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ANEXĂ 

 

DECIZIA COMITETULUI MIXT UE-ELVEȚIA
1
  

 

de modificare a anexelor și a protocoalelor la Acordul dintre Comunitatea Economică 

Europeană și Confederația Elvețiană privind asigurarea generală directă, alta decât 

asigurarea de viață și de constatare a compatibilității cu acordul a legislației interne a 

părților contractante 

COMITETUL MIXT UE-ELVEȚIA, 

având în vedere articolul 39 și articolul 40 alineatul (3) din Acordul dintre Comunitatea 

Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind asigurarea generală directă, alta decât 

asigurarea de viață (denumit în continuare „acordul”), 

Având în vedere Decizia nr. 1/2001 a Comitetului mixt CE-Elveția, 

întrucât: 

(1) Noi state membre au aderat la Uniune și aderarea acestora impune anumite modificări 

de ordin tehnic ale anexei III la acord. 

(2) Anumite dispoziții legislative adoptate de Uniune și de Elveția impun o modificare a 

protocoalelor și a anexelor la acord. 

(3) În urma examinării, anumite dispoziții legislative adoptate de Elveția nu impun o 

modificare a acordului. 

(4) Ca urmare a dispozițiilor legislative adoptate de Confederația Elvețiană și de Uniune 

între 18 iulie 2001 și [data semnării deciziei] și pentru a ține seama de aderarea noilor 

state membre la Uniunea Europeană, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Acordul se modifică după cum urmează: 

(1) Valoarea de schimb între EUR și CHF în sensul tuturor anexelor și protocoalelor se 

stabilește la 1 EUR = 1,14 CHF. 

(2) Protocolul nr. 1 la acord se modifică după cum urmează: 

(a) Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 1 

Definiția marjei de solvabilitate 

Marja de solvabilitate pentru întreprinderile al căror sediu social se află pe 

teritoriul Uniunii este cerința de capital de solvabilitate prevăzută la 

articolele 100 și 101 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului* (denumită în continuare „Directiva Solvabilitate 2”), astfel 

cum a fost modificată prin Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European 

și a Consiliului** (denumită în continuare „Directiva Omnibus 2”). 

                                                 
1 Anterior Comitetul mixt CE-Elveția. 
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Marja de solvabilitate pentru întreprinderile al căror sediu social se află pe 

teritoriul Confederației Elvețiene este capitalul-țintă (Zielkapital), care este 

definit, împreună cu conceptele aferente, drept evaluarea activelor și 

pasivelor și capitalul purtător de risc (Risikotragendes Kapital) din testul 

elvețian de solvabilitate (SST) din Versicherungsaufsichtsgesetz*** („Legea 

privind supravegherea asigurărilor”) și Aufsichtsverordnung**** 

(„Ordonanța privind supravegherea asigurărilor”). 

_____________________________________________________________ 

* Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 

2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de 

reasigurare (JO L 335, 17.12.2009, p. 1). 

** Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 

de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE) 

nr. 1060/2009, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 în ceea ce privește 

competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de 

Asigurări și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) (JO L 153, 22.5.2014, 

p. 1). 

*** Versicherungsaufsichtsgesetz, SR 961.01. 

**** Aufsichtsverordnung, SR 961.011.”. 

(b) Articolul 2 se elimină. 

(c) Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 3 

Definiția fondului de garantare 

Fondul de garantare pentru întreprinderile al căror sediu social se află pe 

teritoriul Uniunii este cerința de capital minim prevăzută la articolele 128 

și 129 din Directiva Solvabilitate 2, astfel cum a fost modificată prin 

Directiva Omnibus 2. 

Fondul de garantare pentru întreprinderile al căror sediu social se află pe 

teritoriul Confederației Elvețiene este capitalul minim (cel mai scăzut nivel 

de intervenție) din testul elvețian de solvabilitate.”. 

(d) Articolul 4 se elimină. 

