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ĪSS PAMATOJUMS

Maksātspēja II ir direktīva, ar kuru precizē 14 spēkā esošās direktīvas par apdrošināšanu un 
pārapdrošināšanu. Tā ir sagatavota pārstrādes formātā, tādēļ grozījumi tiek izdarīti tikai no 
jauna sagatavotajās daļās.

Direktīvas galvenais mērķis ir panākt, lai kapitāla vai maksātspējas prasības būtu atkarīgas no 
riska, kas tiktu analizēts, ņemot vērā visu uzņēmējsabiedrības darbību. Tas attiecas gan uz 
kvalitatīvām, gan kvantitatīvām prasībām. Jāatzīmē, ka apdrošināšanas sabiedrības ir 
pakļautas riskam ne tikai attiecībā uz pasīviem, bet arī attiecībā uz aktīviem, kas tām 
nepieciešami, lai varētu segt šos pasīvus. Ja apdrošināšanas sabiedrības darbība ir 
neveiksmīga, visbiežāk tajā vainojamas problēmas tieši ar aktīviem, nevis pasīviem.

Riska analīze tiek veikta, izmantojot modeļus. Var izmantot standarta modeļus, taču no 
lielajiem uzņēmumiem tiek gaidīts, ka viņi spēs izstrādāt paši savus iekšējos modeļus, kuru 
izmantošanai dos atļauju uzraudzības iestāde. Grupas var lūgt veikt grupas uzraudzību, jo tām 
ir izdevīgāk, ja riska aprēķinos tiek ņemta vērā plašāka diversifikācija, un tādā gadījumā 
noteiktā kapitāla prasība būs zemāka nekā katrai sabiedrībai individuāli noteikto prasību 
summa.

Kapitālu iedala minimālā kapitāla prasībā (MiKP), proti, tas ir kapitāla apjoms, kādam 
vienmēr jābūt uzņēmējsabiedrības rīcībā, lai tā varētu turpināt darbību pilnā apmērā saskaņā 
ar licenci. Maksātspējas kapitāla prasība (MKP) ir lielāks kapitāls, kādam parasti jābūt 
uzņēmējsabiedrības rīcībā, un šīs prasības neievērošana kalpo kā agrīnais brīdinājums 
uzraudzības iestādēm, ka nepieciešama to iejaukšanās. MKP papildu aktīvi, kas pārsniedz 
MiKP, var tikt turēti grupas (mātes uzņēmuma vai pārvaldītājsabiedrības) līmenī. Ja meitas 
uzņēmuma kapitāls kļūst mazāks par MiKP (un parasti vēl pirms tā notiek), uzraudzības 
iestādes pieprasīs kapitāla pārvietošanu uz meitas uzņēmumu.

Grupu uzraudzības procesu sekmīgas īstenošanas priekšnosacījums ir valstu uzraudzības 
iestāžu sadarbība ar meitas uzņēmumiem uzņēmējās valstīs un ar mātes uzņēmuma piederības 
valstī. Mātes uzņēmuma piederības valsts uzraudzības iestādei ir īpaša nozīme kā „grupas 
uzraudzības iestādei”. Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraudzītāju komitejai 
(CEIOPS) arī ir sava nozīme strīdu risināšanā starp uzraudzības iestādēm un regulējuma 
konverģences nodrošināšanā.

Attiecībā uz šiem jautājumiem ir vairākas jomas, kurām Juridiskajai komitejai būtu vēlams 
pievērst īpašu uzmanību.

Grupu uzraudzība

Ir skaidrāk jānosaka, ka grupu uzraudzībā piedalās visas uzraudzības iestādes, ka tām visām 
regulāri būs piekļuve dokumentiem un tās varēs dinamiski iesaistīties lēmumu pieņemšanā.

Līdzekļu pārvietošana, izmantojot grupu atbalsta sistēmu
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Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt līdzekļu pārvietošanu starp uzņēmējsabiedrībām. Ja brīvie 
līdzekļi atrodas mātes uzņēmumā vai pārvaldītājsabiedrībā, tad ir daudz vienkāršāk izveidot 
šādai pārvietošanai nepieciešamo juridisko struktūru, turklāt vismaz pirmajā gadījumā šis 
varētu būt vislabākais variants. Tomēr ir bijuši gadījumi, kad grupas pārvieto līdzekļus starp 
meitas uzņēmumiem, tādēļ ir paredzēts juridiski īstenojams mehānisms arī šādai darbībai.
Šķiet, ka šim nolūkam ir nepieciešams līgums starp abām attiecīgajām meitas uzņēmumiem.

