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

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

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

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

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

— w przypadku Republiki Słowenii: „delniška družba”;

— w przypadku Republiki Słowacji: „akciová spoločnost”;

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

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

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

ZAŁĄCZNIK II

Załączniki I i II do dyrektywy 98/78/WE otrzymują brzmienie

„Załącznik I

OBLICZANIE SKORYGOWANEJ WYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW
REASEKURACJI

1. WYBÓR METODY OBLICZANIA ORAZ ZASADY OGÓLNE

A. Państwa Członkowskie zapewniają, aby obliczenie skorygowanej wypłacalności zakładów ubezpieczeń
i zakładów reasekuracji, o których mowa w art. 2 ust. 1, było prowadzone według jednej z metod
opisanych w punkcie 3. Państwo Członkowskie może jednak przewidzieć, aby właściwe organy
zezwoliły lub narzuciły zastosowanie metody przedstawionej w punkcie 3, innej niż wybrana przez
Państwo Członkowskie.

B. Proporcjonalność

W obliczaniu skorygowanej wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji uwzględnia
się proporcjonalną część będącą w posiadaniu zakładu posiadającego udziały kapitałowe w swoich
zakładach powiązanych.

Przez »proporcjonalną część« rozumie się, w przypadku zastosowania metody 1 lub 2, opisanej w pkt
3, część subskrybowanego kapitału będącego w posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, zakładu
posiadającego udziały kapitałowe w tym zakładzie bądź, w przypadku zastosowania metody 3,
opisanej w pkt 3, stopy stosowane do prowadzenia rachunków skonsolidowanych.

Jednakże jakakolwiek metoda zostałaby użyta, jeżeli zakład powiązany stanowi podmiot zależny i
jeżeli ma on deficyt wypłacalności, to uwzględniony powinien zostać całkowity deficyt wypłacalności
podmiotu zależnego.
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Jednakże w przypadku gdy w opinii właściwych organów odpowiedzialność zakładu macierzystego
posiadającego część kapitału jest ściśle i jednoznacznie ograniczona do tej części kapitału, to właściwe
organy mogą pozwolić na uwzględnienie deficytu wypłacalności podmiotu zależnego na zasadzie
proporcjonalności.

Jeżeli nie istnieją powiązania kapitałowe między niektórymi zakładami grupy ubezpieczeniowej lub
grupy reasekuracyjnej, właściwy organ ustala, jaki proporcjonalny udział zostanie uwzględniony.

C. Zniesienie podwójnego stosowania pozycji marginesu wypłacalności

C.1. Ogólne podejście do pozycji marginesu wypłacalności

Niezależnie od metody używanej do obliczania skorygowanej wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub
zakładu reasekuracji, należy znieść podwójne stosowanie pozycji kwalifikujących się do marginesu
wypłacalności pomiędzy różnymi zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji rozpatrywanymi
w obliczaniu.

W tym celu podczas obliczania skorygowanej wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu rease-
kuracji, o ile metody opisane w pkt 3 tego nie przewidują, następujące sumy zostają zniesione:

— wartość wszystkich aktywów tego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, która pokrywa
finansowanie pozycji kwalifikujących się do marginesu wypłacalności jednego ze swoich powiąza-
nych zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji,

— wartość wszystkich aktywów zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji powiązanych z tym
zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, która pokrywa finansowanie pozycji kwalifi-
kujących się do marginesu wypłacalności tego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji,

— wartość wszystkich aktywów zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji powiązanych z tym
zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, która pokrywa finansowanie pozycji kwalifi-
kujących się do marginesu wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji powiąza-
nych z tym zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji.

C.2. Podejście do niektórych elementów

Bez uszczerbku dla przepisów pkt C.1:

— rezerwy zysków oraz przyszłe zyski zakładu ubezpieczeń na życie [lub zakładu reasekuracji ubez-
pieczeń na życie] powiązanego z zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, dla którego
skorygowana wypłacalność jest obliczana, oraz

— części subskrybowane, ale nieopłacone w całości, kapitału zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji
powiązanego z zakładem ubezpieczeń lub reasekuracji, dla którego skorygowana wypłacalność
jest obliczana,

mogą być uwzględnione w obliczeniu tylko, o ile kwalifikują się one do pokrycia marginesu wypłacal-
ności tego powiązanego zakładu. Jednakże każda część subskrybowana, ale nieopłacona w całości,
kapitału, stanowiąca potencjalne zobowiązanie przypadające na zakład, który posiada udziały kapi-
tałowe w innym zakładzie, jest całkowicie pomijana w obliczeniu.

