 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19a) w art. 100 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:
„Kapitałowy wymóg wypłacalności 
oblicza się zgodnie ze standardową 
formułą określoną w podsekcji 2, a 
także, w stosownych przypadkach, przy 
zastosowaniu zatwierdzonego modelu 
wewnętrznego określonego w podsekcji 
3.
W przypadku zastosowania 
zatwierdzonego modelu wewnętrznego 
mający zastosowanie kapitałowy wymóg 



PE472.278v01-00 68/145 AM\877719PL.doc

PL

wypłacalności jest równy wyższemu 
kapitałowemu wymogowi wypłacalności 
określonemu na podstawie modelu 
wewnętrznego oraz 80% wymogu 
obliczonego na podstawie standardowej 
formuły.”;

Or. en

Uzasadnienie

Kryzys ukazał niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernego polegania na modelach 
wewnętrznych. Ta poprawka gwarantuje wyliczanie standardowej formuły za każdym razem 
a) w celu ułatwienia porównania pomiędzy ubezpieczycielami oraz b) w celu umożliwienia 
porównania wyników modelu wewnętrznego ze standardową formułą, aby przy nadzorze 
zwrócić uwagę na główne różnice i dostarczyć więcej informacji na temat mocnych i słabych 
stron wewnętrznego modelu regulacyjnego oraz c) w celu stworzenia podłoża regulacyjnego 
dotyczącego wyników modelu wewnętrznego.

Poprawka 379
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 19b (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 101 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19b) w art. 101 ust. 4 akapit drugi 
otrzymuje brzmienie:
„Ryzyko operacyjne, o którym mowa w 
akapicie pierwszym lit. f), obejmuje 
ryzyko prawne i ryzyko modelowe, lecz 
nie zawiera ryzyka wynikającego z 
decyzji strategicznych oraz ryzyka 
reputacji.
Ryzyko modelowe odzwierciedla 
potencjalne niewystarczające 
uwzględnienie innych zagrożeń 
spowodowanych błędami w specyfikacji 
modelu i w kalibracji parametrów 
modelu.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Aby w jeszcze większym stopniu ograniczyć nadmierne poleganie na podejściach 
przewidujących tworzenie modeli wewnętrznych, należy dodać margines błędu (tj. szczególne 
wymogi dotyczące dodatkowego kapitału w ramach „ryzyka operacyjnego”) w celu 
odzwierciedlenia tego, że modele mogą nieodpowiednio reprezentować warunki rzeczywiste 
(błędna specyfikacja) lub to, że kalibracja parametrów (zmienność, korelacje, podział zysku 
itp.) podlega znacznej niepewności.

Poprawka 380
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 19b (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 101 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19b) w art. 101 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„4a. W celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji w odniesieniu do ust. 4 
EIOPA opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających szczegóły opracowywania 
podmodułu ryzyka operacyjnego dla 
błędów w specyfikacji i kalibracji modelu 
kapitałowego wymogu wypłacalności, o 
którym mowa w ust. 4. Przy obliczaniu 
tym uwzględnia się wielkość operacji 
przeprowadzanych przez zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji.
EIOPA przedstawia Komisji te projekty 
standardów regulacyjnych do dnia 1 
marca 2012 r.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.”;

Or. en
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Poprawka 381
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 19b (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 101 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19b) w art. 101 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„5a. Państwa członkowskie wymagają, 
aby oprócz spełniania kapitałowego 
wymogu wypłacalności, o którym mowa w 
ust. 2–5, zakłady ubezpieczeń i 
reasekuracji dysponowały dopuszczalnymi 
środkami własnymi stanowiącymi rezerwę 
cykliczną, którą można zmniejszać w 
okresach zaburzeń na rynkach 
finansowych odnotowywanych przez 
EIOPA.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast manipulować wartością pasywów poprzez zwiększanie stóp dyskontowych za pomocą 
„premii za stałość aktywów”, bardziej bezpośrednim rozwiązaniem byłoby zachowanie 
spójności z czwartą zmianą dyrektyw w sprawie wymogów kapitałowych i wprowadzenie 
obowiązku gromadzenia dodatkowego kapitału oprócz kapitału koniecznego do spełnienia 
kapitałowego wymogu wypłacalności, dzięki czemu w przypadku nadejścia kryzysu firmy nie 
naruszałyby automatycznie kapitałowego wymogu wypłacalności i nie starałyby się zwiększać 
kapitału w niesprzyjających okolicznościach. W związku z tym proponuje się wprowadzenie 
rezerwy cyklicznej, podobnej do tej, która jest wymagana od banków i ustalana przez EIOPA 
zgodnie z cyklem koniunkturalnym.

Poprawka 382
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 19b (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 101 – ustęp 5b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19b) w art. 101 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

„5b. W celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji w odniesieniu do ust. 5a 
EIOPA, po zasięgnięciu opinii ERRS, 
opracowuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych określających 
sposób obliczania rezerwy cyklicznej i 
kryteria odnotowywania zaburzeń na 
rynkach finansowych, o których mowa w 
ust. 5a.
EIOPA przedstawia Komisji te projekty 
standardów regulacyjnych do dnia 1 
marca 2012 r.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia nr 1094/2010.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast manipulować wartością pasywów poprzez zwiększanie stóp dyskontowych za pomocą 
„premii za stałość aktywów”, bardziej bezpośrednim rozwiązaniem byłoby zachowanie 
spójności z czwartą zmianą dyrektyw w sprawie wymogów kapitałowych i wprowadzenie 
obowiązku gromadzenia dodatkowego kapitału oprócz kapitału koniecznego do spełnienia 
kapitałowego wymogu wypłacalności, dzięki czemu w przypadku nadejścia kryzysu firmy nie 
naruszałyby automatycznie kapitałowego wymogu wypłacalności i nie starałyby się zwiększać 
kapitału w niesprzyjających okolicznościach. W związku z tym proponuje się wprowadzenie 
rezerwy cyklicznej, podobnej do tej, która jest wymagana od banków i ustalana przez EIOPA 
zgodnie z cyklem koniunkturalnym.

Poprawka 383
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 19c (nowy)
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Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 105 – ustęp 6 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19c) w art. 105 ust. 6 po akapicie drugim 
dodaje się akapit w brzmieniu:
„W przypadku, gdy kontrakt dotyczący 
instrumentów pochodnych jest rozliczany 
za pośrednictwem upoważnionego 
partnera centralnego, odpowiedni wymóg 
kapitałowy dotyczący ryzyka 
niewykonania zobowiązania przez 
kontrahenta jest niższy, niż w przypadku, 
gdyby dany kontrakt nie był rozliczany w 
ten sposób.”;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z rozporządzeniem w sprawie infrastruktury rynku 
europejskiego oraz ze sposobem traktowania ekspozycji w ramach czwartej zmiany dyrektyw 
w sprawie wymogów kapitałowych należy dopilnować, aby instrumenty pochodne, które są 
rozliczane za pośrednictwem partnera centralnego, były traktowane w sposób bardziej 
uprzywilejowany, niż kontrakty rozliczane w inny sposób.

Poprawka 384
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20 
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na potrzeby oceniania technik 
ograniczania ryzyka, o których mowa

1. Zewnętrzna ocena wiarygodności 
kredytowej może być wykorzystywana przy

w art. 101 ust. 5, ułatwiania obliczania
modułu ryzyka rynkowego, o którym 
mowa w art. 105 ust. 5, oraz, w 
stosownych przypadkach, ułatwiania 
obliczania modułu ryzyka niewykonania 
zobowiązania przez kontrahenta, o którym 

obliczaniu modułu ryzyka rynkowego, o 
którym mowa w art. 105 ust. 5 oraz 
modułu ryzyka niewykonania 
zobowiązania przez kontrahenta, o którym 
mowa w art. 105 ust. 6, pod warunkiem że:
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mowa w art. 105 ust. 6, EIOPA:

Or. en

Poprawka 385
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na potrzeby oceniania technik 
ograniczania ryzyka, o których mowa w 
art. 101 ust. 5, ułatwiania obliczania 
modułu ryzyka rynkowego, o którym 
mowa w art. 105 ust. 5, oraz, w 
stosownych przypadkach, ułatwiania 
obliczania modułu ryzyka niewykonania 
zobowiązania przez kontrahenta, o którym 
mowa w art. 105 ust. 6, EIOPA:

1. W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania niniejszego 
artykułu oraz na potrzeby ułatwiania 
obliczania modułu ryzyka rynkowego, o 
którym mowa w art. 105 ust. 5, ułatwiania 
obliczania modułu ryzyka niewykonania 
zobowiązania przez kontrahenta, o którym 
mowa w art. 105 ust. 6, oceniania technik 
ograniczania ryzyka, o których mowa w 
art. 101 ust. 5, oraz wyliczania rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych EIOPA 
opracowuje projekty wykonawczych 
standardów technicznych w następującym 
zakresie:

Or. en

Poprawka 386
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokonuje oceny kwalifikowania się 
zewnętrznych instytucji oceny 
wiarygodności kredytowej i przyznaje 

a) suma bilansowa zakładu 
ubezpieczeniowego nie przekracza 25 
miliardów euro i wykazał on, że nie jest w 
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oceny zdolności kredytowej według 
obiektywnej skali oceny jakości 
kredytowej;

stanie ocenić ryzyka kredytowego za 
pomocą innych środków oraz;

Or. en

Poprawka 387
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokonuje oceny kwalifikowania się 
zewnętrznych instytucji oceny 
wiarygodności kredytowej i przyznaje 
oceny zdolności kredytowej według 
obiektywnej skali oceny jakości 
kredytowej;

a) wykazu samorządów regionalnych i 
władz lokalnych, wobec których 
ekspozycje należy traktować jako 
ekspozycje wobec rządu centralnego 
państwa, na terytorium którego 
samorządy te się znajdują, o ile pomiędzy 
tymi ekspozycjami nie ma różnicy pod 
względem ryzyka z powodu szczególnych 
uprawnień samorządów w zakresie 
zasilania własnych budżetów oraz 
szczególnych ustaleń instytucjonalnych, 
których skutkiem jest zmniejszenie ryzyka 
niewykonania zobowiązań;

Or. en

Poprawka 388
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) publikuje wykaz władz regionalnych i 
lokalnych, wobec których ekspozycje 

b) ECAI jest agencją ratingową, która 
została zarejestrowana lub uzyskała 
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należy traktować jako ekspozycje wobec 
rządu;

certyfikat zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) 1060/2009, lub jeśli ECAI nie jest 
zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem 
1060/2009, oceny jej kwalifikowalności 
dokonują Europejskie Organy Nadzoru, 
za pośrednictwem Wspólnego Komitetu, i 
zgodnie z wymogami metodologicznymi 
określonymi w tytule II rozporządzenia 
(WE) nr 1060/1009;

Or. en

Poprawka 389
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) publikuje wykaz władz regionalnych i 
lokalnych, wobec których ekspozycje 
należy traktować jako ekspozycje wobec 
rządu;

b) wykazu zewnętrznych instytucji oceny 
wiarygodności kredytowej i 
przyporządkowania przeprowadzonych 
przez nie ocen wiarygodności kredytowej 
odpowiednim stopniom w skali oceny 
jakości kredytowej zgodnie ze 
szczegółowymi kryteriami dotyczącymi
uznawania zewnętrznych instytucji oceny
wiarygodności kredytowej i przyznawania 
ocen zdolności kredytowej według skali 
oceny jakości kredytowej zgodnie z 
[regulacyjnym standardem technicznym], 
o którym mowa w art. 111 ust. 1 lit. n);

Or. en

Poprawka 390
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20
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Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określa indeks akcji, o którym mowa w 
art. 106 ust. 2, oblicza symetryczne 
dostosowanie, o którym mowa w art. 106, i 
regularnie publikuje obydwa zbiory 
informacji;

skreślony

Or. en

Poprawka 391
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określa indeks akcji, o którym mowa w 
art. 106 ust. 2, oblicza symetryczne 
dostosowanie, o którym mowa w art. 106, i 
regularnie publikuje obydwa zbiory 
informacji;

c) indeksu akcji, o którym mowa w art. 
106 ust. 2, oraz symetrycznego 
dostosowania, o którym mowa w art. 106, 
zgodnie ze szczegółowymi kryteriami 
wyszczególnionymi w [regulacyjnym 
standardzie technicznym], o którym mowa 
w art. 111 ust. 1 lit. c) i o);

Or. en

Poprawka 392
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) określa dostosowania, którym należy skreślony
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poddać waluty powiązane z euro w 
podmodule ryzyka walutowego, o którym 
mowa w art. 105 ust. 5.

Or. en

Poprawka 393
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) określa dostosowania, którym należy 
poddać waluty powiązane z euro w 
podmodule ryzyka walutowego, o którym 
mowa w art. 105 ust. 5.

d) dostosowań, którym należy poddać 
waluty powiązane z euro w podmodule 
ryzyka walutowego, o którym mowa w art. 
105 ust. 5, według szczegółowych 
kryteriów dotyczących dostosowań, 
którym należy poddać waluty powiązane z 
euro do celów ułatwienia obliczania 
podmodułu ryzyka walutowego, zgodnie z 
[regulacyjnym standardem technicznym], 
o którym mowa w art. 111 ust. 1 lit. p).

Or. en

Poprawka 394
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20 
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. EIOPA przedstawia te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
Komisji do dnia 12 września 2012 r.

Or. en
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Poprawka 395
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania projektów wykonawczych 
standardów technicznych, o których mowa 
w ustępie drugim, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

Or. en

Poprawka 396
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ułatwiania obliczania modułu 
ryzyka ubezpieczeniowego w 
ubezpieczeniach zdrowotnych, o którym 
mowa w art. 105 ust. 4, EIOPA oblicza i 
publikuje odchylenia standardowe w 
odniesieniu do określonych krajowych 
aktów prawnych państw członkowskich, 
które pozwalają na podział wypłat 
roszczeń w związku z ryzykiem 
ubezpieczeniowym w ubezpieczeniach 
zdrowotnych pomiędzy zakładem 
ubezpieczeń a zakładem reasekuracji i 
które spełniają określone kryteria.

2. W odniesieniu do instytucji ECAI 
Wspólny Komitet:

a) podaje do wiadomości publicznej listę 
uznanych instytucji ECAI;
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b) sprawdza, czy istnieje równy dostęp do 
indywidualnych ocen kredytowych 
przynajmniej dla tych wszystkich 
instytucji, które mają uprawniony interes 
we wspomnianych ocenach;
c) przyznaje oceny zdolności kredytowej 
według obiektywnej skali oceny jakości 
kredytowej.

Or. en

Poprawka 397
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ułatwiania obliczania modułu 
ryzyka ubezpieczeniowego w 
ubezpieczeniach zdrowotnych, o którym 
mowa w art. 105 ust. 4, EIOPA oblicza i 
publikuje odchylenia standardowe w 
odniesieniu do określonych krajowych 
aktów prawnych państw członkowskich, 
które pozwalają na podział wypłat roszczeń 
w związku z ryzykiem ubezpieczeniowym 
w ubezpieczeniach zdrowotnych pomiędzy 
zakładem ubezpieczeń a zakładem 
reasekuracji i które spełniają określone
kryteria.