Valstu uzraudzības resursi un atbildība

Jaunais uzraudzības režīms prasa padziļinātu izpratni par risku saistībā gan ar aktīviem, gan ar 
pasīviem. Lēmumi attiecas gan uz kvantitāti, gan kvalitāti. Ir būtiski svarīgi, lai uzraudzības 
iestādēm būtu resursi pilnvērtīgai darbībai un tiktu aptvertas visas uzņēmējsabiedrības, nevis 
tikai tās, kuru darbību uzskata par izšķirošu faktoru tirgus stabilitātes nodrošināšanai.

Ir jāsniedz skaidrojums arī par to, ka valstu uzraudzības iestāžu pilnvaras, veicot grupas 
uzraudzības iestādes pienākumus, ir lielākas nekā valsts uzraudzības iestādei, kas darbojas 
tikai konkrētajā valstī, un to pienākums ir aizsargāt visu apdrošinājuma ņēmēju intereses.
Pienācīgi veiktām grupas uzraudzības iestādes darbībām nebūtu jānoved pie tiesvedības par 
to, ka šīs darbības traucē to veikt tās pienākumus valstī.

Juridiskas personas statusa piešķiršana CEIOPS

Patlaban CEIOPS nav juridiska persona, bet gan viena no Komisijas konsultatīvajām 
komitejām. Tā kā daļu šo konsultāciju sniedz speciālisti, pēc būtības tie ir lēmumi, lai kā arī 
tos nesauktu. Ja CEIOPS būtu juridiskas personas statuss, no tās varētu prasīt lielāku atbildību 
par šādu konsultāciju sniegšanu. To varētu izdarīt, pieņemot regulu, kas stātos spēkā vēlākais 
līdz ar šīs direktīvas ieviešanu, ja vien tas netiktu paveikts kādā citā veidā, piemēram, 
īstenojot Lamfalisī procedūru. EKT 2006. gada 2. maija lieta C-217/04, kurā norādīts, ka 
95. pants var būt pamats iestādes izveidošanai, paplašināti varētu attiekties arī uz 47. pantu, uz 
kuru pamatojas šī direktīva.

Vienota ES pieeja attiecībā uz uzraudzības iestāžu atbildību

Kopumā ES nostāja attiecībā uz atbildību ir labvēlīga regulatoram un parasti prasības par 
zaudējumu atlīdzināšanu var iesniegt vienīgi rupjas nolaidības vai ļaunprātīgas rīcības 
gadījumā, lai gan šādu pārkāpumu noteikšanai dažādas valstis piemēro atšķirīgus kritērijus.
EKT ir paziņojusi, ka šāda pieeja nav pretrunā ES tiesību aktiem. Peter Paul lietā EKT 
nolēma, ka dalībvalsts var (kā to izdarīja Vācija) pieņemt tiesību aktu, nosakot, ka 
uzraudzības iestādes veic savus uzdevumus tikai vispārējās interesēs, un tādējādi liedzot 
privātpersonām pieprasīt atlīdzību par zaudējumiem, ko radījusi nepietiekama uzraudzība.

Tātad šis ir politisks jautājums par to, vai vēlamies atzīt tiesības pieprasīt no uzraudzības 
iestādēm zaudējumu atlīdzināšanu. Parlamentam pilnīgi noteikti bija tāds nodoms, balsojot 
par apdrošināšanas sabiedrības Equitable Life lietas izmeklēšanu, un, tā kā grupas uzraudzības 
funkcijas kļūst par pārrobežu darbību, noteikti šķiet loģiski panākt lielāku saskaņotību (šo 
apsvērumu tiešām varētu izmantot par juridisko pamatojumu).
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Tomēr tikpat skaidrs ir arī tas, ka uzraudzības iestādes nedrīkst sodīt par kļūdainu lēmumu 
pieņemšanu vai kavēt to darbu, tādēļ būtu pamatoti noteikt ierobežojumus, paredzot, ka tās 
var tikt sauktas pie atbildības vienīgi salīdzinoši retos rupjas nolaidības vai ļaunprātīgas 
rīcības gadījumos. Zaudējumu atlīdzināšanas mehānismu varētu iekļaut vispārīgās 
kompensāciju vai garantiju sistēmās.