Części subskrybowane, ale nieopłacone w całości, kapitału zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji
posiadającego udziały kapitałowe w innym zakładzie, które stanowią potencjalne zobowiązanie przy-
padające na powiązany zakład ubezpieczeń lub powiązany zakład reasekuracji, są także pomijane w
obliczeniu.
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Części subskrybowane, ale nieopłacone w całości, kapitału powiązanego zakładu ubezpieczeń lub
reasekuracji, które stanowią potencjalne zobowiązanie przypadające na inny zakład ubezpieczeń
powiązany z tym samym zakładem ubezpieczeń lub reasekuracji posiadającym udziały kapitałowe, są
także pomijane w obliczeniu.

C.3. Możliwość dokonania transferu

Jeżeli właściwe organy uznają, że niektóre pozycje kwalifikujące się do marginesu wypłacalności
powiązanego zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji, inne niż te, o których mowa w pkt C.2, nie mogą
w rzeczywistości stać się rozporządzalne, aby pokryć wymóg marginesu wypłacalności zakładu ubez-
pieczeń lub reasekuracji posiadającego udziały kapitałowe, dla którego skorygowana wypłacalność jest
obliczana, wówczas te pozycje mogą być włączone do obliczenia tylko, o ile kwalifikują się one do
pokrycia wymogu marginesu wypłacalności zakładu powiązanego.

C.4. Suma pozycji, o których mowa w pkt C.2 oraz C.3, nie może przekraczać wymogu marginesu wypła-
calności powiązanego zakładu ubezpieczeń lub powiązanego zakładu reasekuracji.

D. Zakaz kreowania kapitału wewnątrz grupy

Podczas obliczania skorygowanej wypłacalności nie bierze się pod uwagę żadnej z pozycji kwalifikują-
cych się do marginesu wypłacalności pochodzącego z finansowania wzajemnego między zakładem
ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji a:

— zakładem powiązanym,

— zakładem posiadającym udziały w zakładzie,

— innym zakładem powiązanym z jakimkolwiek z zakładów posiadających udziały w zakładzie.

Ponadto nie bierze się pod uwagę żadnej z pozycji kwalifikujących się do marginesu wypłacalności
zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji powiązanego z zakładem ubezpieczeń lub reasekuracji, dla
którego skorygowana wypłacalność jest obliczana, o ile odnośna pozycja pochodzi z finansowania
wzajemnego z innym zakładem powiązanym z tym zakładem ubezpieczeń lub reasekuracji.

W szczególności mamy do czynienia z finansowaniem wzajemnym, jeżeli zakład ubezpieczeń lub
reasekuracji lub jakikolwiek z jego zakładów powiązanych posiada udziały w jakimś innym zakładzie,
który, bezpośrednio lub pośrednio, jest w posiadaniu pozycji kwalifikującej się do marginesu wypła-
calności pierwszego zakładu lub jeżeli udziela mu on pożyczek.

E. Właściwe organy zapewniają, ażeby skorygowana wypłacalność była obliczana z taką samą częstotli-
wością jak ta, którą określono w dyrektywach 73/239/EWG, 2002/83/WE i 200./../WE [dyrektywa
dotycząca reasekuracji]do obliczenia marginesu wypłacalności zakładów ubezpieczeń lub zakładów
reasekuracji. Wartość aktywów oraz zobowiązań obliczana jest na podstawie stosownych przepisów
dyrektyw 73/239/EWG, 2002/83/WE, 200./../WE [dyrektywa dotycząca reasekuracji] i 91/674/EWG.

2. ZASTOSOWANIE METOD OBLICZANIA

2.1. Powiązane zakłady ubezpieczeń i powiązane zakłady reasekuracji. Obliczanie skorygowanej wypłacal-
ności dokonywane jest na podstawie ogólnych zasad i metod ustanowionych w niniejszym
załączniku.