2. W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania niniejszego 
artykułu i do celów ułatwiania obliczania 
modułu ryzyka ubezpieczeniowego w 
ubezpieczeniach zdrowotnych, o którym 
mowa w art. 105 ust. 4, EIOPA
opracowuje projekty wykonawczych 
standardów technicznych określających 
[...] odchylenia standardowe w odniesieniu 
do określonych krajowych aktów 
prawnych państw członkowskich, które 
pozwalają na podział wypłat roszczeń w 
związku z ryzykiem ubezpieczeniowym w 
ubezpieczeniach zdrowotnych pomiędzy 
zakładem ubezpieczeń a zakładem 
reasekuracji i które spełniają szczegółowe
kryteria określone w akcie delegowanym, 
o którym mowa w art. 111 ust. 1 lit. q).
EIOPA przedstawia te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
Komisji do dnia 12 września 2012 r.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania projektów wykonawczych 
standardów technicznych, o których mowa 
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w ustępie drugim, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

Or. en

Poprawka 398
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ułatwiania obliczania modułu 
ryzyka ubezpieczeniowego w 
ubezpieczeniach zdrowotnych, o którym 
mowa w art. 105 ust. 4, EIOPA oblicza i 
publikuje odchylenia standardowe w 
odniesieniu do określonych krajowych 
aktów prawnych państw członkowskich, 
które pozwalają na podział wypłat roszczeń 
w związku z ryzykiem ubezpieczeniowym 
w ubezpieczeniach zdrowotnych pomiędzy 
zakładem ubezpieczeń a zakładem 
reasekuracji i które spełniają określone
kryteria.

2. Do celów ułatwiania obliczania modułu 
ryzyka ubezpieczeniowego w 
ubezpieczeniach zdrowotnych, o którym 
mowa w art. 105 ust. 4, EIOPA publikuje 
na podstawie obliczeń dostarczonych 
przez właściwy organ nadzoru danych 
państw członkowskich odchylenia 
standardowe zgodnie z art. 104 ust. 4 
dyrektywy 209/138/WE w odniesieniu do 
określonych krajowych aktów prawnych 
państw członkowskich, które pozwalają na 
podział roszczeń w związku z ryzykiem 
ubezpieczeniowym w ubezpieczeniach 
zdrowotnych pomiędzy zakładem 
ubezpieczeń a zakładem reasekuracji i 
które spełniają następujące kryteria:
a) system podziału roszczeń jest 
przejrzysty i określony w terminie 
poprzedzającym okres, do którego ma on 
zastosowanie;
b) system podziału roszczeń lub ryzyka, 
liczba zakładów ubezpieczeń, które 
uczestniczą w systemie wyrównania 
ryzyka w przypadku ubezpieczeń 
zdrowotnych (ang. Health Risk 
Equalisation System – HRES) oraz 
charakterystyka ryzyka działalności 
objętej HRES gwarantują, że w przypadku 
każdego zakładu uczestniczącego w HRES 
zmienność ryzyka-składki i ryzyka rezerw 
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z tytułu działalności objętej HRES będzie
znacznie ograniczona dzięki HRES;
c) ubezpieczenie zdrowotne objęte HRES 
jest obowiązkowe i stanowi w części lub w 
całości alternatywę dla ubezpieczeń 
zdrowotnych w ramach systemu 
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;
d) w przypadku niewykonania zobowiązań 
przez zakład ubezpieczeń uczestniczący w 
HRES jeden lub kilka rządów zobowiązuje 
się do pełnego zaspokojenia roszczeń 
ubezpieczającego w związku z 
działalnością ubezpieczeniową objętą 
HRES;
e) w przypadku gdy wprowadzany jest 
nowy system HRES lub istniejący system 
HRES jest w znacznym stopniu 
zmieniany, a w związku z tym niedostępne 
są dane historyczne potrzebne do 
wyliczenia odchylenia standardowego, ale 
wymogi określone w lit. a)–d) są 
zasadniczo spełnione, odchylenie 
standardowe będzie określane na 
podstawie ekspertyzy przeprowadzonej 
przez właściwy organ nadzoru danego 
państwa członkowskiego. Uzasadnienia 
ekspertyzy będą ujawniane.
Komisja może przyjąć, zgodnie z art. 310a, 
akty delegowane określające dodatkowe 
kryteria.

Or. en

Poprawka 399
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20 (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na potrzeby ułatwiania obliczania 
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modułu ryzyka rynkowego, o którym 
mowa w art. 105 ust. 5 akapit pierwszy, do 
zadań EIOPA należą:
a) publikacja wykazu samorządów 
regionalnych i władz lokalnych, wobec 
których ekspozycje należy traktować jako 
ekspozycje wobec rządu centralnego 
państwa, na terytorium którego 
samorządy te się znajdują, o ile pomiędzy 
tymi ekspozycjami nie ma różnicy pod 
względem ryzyka z powodu szczególnych 
uprawnień samorządów w zakresie 
zasilania własnych budżetów oraz 
szczególnych ustaleń instytucjonalnych, 
których skutkiem jest zmniejszenie ryzyka 
niewykonania zobowiązań;
b) określanie dostosowań, którym należy 
poddać waluty powiązane z euro w 
podmodule ryzyka walutowego, o którym 
mowa w art. 105 ust. 5; oraz
c) określanie odpowiedniego indeksu 
akcji, o którym mowa w art. 106 ust. 2, 
obliczanie symetrycznego dostosowania, o 
którym mowa w art. 106, i comiesięczne 
publikowanie obydwu zbiorów informacji.

Or. en

Poprawka 400
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 109a – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. EIOPA opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia warunków kategoryzacji 
zgodnie z ust. 2a lit. a) i b).
EIOPA przedstawia te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
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Komisji do dnia [termin].
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 1094/2010.

Or. en

Poprawka 401
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 21
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 111 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty delegowane i akty wykonawcze Regulacyjne standardy techniczne

Or. en

Poprawka 402
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 21
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 111 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 301a i 
z zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 301b i 301c, akty delegowane 
określające:

1. W celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji w odniesieniu do art. 101 i
art. 103–109 EIOPA opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających:

Or. en
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Poprawka 403
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 21
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 111 – ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) metodę stosowaną przy ocenie wymogu 
kapitałowego dla ryzyka niewykonania 
zobowiązania przez kontrahenta w 
przypadku ekspozycji na upoważnionych 
partnerów centralnych, o której mowa w 
art. 105; parametry te ustala się dla 
zapewnienia spójności z postępowaniem 
dotyczącym takich ekspozycji w przypadku 
instytucji kredytowych i przedsiębiorstw 
inwestycyjnych zgodnie z wymogami 
dyrektywy 2012/xx/UE (czwarta zmiana 
dyrektywy w sprawie wymogów 
kapitałowych);

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z rozporządzeniem w sprawie infrastruktury rynku 
europejskiego oraz ze sposobem traktowania ekspozycji w ramach czwartej zmiany dyrektyw 
w sprawie wymogów kapitałowych należy dopilnować, aby instrumenty pochodne, które są 
rozliczane za pośrednictwem partnera centralnego, były traktowane w sposób bardziej 
uprzywilejowany, niż kontrakty rozliczane w inny sposób.

Poprawka 404
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 21
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 111 – ustęp 1 – litera m) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) podejście stosowane w przypadku 
zakładów zależnych w rozumieniu art. 212 

skreślony
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do obliczania kapitałowego wymogu 
wypłacalności, a zwłaszcza do obliczania 
podmodułu ryzyka związanego z 
inwestowaniem w akcje, o którym mowa w 
art. 105 ust. 5, z uwzględnieniem 
prawdopodobnego ograniczenia 
zmienności wartości tych zakładów 
zależnych, wynikającego ze strategicznego 
charakteru tych inwestycji i z wpływu 
wywieranego na te zakłady zależne przez 
zakład posiadający w nich udziały 
kapitałowe;

Or. en

Uzasadnienie

Wydajność zakładów zależnych może być silnie powiązana z towarzystwem 
ubezpieczeń/reasekuracji. Nie ma powodów, by zakładać, że udziały w nich są mniej 
ryzykowne niż udziały kapitałowe i w związku z tym powinny być specjalnie traktowane.

Poprawka 405
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 21
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 111 – ustęp 1 – litera q)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) szczegółowe kryteria, które powinny 
spełniać uzgodnienia dotyczące krajowych 
aktów prawnych, oraz wymogi dotyczące 
obliczania odchylenia standardowego do 
celów ułatwiania obliczania modułu 
ryzyka ubezpieczeniowego w 
ubezpieczeniach zdrowotnych, o którym 
mowa w art. 109a ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W art. 109a ust. 2 określa się warunki zwolnienia dla niektórych prywatnych zakładów 
ubezpieczeń zdrowotnych. Celem jest zapewnienie tego, by wymogi kapitałowe dla tego typu 
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przedsiębiorstw były niższe niż dla innych przedsiębiorstw z branży ubezpieczeń zdrowotnych. 
Zwolnienie tego typu nie jest potrzebne. W dyrektywie ramowej uwzględniono mechanizmy 
takie jak parametry specyficzne dla danego zakładu lub wewnętrzne modele uwzględniające 
specyficzne warunki w danym państwie.

Poprawka 406
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 21
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 111 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjmować, zgodnie z 
art. 301a i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 301b i 301c, akty 
delegowane określające limity ilościowe i 
kryteria dopuszczalności aktywów. Takie 
akty delegowane stosuje się do aktywów 
stanowiących pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych, z wyłączeniem 
aktywów posiadanych w związku z 
umowami ubezpieczenia na życie, w 
których ryzyko inwestycyjne ponoszą 
ubezpieczający. Komisja dokonuje 
przeglądu tych środków w świetle zmian 
zachodzących w odniesieniu do 
standardowej formuły i rynków 
finansowych.

2. W celu zapewnienia harmonizacji w 
odniesieniu do kapitałowego wymogu 
wypłacalności EIOPA może opracować 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych określających limity 
ilościowe i kryteria dopuszczalności 
aktywów, tak aby uwzględnić czynniki 
ryzyka, które nie są dostatecznie pokryte 
przez dany podmoduł.

EIOPA może przedstawić Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia 1 marca 2012 r.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.
Takie regulacyjne standardy techniczne 
mogą mieć zastosowanie do aktywów 
stanowiących pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych, z wyłączeniem 
aktywów posiadanych w związku z 
umowami ubezpieczenia na życie, w 
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których ryzyko inwestycyjne ponoszą 
ubezpieczający. Komisja może dokonać
przeglądu tych regulacyjnych standardów 
technicznych w świetle zmian 
zachodzących w odniesieniu do 
standardowej formuły i rynków 
finansowych.

Or. en

Poprawka 407
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 25a (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 129 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25a) w art. 129 ust. 4 po akapicie 
pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:
„Do celów wyliczenia limitów określonych 
w ust. 3 zakłady nie będą miały obowiązku 
wyliczać kapitałowego wymogu 
wypłacalności co kwartał.”;

Or. en

Poprawka 408
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 29
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 135 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określanie, pomiar i monitorowanie 
ryzyk wynikających z lokat w odniesieniu 
do art. 132 ust. 2 akapit pierwszy, 
zarządzanie tymi ryzykami i 

a) określanie, pomiar i monitorowanie 
ryzyk wynikających z lokat w odniesieniu 
do art. 132 ust. 2 akapit pierwszy, 
zarządzanie tymi ryzykami i 
przedstawianie wewnętrznych sprawozdań 
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przedstawianie sprawozdań na ich temat; na ich temat;

Or. pt

Poprawka 409
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 29
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 135 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określanie, pomiar i monitorowanie 
szczególnych ryzyk wynikających z 
lokowania w instrumenty pochodne i 
aktywa, o których mowa w art. 132 ust. 4 
akapit drugi, zarządzanie tymi ryzykami i 
przedstawianie sprawozdań na ich temat.

b) określanie, pomiar i monitorowanie 
szczególnych ryzyk wynikających z 
lokowania w instrumenty pochodne i 
aktywa, o których mowa w art. 132 ust. 4 
akapit drugi, zarządzanie tymi ryzykami i 
przedstawianie wewnętrznych sprawozdań 
na ich temat.

Or. pt

Poprawka 410
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 30 – litera a)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 138 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyjątkowego spadku na 
rynkach finansowych stwierdzonego przez 
EIOPA zgodnie z niniejszym ustępem
organ nadzoru może przedłużyć termin 
ustanowiony w ust. 3 akapit drugi o 
odpowiedni okres, z uwzględnieniem 
wszelkich istotnych czynników.

W przypadku wyjątkowego spadku na 
rynkach finansowych organ nadzoru może 
przedłużyć termin ustanowiony w ust. 3 
akapit drugi o odpowiedni okres, z 
uwzględnieniem wszelkich istotnych 
czynników.

Or. en
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Poprawka 411
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 30 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 138 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla uprawnień EIOPA 
wynikających z art. 18 rozporządzenia 
…/…, do celów niniejszego ustępu 
EIOPA, na wniosek zainteresowanego 
organu nadzoru, kieruje do organu 
nadzoru składającego wniosek 
indywidualną decyzję stwierdzającą 
istnienie wyjątkowego spadku na rynkach 
finansowych. Wyjątkowy spadek na 
rynkach finansowych ma miejsce, jeśli 
jeden zakład ubezpieczeń lub reasekuracji 
bądź więcej takich zakładów nie jest w 
stanie spełnić jednego z wymogów 
określonych w ust. 3 niniejszego artykułu 
w okresie w nim wyznaczonym na skutek 
spadku na rynkach finansowych, który jest 
nieprzewidziany, gwałtowny i poważny, 
ma inny charakter niż spadki występujące 
w ramach cyklu koniunkturalnego oraz 
który wpłynął już poważnie i niekorzystnie 
na sytuację finansową jednego zakładu 
ubezpieczeń lub reasekuracji bądź większej 
liczby takich zakładów, stanowiących 
łącznie znaczną część rynku ubezpieczeń 
bądź reasekuracji w jednym państwie 
członkowskim bądź większej liczbie tych 
państw.

Bez uszczerbku dla uprawnień EIOPA 
wynikających z art. 18 rozporządzenia 
(UE) nr 1094/2010, EIOPA może wydać 
zalecenie zgodnie z art. 16 rozporządzenia 
(UE) nr 1094/2010, stwierdzające, że w 
opinii EIOPA nastąpił wyjątkowy spadek 
na rynkach finansowych, jeśli doszło do
spadku na rynkach finansowych, który jest 
nieprzewidziany, gwałtowny i poważny, 
ma inny charakter niż spadki występujące 
w ramach cyklu koniunkturalnego oraz 
który wpłynął już poważnie i niekorzystnie 
na sytuację finansową jednego zakładu 
ubezpieczeń lub reasekuracji bądź większej 
liczby takich zakładów, stanowiących 
łącznie znaczną część rynku ubezpieczeń 
bądź reasekuracji w jednym państwie 
członkowskim bądź większej liczbie tych 
państw.

