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(2014/C 427/01)

1. W dniu 30 lipca 2014 r. Komisja otrzymała wniosek złożony przez Europejski Bank Centralny (EBC) o wydanie 
opinii dotyczącej projektu nowego rozporządzenia w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej instytucji 
ubezpieczeniowych.

2. Komisja z zadowoleniem przyjmuje ten wniosek i uznaje, że EBC tym samym działa zgodnie ze spoczywającym na 
nim obowiązkiem konsultowania się z Komisją w sprawie projektów rozporządzeń EBC, w przypadku gdy istnieją 
związki z obowiązkami statystycznymi nałożonymi przez Komisję (1), aby zagwarantować spójność konieczną do 
tworzenia statystyk spełniających wymogi informacyjne EBC i Komisji. Dobra współpraca pomiędzy EBC i Komisją 
jest korzystna dla obu instytucji, jak również dla użytkowników oraz respondentów, ponieważ umożliwia bardziej 
efektywne tworzenie statystyk europejskich. Komisja z zadowoleniem przyjmuje również zawarcie we wspomnianym 
projekcie rozporządzenia wyraźnego odniesienia do jej opinii.

3. Komisja z zadowoleniem przyjmuje dostosowanie w projekcie rozporządzenia progów objętych wymogiem kwartal
nego przekazywania pełnego wykazu aktywów pozycja po pozycji do art. 35 dyrektywy Wypłacalność II.

4. Komisja zachęca jednak Radę Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, aby przy dokonywaniu przeglądu tego 
dostosowania najpóźniej do 2020 r. (jak przewiduje projekt rozporządzenia) wzięła pod uwagę, iż dla Komisji utrzy
manie tego dostosowania ma zasadnicze znaczenie, gdyż koszty administracyjne związane z kwartalnym przekazy
waniem pełnego wykazu aktywów pozycja po pozycji mogłyby być nadmiernym obciążeniem dla małych i średnich 
instytucji ubezpieczeniowych. Gdyby to dostosowanie nie zostało utrzymane, Komisja prawdopodobnie musiałaby 
wydać negatywne opinie dotyczące przyszłych wniosków w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej 
instytucji ubezpieczeniowych.

5. Należy ponadto podkreślić, że projekt rozporządzenia nie może mieć wpływu na zasady wykorzystywania poufnych 
danych gromadzonych do celów tworzenia statystyki europejskiej (2). Oznacza to w szczególności, że dane pocho
dzące z Europejskiego Systemu Statystycznego, które zostały przekazane do Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych, mogą być wykorzystane jedynie do celów statystycznych.

6. Komisja zasadniczo popiera projekt rozporządzenia EBC o tyle, o ile przyczynia się on do skutecznej współpracy 
między Europejskim Systemem Statystycznym i Europejskim Systemem Banków Centralnych oraz do wspierania 
spójnych i cechujących się wysoką jakością statystyk na poziomie europejskim. Niemniej jednak Komisja uważa, że 
należy zająć się wspomnianymi wyżej kwestiami.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2014 r.

W imieniu Komisji
Marianne THYSSEN

Członek Komisji

(1) Art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 dotyczącego zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny 
(Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8).

(2) Jak ustanowiono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (Dz.U. L 87 
z 31.3.2009, s. 164) oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2533/98.
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