We wszystkich metodach, jeżeli zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji posiada więcej niż jeden
powiązany zakład ubezpieczeń lub reasekuracji, skorygowana wypłacalność obliczana jest przez
włączenie każdego z powiązanych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji.
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W przypadkach udziałów sukcesywnych (na przykład, gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji
jest zakładem posiadającym udziały kapitałowe w innym zakładzie ubezpieczeń lub reasekuracji, który
sam jest zakładem posiadającym udziały kapitałowe w innym zakładzie ubezpieczeń lub reasekuracji)
obliczanie skorygowanej wypłacalności dokonywane jest na poziomie każdego zakładu ubezpieczeń
lub reasekuracji posiadającego udziały kapitałowe w innym zakładzie, który ma co najmniej jeden
powiązany zakład ubezpieczeń lub powiązany zakład reasekuracji. Państwa Członkowskie mogą
odstąpić od obliczania skorygowanej wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji:

— jeżeli chodzi o zakład powiązany z innym zakładem ubezpieczeń lub reasekuracji, który otrzymał
zezwolenie w tym samym Państwie Członkowskim, oraz jeżeli ten zakład powiązany uwzględ-
niony jest w obliczaniu skorygowanej wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji posia-
dającego udziały kapitałowe, lub

— jeżeli chodzi o zakład ubezpieczeń lub reasekuracji powiązany z ubezpieczeniową grupą kapi-
tałową, która ma swoją siedzibę statutową w tym samym Państwie Członkowskim co zakład ubez-
pieczeń lub reasekuracji, oraz jeżeli zarówno ubezpieczeniowa grupa kapitałowa, jak i powiązany
zakład ubezpieczeń lub reasekuracji, uwzględnione są w dokonywanym obliczeniu.

Państwa Członkowskie mogą także odstąpić od obliczania skorygowanej wypłacalności zakładu ubez-
pieczeń lub reasekuracji, jeżeli chodzi o zakład ubezpieczeń lub reasekuracji powiązany z innym
zakładem ubezpieczeń, z zakładem reasekuracji lub z ubezpieczeniową grupą kapitałową, które mają
swoją siedzibę statutową w innym Państwie Członkowskim, oraz jeżeli właściwe organy tych Państw
porozumiały się co do przekazania funkcji nadzoru dodatkowego właściwym organom drugiej strony.

W każdym przypadku odstąpienie to może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy pozycje kwalifikujące się
do marginesu wypłacalności zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji branych pod uwagę w obliczeniu
są zgodnie z opinią właściwych organów, odpowiednio podzielone między odnośne zakłady.

Państwa Członkowskie mogą przewidzieć, w sytuacji gdy powiązany zakład ubezpieczeń lub reaseku-
racji ma swoją siedzibę statutową w innym Państwie Członkowskim niż zakład ubezpieczeń lub rease-
kuracji, dla którego dokonywane jest obliczanie skorygowanej wypłacalności, że obliczenie to
uwzględni w odniesieniu do zakładu powiązanego poziom wypłacalności wyceniony przez właściwe
organy innego Państwa Członkowskiego.

2.2. Ubezpieczeniowe grupy kapitałowe zajmujące się pośrednictwem

W przypadku obliczania skorygowanej wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji, który
posiada udziały w (powiązanym) zakładzie ubezpieczeń, w powiązanym zakładzie reasekuracji, w
zakładzie ubezpieczeń mieszczącym się w państwie trzecim lub w zakładzie reasekuracji mieszczącym
się w państwie trzecim, poprzez ubezpieczeniową grupę kapitałową, uwzględnia się sytuację ubezpie-
czeniowej grupy kapitałowej zajmującej się pośrednictwem. Jedynie dla potrzeb obliczenia, dokony-
wanego zgodnie z ogólnymi przepisami i metodami opisanymi w niniejszym załączniku, ta ubezpie-
czeniowa grupa kapitałowa jest traktowana tak, jakby była zakładem ubezpieczeń lub reasekuracji
podlegającym wymogowi wypłacalności równej zero, oraz podlegającym tym samym warunkom, jak
te, ustalone w art. 16 dyrektywy 73/239/EWG, w art. 27 dyrektywy 2002/83/WE lub w art. 36 dyrek-
tywy 200./../WE [dyrektywa dotycząca reasekuracji], w odniesieniu do pozycji kwalifikujących się do
marginesu wypłacalności.