(3) Lista formelor juridice acceptabile din partea B a anexei III la acord ar trebui înlocuită 

cu lista din partea A a anexei III la Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului
2
. 

Articolul 2 

Următoarele acte ale Uniunii sunt compatibile cu acordul: 

– Directiva 2009/138/CE („Solvabilitate 2”), astfel cum a fost modificată prin 

Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European și a Consiliului („Omnibus 2”)
3
; 

                                                 
2 Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind 

accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), (JO L 335, 

17.12.2009, p. 1) 
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– Regulamentul delegat nr. 2015/35 al Comisiei, în versiunea publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene din 17 ianuarie 2015
4
; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/460 al Comisiei privind aprobarea 

unui model intern, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 

20 martie 2015
5
; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/462 al Comisiei privind procedurile 

pentru aprobarea de către autoritățile de supraveghere a înființării de vehicule 

investiționale, pentru cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile de 

supraveghere în ceea ce privește vehiculele investiționale, precum și pentru stabilirea 

formatelor și a modelelor care trebuie utilizate pentru raportarea de informații de 

către vehiculele investiționale, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene din 20 martie 2015
6
;  

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/461 al Comisiei privind procesul de 

ajungere la o decizie comună cu privire la cererea de utilizare a unui model intern al 

grupului, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20 

martie 2015
7
;  

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/498 al Comisiei privind aprobarea de 

către autoritățile de supraveghere a utilizării unor parametri specifici întreprinderii, în 

versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 25 martie 2015
8
;  

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/500 al Comisiei privind procedurile 

care trebuie urmate pentru aprobarea de către autoritățile de supraveghere a aplicării 

unei prime de echilibrare, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene din 25 martie 2015
9
;  

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/499 al Comisiei privind procedurile 

care trebuie folosite pentru aprobarea utilizării elementelor fondurilor proprii 

                                                                                                                                                         
3 Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a 

Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 1094/2010 

și (UE) nr. 1095/2010 în ceea ce privește competențele Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) (JO L 153, 22.5.2014, p. 1). 
4 Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a 

Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și 

desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 12, 17.1.2015, p. 1). 
5 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/460 al Comisiei din 19 martie 2015 privind aprobarea 

unui model intern (JO L 76, 20.3.2015, p. 13). 
6 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/462 al Comisiei din 19 martie 2015 privind procedurile 

pentru aprobarea de către autoritățile de supraveghere a înființării de vehicule investiționale, pentru 

cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile de supraveghere în ceea ce privește vehiculele 

investiționale, precum și pentru stabilirea formatelor și a modelelor care trebuie utilizate pentru 

raportarea de informații de către vehiculele investiționale (JO L 76, 20.3.2015, p. 23). 
7 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/461 al Comisiei din 19 martie 2015 privind procesul de 

ajungere la o decizie comună cu privire la cererea de utilizare a unui model intern al grupului (JO L 76, 

20.3.2015, p. 19). 
8 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/498 al Comisiei din 24 martie 2015 privind aprobarea de 

către autoritățile de supraveghere a utilizării unor parametri specifici întreprinderii (JO L 79, 25.3.2015, 

p. 8). 
9 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/500 al Comisiei din 24 martie 2015 privind procedurile 

care trebuie urmate pentru aprobarea de către autoritățile de supraveghere a aplicării unei prime de 

echilibrare (JO L 79, 25.3.2015, p. 18). 