Or. en

Poprawka 412
Jean-Paul Gauzès
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 30 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 138 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla uprawnień EIOPA 
wynikających z art. 18 rozporządzenia
…/…, do celów niniejszego ustępu 
EIOPA, na wniosek zainteresowanego 
organu nadzoru, kieruje do organu nadzoru 
składającego wniosek indywidualną 
decyzję stwierdzającą istnienie 
wyjątkowego spadku na rynkach 
finansowych. Wyjątkowy spadek na 
rynkach finansowych ma miejsce, jeśli 
jeden zakład ubezpieczeń lub reasekuracji 
bądź więcej takich zakładów nie jest w 
stanie spełnić jednego z wymogów 
określonych w ust. 3 niniejszego artykułu 
w okresie w nim wyznaczonym na skutek 
spadku na rynkach finansowych, który jest 
nieprzewidziany, gwałtowny i poważny, 
ma inny charakter niż spadki występujące 
w ramach cyklu koniunkturalnego oraz 
który wpłynął już poważnie i niekorzystnie 
na sytuację finansową jednego zakładu 
ubezpieczeń lub reasekuracji bądź większej 
liczby takich zakładów, stanowiących 
łącznie znaczną część rynku ubezpieczeń 
bądź reasekuracji w jednym państwie 
członkowskim bądź większej liczbie tych 
państw.

Bez uszczerbku dla uprawnień EIOPA 
wynikających z art. 18 rozporządzenia 
(UE) nr 1094/2010, do celów niniejszego 
ustępu EIOPA, na wniosek 
zainteresowanego organu nadzoru, kieruje 
do organu nadzoru składającego wniosek 
indywidualną decyzję stwierdzającą 
istnienie wyjątkowego spadku na rynkach 
finansowych. Wyjątkowy spadek na 
rynkach finansowych ma miejsce, jeśli 
jeden zakład ubezpieczeń lub reasekuracji 
bądź więcej takich zakładów nie jest w 
stanie spełnić jednego z wymogów 
określonych w ust. 3 niniejszego artykułu 
w okresie w nim wyznaczonym na skutek 
spadku na rynkach finansowych, który jest 
nieprzewidziany, gwałtowny i poważny, 
ma inny charakter niż spadki występujące 
w ramach cyklu koniunkturalnego oraz 
który wpłynął już poważnie i niekorzystnie 
na sytuację finansową jednego zakładu 
ubezpieczeń lub reasekuracji bądź większej 
liczby takich zakładów, stanowiących 
łącznie znaczną część rynku ubezpieczeń 
bądź reasekuracji w jednym państwie 
członkowskim bądź większej liczbie tych 
państw.

Or. en

Poprawka 413
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 30 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 138 – ustęp 4 – akapit piąty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej raz na miesiąc EIOPA 
sprawdza, czy warunki, o których mowa w 
akapicie czwartym, nadal mają 
zastosowanie w dniu przeglądu i uchyla tę 
decyzję, jeśli jeden warunek lub więcej 
warunków, o których mowa w akapicie 
czwartym i które stanowiły podstawę 
decyzji, nie są już spełniane. W tym celu 
EIOPA kieruje indywidualną decyzję do 
zainteresowanego organu nadzoru, w której 
stwierdza, że wyjątkowy spadek na 
rynkach finansowych nie ma już miejsca.

Co najmniej raz na miesiąc EIOPA 
sprawdza, czy warunki, o których mowa w 
akapicie czwartym, nadal mają 
zastosowanie w dniu przeglądu i uchyla to 
zalecenie, jeśli jeden warunek lub więcej 
warunków, o których mowa w akapicie 
czwartym i które stanowiły podstawę 
zalecenia, nie są już spełniane. W tym celu 
EIOPA kieruje indywidualne zalecenie do 
zainteresowanego organu nadzoru, w której 
stwierdza, że wyjątkowy spadek na 
rynkach finansowych nie ma już miejsca.

Or. en

Poprawka 414
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 30 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 138 – ustęp 4 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy nadzoru dokładają 
wszelkich starań, aby zastosować się do 
zaleceń EIOPA.

Or. en

Poprawka 415
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 30 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 138 – ustęp 4 – akapit piąty a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla kompetencji organów 
nadzoru, dokładają one wszelkich starań, 
by w ramach kolegium organów nadzoru 
poinformować o swojej decyzji dotyczącej 
odmowy przedłużenia okresu, o którym 
mowa w ust. 4.

Or. en

Poprawka 416
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 30 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 138 – ustęp 4 – akapit piąty b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy w ramach kolegium 
organów nadzoru istnieją rozbieżne 
poglądy na temat odmowy przedłużenia 
okresu, o którym mowa w ust. 4, ze strony 
określonego organu nadzoru, organ 
sprawujący nadzór nad grupą lub 
którykolwiek z pozostałych organów 
nadzoru może skonsultować się z EIOPA. 
Konsultacje z EIOPA odbywają się w 
ciągu jednego miesiąca i informuje się o 
tym wszystkie zainteresowane organy 
nadzoru. Jeżeli zasięgnięto opinii EIOPA, 
zainteresowany organ nadzoru należycie 
uwzględnia jego opinię przed podjęciem 
swojej decyzji. Zgodnie z art. 19 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 
EIOPA działa na tym etapie w 
charakterze mediatora.

Or. en
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Poprawka 417
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 30 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 138 – ustęp 4 – akapit piąty b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu 7 dni od wydania zalecenia każdy 
zainteresowany organ nadzoru 
potwierdza, czy stosuje się lub ma zamiar 
się zastosować do tego zalecenia. Jeśli 
organ nadzoru nie zastosuje się i nie 
planuje się zastosować do danego 
zalecenia, informuje o tym EIOPA z 
podaniem przyczyn.

Or. en

Poprawka 418
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 30 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 138 – ustęp 4 – akapity piąty c i piąty d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy pod koniec okresu, o 
którym mowa w ust. 6 niniejszego 
artykułu, i jeśli w ramach kolegium nie 
osiągnięto porozumienia, organ 
sprawujący nadzór nad grupą lub 
którykolwiek z zainteresowanych organów 
nadzoru skierował odmowę danego 
organu nadzoru do EIOPA zgodnie z art. 
19 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010, 
zainteresowany organ nadzoru odracza 
decyzję i oczekuje decyzji EIOPA, którą 
EIOPA może podjąć zgodnie z art. 19 ust.
3 tego rozporządzenia, i podejmuje decyzję 
zgodną z decyzją EIOPA.
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Okresy, o których mowa odpowiednio w 
ust. 5 i 6, uznaje się za okres pojednawczy 
w rozumieniu art. 19 ust. 2 tego 
rozporządzenia. EIOPA podejmuje 
decyzję w ciągu dwóch miesięcy. Po 
upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, 
lub po osiągnięciu porozumienia przez 
zainteresowane organy nadzoru sprawy 
nie kieruje się do EIOPA.

Or. en

Poprawka 419
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 30 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 138 – ustęp 4 – akapit piąty c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli organ nadzoru nie zastosuje się i nie 
planuje się zastosować do danego 
zalecenia, EIOPA podaje to do 
wiadomości publicznej. EIOPA może 
również w zależności od konkretnego 
przypadku zdecydować o opublikowaniu 
przekazanych przez organ nadzoru 
przyczyn niezastosowania się do zaleceń. 
Organ nadzoru otrzymuje z 
wyprzedzeniem zawiadomienie o takiej 
publikacji.

Or. en

Poprawka 420
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 32
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 155 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)



AM\877719PL.doc 95/145 PE472.278v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto organ nadzoru przyjmującego 
państwa członkowskiego może skierować 
sprawę do EIOPA i zwrócić się o pomoc 
tego organu zgodnie z art. 19 
rozporządzenia .../2010 [EIOPA]. W takim 
przypadku EIOPA może podjąć działania 
zgodnie z uprawnieniami przyznanymi mu 
na mocy tego artykułu.

Ponadto organ nadzoru przyjmującego 
państwa członkowskiego lub organu 
nadzoru przyjmującego państwa 
członkowskiego może skierować sprawę 
do EIOPA i zwrócić się o pomoc tego 
organu zgodnie z art. 19 ust. 1 do 4 oraz 
ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010. 
W takim przypadku EIOPA może podjąć 
działania zgodnie z uprawnieniami 
przyznanymi mu na mocy tego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, czy przyjmujące państwo członkowskie, czy państwo członkowskie siedziby 
znajduje się w lepszej sytuacji do podjęcia interwencji. Uprawnienia przyjmującego państwa 
członkowskiego mogą być niewystarczające do powstrzymania zakładu przed naruszaniem 
prawa krajowego, zwłaszcza w przypadku istniejących umów.

Poprawka 421
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 33
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 158 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto organ nadzoru przyjmującego 
państwa członkowskiego może skierować 
sprawę do EIOPA i zwrócić się o pomoc 
tego organu zgodnie z art. 19
rozporządzenia .../2010 [EIOPA]. W takim 
przypadku EIOPA może podjąć działania 
zgodnie z uprawnieniami przyznanymi mu 
na mocy tego artykułu.

Ponadto organ nadzoru przyjmującego 
państwa członkowskiego lub organ 
nadzoru przyjmującego państwa 
członkowskiego może skierować sprawę 
do EIOPA i zwrócić się o pomoc tego 
organu zgodnie z art. 19 ust. 1 do 4 oraz 
ust. 6 rozporządzenia (UE) 1094/2010. W 
takim przypadku EIOPA może podjąć 
działania zgodnie z uprawnieniami 
przyznanymi mu na mocy tego artykułu.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie jest jasne, czy przyjmujące państwo członkowskie, czy państwo członkowskie siedziby 
znajduje się w lepszej sytuacji do podjęcia interwencji. Uprawnienia przyjmującego państwa 
członkowskiego mogą być niewystarczające do powstrzymania zakładu przed naruszaniem 
prawa krajowego, zwłaszcza w przypadku istniejących umów.

Poprawka 422
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 33a (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 159

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a) art. 159 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 159

Informacje statystyczne dotyczące 
działalności transgranicznej

Każdy zakład ubezpieczeń powiadamia 
właściwy organ nadzoru państwa 
członkowskiego siedziby, oddzielnie dla 
transakcji przeprowadzanych w ramach 
prawa przedsiębiorczości oraz dla 
transakcji przeprowadzanych w ramach 
swobody świadczenia usług, o kwocie 
składek, odszkodowań i prowizji, 
niepomniejszonych o reasekurację, w 
rozbiciu na poszczególne państwa 
członkowskie i w następujący sposób:
a) w odniesieniu do ubezpieczeń innych 
niż na życie, w podziale na grupy
ubezpieczeń określone w odnośnym akcie 
delegowanym;
b) w odniesieniu do ubezpieczeń na 
życie, w podziale na grupy ubezpieczeń
od I do IX określone w odnośnym akcie 
delegowanym.
W odniesieniu do grupy 10 w pkt A 
załącznika I, z wyłączeniem 
odpowiedzialności cywilnej 
przewoźnika, zakład, którego to dotyczy, 
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informuje organ nadzoru również o 
częstotliwości występowania i średniej 
wysokości odszkodowania.
Organ nadzoru państwa członkowskiego 
siedziby przekazuje informacje, o 
których mowa w akapicie pierwszym i 
drugim, w stosownym terminie i w 
formie zbiorczej organom nadzoru 
wszystkich zainteresowanych państw 
członkowskich na ich żądanie.”;

Or. en

Uzasadnienie

Segmentacja do celów art. 159 powinna być dokonana według takich samych grup 
ubezpieczeń, jak w dyrektywie Wypłacalność II.

Poprawka 423
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 35 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 172 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 i art. 
134 ust. 1 akapit drugi w okresie 
przejściowym należy zapewnić takie samo 
jak przewidziano w art. 172 ust. 3 i art. 
134 ust. 1 akapit drugi traktowanie umów 
reasekuracji zawartych z zakładami 
posiadającymi siedzibę w państwie 
trzecim, którego system wypłacalności 
najprawdopodobniej nie spełni w pełni 
kryteriów oceny równoważności, o których 
mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Okres przejściowy wynosi maksymalnie 5 
lat od daty określonej w art. 309 ust. 1 
akapit pierwszy. Odstępstwo to stosuje się 
tylko wówczas, gdy Komisja przyjęła 
zgodnie z ust. 6 decyzję o spełnieniu przez 
państwo trzecie określonych wymogów.”

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Równoważność standardów w państwach trzecich jest kwestią, którą należy uwzględnić w
środkach wykonawczych dyrektywy Wypłacalność II.

Poprawka 424
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 35 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 172 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 i art. 
134 ust. 1 akapit drugi w okresie 
przejściowym należy zapewnić takie samo 
jak przewidziano w art. 172 ust. 3 i art. 
134 ust. 1 akapit drugi traktowanie umów 
reasekuracji zawartych z zakładami 
posiadającymi siedzibę w państwie 
trzecim, którego system wypłacalności 
najprawdopodobniej nie spełni w pełni 
kryteriów oceny równoważności, o których 
mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Okres przejściowy wynosi maksymalnie 5 
lat od daty określonej w art. 309 ust. 1 
akapit pierwszy. Odstępstwo to stosuje się 
tylko wówczas, gdy Komisja przyjęła 
zgodnie z ust. 6 decyzję o spełnieniu przez 
państwo trzecie określonych wymogów.

4. Bez uszczerbku dla ust. 1 Komisja 
może, zgodnie z art. 301a i w 
ograniczonym czasie, a także z pomocą 
EIOPA zgodnie z art. 33 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010, podjąć 
decyzję stwierdzającą czasową 
równoważność systemu wypłacalności 
stosowanego w danym państwie trzecim 
do działalności reasekuracyjnej zakładów, 
których siedziba znajduje się w danym 
państwie trzecim, z systemem 
wypłacalności ustanowionym w tytule I, 
jeżeli państwo trzecie spełnia co najmniej 
jedno z poniższych kryteriów:

a) w celu wywiązania się z tych 
zobowiązań państwo trzecie ustanowiło 
program konwergencji;
b) przeznaczono wystarczające środki na 
wypełnienie tego zobowiązania;
c) osiągnięto porozumienie co do wymiany 
poufnych informacji nadzorczych, 
zgodnie z art. 264;
d) uznano, że państwo trzecie spełnia 
podstawowe zasady, zasady i standardy 
przyjęte przez Międzynarodowe 
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Stowarzyszenie Organów Nadzoru 
Ubezpieczeniowego.
Wszelkie decyzje na temat czasowej 
równoważności winny brać pod uwagę 
sprawozdania Komisji zgodnie z art. 177. 
Decyzje te są poddawane regularnym 
przeglądom, na podstawie sprawozdań z 
postępów przygotowanych przez dane 
państwo trzecie, które są przedstawiane 
Komisji i EIOPA co sześć miesięcy, a 
następnie przez nie oceniane.
EIOPA publikuje wykaz wszystkich 
państw trzecich, o których mowa 
w akapicie pierwszym i uaktualnia go za 
pośrednictwem swojej strony internetowej.
Komisja może przyjmować, zgodnie z art. 
301a, akty delegowane, które dokładniej 
określą warunki, o których mowa w 
akapicie pierwszym.