2.3. Powiązane zakłady ubezpieczeń mieszczące się w państwie trzecim oraz powiązane zakłady reaseku-
racji mieszczące się w państwie trzecim

W przypadku obliczania skorygowanej wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji, który
posiada udziały w zakładzie ubezpieczeń lub reasekuracji mieszczącym się w państwie trzecim, ten
ostatni zakład jest traktowany, jedynie dla potrzeb tego obliczenia, w sposób analogiczny do powiąza-
nego zakładu ubezpieczeń lub powiązanego zakładu reasekuracji, przy zastosowaniu ogólnych prze-
pisów i metod opisanych w niniejszym załączniku.
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Jednakże jeżeli państwo trzecie, w którym ten zakład posiada swoją siedzibę statutową, podda zakład
obowiązkowi posiadania zezwolenia oraz narzuci mu wymóg wypłacalności co najmniej porówny-
walnej do tej, jaka jest przewidziana przez dyrektywy 73/239/EWG, 2002/83/WE lub 200./../WE
[dyrektywa dotycząca reasekuracji], przy uwzględnieniu pozycji pokrycia tego wymogu, Państwa Człon-
kowskie mogą przewidzieć, aby w obliczaniu wzięto pod uwagę, w odniesieniu do tego zakładu,
wymóg wypłacalności oraz pozycje kwalifikujące się do pokrycia tego wymogu, przewidziane przez
rozpatrywane państwo trzecie.

2.4. Powiązane instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje finansowe

Podczas obliczania skorygowanej wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji, który jest
zakładem posiadającym udziały kapitałowe w instytucji kredytowej, przedsiębiorstwie inwestycyjnym
lub instytucji finansowej, zasady ustanowione w art. 16 dyrektywy 73/239/EWG, w art. 27 dyrektywy
2002/83/WE oraz w art. 36 dyrektywy 200./../WE [dyrektywa dotycząca reasekuracji]w sprawie
potrącania takich udziałów kapitałowych, stosuje się mutatis mutandis, podobnie jak przepisy w
sprawie zdolności Państw Członkowskich, w określonych warunkach, do stosowania metod alterna-
tywnych oraz do umożliwienia niepotrącania takich udziałów kapitałowych.

2.5. Brak niezbędnych informacji

Jeżeli właściwe organy nie posiadają z jakiegokolwiek powodu informacji niezbędnych do obliczenia
skorygowanej wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji oraz odnoszących się do zakładu
powiązanego mającego swoją siedzibę statutową w danym Państwie Członkowskim lub w danym
państwie trzecim, to wartość księgowa tego zakładu w zakładzie ubezpieczeń lub reasekuracji posia-
dającym udziały kapitałowe jest potrącana od pozycji kwalifikujących się do marginesu wypłacalności.
W tym przypadku niezrealizowane zyski związane z tymi udziałami nie mogą być uznawane za
pozycję kwalifikującą się do marginesu wypłacalności.

3. METODY OBLICZANIA

Metoda 1: Metoda odliczania i agregacji

Skorygowana wypłacalność zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji posiadającego udziały kapitałowe jest
różnicą między:

i) sumą

a) pozycji kwalifikujących się do marginesu wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji posia-
dającego udziały kapitałowe, oraz

b) proporcjonalnego udziału zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji posiadającego udziały kapitałowe w
pozycjach kwalifikujących się do marginesu wypłacalności powiązanego zakładu ubezpieczeń lub
reasekuracji

oraz

ii) sumą:

a) wartości księgowej powiązanego zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji w zakładzie ubezpieczeń lub
reasekuracji posiadającym udziały kapitałowe, oraz

b) wymogu wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji posiadającego udziały kapitałowe, oraz

c) proporcjonalnego udziału wymogu wypłacalności powiązanego zakładu ubezpieczeń lub reaseku-
racji.