 

RO 5  RO 

auxiliare, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 25 

martie 2015
10

;  

– Decizia delegată (UE) 2015/1602 a Comisiei privind echivalența regimului 

prudențial și de solvabilitate pentru întreprinderile de asigurare și de reasigurare aflat 

în vigoare în Elveția, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

din 24 septembrie 2015
11

;  

– Decizia delegată (UE) 2015/2290 a Comisiei privind echivalența temporară a 

regimurilor de solvabilitate în vigoare în Australia, Bermuda, Brazilia, Canada, 

Mexic și Statele Unite, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene din 9 decembrie 2015
12

;  

– Regulamentul delegat (UE) 2016/467 al Comisiei de modificare a Regulamentului 

delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la calcularea 

cerințelor de capital pentru mai multe categorii de active deținute de societățile de 

asigurare și reasigurare, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene din 1 aprilie 2016
13

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2011 al Comisiei privind listele 

administrațiilor regionale și autorităților locale față de care sunt deținute expuneri ce 

trebuie tratate ca expuneri față de administrația centrală în conformitate cu 

Directiva 2009/138/CE, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene din 12 noiembrie 2015
14

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2016 al Comisiei privind indicele 

acțiunilor pentru ajustarea simetrică a cerințelor standard de capital propriu, în 

versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 12 noiembrie 2015
15

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2017 al Comisiei privind factorii 

ajustați de calculare a cerinței de capital pentru riscul de modificare a ratei de schimb 

                                                 
10 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/499 al Comisiei din 24 martie 2015 privind procedurile 

care trebuie folosite pentru aprobarea utilizării elementelor fondurilor proprii auxiliare (JO L 79, 

25.3.2015, p. 12). 
11 Decizia delegată (UE) 2015/1602 a Comisiei din 5 iunie 2015 privind echivalența regimului prudențial 

și de solvabilitate pentru întreprinderile de asigurare și de reasigurare aflat în vigoare în Elveția 

(JO L 248, 24.9.2015, p. 95). 
12 Decizia delegată (UE) 2015/2290 a Comisiei din 12 iunie 2015 privind echivalența temporară a 

regimurilor de solvabilitate în vigoare în Australia, Bermuda, Brazilia, Canada, Mexic și Statele Unite 

(JO L 323, 9.12.2015, p. 22). 
13 Regulamentul delegat (UE) 2016/467 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de modificare a 

Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la calcularea cerințelor 

de capital pentru mai multe categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare 

(JO L 85, 1.4.2016, p. 6). 
14 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 privind listele 

administrațiilor regionale și autorităților locale față de care sunt deținute expuneri ce trebuie tratate ca 

expuneri față de administrația centrală în conformitate cu Directiva 2009/138/CE (JO L 295, 

12.11.2015, p. 3). 
15 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2016 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 privind indicele 

acțiunilor pentru ajustarea simetrică a cerințelor standard de capital propriu (JO L 295, 12.11.2015, 

p. 18). 
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valutar în cazul monedelor raportate la euro, în versiunea publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene din 12 noiembrie 2015
16

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2013 al Comisiei privind deviațiile 

standard aplicabile sistemelor de egalizare a riscurilor de sănătate, în versiunea 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 12 noiembrie 2015
17

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2014 al Comisiei privind procedurile 

și machetele pentru transmiterea informațiilor către supraveghetorul grupului și 

pentru procedura de schimb de informații între autoritățile de supraveghere, în 

versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 12 noiembrie 2015
18

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2012 al Comisiei privind procedurile 

de luare a deciziilor de stabilire, calculare și eliminare a majorărilor de capital, în 

versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 12 noiembrie 2015
19

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2015 al Comisiei privind procedurile 

de evaluare a evaluărilor externe ale creditului, în versiunea publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene din 12 noiembrie 2015
20

; 

– Decizia delegată (UE) 2016/310 a Comisiei privind echivalența regimului de 

solvabilitate pentru întreprinderile de asigurare și de reasigurare aflat în vigoare în 

Japonia, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4 martie 

2016
21

; 

– Decizia delegată (UE) 2016/309 a Comisiei privind echivalența regimului de 

supraveghere pentru întreprinderile de asigurare și de reasigurare aflat în vigoare în 