Or. en

Poprawka 425
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 35 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 172 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 i art. 
134 ust. 1 akapit drugi w okresie 
przejściowym należy zapewnić takie samo 
jak przewidziano w art. 172 ust. 3 i art. 
134 ust. 1 akapit drugi traktowanie umów 
reasekuracji zawartych z zakładami 
posiadającymi siedzibę w państwie 
trzecim, którego system wypłacalności 
najprawdopodobniej nie spełni w pełni 
kryteriów oceny równoważności, o których 
mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Okres przejściowy wynosi maksymalnie 5 
lat od daty określonej w art. 309 ust. 1 

4. Bez uszczerbku dla ust. 1 Komisja 
może, zgodnie z art. 301a i w 
ograniczonym czasie, a także z pomocą 
EIOPA zgodnie z art. 33 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010, podjąć 
decyzję stwierdzającą czasową 
równoważność systemu wypłacalności 
stosowanego w danym państwie trzecim 
do działalności reasekuracyjnej zakładów, 
których siedziba znajduje się w danym 
państwie trzecim, z systemem 
wypłacalności ustanowionym w tytule I z 
uwzględnieniem poniższych zasad 
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akapit pierwszy. Odstępstwo to stosuje się 
tylko wówczas, gdy Komisja przyjęła 
zgodnie z ust. 6 decyzję o spełnieniu przez 
państwo trzecie określonych wymogów.

przewodnich:

a) państwo trzecie przedstawiło Unii 
Europejskiej pisemne zobowiązania w 
zakresie przyjęcia i stosowania systemu 
wypłacalności, który mógłby zostać 
uznany za równoważny zgodnie z ust. 2, 
przed upływem tego terminu;
b) w celu wywiązania się z tych 
zobowiązań państwo trzecie ustanowiło 
program konwergencji;
c) przeznaczono wystarczające środki na 
wypełnienie tego zobowiązania;
d) obecny system wypłacalności państwa 
trzeciego jest oparty na ocenie ryzyka i 
wycenie rynkowej aktywów i pasywów;
e) osiągnięto porozumienie co do wymiany 
poufnych informacji nadzorczych, 
zgodnie z art. 264;
f) uznano, że państwo trzecie spełnia 
podstawowe zasady przyjęte przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego.
Wszelkie decyzje na temat czasowej 
równoważności winny brać pod uwagę 
sprawozdania Komisji zgodnie z art. 177. 
Decyzje te są poddawane regularnym 
przeglądom, na podstawie sprawozdań z 
postępów przygotowanych przez EIOPA, 
które są przedstawiane Komisji co sześć 
miesięcy, a następnie przez nią oceniane.
EIOPA publikuje wykaz wszystkich 
państw trzecich, o których mowa 
w akapicie pierwszym i uaktualnia go za 
pośrednictwem swojej strony internetowej.
Komisja może przyjmować, zgodnie z art. 
301a, akty delegowane, które dokładniej 
określą zasady przewodnie, o których 
mowa w akapicie pierwszym.

Or. en
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Poprawka 426
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 35 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 172 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 i art. 
134 ust. 1 akapit drugi w okresie 
przejściowym należy zapewnić takie samo 
jak przewidziano w art. 172 ust. 3 i art. 134 
ust. 1 akapit drugi traktowanie umów 
reasekuracji zawartych z zakładami 
posiadającymi siedzibę w państwie 
trzecim, którego system wypłacalności 
najprawdopodobniej nie spełni w pełni 
kryteriów oceny równoważności, o których 
mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Okres przejściowy wynosi maksymalnie 5 
lat od daty określonej w art. 309 ust. 1 
akapit pierwszy. Odstępstwo to stosuje się 
tylko wówczas, gdy Komisja przyjęła 
zgodnie z ust. 6 decyzję o spełnieniu przez 
państwo trzecie określonych wymogów.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 i art. 
134 ust. 1 akapit drugi w okresie 
przejściowym należy zapewnić takie samo 
jak przewidziano w art. 172 ust. 3 i art. 134 
ust. 1 akapit drugi traktowanie umów 
reasekuracji zawartych z zakładami 
posiadającymi siedzibę w państwie 
trzecim, którego system wypłacalności 
najprawdopodobniej nie spełni w pełni 
kryteriów oceny równoważności, o których 
mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Okres przejściowy wynosi maksymalnie 5 
lat od daty określonej w art. 309 ust. 1 
akapit pierwszy. Komisja może przedłużyć 
ten okres o kolejne 2 lata w przypadku, 
gdy państwo nie wywiązało się ze 
zobowiązania, ale dokonało znacznych 
postępów. Odstępstwo to stosuje się tylko 
wówczas, gdy Komisja przyjęła zgodnie z 
ust. 6 decyzję o spełnieniu przez państwo 
trzecie określonych wymogów.
(Dotyczy również art. 227 i 260 dyrektywy 
2009/138/WE).

Or. en

Uzasadnienie

Należy uelastycznić procedury prawne i zmiany przepisów przybliżające system do spójności. 
Ma to na celu zagwarantowanie osiągnięcia spójności po koniec okresu przejściowego. W 
przeciwnym wypadku wątpliwości dotyczące równych szans i zakłóceń zostaną jedynie 
ujawnione w terminie późniejszym.
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Poprawka 427
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 35 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 172 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może przyjmować, zgodnie z 
art. 301a i z zastrzeżeniem warunków art. 
301b i 301c, akty delegowane określające 
w odniesieniu do ust. 4 długość okresu 
przejściowego, który może być krótszy niż 
maksymalny okres wynoszący 5 lat, i 
warunki, które ma spełnić państwo trzecie. 
Warunki te obejmują zobowiązania 
organów nadzoru, osiągnięty przez nie 
stopień spójności z równoważnym 
systemem w określonym okresie, istniejący 
bądź zamierzony kształt systemu oraz 
kwestie współpracy, wymiany informacji i 
obowiązek zachowania tajemnicy 
służbowej.

5. Komisja może przyjmować, zgodnie z 
art. 301a i z zastrzeżeniem warunków art. 
301b i 301c, akty delegowane określające 
w odniesieniu do ust. 4 długość okresu 
przejściowego, który może być krótszy niż 
maksymalny okres wynoszący 5 lat, i 
warunki, które ma spełnić państwo trzecie. 
Warunki te obejmują zobowiązania 
organów nadzoru, osiągnięty przez nie 
stopień spójności z równoważnym 
systemem w określonym okresie oraz 
kwestie współpracy, wymiany informacji i 
obowiązek zachowania tajemnicy 
służbowej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uelastycznić procedury prawne i zmiany przepisów przybliżające system do spójności. 
Ma to na celu zagwarantowanie osiągnięcia spójności po koniec okresu przejściowego. W 
przeciwnym wypadku wątpliwości dotyczące równych szans i zakłóceń zostaną jedynie 
ujawnione w terminie późniejszym.

Poprawka 428
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 35 – litera ba) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 172 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w art. 172 dodaje się ustęp w 
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brzmieniu:
„6a. Po trzech latach od daty 
wprowadzenia okresu przejściowego 
Komisja rozpoczyna przegląd postępów 
dokonanych przez państwo trzecie w 
zakresie spójności mierzonej za pomocą 
następujących kryteriów głównych:
a) system wypłacalności jest uzależniony 
od ryzyka;
b) państwo dysponuje niezależnym 
systemem nadzoru opartym na zasadach 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Organów Nadzoru Systemu 
Ubezpieczeniowego;
c) rynek ubezpieczeń jest otwarty dla 
towarzystw ubezpieczeń i reasekuracji 
mających siedzibę w innych państwach.
Na podstawie wniosków z przeglądu pod 
koniec pięcioletniego okresu 
przejściowego Komisja może przedłużyć 
go o kolejnych pięć lat.
Jeśli państwo trzecie dokonało postępów w 
zakresie spójności, po 5 latach okres 
przejściowy może być przedłużony o 
kolejnych pięć lat.”;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na długoterminowy charakter branży ubezpieczeniowej i znaczenie zdolności 
konkurowania na danym rynku okres pięciu lat jest za krótki. Wymagany jest wyższy stopień 
pewności, więc przedłużenie o kolejnych pięć lat powinno być możliwe, jeśli dokonano 
postępów w zakresie spójności. Należy pamiętać, że opracowanie dyrektywy Wypłacalność II 
zajęło UE 15 lat.

Poprawka 429
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 38
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 216 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może przyjmować, zgodnie z 
art. 301a i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 301b i 301c, akty 
delegowane określające okoliczności, w 
jakich może zostać podjęta decyzja, o 
której mowa w ust. 1.

7. EIOPA może opracowywać projekty 
regulacyjnych standardów technicznych
określające okoliczności, w jakich może 
zostać podjęta decyzja, o której mowa w 
ust. 1.

EIOPA przedstawia te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
Komisji.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 430
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 40
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 227 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Czyniąc to, organ sprawujący nadzór nad 
grupą konsultuje się z pozostałymi 
zainteresowanymi organami nadzoru oraz 
z EIOPA przed podjęciem decyzji w 
sprawie równoważności.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Równoważność standardów w państwach trzecich jest kwestią, którą należy uwzględnić w 
środkach wykonawczych dyrektywy Wypłacalność II.
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Poprawka 431
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 41
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 227 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjmować, zgodnie z 
art. 301a i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 301b i 301c, akty 
delegowane określające kryteria oceny 
równoważności systemu wymogów 
dotyczących wypłacalności danego 
państwa trzeciego z systemem określonym 
w tytule I rozdział VI.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Równoważność standardów w państwach trzecich jest kwestią, którą należy uwzględnić w 
środkach wykonawczych dyrektywy Wypłacalność II.

Poprawka 432
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 42
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 227 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 akapit 
drugi w okresie przejściowym państwa 
członkowskie mogą przewidzieć, że 
obliczanie wypłacalności grupy 
uwzględnia, w odniesieniu do zakładu, o 
którym mowa w tym akapicie, kapitałowy 
wymóg wypłacalności i środki własne 
dopuszczalne na pokrycie tego wymogu 
określone przez dane państwo trzecie. 
Okres przejściowy wynosi maksymalnie 5 

skreślony
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lat od daty określonej w art. 309 ust. 1 
akapit pierwszy. Odstępstwo to stosuje się 
tylko wówczas, gdy Komisja przyjęła 
zgodnie z ust. 7 decyzję o spełnieniu przez 
państwo trzecie określonych wymogów.

Or. en

Uzasadnienie

Równoważność standardów w państwach trzecich jest kwestią, którą należy uwzględnić w 
środkach wykonawczych dyrektywy Wypłacalność II.

Poprawka 433
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 42
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 227 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 akapit 
drugi w okresie przejściowym państwa 
członkowskie mogą przewidzieć, że 
obliczanie wypłacalności grupy 
uwzględnia, w odniesieniu do zakładu, o 
którym mowa w tym akapicie, kapitałowy 
wymóg wypłacalności i środki własne 
dopuszczalne na pokrycie tego wymogu 
określone przez dane państwo trzecie. 
Okres przejściowy wynosi maksymalnie 5 
lat od daty określonej w art. 309 ust. 1 
akapit pierwszy. Odstępstwo to stosuje się 
tylko wówczas, gdy Komisja przyjęła 
zgodnie z ust. 7 decyzję o spełnieniu przez 
państwo trzecie określonych wymogów.

6. Niezależnie od przepisów ust. 5 akapit 
drugi Komisja może, zgodnie z art. 301a i 
w ograniczonym czasie, a także z pomocą 
EIOPA zgodnie z art. 33 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010, podjąć 
decyzję stwierdzającą czasową 
równoważność systemu nadzoru 
stosowanego w danym państwie trzecim 
do zakładów, których siedziba znajduje się 
w danym państwie trzecim, z systemem 
ustanowionym w tytule I, jeżeli państwo 
trzecie spełnia co najmniej poniższe
warunki:

a) państwo trzecie przedstawiło Unii 
Europejskiej pisemne zobowiązania w 
zakresie przyjęcia i stosowania systemu 
nadzoru, który mógłby zostać uznany za 
równoważny zgodnie z ust. 2, przed 
upływem tego terminu;
b) w celu wywiązania się z tych 
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zobowiązań państwo trzecie ustanowiło 
program konwergencji;
c) przeznaczono wystarczające środki na 
wypełnienie tego zobowiązania;
d) obecny system nadzoru państwa 
trzeciego jest lub zostanie oparty na 
ocenie ryzyka i wycenie rynkowej aktywów 
i pasywów;
e) osiągnięto porozumienie co do wymiany 
poufnych informacji nadzorczych, 
zgodnie z art. 264;
f) uznano, że państwo trzecie spełnia 
podstawowe zasady przyjęte przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego.
Wszelkie decyzje na temat czasowej 
równoważności winny brać pod uwagę 
sprawozdania Komisji zgodnie z art. 177. 
Decyzje te są poddawane regularnym 
przeglądom, na podstawie sprawozdań z 
postępów przygotowanych przez EIOPA, 
które są przedstawiane Komisji co pół 
roku, a następnie przez nią oceniane.
EIOPA publikuje wykaz wszystkich 
państw trzecich, o których mowa 
w niniejszym artykule, i uaktualnia go za 
pośrednictwem swojej strony internetowej.
Komisja może przyjmować, zgodnie z art. 
301a, akty delegowane, które dokładniej 
określą zasady przewodnie, o których 
mowa w akapicie pierwszym.

Or. en

Poprawka 434
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 42a (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 227 – ustęp 8a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

42a) w art. 227 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„8a. Po trzech latach od daty 
wprowadzenia okresu przejściowego 
Komisja rozpocznie przegląd postępów 
dokonanych przez państwo trzecie w 
zakresie spójności mierzonej za pomocą 
następujących kryteriów głównych:
a) system wypłacalności jest uzależniony 
od ryzyka,
b) państwo dysponuje niezależnym 
systemem nadzoru opartym na zasadach 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Organów Nadzoru Systemu 
Ubezpieczeniowego,
c) rynek ubezpieczeń jest otwarty dla 
towarzystw ubezpieczeń i reasekuracji 
mających siedzibę w innych państwach.
Na podstawie wniosków z przeglądu pod 
koniec pięcioletniego okresu 
przejściowego Komisja może przedłużyć 
go o kolejnych pięć lat.
Jeśli państwo trzecie dokonało postępów w 
zakresie spójności, po 5 latach okres 
przejściowy może być przedłużony o 
kolejnych pięć lat.”;

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie: Ze względu na długoterminowy charakter branży ubezpieczeniowej i znaczenie 
zdolności konkurowania na danym rynku okres pięciu lat jest za krótki. Wymagany jest wyższy 
stopień pewności, więc przedłużenie o kolejnych pięć lat powinno być możliwe, jeśli dokonano 
postępów w zakresie spójności. Należy pamiętać, że opracowanie dyrektywy Wypłacalność II 
zajęło UE 15 lat.