Jeżeli udziały w powiązanym zakładzie ubezpieczeń lub reasekuracji polegają, w całości lub w części, na
własności pośredniej, wówczas wartość pozycji pkt ii) lit. a) powinna obejmować wartość własności
pośredniej, przy uwzględnieniu odpowiednich sukcesywnych odsetek, a wartość pozycji pkt i) lit. b) oraz
pkt ii) lit. c) powinna obejmować odpowiednio proporcjonalne udziały pozycji kwalifikujących się do
marginesu wypłacalności powiązanego zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji.
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Metoda 2: Metoda wymaganych potrąceń

Skorygowana wypłacalność zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji posiadającego udziały kapitałowe jest
różnicą między:

i) sumą pozycji kwalifikujących się do marginesu wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji
posiadającego udziały kapitałowe

oraz

ii) sumą:

a) wymogu wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji posiadającego udziały kapitałowe, oraz

b) proporcjonalnego udziału wymogu wypłacalności powiązanego zakładu ubezpieczeń lub reaseku-
racji.

Aby wycenić pozycje kwalifikujące się do zakresu wypłacalności, udziały w rozumieniu niniejszej dyrek-
tywy są szacowane za pomocą metody praw własności, zgodnie z opcją przewidzianą w art. 59 ust. 2 lit.
b) dyrektywy 78/660/EWG.

Metoda 3: Metoda opierająca się na konsolidacji księgowej

Obliczenia skorygowanej wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji posiadającego udziały kapi-
tałowe dokonuje się za pomocą rachunków skonsolidowanych. Skorygowana wypłacalność zakładu ubez-
pieczeń lub reasekuracji posiadającego udziały kapitałowe jest różnicą między:

pozycjami kwalifikującymi się do marginesu wypłacalności, obliczanymi na podstawie danych skonsolido-
wanych, oraz:

a) sumą wymogu wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji posiadającego udziały kapitałowe
oraz proporcjonalnych udziałów wymogów wypłacalności powiązanych zakładów ubezpieczeń lub
reasekuracji, na podstawie stóp stosowanych do prowadzenia rachunków skonsolidowanych,

b) albo wymogiem wypłacalności obliczanej na podstawie danych skonsolidowanych.

Przepisy dyrektyw 73/239/EWG, 2002/83/WE, 200./../WE (dyrektywa dotycząca reasekuracji) i 91/674/EWG
stosują się do obliczania pozycji kwalifikujących się do marginesu wypłacalności oraz do obliczania
wymogu wypłacalności na podstawie danych skonsolidowanych.

Załącznik II

DODATKOWY NADZÓR NAD ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI, BĘDĄCYMI
PODMIOTAMI ZALEŻNYMI UBEZPIECZENIOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZAKŁADU UBEZ-

PIECZEŃ MIESZCZĄCEGO SIĘ W PAŃSTWIE TRZECIM LUB ZAKŁADU REASEKURACJI
MIESZCZĄCEGO SIĘ W PAŃSTWIE TRZECIM

1. W przypadku dwóch lub więcej zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji, o których mowa w art. 2 ust.
2, które są podmiotami zależnymi ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, zakładu ubezpieczeń mieszczą-
cego się w państwie trzecim lub zakładu reasekuracji mieszczącego się w państwie trzecim, i które mają
siedziby w różnych Państwach Członkowskich, właściwe organy czuwają nad spójnym stosowaniem
metody opisanej w niniejszym załączniku.

Właściwe organy sprawują dodatkowy nadzór z taką samą częstotliwością, jaką przewidziano w dyrek-
tywach 73/239/EWG, 2002/83/WE oraz 200./../WE [dyrektywa dotycząca reasekuracji] do obliczenia
marginesu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.
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2. Państwa Członkowskie mogą odstąpić od obliczenia przewidzianego w niniejszym załączniku względem
zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji:

— jeżeli ten zakład ubezpieczeń lub reasekuracji jest zakładem powiązanym z innym zakładem ubez-
pieczeń lub reasekuracji oraz jeżeli jest on uwzględniony w obliczaniu przewidzianym w niniejszym
załączniku, wykonywanym dla innego zakładu,