MKP un MiKP tiesu vajadzībām

Ir izteikti vairāki priekšlikumi par MiKP aprēķināšanu. Dažos priekšlikumos norādīts, ka būtu 
labāk, ja MiKP aprēķina metode nebūtu atkarīga no MKP aprēķiniem. Tā kā gan aktīvu, gan 
pasīvu risks ir vienlīdz svarīgs un MKP aprēķina metode ir izstrādāta tā, lai to noteiktu pēc 
iespējas precīzāk, šķiet, ka vislietderīgāk būtu izmantot šo vislabāko aprēķina metodi. Ja 
MiKP apjoms atbilst noteiktai procentuālai daļai no MKP vai ietver šādu daļu, tiks 
nodrošināta arī pienācīgā attiecība starp šiem kapitāliem, lai tie varētu izpildīt savu uzdevumu 
secīgi rosināt uzraudzības iestādes iejaukties.

Dažos gadījumos, piemēram, likvidācijas procesā, uzraudzības iestādēm var būt nepieciešams 
vērsties tiesā vai var rasties citi juridiski jautājumi saistībā ar kapitālu. No vienas puses, ir 
svarīgi, lai visi kapitāla aprēķini un modeļi būtu pēc iespējas pārredzamāki un saprotamāki, 
taču vienmēr būs vajadzīgi eksperti, kas apliecinās tiesai sīkāku informāciju. Tādēļ 
iesniegšana tiesā nešķiet pamatots iemesls, lai piekristu vienkāršākam, ne tik atbilstīgam 
aprēķinam. Dalībvalstīm varētu būt lietderīgi apsvērt pasākumus, lai panāktu, ka tiesas 
pieņem MKP un MiKP aprēķinus, kas ir apstiprināti atbilstoši uzraudzības iestāžu procedūrai, 
ar nosacījumu, ka grupas uzraudzības gadījumā tajā ir piedalījušās uzraudzības iestādes no 
piederības un uzņēmējām dalībvalstīm.

Garantiju sistēmas

Tā kā aizvien vairāk pieaug pārrobežu apdrošināšanas uzņēmējdarbība, un tas pats attiecas arī 
uz uzraudzību, būtu atbilstoši izveidot arī pārrobežu garantiju sistēmas, kas būtu vismaz 
pielīdzināmas valsts sistēmām un ņemtu vērā uzraudzības struktūras. Pie šī jautājuma vēl ir 
jāstrādā, apspriežot vairāk nekā tikai iespēju pamatoti iekļaut to šajā direktīvā.

Pārstrādāšanas metode

Saskaņā ar 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
metodes strukturētāku izmantošanu un jo īpaši šī nolīguma 9. pantu konsultatīvā darba grupa, 
kurā ietilpst Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas attiecīgo juridisko dienestu pārstāvji, 
tikās 2008. gada 13. martā, lai izskatītu Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Šīs izskatīšanas rezultātā konsultatīvā darba grupa, savstarpēji vienojoties, secināja, ka 
priekšlikumā nav būtisku grozījumu, kas nebūtu apzīmēti kā būtiski grozījumi. Attiecībā uz 
iepriekšējā tiesību akta neizmainīto normu kodifikāciju kopā ar būtiskajiem grozījumiem 
konsultatīvā darba grupa secināja, ka priekšlikumā iekļautais ir esošā teksta vienkārša 
kodifikācija, kas nemaina tā būtību.
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GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju savā 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
A apsvērums (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas viedokli šajā 
priekšlikumā nav ietverti nekādi citi 
būtiski grozījumi kā vien tie, kas par 
tādiem nosaukti priekšlikumā, un tā kā 
attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu 
negrozīto noteikumu un šo grozījumu 
kodifikāciju, priekšlikumā ir iekļauta 
vienkārši esošo tekstu kodifikācija, 
nemainot to satura būtību, 

Or. en

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu ar 
grozījumiem, kas saskaņots ar Parlamenta, 
Padomes un Komisijas juridiskā dienesta
konsultatīvās grupas ieteikumiem;

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu, kas
pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās
darba grupas ieteikumiem un ar šādiem 
grozījumiem;

Or. en



PA\716277LV.doc 7/21 PE404.605v01-00

LV

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a Balstot uzraudzību uz kvalitatīviem 
un kvantitatīviem riska pārvaldības 
principiem, paredzams, ka būs 
nepieciešams palielināt uzraudzības 
resursus.