Poprawka 435
Sven Giegold
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 42a (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 230 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

42a) w art. 230 ust. 2 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„2. Kapitałowy wymóg wypłacalności na 
szczeblu grupy oparty na 
skonsolidowanych danych 
(skonsolidowany kapitałowy wymóg 
wypłacalności grupy) wylicza się w 
oparciu o standardową formułę i – w 
uzasadnionych przypadkach – w oparciu o 
zatwierdzony model wewnętrzny, w sposób 
opisany art. 100, spójny z ogólnymi 
zasadami zawartymi odpowiednio w tytule 
I, rozdziale VI, sekcji 4, podsekcjach 1 i 2 
oraz tytule I, rozdziale VI, sekcji 4, 
podsekcjach 1 i 3.”;

Or. en

Uzasadnienie

Kryzys ujawnił niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernego zaufania do modeli 
wewnętrznych. Ta poprawka gwarantuje wyliczanie standardowej formuły za każdym razem 
a) w celu ułatwienia porównania pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz b) w celu 
umożliwienia porównania wyników wewnętrznego modelu ze standardową formułą, aby przy 
nadzorze zwrócić uwagę na główne różnice i dostarczyć więcej informacji na temat mocnych i 
słabych stron wewnętrznego modelu regulacyjnego oraz c) w celu stworzenia podłoża 
regulacyjnego dotyczącego wyników wewnętrznego modelu.

Poprawka 436
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 44
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 234

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 301a i z W celu zapewnienia harmonizacji w 
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zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 301b i 301c, akty delegowane 
określające zasady techniczne i metody 
ustanowione w art. 220-229 oraz sposób 
stosowania art. 230-233 w celu 
zapewnienia jednolitego stosowania 
przepisów w Unii.

odniesieniu do wypłacalności grupy 
EIOPA opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających zasady techniczne i metody 
ustanowione w art. 220–229 oraz sposób 
stosowania art. 230–233, 
odzwierciedlające ekonomiczny charakter 
określonych struktur prawnych.
EIOPA przedstawia Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia 1 marca 2012 r.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

Or. en

Poprawka 437
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 54 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 248 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organy nadzoru właściwych branż i 
zakłady powiązane również mogą 
uczestniczyć w posiedzeniach kolegium 
organów nadzoru. Ich uczestnictwo 
ograniczona się jednak do osiągnięcia 
celu, jakim jest skuteczna wymiana 
informacji.
Organ nadzoru na poziomie grupy może w 
stosownych przypadkach zaprosić 
właściwe banki centralne należące do 
Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych (w tym EBC) do udziału w 
działaniach kolegium organów nadzoru, 
jeśli działania te są istotne z punktu 
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widzenia wykonywania poszczególnych 
zadań tych banków.
Skuteczne funkcjonowanie kolegium 
organów nadzoru może wymagać 
realizacji niektórych zadań przez 
ograniczoną liczbę organów nadzoru 
należących do kolegium.
Kolegium organów nadzoru składa się z 
organu sprawującego nadzór nad grupą i 
organów nadzoru wszystkich państw 
członkowskich, w których znajdują się 
siedziby wszystkich jednostek zależnych.
Organy nadzoru właściwych branż i 
zakłady powiązane również mogą 
uczestniczyć w posiedzeniach kolegium 
organów nadzoru. Ich uczestnictwo 
ograniczona się jednak do osiągnięcia 
celu, jakim jest skuteczna wymiana 
informacji.
Organ nadzoru na poziomie grupy może w 
stosownych przypadkach zaprosić 
właściwe banki centralne należące do 
Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych (w tym EBC) do udziału w 
działaniach kolegium organów nadzoru, 
jeśli działania te są istotne z punktu 
widzenia wykonywania poszczególnych 
zadań tych banków.
Skuteczne funkcjonowanie kolegium 
organów nadzoru może wymagać 
realizacji niektórych zadań przez 
ograniczoną liczbę organów nadzoru 
należących do kolegium.”;

Or. en

Uzasadnienie

EBC i właściwe banki centralne należące do ESBC mogą być zaproszone do udziału w 
działaniach kolegium organów nadzoru, jeśli działania te są istotne z punktu widzenia 
realizacji poszczególnych zadań tych banków, np. zadań banków centralnych w obszarze 
stabilności finansowej.
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Poprawka 438
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 62 – litera a)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 260 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawdzenia dokonuje organ nadzoru, 
który byłby organem sprawującym nadzór 
nad grupą w myśl kryteriów określonych 
w art. 247 ust. 2, na wniosek jednostki 
dominującej lub dowolnego zakładu 
ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, 
który uzyskał zezwolenie w Unii, albo z 
własnej inicjatywy, chyba że Komisja 
wcześniej dokonała oceny równoważności 
standardu danego państwa trzeciego. 
Czyniąc to, organ nadzoru przed 
podjęciem decyzji konsultuje się z 
pozostałymi zainteresowanymi organami 
nadzoru oraz z EIOPA.;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Równoważność standardów w państwach trzecich jest kwestią, którą należy uwzględnić w 
środkach wykonawczych dyrektywy Wypłacalność II.

Poprawka 439
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 62 – litera a)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 260 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawdzenia dokonuje organ nadzoru, 
który byłby organem sprawującym nadzór 
nad grupą w myśl kryteriów określonych w 
art. 247 ust. 2, na wniosek jednostki 

Sprawdzenia dokonuje organ nadzoru, 
który byłby organem sprawującym nadzór 
nad grupą w myśl kryteriów określonych w 
art. 247 ust. 2 (zwany dalej „pełniącym 
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dominującej lub dowolnego zakładu 
ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, 
który uzyskał zezwolenie w Unii, albo z 
własnej inicjatywy, chyba że Komisja 
wcześniej dokonała oceny równoważności 
standardu danego państwa trzeciego. 
Czyniąc to, organ nadzoru przed 
podjęciem decyzji konsultuje się z 
pozostałymi zainteresowanymi organami 
nadzoru oraz z EIOPA.

obowiązki organu sprawującego nadzór 
nad grupą”), na wniosek jednostki 
dominującej lub dowolnego zakładu 
ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, 
który uzyskał zezwolenie w Unii, albo z 
własnej inicjatywy, chyba że Komisja 
wcześniej dokonała oceny równoważności 
standardu danego państwa trzeciego. 
Pełniący obowiązki organu sprawującego 
nadzór nad grupą współpracuje z EIOPA 
zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1094/2010.
Czyniąc to, pełniący obowiązki organu 
sprawującego nadzór nad grupą przed 
podjęciem decyzji w sprawie 
równoważności konsultuje się, z pomocą 
EIOPA, z pozostałymi zainteresowanymi 
organami nadzoru. Decyzja ta jest 
podejmowana zgodnie z kryteriami 
przyjętymi na mocy ust. 2. Pełniący 
obowiązki organu sprawującego nadzór 
nad grupą nie podejmuje w odniesieniu 
do kraju trzeciego żadnej decyzji, która 
byłaby sprzeczna z decyzją podjętą w 
odniesieniu do tego kraju trzeciego w 
przeszłości.
W przypadku gdy organy nadzoru nie 
zgadzają się z decyzją podjętą na 
podstawie akapitu drugiego, mogą 
skierować sprawę do EIOPA i zwrócić się 
o pomoc zgodnie z art. 19 ust. 1–3 oraz 
ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 
w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia 
o decyzji przez pełniącego obowiązki 
organu sprawującego nadzór nad grupą. 
W takim przypadku EIOPA może podjąć 
działania zgodnie z uprawnieniami 
przyznanymi mu na mocy tego artykułu.

Or. en

Poprawka 440
Peter Skinner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 62 – litera b)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 260 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjmować, zgodnie z 
art. 301a i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 301b i 301c, akty 
delegowane określające kryteria oceny, 
czy system nadzoru ostrożnościowego nad 
grupami w danym państwie trzecim jest 
równoważny z systemem określonym w 
niniejszym tytule.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Równoważność standardów w państwach trzecich jest kwestią, którą należy uwzględnić w 
środkach wykonawczych dyrektywy Wypłacalność II.

Poprawka 441
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 62 – litera c) 
Dyrektywa 2009/138/WE 
Artykuł 260 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: skreślona
„4. Na zasadzie odstępstwa od art. 261 ust. 
1, art. 262 ust. 1 akapit pierwszy i art. 263 
akapit drugi państwa członkowskie mogą 
zezwolić na sprawowanie nadzoru nad 
grupą przez organy nadzoru państwa 
trzeciego w okresie przejściowym. Okres 
przejściowy wynosi maksymalnie 5 lat od 
daty określonej w art. 309 ust. 1 akapit 
pierwszy. Odstępstwo to stosuje się tylko 
wówczas, gdy Komisja przyjęła zgodnie z 
ust. 5 decyzję o spełnieniu przez państwo 
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trzecie określonych wymogów.”

Or. en

Poprawka 442
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 62 – litera c)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 260 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: skreślona
„4. Na zasadzie odstępstwa od art. 261 ust. 
1, art. 262 ust. 1 akapit pierwszy i art. 263 
akapit drugi państwa członkowskie mogą 
zezwolić na sprawowanie nadzoru nad 
grupą przez organy nadzoru państwa 
trzeciego w okresie przejściowym. Okres 
przejściowy wynosi maksymalnie 5 lat od 
daty określonej w art. 309 ust. 1 akapit 
pierwszy. Odstępstwo to stosuje się tylko 
wówczas, gdy Komisja przyjęła zgodnie z 
ust. 5 decyzję o spełnieniu przez państwo 
trzecie określonych wymogów.”

Or. en

Uzasadnienie

Równoważność standardów w państwach trzecich jest kwestią, którą należy uwzględnić w 
środkach wykonawczych dyrektywy Wypłacalność II.

Poprawka 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 62 – litera c)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 260 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 261 ust. 
1, art. 262 ust. 1 akapit pierwszy i art. 263 
akapit drugi państwa członkowskie mogą 
zezwolić na sprawowanie nadzoru nad 
grupą przez organy nadzoru państwa 
trzeciego w okresie przejściowym. Okres 
przejściowy wynosi maksymalnie 5 lat od
daty określonej w art. 309 ust. 1 akapit 
pierwszy. Odstępstwo to stosuje się tylko 
wówczas, gdy Komisja przyjęła zgodnie z 
ust. 5 decyzję o spełnieniu przez państwo 
trzecie określonych wymogów.

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 261 ust. 
1, art. 262 ust. 1 akapit pierwszy i art. 263 
akapit drugi państwa członkowskie mogą w 
okresie przejściowym zezwolić na 
sprawowanie nadzoru nad grupą przez 
organy nadzoru państwa trzeciego nad 
zakładami ubezpieczeń i zakładami 
reasekuracji, których jednostka 
dominująca ma główną siedzibę poza 
Wspólnotą w dniu 1 stycznia 2014 r. w 
sytuacjach innych niż te przewidziane ust. 
5. Okres przejściowy trwa od dnia 1 
stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. lub 
do daty, z którą zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu system 
ostrożnościowy stosowany w państwie 
trzecim został uznany za równoważny z 
systemem określonym w niniejszym tytule,
w zależności od tego, który termin nastąpi 
pierwszy. Odstępstwo to stosuje się tylko 
wówczas, gdy Komisja przyjęła zgodnie z 
ust. 7 decyzję o spełnieniu przez państwo 
trzecie określonych wymogów.

Nie później niż w ciągu trzech lat od dnia 
1 stycznia 2014 r. Komisja dokonuje 
przeglądu postępów dokonanych przez 
dane państwo trzecie w zakresie spójności 
z równoważnym systemem, w odniesieniu 
do każdego państwa trzeciego, dla którego 
Komisja podjęła decyzję zgodnie z ust. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uwzględnienia działań podjętych przez Radę w sprawie państwa 
trzeciego.

Poprawka 444
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 62 – litera c)
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Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 260 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż w ciągu trzech lat od dnia 
1 stycznia 2014 r. i regularnie co trzy lata 
Komisja dokonuje przeglądu postępów 
dokonanych przez dane państwo trzecie w 
zakresie spójności z równoważnym 
systemem, w odniesieniu do każdego 
państwa trzeciego, dla którego Komisja 
podjęła decyzję zgodnie z ust. 7.

Or. en

Poprawka 445
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 62 – litera d)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 260 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: skreślona
„5. Komisja może przyjmować, zgodnie z 
art. 301a i z zastrzeżeniem warunków art. 
301b i 301c, akty delegowane określające 
w odniesieniu do ust. 4 długość okresu 
przejściowego, który może być krótszy niż 
maksymalny okres wynoszący 5 lat, i 
warunki, które ma spełnić państwo 
trzecie. Warunki te obejmują
zobowiązania organów nadzoru, 
osiągnięty przez nie stopień spójności z 
równoważnym systemem w określonym 
okresie, istniejący bądź zamierzony kształt 
systemu oraz kwestie współpracy, 
wymiany informacji i obowiązek 
zachowania tajemnicy służbowej.”

Or. en
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Poprawka 446
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 62 – litera d)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 260 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: skreślona
5. Komisja może przyjmować, zgodnie z 
art. 301a i z zastrzeżeniem warunków art. 
301b i 301c, akty delegowane określające 
w odniesieniu do ust. 4 długość okresu 
przejściowego, który może być krótszy niż 
maksymalny okres wynoszący 5 lat, i 
warunki, które ma spełnić państwo 
trzecie. Warunki te obejmują 
zobowiązania organów nadzoru, 
osiągnięty przez nie stopień spójności z 
równoważnym systemem w określonym 
okresie, istniejący bądź zamierzony kształt 
systemu oraz kwestie współpracy, 
wymiany informacji i obowiązek 
zachowania tajemnicy służbowej.”;

Or. en

Uzasadnienie

Równoważność standardów w państwach trzecich jest kwestią, którą należy uwzględnić w 
środkach wykonawczych dyrektywy Wypłacalność II.