— jeżeli ten zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji oraz jeden lub więcej innych zakładów ubez-
pieczeń lub reasekuracji, dla których zostały wydane zezwolenia w tym samym Państwie Członkow-
skim, mają za zakład macierzysty tę samą ubezpieczeniową grupę kapitałową, zakład ubezpieczeń
mieszczący się w państwie trzecim lub zakład reasekuracji mieszczący się w państwie trzecim oraz
jeżeli zakład ten jest uwzględniony w obliczaniu przewidzianym w niniejszym załączniku, wykony-
wanym dla jednego z innych zakładów,

— jeżeli ten zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji oraz jeden lub więcej innych zakładów ubez-
pieczeń lub zakładów reasekuracji, dla których zostały wydane zezwolenia w innych Państwach
Członkowskich, mają za zakład macierzysty tę samą ubezpieczeniową grupę kapitałową, zakład
ubezpieczeń mieszczący się w państwie trzecim lub zakład reasekuracji mieszczący się w państwie
trzecim oraz jeżeli umowa przyznająca sprawowanie dodatkowego nadzoru, o którym mowa w
niniejszym załączniku, organom nadzoru innego Państwa Członkowskiego została zawarta zgodnie
z art. 4 ust. 2.

W przypadku udziałów sukcesywnych (na przykład ubezpieczeniowa grupa kapitałowa lub zakład
ubezpieczeń lub reasekuracji mieszczący się w państwie trzecim, będące w posiadaniu innej ubezpiecze-
niowej grupy kapitałowej lub zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji mieszczącego się w państwie
trzecim), Państwa Członkowskie mogą stosować obliczenia przewidziane w niniejszym załączniku tylko
na poziomie ostatniego zakładu macierzystego zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji będącego ubezpie-
czeniową grupą kapitałową, zakładu ubezpieczeń mieszczącego się w państwie trzecim lub zakładu
reasekuracji mieszczącego się w państwie trzecim.

3. Właściwe organy czuwają nad tym, aby zostały dokonane, na poziomie ubezpieczeniowej grupy kapi-
tałowej, zakładu ubezpieczeń mieszczącego się w państwie trzecim lub zakładu reasekuracji mieszczą-
cego się w państwie trzecim, obliczenia analogiczne do opisanych w załączniku I.

Ta analogiczność polega na stosowaniu ogólnych zasad i metod, opisanych w załączniku I, na poziomie
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, zakładu ubezpieczeń mieszczącego się w państwie trzecim lub
zakładu reasekuracji mieszczącego się w państwie trzecim.

Jedynie do potrzeb obliczenia zakład macierzysty traktowany jest w taki sposób, jakby stanowił zakład
ubezpieczeń lub reasekuracji podlegający:

— wymogowi wypłacalności równej zero, jeżeli jest on ubezpieczeniową grupą kapitałową,

— wymogowi wypłacalności, określonemu według zasad zawartych w pkt 2.3. załącznika I, jeżeli jest
on zakładem ubezpieczeń mieszczącym się w państwie trzecim lub zakładem reasekuracji
mieszczącym się w państwie trzecim,

oraz podlega takim samym warunkom, jak te określone w art. 16 dyrektywy 73/239/EWG, w art. 27
dyrektywy 2002/83/WE oraz w art. 36 dyrektywy 200./../WE [dyrektywa dotycząca reasekuracji] w odnie-
sieniu do pozycji kwalifikujących się do marginesu wypłacalności.

4. Brak niezbędnych informacji

Jeżeli właściwe władze nie posiadają z jakiegokolwiek powodu informacji niezbędnych do obliczenia
przewidzianego w niniejszym załączniku oraz odnoszących się do zakładu powiązanego mającego
swoją siedzibę statutową w danym Państwie Członkowskim lub w państwie trzecim, wówczas wartość
księgowa tego zakładu w zakładzie ubezpieczeń posiadającym udziały kapitałowe jest potrącana od
pozycji kwalifikujących się do tego obliczenia, przewidzianego w niniejszym załączniku. W tym przy-
padku niezrealizowane zyski związane z tymi udziałami nie mogą być uznawane za pozycję kwalifi-
kującą się do obliczenia.”
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