Bermuda și de modificare a Deciziei delegate (UE) 2015/2290 a Comisiei, în 

versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4 martie 2016
22

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2450 al Comisiei - raportare de 

supraveghere: machetele pentru transmiterea informațiilor către autoritățile de 

                                                 
16 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 privind factorii 

ajustați de calculare a cerinței de capital pentru riscul de modificare a ratei de schimb valutar în cazul 

monedelor raportate la euro (JO L 295, 12.11.2015, p. 21). 
17 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2013 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 privind 

deviațiile standard aplicabile sistemelor de egalizare a riscurilor de sănătate (JO L 295, 12.11.2015, 

p. 9). 
18 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2014 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 privind 

procedurile și machetele pentru transmiterea informațiilor către supraveghetorul grupului și pentru 

procedura de schimb de informații între autoritățile de supraveghere (JO L 295, 12.11.2015, p. 11). 
19 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2012 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 privind 

procedurile de luare a deciziilor de stabilire, calculare și eliminare a majorărilor de capital (JO L 295, 

12.11.2015, p. 5). 
20 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2015 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 privind 

procedurile de evaluare a evaluărilor externe ale creditului (JO L 295, 12.11.2015, p. 16). 
21 Decizia delegată (UE) 2016/310 a Comisiei din 26 noiembrie 2015 privind echivalența regimului de 

solvabilitate pentru întreprinderile de asigurare și de reasigurare aflat în vigoare în Japonia (JO L 58, 

4.3.2016, p. 55). 
22 Decizia delegată (UE) 2016/309 a Comisiei din 26 noiembrie 2015 privind echivalența regimului de 

supraveghere pentru întreprinderile de asigurare și de reasigurare aflat în vigoare în Bermuda și de 

modificare a Deciziei delegate (UE) 2015/2290 a Comisiei (JO L 58, 4.3.2016, p. 50). 
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supraveghere, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 31 

decembrie 2015
23

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2452 al Comisiei - raportul privind 

solvabilitatea și situația financiară, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene din 31 decembrie 2015
24

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2451 al Comisiei - raportare de către 

autoritățile de supraveghere, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene din 31 decembrie 2015
25

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/165 al Comisiei privind calcularea 

rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea raportării cu date de 

referință cuprinse între 1 ianuarie și 30 martie 2016, în versiunea publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 9 februarie 2016
26

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/869 al Comisiei privind calcularea 

rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce 

vizează datele de referință cuprinse între 31 martie și 29 iunie 2016, în versiunea 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 3 iunie 2016
27

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1376 al Comisiei privind calcularea 

rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce 

vizează datele de referință cuprinse între 30 iunie și 29 septembrie 2016, în versiunea 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 18 august 2016
28

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1630 al Comisiei privind procedurile 

pentru aplicarea măsurii tranzitorii pentru submodulul „risc de devalorizare a 

acțiunilor”, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 10 

septembrie 2016
29

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1800 al Comisiei privind clasificarea 

evaluărilor de credit ale instituțiilor externe de evaluare a creditului pe o scară 

                                                 
23 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2450 al Comisiei din 2 decembrie 2015 - raportare de 

supraveghere: machetele pentru transmiterea informațiilor către autoritățile de supraveghere (JO L 347, 

31.12.2015, p. 1). 
24 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2452 al Comisiei din 2 decembrie 2015 - raportul 

privind solvabilitatea și situația financiară (JO L 347, 31.12.2015, p. 1285). 
25 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2451 al Comisiei din 2 decembrie 2015 - raportare de 

către autoritățile de supraveghere (JO L 347, 31.12.2015, p. 1224). 
26 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/165 al Comisiei din 5 februarie 2016 privind calcularea 

rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea raportării cu date de referință cuprinse între 