Poprawka 447
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 62 – litera d)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 260 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może przyjmować, zgodnie z 
art. 301a i z zastrzeżeniem warunków art. 
301b i 301c, akty delegowane określające 
w odniesieniu do ust. 4 długość okresu 
przejściowego, który może być krótszy niż 
maksymalny okres wynoszący 5 lat, i 
warunki, które ma spełnić państwo 
trzecie. Warunki te obejmują 
zobowiązania organów nadzoru, 
osiągnięty przez nie stopień spójności z 
równoważnym systemem w danym 
okresie, istniejący bądź zamierzony kształt 
systemu oraz kwestie współpracy, 
wymiany informacji i obowiązek 
zachowania tajemnicy służbowej.”;

5. Bez uszczerbku dla ust. 4 akapit drugi 
Komisja może, zgodnie z art. 301a i w 
ograniczonym czasie, a także z pomocą 
EIOPA zgodnie z art. 33 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010, podjąć 
decyzję stwierdzającą czasową 
równoważność systemu nadzoru 
stosowanego w danym państwie trzecim 
do zakładów, których siedziba znajduje się 
w danym państwie trzecim, z systemem 
ustanowionym w niniejszym tytule, jeżeli 
państwo trzecie spełnia co najmniej 
poniższe warunki:

a) państwo trzecie przedstawiło Unii 
Europejskiej pisemne zobowiązania w 
zakresie przyjęcia i stosowania systemu 
nadzoru, który może zostać uznany za 
równoważny zgodnie z ust. 3, przed 
upływem tego terminu;
b) w celu wywiązania się z tego 
zobowiązania państwo trzecie ustanowiło 
program konwergencji;
c) przeznaczono wystarczające środki na 
wypełnienie tego zobowiązania;
d) obecny system nadzoru państwa 
trzeciego jest lub zostanie oparty na 
ocenie ryzyka i wycenie rynkowej aktywów 
i pasywów;
e) osiągnięto porozumienie co do wymiany 
poufnych informacji nadzorczych, 
zgodnie z art. 264;
f) uznano, że państwo trzecie spełnia 
podstawowe zasady przyjęte przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego.
Wszelkie decyzje na temat czasowej 
równoważności winny brać pod uwagę 
sprawozdania Komisji zgodnie z art. 177. 
Decyzje te są poddawane regularnym 
przeglądom, na podstawie sprawozdań z 
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postępów przygotowanych przez EIOPA, 
które są przedstawiane Komisji, a 
następnie oceniane co pół roku przez 
Komisję i EIOPA.
EIOPA publikuje wykaz wszystkich 
państw trzecich, o których mowa 
w niniejszym artykule, i uaktualnia go za 
pośrednictwem swojej strony internetowej.
Komisja może przyjmować, zgodnie z art. 
301a, akty delegowane, które dokładniej 
określą zasady przewodnie, o których
mowa w akapicie pierwszym.
W przypadku przyjęcia przez Komisję 
zgodnie z akapitem pierwszym decyzji 
dotyczącej państwa trzeciego decyzja ta 
jest uznawana za rozstrzygającą do celów 
kontroli, o której mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 448
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 62 – litera e)
Dyrektywa 2009/138/WE 
Artykuł 260 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreślona
„6. 8. W odniesieniu do systemów 
ostrożnościowych państw trzecich, o 
których mowa w ust. 4, Komisja może 
przyjąć decyzję o spełnieniu przez dane 
państwo członkowskie wymogów 
określonych w ust. 4 i w akcie 
delegowanym.
Decyzje te przyjmowane są po konsultacji 
z Komitetem Europejskich Organów 
Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych oraz zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 301 ust. 2. Decyzje te są regularnie 
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poddawane przeglądowi.”;

Or. en

Poprawka 449
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 62 – litera e)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 260 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Po trzech latach obowiązywania 
okresu przejściowego Komisja rozpocznie 
przegląd postępów dokonanych przez 
państwo trzecie w zakresie spójności 
mierzonej za pomocą następujących 
kryteriów głównych:
a) system wypłacalności jest uzależniony 
od ryzyka;
b) państwo dysponuje niezależnym 
systemem nadzoru opartym na zasadach 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Organów Nadzoru Systemu 
Ubezpieczeniowego;
c) rynek ubezpieczeń jest otwarty dla 
towarzystw ubezpieczeń i reasekuracji 
mających siedzibę w innych państwach.
Na podstawie wniosków z przeglądu pod 
koniec pięcioletniego okresu 
przejściowego Komisja może przedłużyć 
go o kolejnych pięć lat.
Jeśli państwo trzecie dokonało postępów w 
zakresie spójności, po 5 latach okres 
przejściowy może być przedłużony o 
kolejnych 5 lat.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na długoterminowy charakter branży ubezpieczeniowej i znaczenie zdolności 
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konkurowania na danym rynku okres pięciu lat jest za krótki. Wymagany jest wyższy stopień 
pewności, więc przedłużenie o kolejnych pięć lat powinno być możliwe, jeśli dokonano 
postępów w zakresie spójności. Należy pamiętać, że opracowanie dyrektywy Wypłacalność II 
zajęło UE 15 lat.

Poprawka 450
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 69a (nowy)
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

69a) w art. 308 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. Od dnia 1 stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie dopilnują tego, by organy 
nadzoru miały wystarczające uprawnienia 
do przetwarzania wniosków o zezwolenia 
na wyliczanie kapitałowego wymogu 
wypłacalności w oparciu o wewnętrzny 
model oraz aby organy te miały obowiązek 
rozpatrywania takich wniosków.”;

Or. en

Uzasadnienie

Firmy nie powinny być karane za to, że nie są w stanie wykorzystać swojego wewnętrznego 
modelu z powodu opóźnienia w rozpatrywaniu ich wniosku z winy organu regulacyjnego. Z 
uwagi na to, że ramy czasowe rozpatrywania wniosku z uwzględnieniem potencjalnej 
interwencji EIOPA obejmują 9 miesięcy, organy regulacyjne muszą być w stanie rozpatrywać 
wnioski o zastosowanie wewnętrznego modelu od dnia 1 stycznia 2013 r., aby zapewnić 
terminowe ukończenie tego procesu przed datą wdrożenia, tj. 1 stycznia 2014 r.

Poprawka 451
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 70
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308a – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Komisja przyjęła akt delegowany 
zgodnie z art. 308b ust. 3, art. 41 ust. 1 i 3 
nie stosuje się przez maksymalny okres 
wynoszący 3 lata od daty, o której mowa w 
art. 309 ust. 1 akapit pierwszy.

3. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie dopilnują, aby 
ubezpieczenia i reasekuracje nadal 
podlegały wymogom kapitałowym i 
dotyczącym sprawozdawczości 
obowiązującym na ich terytorium przed 
dniem 1 stycznia 2013 r.
Bez uszczerbku dla poprzedniego ustępu w 
celu nadzorowania postępów danej firmy 
we wdrażaniu dyrektywy Wypłacalność II 
organy nadzoru mogą domagać się od 
zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji natychmiastowego 
wyliczenia wszystkich lub niektórych z 
następujących wskaźników: kapitałowego 
wymogu wypłacalności, minimalnego 
wymogu kapitałowego, kwoty środków 
własnych, oraz określenia bilansu i 
rachunku zysków i strat zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, a także dostarczenia 
tych informacji organom nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Clarity of reporting requirements during 2013 and as at the financial year-end (typically 31 
December 2013) is needed as soon as possible.   Given that the actual reporting requirements 
will not be clear until late 2012, it is unreasonable to require undertakings to produce reports 
in 2013 on a new basis.  There are other ways in which undertakings can demonstrate 
progress towards implementation.  In addition, for undertakings planning to use an internal 
model in most cases the basis for calculating the SCR would have to be the standard formula 
which will not necessarily be an appropriate measure of the capital requirements of an 
individual firm as its risk profile may differ from the assumptions in the standard formula. 
The proposed waiver in paragraph (b) is insufficient since firms will not be able to rely on 
such a waiver being granted and it would be unacceptable for listed firms to have to admit to 
non-compliance in order to benefit from such a waiver.

Poprawka 452
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 70
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Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Komisja przyjęła akt delegowany 
zgodnie z art. 308b ust. 3, art. 41 ust. 1 i 3 
nie stosuje się przez maksymalny okres 
wynoszący 3 lata od daty, o której mowa w 
art. 309 ust. 1 akapit pierwszy.

3. Zgodnie z art. 308b od dnia 1 lipca 
2013 r.:

a) zakłady ubezpieczeń i reasekuracji 
obliczają oszacowania dla kapitałowego 
wymogu wypłacalności, minimalny 
wymóg kapitałowy, kwotę zasobów 
własnych oraz bilans zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, a także dostarczają te 
informacje organom nadzoru;
b) zakłady ubezpieczeń i reasekuracji 
przestrzegają wymogów informacyjnych w 
odniesieniu do rocznych sprawozdań dla 
organów nadzoru zgodnie a art. 35; 
państwa członkowskie mogą znieść ten 
wymóg informacyjny dla tych zakładów 
ubezpieczeń i reasekuracji, które nie 
przestrzegają w pełni wymogu 
wprowadzania właściwych systemów i 
struktur zgodnie z art. 35 ust. 5.

Or. de

Poprawka 453
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 70
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Komisja przyjęła akt delegowany 
zgodnie z art. 308b ust. 3, art. 41 ust. 1 i 3 
nie stosuje się przez maksymalny okres 
wynoszący 3 lata od daty, o której mowa w 
art. 309 ust. 1 akapit pierwszy.

3. Bez uszczerbku dla art. 308b, od dnia 1 
lipca 2013 r. zakłady ubezpieczeń i 
zakłady reasekuracji:
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a) obliczają kapitałowy wymóg 
wypłacalności, minimalny wymóg 
kapitałowy, kwotę środków własnych, 
określają bilans zgodnie z niniejszą 
dyrektywą;
b) dostarczają organom nadzoru 
informacje, o których mowa w art. 35 w 
odniesieniu do wymogów określonych w 
poprzednim akapicie; datę odniesienia dla 
tych informacji stanowi pierwszy dzień 
roku finansowego, rozpoczynającego się 
dnia 1 lipca 2012 r. lub później, ale przed 
dniem 1 lipca 2013 r.; EIOPA opracuje 
wzory, które mają zostać dostarczone.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach dyrektywy Wypłacalność II nie jest wymagany rachunek zysków i strat, ale analiza 
zmiany poziomu środków własnych. Ze względu na spójność analiza ta powinna być 
wymagana podczas fazy wprowadzania.

Poprawka 454
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 70
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308 a – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Podczas okresu przejściowego państwa 
członkowskie mogą zezwolić zakładom 
ubezpieczeń i reasekuracji na ujawnienie 
lub uwzględnienie w sprawozdaniach z 
nadzoru tylko takich informacji, które 
mogą być dostarczone za pomocą 
istniejących systemów i struktur, nawet 
jeśli postępując w ten sposób nie 
przestrzegają obowiązku składania 
sprawozdań i dostarczania informacji, o 
którym mowa w art. 35, 51 oraz 53–55;
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Or. de

Poprawka 455
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 70
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308a – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Bez uszczerbku dla art. 308b państwa 
członkowskie dopilnują tego, by organy 
nadzorcze miały uprawnienia do żądania 
od zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji dostarczania informacji 
wymienionych w art. 35 w odniesieniu do 
roku finansowego kończącego się w dniu 
1 lipca 2013 r. lub później.

Or. en

Uzasadnienie

W perspektywie stopniowego wdrażania ram ostrożnościowych, dostarczanie informacji 
wymagane w art. 35 nie może być w pełni wymagane już w 2013 r. Zadanie polegające na 
przygotowanie szablonów, które mają być przekazywane organom nadzoru podczas okresu 
przejściowego mogą być przekazane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Poprawka 456
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 70
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli Komisja przyjęła akt delegowany 
zgodnie z art. 308b ust. 5, art. 75 ust. 1 nie 
stosuje się przez maksymalny okres 
wynoszący 10 lat od daty, o której mowa w

5. Wartości struktury czasowej stóp 
procentowych papierów wartościowych 
pozbawionych ryzyka, które są 
wykorzystywane do obliczenia najlepszych 
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art. 309 ust. 1 akapit pierwszy. oszacowań dotyczących zobowiązań 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, 
odpowiadających wpłaconym premiom za 
istniejące umowy wylicza się w dalszym 
ciągu zgodnie z dyrektywą 2002/83/WE w 
ciągu 10 lat od wdrożenia dyrektywy 
2009/138/WE jeśli:
1. zgodnie z prawem krajowym do 
ostatniego dnia wdrożenia dyrektywy 
2002/83/WE rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe były wyliczane z 
wykorzystaniem stopy procentowej, o 
której mowa w art. 20 pkt B lit. a) ppkt (ii) 
dyrektywy 2002/83/WE; oraz
2. zakład ubezpieczeń lub reasekuracji w 
dalszym ciągu spełnia warunki wymagane 
na mocy akapitu pierwszego.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na długoterminowy charakter branży ubezpieczeniowej niewielka zmiana sposobu 
wyliczenia będzie miała znaczący wpływ na firmy ubezpieczeniowe, ponieważ będą już je 
obowiązywać długoterminowe umowy z ubezpieczającymi na obecnych zasadach. Aby 
zminimalizować wpływ na cenę i dostępność długoterminowych produktów 
ubezpieczeniowych, potrzebny jest odpowiednio długi okres, w którym firmy ubezpieczeniowe 
mogłyby dokonać zmian. Z uwagi na długoterminowy charakter tych produktów rozsądne jest 
zezwolenie na okres 10 lat.

Poprawka 457
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 70
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308 a – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Podczas okresu przejściowego państwa 
członkowskie mogą zezwolić grupom 
zakładów ubezpieczeń i reasekuracji na 
ujawnienie lub uwzględnienie w 
sprawozdaniach z nadzoru tylko takich 
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informacji, które mogą być dostarczone za 
pomocą istniejących systemów i struktur, 
nawet jeśli postępując w ten sposób nie 
przestrzegają obowiązku składania 
sprawozdań i dostarczania informacji, o 
którym mowa w art. 254 ust. 2 i art. 256;

Or. de

Poprawka 458
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 70
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli Komisja przyjęła akt delegowany 
zgodnie z art. 308b ust. 7, art. 94 nie 
stosuje się przez maksymalny okres 
wynoszący 10 lat od daty, o której mowa w 
art. 309 ust. 1 akapit pierwszy.

7. Komisja przyjmuje akty delegowane 
określające pozycje środków własnych 
podlegających środkom i wymogom 
przejściowym określonym w art. 308b lit. 
g) w zakresie klasyfikacji pozycji środków 
własnych, które będą mieć zastosowanie 
do danych podstawowych pozycji środków 
własnych, oraz wymagające od zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 
przestrzegania w okresie przejściowym co 
najmniej przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
przyjętych zgodnie z art. 27 dyrektywy 
2002/83/WE, art. 16 dyrektywy 
73/239/EWG i art. 36 dyrektywy 
2005/68/WE w odniesieniu do tych pozycji 
środków własnych.

Or. en

Poprawka 459
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 70
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Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308 a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli Komisja przyjęła akt delegowany 
zgodnie z art. 308b ust. 7, art. 94 nie 
stosuje się przez maksymalny okres 
wynoszący 10 lat od daty, o której mowa w 
art. 309 ust. 1 akapit pierwszy.