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu tādas saskaņā ar 2. un 3. pīlāru ieviestas uzraudzības prasības kā iekšējo modeļu 
apstiprināšana, to uzraudzība un regulāra pārskatīšana un rezultātā ciešāka sadarbība ar 
citām uzraudzības iestādēm un uzņēmējsabiedrībām, valstu uzraudzības iestādēm visticamāk 
būs nepieciešams vairāk resursu, lai pienācīgi izpildītu savus paplašinātos pienākumus.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Jāsekmē uzraudzības konverģence ne 
tikai attiecībā uz uzraudzības līdzekļiem, 
bet arī attiecībā uz uzraudzības praksi. Šajā 
ziņā Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju uzraudzītāju komitejai, kas 
izveidota ar Komisijas 
Lēmumu 2004/6/EK, jāuzņemas svarīga 
loma un regulāri jāziņo par sasniegto.

(23) Jāsekmē uzraudzības konverģence ne 
tikai attiecībā uz uzraudzības līdzekļiem, 
bet arī attiecībā uz uzraudzības praksi. Šajā 
ziņā Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju uzraudzītāju komitejai, kas 
izveidota ar Komisijas 
Lēmumu 2004/6/EK, jāuzņemas svarīga 
loma un regulāri jāziņo par sasniegto. Šai 
komitejai jānodrošina tiesisks pamats un 
juridiskas personas statuss, pieņemot 
jaunu regulu, kura stātos spēkā 
vienlaicīgi ar šo direktīvu.

Or. en
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Pamatojums

CEIOPS tiek piešķirtas lēmumu pieņemšanas pilnvaras, piemēram, risināt strīdus, kas saistīti 
ar grupas atbalstu. Gadījumos, kad jebkādu šādu lēmumu apstrīd, ir vēlams un tiek 
nodrošināta lielāka pārskatatbildība, ja CEIOPS pati piedalās jebkādos procesos, nevis to 
pārstāv Komisija. Eiropas Kopienu Tiesa 2006. gada 2. maija lietā C-217/04 nolēma, ka 
95. pants var būt par pamatu iestādes izveidošanai. Paplašinot šo lēmumu, līdzīgu 
secinājumu var izdarīt attiecībā uz 47. pantu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Uzraudzības režīmā jāiekļauj prasība 
ņemt vērā risku, kuras pamatā ir 
perspektīvs aprēķins, lai nodrošinātu 
precīzu un savlaicīgu uzraudzības iestāžu 
iejaukšanos, (maksātspējas kapitāla 
prasība) un minimālais drošības līmenis, 
par kuru finanšu resursu summa nedrīkst 
kļūt mazāka (minimālā kapitāla prasība).
Abas kapitāla prasības jāsaskaņo visā 
Kopienā, lai nodrošinātu vienādu 
apdrošinājuma ņēmēju aizsardzības līmeni.

(35) Uzraudzības režīmā jāiekļauj prasība 
ņemt vērā risku, kuras pamatā ir 
perspektīvs aprēķins, lai nodrošinātu 
precīzu un savlaicīgu uzraudzības iestāžu 
iejaukšanos, (maksātspējas kapitāla 
prasība) un minimālais drošības līmenis, 
par kuru finanšu resursu summa nedrīkst 
kļūt mazāka (minimālā kapitāla prasība).
Minimālā kapitāla prasība jāsaista ar 
maksātspējas kapitāla prasību kā tās 
procentuālo daļu. Abas kapitāla prasības 
jāsaskaņo visā Kopienā, lai nodrošinātu 
vienādu apdrošinājuma ņēmēju 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Pamatojums