1 ianuarie și 30 martie 2016 (JO L 32, 9.2.2016, p. 31). 
27 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/869 al Comisiei din 27 mai 2016 privind calcularea 

rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de 

referință cuprinse între 31 martie și 29 iunie 2016 (JO L 147, 3.6.2016, p. 1). 
28 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1376 al Comisiei din 8 august 2016 privind calcularea 

rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de 

referință cuprinse între 30 iunie și 29 septembrie 2016 (JO L 224, 18.8.2016, p. 1). 
29 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1630 al Comisiei din 9 septembrie 2016 privind 

procedurile pentru aplicarea măsurii tranzitorii pentru submodulul „risc de devalorizare a acțiunilor” 

(JO L 243, 10.9.2016, p. 1). 
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obiectivă a nivelurilor de calitate a creditului, în versiunea publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene din 12 octombrie 2016
30

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1868 al Comisiei de modificare și 

rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2450 privind machetele 

pentru transmiterea informațiilor către autoritățile de supraveghere, în versiunea 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 21 octombrie 2016
31

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1976 al Comisiei de stabilire a 

informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de 

bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 

septembrie și 30 decembrie 2016, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene din 16 noiembrie 2016
32

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/309 al Comisiei de stabilire a 

informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de 

bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 

decembrie 2016 și 30 martie 2017, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene din 28 februarie 2017
33

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/812 al Comisiei de stabilire a 

informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de 

bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 

martie și 29 iunie 2017, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene din 18 mai 2017
34

; 

– Regulamentul delegat (UE) 2017/1542 al Comisiei de modificare a Regulamentului 

delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește calcularea cerințelor de capital reglementat 

pentru anumite categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare 

(societăți de infrastructură), în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene din 14 septembrie 2017
35

; 

– Regulamentul de punere în aplicare (U E) 2017/1421 al Comisiei de stabilire a 

informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de 

                                                 
30 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1800 al Comisiei din 11 octombrie 2016 privind 

clasificarea evaluărilor de credit ale instituțiilor externe de evaluare a creditului pe o scară obiectivă a 

nivelurilor de calitate a creditului (JO L 275, 12.10.2016, p. 19). 
31 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1868 al Comisiei din 20 octombrie 2016 de modificare 

și de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2450 privind machetele pentru 

transmiterea informațiilor către autoritățile de supraveghere (JO L 286, 21.10.2016, p. 35). 
32 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1976 al Comisiei din 10 noiembrie 2016 de stabilire a 

informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea 

efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie și 30 decembrie 2016 

(JO L 309, 16.11.2016, p. 1). 
33 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/309 al Comisiei din 23 februarie 2017 de stabilire a 

informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea 

efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 decembrie 2016 și 30 martie 2017 

(JO L 53, 28.2.2017, p. 1). 
34 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/812 al Comisiei din 15 mai 2017 de stabilire a 

informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea 

efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie și 29 iunie 2017 (JO L 126, 

18.5.2017, p. 1). 
35 Regulamentul delegat (UE) 2017/1542 al Comisiei din 8 iunie 2017 de modificare a Regulamentului 

delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește calcularea cerințelor de capital reglementat pentru anumite 

categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare (societăți de infrastructură) 

(JO L 236, 14.9.2017, p. 14). 
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bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 

iunie și 29 septembrie 2017 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea 

activității de asigurare și de reasigurare, în versiunea publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene din 14 septembrie 2017
36

; 

Următoarele dispoziții legislative ale Confederației Elvețiene sunt compatibile cu acordul: 

– Legea privind supravegherea asigurărilor (SR 961.01)
37

; 

– Ordonanța privind supravegherea asigurărilor (SR 961.011)
38

; 

 

 

Adoptată la XX, […]. 

 Pentru Comitetul mixt, 

 Președintele 

 […]  

 

                                                 
36 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1421 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a 

informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea 

efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 iunie și 29 septembrie 2017 în 

conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la 

activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (JO L 204, 5.8.2017, p. 7). 
37 Versicherungsaufsichtsgesetz, SR 961.01.  
38 Aufsichtsverordnung, SR 961.011. 