7. Bez uszczerbku dla art. 94 podstawowe 
pozycje środków własnych wyemitowane 
przed datą, o której mowa w art. 309 ust. 1 
akapit pierwszy, które na mocy dyrektyw 
wyszczególnionych w art. 310 mogą zostać 
wykorzystane do pokrycia ponad 50% 
marginesu wypłacalności, będą 
klasyfikowane jako pozycje środków 
własnych poziomu 1. przez okres 20 lat od 
daty wspomnianej powyżej.
Bez uszczerbku dla art. 94 podstawowe 
pozycje środków własnych wyemitowane 
przed datą, o której mowa w art. 309 ust. 1 
akapit pierwszy, która na mocy dyrektyw 
wyszczególnionych w art. 310 mogą zostać 
wykorzystane do pokrycia ponad 25% 
marginesu wypłacalności, będą 
klasyfikowane jako pozycje środków 
własnych poziomu 2. przez okres 20 lat od 
daty wspomnianej powyżej.

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kryteriów dla zobowiązań podporządkowanych 
niepotrzebnie skomplikuje sytuację. Zamiast zapewnić stopniowe przejście na dyrektywę 
Wypłacalność II, może wzbudzić niepokój na rykach finansowych, zakłócić funkcjonowanie 
rynku i zwiększyć koszty kapitału. Lepszym rozwiązaniem byłoby zezwolenie na dłuższy okres, 
aby dać zakładom wystarczająco dużo czasu na spłacenie zobowiązań podporządkowanych 
wyemitowanych przed wejściem w życie dyrektywy wypłacalność II.

Poprawka 460
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 70
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308a – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli Komisja przyjęła akt delegowany 
zgodnie z art. 308b ust. 7, art. 94 nie 
stosuje się przez maksymalny okres 
wynoszący 10 lat od daty, o której mowa w 
art. 309 ust. 1 akapit pierwszy.

7. Niezależnie od art. 94 podstawowe 
pozycje środków własnych, które zostały 
wyemitowane przed datą, o której mowa w 
art. 309 ust. 1, i które zgodnie z 
dyrektywami wymienionymi w art. 310 
mogą być wykorzystane do osiągnięcia 
dostępnego marginesu wypłacalności w 
stopniu nie niższym od 50% progu 
wypłacalności, są włączone do kategorii 1 
podstawowych środków własnych na 
okres maksymalnie 20 lat od daty 
wymienionej w art. 309 ust. 1.
Niezależnie od art. 94 podstawowe pozycje 
środków własnych, które zostały 
wyemitowane przed datą, o której mowa w 
art. 309 ust. 1, i które zgodnie z 
dyrektywami wymienionymi w art. 310 
mogą być wykorzystane do osiągnięcia 
dostępnego marginesu wypłacalności w 
stopniu nie niższym od 25% progu 
wypłacalności, są włączone do kategorii 2 
podstawowych środków własnych na 
okres maksymalnie 20 lat od daty 
wymienionej w art. 309 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy komentarz i propozycja nowego sformułowania odnoszą się również do art. 308b 
lit. g) dokumentu 2011/0006 (COD).

Poprawka 461
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 70
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308a – ustęp 9a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Standardowe parametry, które mają 
być wykorzystane w przypadku aktywów 
zakupionych przez zakład w dniu 31 
grudnia 2013 r. lub wcześniej do 
wyliczania podmodułu ryzyka związanego 
z inwestowaniem w akcje zgodnie ze 
standardową formułą bez możliwości 
zastosowania ustaleń art. 304, są 
wyliczane jako średnia ważona:
a) standardowego parametru 
wykorzystywanego do wyliczania 
podmodułu ryzyka związanego z 
inwestowaniem a akcje zgodnie z art. 304; 
oraz 
b) standardowego parametru 
wykorzystywanego do wyliczania 
podmodułu ryzyka związanego z
inwestowaniem w akcje bez możliwości 
zastosowania standardowej formuły 
określonej w art. 304;
Waga parametru wymienionego w 
punkcie b) wzrasta co najmniej liniowo 
pod koniec każdego roku od 0% w roku 
rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2014 
r. do 100% w ciągu 10 lat od dnia 1 
stycznia 2014 r.
Komisja przyjmuje akty delegowane 
określając szczegółowo procedurę i 
kryteria, które muszą być spełnione, w tym 
instrumenty, które będą objęte okresem 
przejściowym.

Or. en

Poprawka 462
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 70
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308a – ustęp 9a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Standardowe parametry, które mają 
być wykorzystane w przypadku aktywów 
zakupionych przez zakład w dniu 31 
grudnia 2013 r. lub wcześniej do 
wyliczania podmodułu ryzyka związanego 
z inwestowaniem w akcje zgodnie ze 
standardową formułą bez możliwości 
zastosowania ustaleń art. 304, są 
wyliczane jako średnia ważona:
a) standardowego parametru 
wykorzystywanego do wyliczania 
podmodułu ryzyka związanego z 
inwestowaniem a akcje zgodnie z art. 304; 
oraz 
b) standardowego parametru 
wykorzystywanego do wyliczania 
podmodułu ryzyka związanego z 
inwestowaniem w akcje bez możliwości 
zastosowania standardowej formuły 
określonej w art. 304;
Waga parametru wymienionego w 
punkcie b) wzrasta co najmniej liniowo 
pod koniec każdego roku od 0% w roku 
rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2014 
r. do 100% w ciągu 10 lat od dnia 1 
stycznia 2014 r.
Komisja przyjmuje akty delegowane 
określając szczegółowo procedurę i 
kryteria, które muszą być spełnione, w tym 
instrumenty, które będą objęte okresem 
przejściowym.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy okres przejściowy jest niezbędny, aby nie szkodzić długoterminowym inwestycjom.

Poprawka 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 70
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308a – ustęp 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. W przypadku gdy w dniu wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie siedziby stosowały przepisy 
określone w art. 4 dyrektywy 2003/41/WE, 
mogą one do zakończenia przeglądu 
dyrektywy 2003/41/WE nadal stosować 
ustawy, rozporządzenia i przepisy 
administracyjne, które zostały przyjęte w 
celu spełnienia wymagań art. 1–19, 27–
30, 32–35, i 37–67 dyrektywy 2002/83/WE 
obowiązujących w ostatnim dniu 
wdrożenia dyrektywy 2002/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie obowiązujące zasady określone w art. 4 dyrektywy 2003/41/UE (dyrektywa w 
sprawie pracowniczych programów emerytalnych) umożliwiają państwom członkowskim 
zagwarantowanie takich samych reguł wypłacalności obowiązujących zarówno instytucje 
pracowniczych programów emerytalnych, jak i firmy ubezpieczeniowe wypłacające emerytury 
pracownicze. Aby zachować równe szanse, do zakończenia przeglądu dyrektywy w sprawie 
pracowniczych programów emerytalnych należy wprowadzić okres przejściowy dla 
pracowniczych programów emerytalnych w dyrektywie Wypłacalność II.

Poprawka 464
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 70
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308a – ustęp 9b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b. W przypadku gdy w dniu wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie siedziby stosowały przepisy 
określone w art. 4 dyrektywy 2003/41/WE, 
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mogą one do dnia 31 grudnia 2015 r. 
nadal stosować ustawy, rozporządzenia i 
przepisy administracyjne, które zostały 
przyjęte w celu spełnienia wymagań art. 
1–19, 27–30, 32–35, i 37–67 dyrektywy 
2002/83/WE obowiązujących w ostatnim 
dniu wdrożenia dyrektywy 2002/83/WE.

Or. en

Poprawka 465
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 71
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty delegowane Okresy przejściowe:
Komisja może przyjmować, zgodnie z art. 
301a i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 301b i 301c, akty 
delegowane w sprawie:

1. Dla państw członkowskich i zakładów 
reasekuracji lub grup zakładów 
ubezpieczeń i reasekuracji, których suma 
bilansowa jest mniejsza niż 25 mld EUR i 
które nie spełniają kapitałowego wymogu 
wypłacalności w dniu, o którym mowa w 
art. 310, okres nieprzekraczający dwóch 
lat na spełnienie tego wymogu, pod 
warunkiem że takie zakłady lub takie 
grupy przedstawiły organowi nadzoru, 
zgodnie z art. 138 ust. 2 i art. 142, do 
zatwierdzenia środki, które w tym celu 
zamierzają podjąć.

a) w odniesieniu do art. 308a ust. 1, 
długości okresu przejściowego, który może 
być krótszy niż maksymalny okres 
wynoszący 3 lata, rozłożenia na etapy 
okresu przejściowego oraz wymogów 
przejściowych dotyczących systemów i 
struktur, którymi dysponują zakłady w 
celu spełniania wymogu dotyczącego 
informacji, które należy przedstawiać do 
celów nadzoru, a także wymagające od 
zakładów ubezpieczeń i zakładów 

2. Państwa członkowskie mogą przyznać 
zakładom ubezpieczeń i zakładom 
reasekuracji, które w dniu, o którym 
mowa w art. 310, nie spełniają w całości 
wymogów dotyczących wprowadzenia 
odpowiednich systemów i struktur zgodnie 
z art. 35 ust. 5 i art. 55 ust. 1, okres 
nieprzekraczający dwóch lat na spełnienie 
tych wymogów.
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reasekuracji przestrzegania co najmniej 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych dotyczących 
sporządzania i okresowego przedstawiania 
sprawozdań finansowych, które są 
przyjmowane zgodnie z art. 13 dyrektywy 
2002/83/WE, art. 11 dyrektywy 
84/641/WE i art. 17 dyrektywy 
2005/68/WE;
b) w odniesieniu do art. 308a ust. 2, 
długości okresu przejściowego, który może 
być krótszy niż 10 lat, rozłożenia na etapy 
okresu przejściowego, wymogu 
uwzględniania – podczas stwierdzania, czy 
warunki ustanowienia narzutu 
kapitałowego na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
zostały spełnione – założeń stanowiących 
podstawę przejściowego kapitałowego 
wymogu wypłacalności, o którym mowa w 
art. 308b ust. 8, a nie kapitałowego 
wymogu wypłacalności oraz określenia 
sposobu obliczania narzutu kapitałowego 
przez odniesienie do kalibracji i poziomu 
ufności tego przejściowego kapitałowego 
wymogu wypłacalności, a nie 
standardowej formuły obliczania 
kapitałowego wymogu wypłacalności; 

3. W trakcie tego okresu państwa 
członkowskie mogą zezwolić zakładom 
ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, 
które nie spełniają w całości wymogów 
dotyczących publicznego ujawniania 
informacji, o których mowa w art. 51 i art. 
53–55, na ujawnienie jedynie takich 
informacji, które wdrożone systemy i 
struktury są w stanie zapewnić.

c) w odniesieniu do art. 308a ust. 3, 
długości okresu przejściowego, który może 
być krótszy niż maksymalny okres 
wynoszący 3 lata, rozłożenia na etapy 
okresu przejściowego oraz wymogów 
przejściowych w zakresie systemu 
zarządzania i zakresu, w jakim w okresie 
przejściowym zakłady ubezpieczeń i 
zakłady reasekuracji spełniają wymogi i 
stosują systemy i funkcje, o których mowa 
w art. 41–49, oraz wymagające od 
zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji przestrzegania co najmniej 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych dotyczących 
prawidłowych procedur 
administracyjnych i rzetelnej kontroli 
wewnętrznej, które są przyjmowane 
zgodnie z art. 10 dyrektywy 2002/83/WE, 
art. 9 dyrektywy 84/641/WE i art. 15 

4. Państwa członkowskie mogą przyznać 
grupom zakładów ubezpieczeń i grupom 
zakładów reasekuracji, które w dniu, o 
którym mowa w art. 310, nie spełniają w 
całości wymogów dotyczących 
wprowadzenia odpowiednich systemów i 
struktur zgodnie z art. 254 okres 
nieprzekraczający dwóch lat na spełnienie 
tych wymogów.
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dyrektywy 2005/68/WE; 
d) w odniesieniu do art. 308a ust. 4, 
długości okresu przejściowego, który może 
być krótszy niż maksymalny okres 
wynoszący 3 lata, rozłożenia na etapy 
okresu przejściowego oraz wymogów 
przejściowych w zakresie treści i terminów 
przekazania informacji, które muszą 
podawać do wiadomości publicznej 
zakłady ubezpieczeń i zakłady 
reasekuracji, a także wymagające, by 
zakłady ubezpieczeń i zakłady 
reasekuracji były zobowiązane 
przynajmniej do opublikowania 
sprawozdania zawierającego ogólne 
streszczenie informacji wymienionych w 
art. 51 ust. 1; 

5. W trakcie tego okresu państwa 
członkowskie mogą zezwolić grupom 
zakładów ubezpieczeń i grupom zakładów 
reasekuracji, które nie spełniają w całości 
wymogów dotyczących publicznego 
ujawniania informacji, o których mowa w 
art. 256, na ujawnienie jedynie takich 
informacji, które wdrożone systemy i 
struktury są w stanie zapewnić.

e) w odniesieniu do art. 308a ust. 5, 
długości okresu przejściowego, który może 
być krótszy niż maksymalny okres 
wynoszący 10 lat, rozłożenia na etapy 
okresu przejściowego, aktywów i pasywów 
podlegających wymogom przejściowym w 
zakresie wyceny oraz wymogów 
przejściowych w zakresie metod i założeń, 
jakie należy stosować w wycenie 
określonych aktywów i pasywów oraz 
wymagające od zakładów ubezpieczeń i 
zakładów reasekuracji przestrzegania co 
najmniej przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
danego państwa członkowskiego, 
dotyczących wyceny takich aktywów i 
pasywów, które będą miały zastosowanie 
dnia 31 grudnia 2012 r.;