Maksātspējas kapitāla prasības mērķis ir laicīgi brīdināt gan uzraudzības iestādes, gan 
uzņēmējsabiedrības, ka pārkāpuma gadījumā tiks pastiprināta uzraudzības iestāžu iesaiste. 
Minimālā kapitāla prasība darbojas kā pēdējā līmeņa iejaukšanās, no kuras, cerams, varēs 
izvairīties, pateicoties brīdinājumam, ko nodrošinās maksātspējas kapitāla prasība. Vajadzētu 
ātrāk reaģēt uz iespējamu risku, lai pienācīgi atspoguļotu uzņēmējsabiedrības patieso risku 
un tādējādi arī risku, kam pakļauti apdrošinājuma ņēmēji, un vislabāko riska aprēķinu 
nodrošina maksātspējas kapitāla prasība.
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Uzraudzības iestādēm jābūt pieejamai
visai informācijai, kas ir svarīga grupu 
uzraudzības veikšanai. Jāizveido sadarbība 
to iestāžu starpā, kuras atbild par 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrību uzraudzību, kā arī sadarbība 
starp minētajām iestādēm un iestādēm, kas 
atbild par tādu uzņēmējsabiedrību 
uzraudzību, kas darbojas citās finanšu 
nozarēs.

(75) Grupu uzraudzības veikšanā 
jāiesaistās uzraudzības iestādēm no visām 
dalībvalstīm, kurās ir nodibināta grupā 
iekļauta uzņēmējsabiedrība. Tām visām 
regulāri jābūt pieejamai dokumentācijai 
un dinamiski jāiesaistās lēmumu 
pieņemšanā. Jāizveido sadarbība to iestāžu 
starpā, kuras atbild par apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrību uzraudzību, 
kā arī sadarbība starp minētajām iestādēm 
un iestādēm, kas atbild par tādu 
uzņēmējsabiedrību uzraudzību, kas 
darbojas citās finanšu nozarēs.

Or. en

Pamatojums

Būtībā uzraudzības iestādes darbotos kā kolēģija.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
95.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

95.a Ņemot vērā to, ka aizvien pieaug 
pārrobežu apdrošināšanas 
uzņēmējdarbība un pastāv pārrobežu 
uzraudzība, ir atbilstoši izveidot pārrobežu 
garantijas režīmus, kuros ņemtu vērā 
uzraudzības struktūras. Tālab ir 
nepieciešams turpināt darbu, bet ārpus šīs 
direktīvas darbības jomas,

Or. en
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Pamatojums

Notiek darbs ar apdrošināšanas garantijas režīmiem, Komisijai veicot apspriešanos.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādēm ir sniegti vajadzīgie līdzekļi, ar 
ko panākt uzraudzības galveno mērķi, 
proti, apdrošinājuma ņēmēju un atlīdzības 
saņēmēju aizsardzību.

Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādēm ir sniegti vajadzīgie līdzekļi un 
tām ir attiecīgā pieredze un kompetence,
lai panāktu uzraudzības galveno mērķi, 
proti, apdrošinājuma ņēmēju un atlīdzības 
saņēmēju aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu tādas saskaņā ar 2. un 3. pīlāru ieviestas uzraudzības prasības kā iekšējo modeļu 
apstiprināšana, to uzraudzība un regulāra pārskatīšana un rezultātā ciešāka sadarbība ar 
citām uzraudzības iestādēm un uzņēmējsabiedrībām, valstu uzraudzības iestādēm, iespējams, 
būs nepieciešams vairāk resursu, lai pienācīgi izpildītu savus paplašinātos pienākumus. 

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atzīst tiesības uz atlīdzību, 
izmantojot garantijas režīmus vai kā 
citādi, ko izmanto pret uzraudzības iestādi 
vai pašu dalībvalsti rupjas nolaidības vai 
ļaunprātīgas rīcības gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu konsekvenci visā ES.
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka šajā direktīvā 
izklāstītās prasības piemēro proporcionāli 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības uzņēmējdarbībai raksturīgā 
riska veidam, sarežģītībai un pakāpei.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka šajā direktīvā 
izklāstītās prasības piemēro proporcionāli 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības uzņēmējdarbībai raksturīgā 
riska veidam, sarežģītībai un pakāpei
neatkarīgi no konkrētās 
uzņēmējsabiedrības nozīmes tirgus
vispārējā finansiālā stabilitātē.

Or. en

Pamatojums

Visu uzņēmējsabiedrību darbība ir jāreglamentē. Svarīgākām uzņēmējsabiedrībām var tikt 
pievērsta lielāka uzmanība to ietekmes dēļ, bet šī formulējuma (kas ir ietverts atbilstošajā 
14. apsvērumā) neiekļaušana var norādīt uz to, ka tiek plānota selektīva uzraudzība.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis nodrošina, ka to tiesas 
piekrīt minimālā kapitāla prasības un 
maksātspējas kapitāla prasības vērtībām, 
kas noteiktas uzraudzības laikā, ja vien 
nav skaidri redzams, ka šīs vērtības ir 
nepareizas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nepieciešams, lai vienkāršotu tiesvedību, piemēram, lai, likvidējot 
uzņēmējsabiedrību, nebūtu jāpierāda ekspertu akceptētu aprēķinu pareizība.
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aktuāra funkcijas pilda personas ar 
pietiekamām zināšanām aktuāra un finanšu 
matemātikas jomā, kas vajadzības 
gadījumā ar piemērojamiem 
profesionālajiem un citiem standartiem 
spēj uzskatāmi parādīt savu attiecīgo 
pieredzi un speciālās zināšanas.

2. Aktuāra funkcijas pilda personas ar 
pietiekamām zināšanām aktuāra un finanšu 
matemātikas jomā, kuru kompetence ir 
atbilstoša konkrētā uzņēmuma uzbūves 
sarežģītībai un riska struktūrai un kuri
vajadzības gadījumā ar piemērojamiem 
profesionālajiem un citiem standartiem 
spēj uzskatāmi parādīt savu attiecīgo 
pieredzi un speciālās zināšanas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu piemērotu resursu un zināšanu izmantošanu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja, atklājot šādu informāciju,
uzņēmējsabiedrības konkurenti gūst 
ievērojamas, nepelnītas priekšrocības;

a) ja, atklājot šādu informāciju,
uzņēmējsabiedrība ciestu nesamērīgu 
komerciālu zaudējumu;

Or. en

Pamatojums

Formulējumā vajadzētu iekļaut vārdu „zaudējums”. Šādu zaudējumu var radīt negodīga 
konkurence vai kas cits.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
70. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes piedalās Eiropas Apdrošināšanas 
un fondēto pensiju uzraudzītāju komitejas 
darbībās saskaņā ar 2. panta otrā daļas 
noteikumiem Komisijas 
Lēmumā 2004/6/EK.

Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības 
iestādes piedalās Eiropas Apdrošināšanas 
un fondēto pensiju uzraudzītāju komitejas 
darbībās saskaņā ar 2. panta otrā daļas 
noteikumiem Komisijas 
Lēmumā 2004/6/EK un ka dalībvalstu 
piešķirtās pilnvaras nekavē uzraudzības 
iestādēm pildīt šīs komitejas locekļu 
pienākumus vai šajā direktīvā noteiktos 
pienākumus.

Or. en

Pamatojums

CEIOPS ieteikumiem jābūt taisnīgiem un godīgiem, nepieļaujot politisku ietekmi. Tāpēc 
valstu uzraudzības iestādēm jāspēj savstarpēji sazināties un pilnībā sadarboties.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
76. pants.– 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visprecīzākā novērtējuma aprēķinu pamato 
ar aktuālu un ticamu informāciju un 
reālistiskiem pieņēmumiem un veic, 
izmantojot piemērotas aktuāra metodes un 
statistikas metodes.

Visprecīzākā novērtējuma aprēķinu pamato 
ar aktuālu un ticamu informāciju un 
reālistiskiem pieņēmumiem un veic, 
izmantojot piemērotas, lietojamas un 
būtiskas aktuāra metodes un statistikas 
metodes.

Or. en

Pamatojums

Formulējums „piemērotas” ir nepietiekams, ņemot vēra to, ka 83. pantā ir iekļauts 
formulējums „lietojamība un būtiskums”.
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
109. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) korelācijas parametri; c) korelācijas parametri un procedūras šo 
parametru atjaunināšanai;

Or. en

Pamatojums

Kā bija redzams nesenās finanšu krīzes gadījumā, var būt nepieciešams ātri koriģēt 
korelāciju parametrus.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
119. pants.– 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Metodes, ko izmanto, lai aprēķinātu 
varbūtības sadalījuma prognozi, pamatojas 
uz piemērotām aktuāra un statistikas 
metodēm un atbilst metodēm, ko izmanto, 
lai aprēķinātu tehniskās rezerves.