6. Podstawowe pozycje środków własnych, 
które zostały wyemitowane przed datą, o 
której mowa w art. 309 ust. 1, i które 
spełniają następujące kryteria, są 
włączane – do celów art. 94 ust. 1 i art. 
230 – do kategorii 1 podstawowych 
środków własnych na okres maksymalnie 
10 lat od daty wymienionej w art. 310:

f) w odniesieniu do art. 308a ust. 6, 
długości okresu przejściowego, który może 
być krótszy niż maksymalny okres 
wynoszący 10 lat, rozłożenia na etapy 
okresu przejściowego oraz wymogów 
przejściowych w zakresie metod i założeń, 
które należy zastosować przy obliczaniu 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i 
które będą miały zastosowanie w okresie 
przejściowym oraz wymagające od 
zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji przestrzegania co najmniej 

a) dana pozycja zajmuje niższą pozycję niż 
roszczenia wszystkich ubezpieczających i 
beneficjentów oraz 
niepodporządkowanych wierzycieli;
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przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych dotyczących tworzenia 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 
które są przyjmowane zgodnie z art. 20 
dyrektywy 2002/83/WE, art. 15 dyrektywy 
73/239/EWG i art. 32 dyrektywy 
2005/68/WE;
g) w odniesieniu do art. 308a ust. 7, 
długości okresu przejściowego, który może 
być krótszy niż maksymalny okres 
wynoszący 10 lat, rozłożenia na etapy 
okresu przejściowego oraz określenia 
pozycji środków własnych podlegających 
wymogom przejściowym i wymogów 
przejściowych w zakresie klasyfikacji 
pozycji środków własnych, które będą 
mieć zastosowanie do danych pozycji 
środków własnych, oraz wymagające od 
zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji przestrzegania w okresie 
przejściowym co najmniej przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych przyjętych zgodnie z 
art. 27 dyrektywy 2002/83/WE, art. 16 
dyrektywy 73/239/EWG i art. 36 
dyrektywy 2005/68/WE w odniesieniu do 
tych pozycji środków własnych;

b) dana pozycja jest spłacalna lub podlega 
wykupowi jedynie w wyniku decyzji 
zakładu ubezpieczeń lub zakładu 
reasekuracji i nie może zawierać 
ograniczonych zachęt do spłacenia lub 
wykupu tej pozycji przed upływem 10 lat 
od daty wyemitowania tej pozycji; spłata 
lub wykup tej pozycji wymaga 
wcześniejszego zatwierdzenia przez organ 
nadzoru;

h) w odniesieniu do art. 308a ust. 8, 
długości okresu przejściowego, który może 
być krótszy niż maksymalny okres 
wynoszący 10 lat, rozłożenia na etapy 
okresu przejściowego oraz wymogów 
przejściowych co do obliczania i 
stosowania przejściowego kapitałowego 
wymogu wypłacalności. Obliczanie 
przejściowego kapitałowego wymogu 
wypłacalności może obejmować zmiany 
warunków skrajnych, scenariuszy, 
współczynników korelacji i parametrów 
standardowej formuły obliczania 
kapitałowego wymogu wypłacalności, 
które miałyby zastosowanie w przeciwnym 
wypadku. Na mocy aktu delegowanego od 
zakładów ubezpieczeń i reasekuracji 
wymaga się również przestrzegania 
przejściowego kapitałowego wymogu 
wypłacalności, który nie przewyższa 

c) dana pozycja jest wolna od obciążeń i 
nie jest powiązana z jakąkolwiek inną 
transakcją, która w przypadku łącznego 
rozpatrywania z daną pozycją mogłaby
skutkować tym, że dana pozycja nie spełni 
wymogów, o których mowa w art. 94 ust. 2 
akapit pierwszy;
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kapitałowego wymogu wypłacalności i nie 
jest niższy od sumy minimalnego wymogu 
kapitałowego i pięćdziesięciu procent 
różnicy pomiędzy kapitałowym wymogiem 
wypłacalności a minimalnym wymogiem 
kapitałowym;
i) w odniesieniu do art. 308a ust. 9, zmian 
dotyczących wyboru metody obliczania i 
ogólnych zasad obliczania wypłacalności 
grupy określonych w art. 220-229, art. 
230-233 i art. 235 w odniesieniu do metod 
obliczania wypłacalności grupy. W aktach 
delegowanych mogą być również 
określone zmiany dotyczące obliczania 
wypłacalności grupy podlegającej 
nadzorowi na poziomie grupy, o którym 
mowa w art. 213 ust. 2 lit. c), w przypadku 
braku równoważnego nadzoru, o którym 
mowa w art. 262. Powyższe zmiany 
dotyczące obliczania środków własnych 
grupy i kapitałowego wymogu 
wypłacalności grupy mają wpływ na 
wymogi przejściowe dotyczące klasyfikacji 
środków własnych i kapitałowego wymogu 
wypłacalności, które mają zastosowanie 
na poziomie poszczególnych zakładów 
ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji w 
okresie przejściowym, o którym mowa w 
art. 308a ust. 7 i art. 308a ust. 8. Na mocy 
aktu delegowanego od zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 
wymaga się zapewnienia dostępności w 
grupie dopuszczalnych środków własnych, 
uwzględniając przepisy przejściowe art. 
308a ust. 7. Wspomniane dopuszczalne 
środki własne są przynajmniej równie 
kapitałowemu wymogowi wypłacalności 
grupy, który jest obliczany zgodnie z 
metodą obliczania przejściowego 
kapitałowego wymogu wypłacalności, o 
którym mowa w art. 308a ust. 8 lub 
kwocie przejściowego kapitałowego 
wymogu wypłacalności; 

d) dana pozycja jest w pełni wpłacona, nie 
ma terminu wymagalności i pokrywa 
straty przy założeniu kontynuowania 
działalności;

j) w odniesieniu do art. 254 ust. 2, zmian 
dotyczących informacji, które mają być 
przekazane organom odpowiedzialnym za 
sprawowanie nadzoru nad grupą, które 

e) dana pozycja przewiduje umorzenie lub 
odroczenie płatności odsetek lub dywidend 
w odniesieniu do tej pozycji na wypadek 
wystąpienia okresu napięć finansowych.
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mają wpływ na wymogi dotyczące 
sprawozdań dla organów nadzoru na 
poziomie poszczególnych zakładów 
ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji, 
które mają zastosowanie w okresie 
przejściowym, o którym mowa w art. 308a 
ust. 1. 
k) w odniesieniu do art. 256 ust. 1, zmian 
dotyczących treści i terminów 
przekazywania informacji, które muszą 
być podawane do wiadomości publicznej i 
mają wpływ na wymogi dotyczące 
podawania do wiadomości publicznej na 
poziomie poszczególnych zakładów 
ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji 
mających zastosowanie w okresie 
przejściowym, o którym mowa w art. 308a 
ust. 4.”;

7. Podstawowe pozycje środków własnych, 
które zostały wyemitowane przed datą, o 
której mowa w art. 309 ust. 1, i które 
spełniają następujące kryteria, są 
włączane – do celów art. 94 ust. 2 i art. 
230 – do kategorii 2 podstawowych 
środków własnych na okres maksymalnie 
10 lat od daty, o której mowa w art. 310:

a) dana pozycja zajmuje niższą pozycję niż 
roszczenia wszystkich ubezpieczających i 
beneficjentów oraz 
niepodporządkowanych wierzycieli;
b) dana pozycja nie ma terminu 
wymagalności lub termin jej pierwotnej 
zapadalności wynosi co najmniej 5 lat; 
uznaje się, że termin zapadalności to 
pierwsza umowna możliwość spłacenia 
lub wykupu tej pozycji; zamiany lub 
przekształcenia tej pozycji w inną 
podstawową pozycję środków własnych o 
co najmniej takiej samej jakości nie 
uznaje się za spłacenie lub wykup; 
zamiana lub przekształcenie wymaga 
zatwierdzenia przez organ nadzoru;
c) dana pozycja jest spłacalna lub podlega 
wykupowi jedynie w wyniku decyzji 
zakładu ubezpieczeń lub zakładu 
reasekuracji i nie może zawierać 
ograniczonych zachęt do spłacenia lub 
wykupu tej pozycji przed upływem 10 lat 
od daty wyemitowania tej pozycji; spłata 
lub wykup tej pozycji wymaga 
wcześniejszego zatwierdzenia przez organ 
nadzoru;
d) dana opcja jest wolna od obciążeń i nie 
jest powiązana z jakąkolwiek inną 
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transakcją, która w przypadku łącznego 
rozpatrywania z daną pozycją mogłaby 
skutkować tym, że dana pozycja nie spełni 
wymogów, o których mowa w art. 94 ust. 2 
akapit pierwszy;
e) dana pozycja jest w pełni wpłacona.
8. W odniesieniu do zakładów ubezpieczeń 
i zakładów reasekuracji inwestujących w 
zbywalne papiery wartościowe lub inne 
instrumenty finansowe oparte na 
pożyczkach przekształconych, które to 
papiery zostały wyemitowane przed dniem 
1 stycznia 2011 r., wymogi określone w 
art. 135 ust. 2 lit. a) obowiązują od dnia 
31 grudnia 2014 r., lecz jedynie w 
przypadku, gdy po dniu 31 grudnia 
2014 r. dodane są nowe ekspozycje 
bazowe lub też gdy ekspozycje zostały 
zastąpione.
9. Państwa trzecie, które stosują 
prawodawstwo uznane za równoważne z 
niniejszą dyrektywą, mogą stosować 
środki przejściowe równoważne do 
środków ustanowionych w niniejszym 
artykule.

Or. en

Poprawka 466
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 71
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjmować, zgodnie z art. 
301a i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 301b i 301c, akty 
delegowane w sprawie:

Państwa członkowskie mogą przyznać 
zakładom ubezpieczeń i zakładom 
reasekuracji lub grupom zakładów 
ubezpieczeń i reasekuracji, których suma 
bilansowa jest mniejsza niż 25 mld EUR i 
które nie spełniają kapitałowego wymogu 
wypłacalności w dniu, o którym mowa w 
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art. 310, okres nieprzekraczający jednego 
roku na spełnienie tego wymogu, pod 
warunkiem że takie zakłady lub takie 
grupy przedstawiły organowi nadzoru, 
zgodnie z art. 138 ust. 2 i art. 142, do 
zatwierdzenia środki, które w tym celu 
zamierzają podjąć.

Or. en

Poprawka 467
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 71
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308b – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w odniesieniu do art. 308a ust. 7, 
długości okresu przejściowego, który może 
być krótszy niż maksymalny okres 
wynoszący 10 lat, rozłożenia na etapy 
okresu przejściowego oraz określenia 
pozycji środków własnych podlegających 
wymogom przejściowym i wymogów 
przejściowych w zakresie klasyfikacji 
pozycji środków własnych, które będą 
mieć zastosowanie do danych pozycji 
środków własnych, oraz wymagające od 
zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji przestrzegania w okresie 
przejściowym co najmniej przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych przyjętych zgodnie z
art. 27 dyrektywy 2002/83/WE, art. 16 
dyrektywy 73/239/EWG i art. 36 
dyrektywy 2005/68/WE w odniesieniu do 
tych pozycji środków własnych;

g) w drodze odstępstwa od art. 94 
podstawowe pozycje środków własnych, 
które spełniają kryteria wyszczególnione 
w akcie delegowanym przyjętym przez 
Komisję zgodnie z art. 308a ust., 7 są 
włączane do kategorii 1 lub kategorii 2 
podstawowych środków własnych na okres 
maksymalnie 10 lat od dnia 1 stycznia 
2014 r.;

Or. en
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Poprawka 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 71
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 308b – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w odniesieniu do art. 308a ust. 7, 
długości okresu przejściowego, który może 
być krótszy niż maksymalny okres 
wynoszący 10 lat, rozłożenia na etapy 
okresu przejściowego oraz określenia 
pozycji środków własnych podlegających 
wymogom przejściowym i wymogów 
przejściowych w zakresie klasyfikacji 
pozycji środków własnych, które będą 
mieć zastosowanie do danych pozycji 
środków własnych, oraz wymagające od 
zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji przestrzegania w okresie 
przejściowym co najmniej przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych przyjętych zgodnie z 
art. 27 dyrektywy 2002/83/WE, art. 16 
dyrektywy 73/239/EWG i art. 36 
dyrektywy 2005/68/WE w odniesieniu do 
tych pozycji środków własnych;

g) w przypadku zobowiązań 
ubezpieczeniowych wyemitowanych przed 
terminem określonym w art. 309 ust. 1, 
które wykorzystują premię za stałość 
aktywów odpowiedniej struktury czasowej 
papierów wartościowych pozbawionych 
ryzyka w ramach odpowiedniego systemu 
regulacyjnego, będzie można przed 
upłynięciem powyższego terminu nadal 
stosować do celów zawartyych w art 77 lit. 
a) i art. 86 określone powyżej podejście do 
wyliczania rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych w ciągu 10 lat od 
terminu określonego w art. 310;

Or. en

Poprawka 469
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 74
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 311 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuły 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–
22, 24, 25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149–161, 168–171, 174–177, 179–

„Artykuły 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–
22, 24, 25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149–161, 168–171, 174–177, 179–
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184, 186–189, 191, 193–209, 267–300, 
302, 305–308 oraz załączniki I i II, V, VI i 
VII stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.;”

184, 186–189, 191, 193–209, 267–300, 
302, 305–308 oraz załączniki I i II, V, VI i 
VII stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.;”
Państwa członkowskie dopilnują tego, aby 
od daty, o której mowa w art. 309, organy 
nadzoru miały wystarczające uprawnienia 
do przeprowadzenia oceny wymaganej na 
mocy art. 90, 95, 104 ust. 7, art. 112, 113, 
211, 230 i 308.

Or. it

Uzasadnienie

Należy koniecznie wyznaczyć odpowiednio długi okres pomiędzy osiągnięciem pewności 
prawa w odniesieniu do treści aktów delegowanych a pełnym wdrożeniem dyrektywy 
wypłacalność II, tak aby zakłady mogły dostosować swoje systemy i wdrożyć niezbędne 
procedury. Ponieważ transpozycja dyrektywy Wypłacalność II będzie się odbywać w 
określonych ramach czasowych, zarówno nadzorcy, jak i branża będą potrzebować więcej 
czasu pomiędzy transpozycją a pełnym stosowaniem.

Poprawka 470
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 74
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 311 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–
22, 24, 25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149–161, 168–171, 174–177, 179–
184, 186–189, 191, 193–209, 267–300, 
302, 305–308 oraz załączniki I i II, V, VI i 
VII stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Artykuły 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–
22, 24, 25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149–161, 168–171, 174–177, 179–
184, 186–189, 191, 193–209, 267–300, 
302, 305–308 oraz załączniki I i II, V, VI i 
VII stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.
Od terminu określonego w art. 309 
państwa członkowskie dopilnują tego, by 
organy nadzoru miały wystarczające 
uprawnienia do przeprowadzenia oceny 
wymaganej na mocy art. 90, 95, 104 ust. 
7, art. 112, 113, 211, 227, 230, 231, 233 
ust. 5, 260 i 308a.
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Or. en

Poprawka 471
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 74
Dyrektywa 2009/138/WE
Artykuł 311 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 14–17, 19–
22, 24, 25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149–161, 168–171, 174–177, 179–
184, 186–189, 191, 193–209, 267–300, 
302, 305–308 oraz załączniki I i II, V, VI i 
VII stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Artykuły 308a i 308b stosuje się od dnia 1 
stycznia 2013 r. Artykuły 1–3, 5–9, 11, 12, 
15–17 ust. 2, 19–22, 24, 25, 33, 57, 58 ust. 
1–7, 59–66, 69, 70, 73, 145, 147, 149–161, 
168–171, 174–177, 179–184, 186–189, 
191, 193–209, 267–300, 302, 305–308 oraz 
załączniki I i II, V, VI i VII stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2014 r. Umożliwi to 
Komisji przyjęcie niezbędnych środków 
wykonawczych przed datą wejścia w życie.

Or. en

Poprawka 472
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a

Zmiana
Do dnia 1 stycznia 2015 r. Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie, w którym określa, 
czy Europejskie Urzędy Nadzoru 
przedłożyły projekty regulacyjnych 
standardów technicznych i projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
przewidziane w niniejszej dyrektywie, 
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niezależnie od tego, czy ich przedłożenie 
jest obowiązkowe czy opcjonalne, a także 
wszelkie odpowiednie wnioski.

Or. fr