2. Metodes, ko izmanto, lai aprēķinātu 
varbūtības sadalījuma prognozi, pamatojas 
uz piemērotām, lietojamām un būtiskām
aktuāra un statistikas metodēm un atbilst 
metodēm, ko izmanto, lai aprēķinātu 
tehniskās rezerves.

Or. en

Pamatojums

Formulējums „piemērotas” ir nepietiekams, ņemot vēra to, ka 83. pantā ir iekļauts 
formulējums „lietojamība un būtiskums”.
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
Article 127

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Minimālā kapitāla prasību aprēķina 
saskaņā ar šādiem principiem:

1. Minimālā kapitāla prasību kalibrē kā 
tehnisko noteikumu procentuālu daļu, 
ņemot par pamatu 33% no uzraudzības 
iestādes apstiprinātās visnesenākās 
maksātspējas kapitāla prasības; minimālā 
kapitāla prasības līmeni kalibrē atbilstīgi 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības pamata pašu kapitāla riskam 
pakļautajai vērtībai, uz ko attiecas 80% 
liels ticamības līmenis viena gada laikā;
Turklāt to aprēķina saskaņā ar šādiem 
principiem:

(a) to aprēķina skaidri un vienkārši, 
nodrošinot, ka aprēķinam var veikt 
revīziju;

(a) to aprēķina skaidri un vienkārši, 
nodrošinot, ka aprēķinam var veikt 
revīziju;

(b) minimālā kapitāla prasība atbilst 
izmantojamā pamata pašu kapitāla summai, 
zem kuras apdrošinājuma ņēmēji un 
apdrošināšanas atlīdzības saņēmēji būtu 
pakļauti nepieņemamam riska līmenim, ja 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām būtu atļauts turpināt savus 
darījumus;

(b) minimālā kapitāla prasība atbilst 
izmantojamā pamata pašu kapitāla summai, 
zem kuras apdrošinājuma ņēmēji un 
apdrošināšanas atlīdzības saņēmēji būtu 
pakļauti nepieņemamam riska līmenim, ja 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām būtu atļauts turpināt savus 
darījumus;

(c) minimālā kapitāla prasības līmeni 
kalibrē atbilstīgi apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības pamata 
pašu kapitāla riskam pakļautajai vērtībai, 
uz ko attiecas ticamības līmenis 80 % līdz 
90 % diapazonā viena gada laikā;
(d) tās absolūtā minimālā vērtība ir 
EUR 1 000 000 nedzīvības apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas sabiedrībām un 
EUR 2 000 000 dzīvības apdrošināšanas 
sabiedrībām.

(d) tās absolūtā minimālā vērtība ir 
EUR 1 000 000 nedzīvības apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas sabiedrībām un 
EUR 2 000 000 dzīvības apdrošināšanas 
sabiedrībām.

2. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības minimālā kapitāla prasību 
aprēķina vismaz reizi ceturksnī un šā 
aprēķina rezultātus paziņo uzraudzības 
iestādēm.

2. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības minimālā kapitāla prasību 
aprēķina vismaz reizi gadā un šā aprēķina 
rezultātus paziņo uzraudzības iestādēm.
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2.a Uzraudzības iestādēm ir tiesības 
pieprasīt, lai minimālā kapitāla prasības 
aprēķinus tām sniedz biežāk.

Or. en

Pamatojums

Aprēķinot minimālā kapitāla prasību, vajadzētu izmantot vislabākās visu riska veidu aprēķinu 
metodes, t.i. maksātspējas kapitāla prasību. Lai panāktu labāku regulējumu, ir svarīgāk 
izstrādāt pienācīgu un pamatīgu gada pārskatu. Pastāv arī jautājums par uzraudzības iestāžu 
kapacitāti un resursiem, kas nepieciešami, lai izskatītu ziņojumus reizi ceturksnī. Taču tām 
vajadzētu būt tiesīgām pieprasīt ziņojumus biežāk, ja tās to uzskata par nepieciešamu, 
piemēram, ja kāda uzņēmējsabiedrība rada bažas vai tajā notiek straujas izmaiņas, vai tā 
strauji paplašinās.
(Skatīt arī 35. apsvērumu.)

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
130. pants – 4. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestādes var ņemt vērā to, vai 
attiecīgās iestādes, kas veic darījumus ar 
nereglamentētiem vai alternatīviem 
ieguldījumu instrumentiem, ievēro 
brīvprātīgos rīcības kodeksus un 
pārredzamības principu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums tiek veikts, lai mudinātu izmantot tādus rīcības kodeksus, kas izstrādāti riska 
ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla instrumentiem, un lai ļautu uzraudzības iestādēm 
pilnībā izprast situāciju attiecībā uz ieguldījumu.
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Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
131. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī panta 1. punkts neskar iespējamās 
dalībvalstu uzraudzības iestāžu noteiktās 
prasības par saistībām sabiedrības 
interesēs attiecībā uz aktīviem vai 
atsauces vērtībām, ar kurām var būt 
saistītas polišu priekšrocības tad, kad 
ieguldījumu risku uzņemas 
apdrošinājuma ņēmējs.

Or. en

Pamatojums

Šobrīd saskaņā ar konsolidēto Dzīvības apdrošināšanas direktīvu uzraudzības iestādes var 
izstrādāt noteikumus par to, kādus aktīvus var piesaistīt mainīga daļu kapitāla 
apdrošināšanas līgumiem (t.i. PVKIU līdzīgiem produktiem). Ir svarīgi saglabāt šo saistību, 
lai izvairītos no starpnozaru atšķirību ietekmes gadījumos, kad, piemēram, PVKIU tiek 
piemēroti stingrāki noteikumi nekā ieguldījumu shēmām, kas nav PVKIU, attiecībā uz to, kam 
šīs vienības var tikt piesaistītas. 

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
142. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalsts uzraudzības
iestāde anulē  apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrībai izsniegtu 
licenci šādos gadījumos:

1. Piederības dalībvalsts uzraudzības
iestāde, turpinot jebkādu nepieciešamo 
uzraudzību, anulē  apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrībai izsniegtu 
licenci šādos gadījumos:

Or. en

Pamatojums

Atzīstot, ka gadījumos, kad tiek pārkāpta minimālā kapitāla prasība, ir nepieciešama 
spēcīgāka uzraudzības iestāžu iejaukšanās (tāpēc arī „var anulēt” tiek aizstāts ar „anulē”), 
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ir svarīgi precizēt, ka pilnīga licences anulēšana attiecas uz jaunnodibinātām 
uzņēmējsabiedrībām un ka attiecībā uz citām uzņēmējsabiedrībām uzraudzības iestādēm būtu 
jāspēj veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nosargātu apdrošinājuma ņēmēju intereses 
un pārapdrošināšanas līgumos paredzētās saistības tādos gadījumos kā likvidācija u.c. 

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
142. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) uzņēmējsabiedrība neievēro minimālā 
kapitāla prasību, un uzraudzības iestādes 
uzskata, ka iesniegtā finanšu shēma ir 
nepārprotami neatbilstīga, vai attiecīgā 
uzņēmējsabiedrība neievēro apstiprināto 
shēmu trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
novērota neatbilstība minimālā kapitāla 
prasībai.

(c) uzņēmējsabiedrība neievēro minimālā 
kapitāla prasību, un uzraudzības iestādes 
uzskata, ka iesniegtā finanšu shēma ir 
nepārprotami neatbilstīga, vai attiecīgā 
uzņēmējsabiedrība neievēro apstiprināto 
shēmu trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
novērota neatbilstība minimālā kapitāla 
prasībai; šādos apstākļos pēc licences 
anulēšanas uzraudzība netiek pārtraukta, 
lai sargātu apdrošinājuma ņēmēju 
intereses un pārraudzītu jebkādus 
likvidācijas, pārņemšanas vai līdzīgus 
procesus.

Or. en

Pamatojums

Atzīstot, ka gadījumos, kad tiek pārkāpta minimālā kapitāla prasība, ir nepieciešama 
spēcīgāka uzraudzības iestāžu iejaukšanās (tāpēc arī „var anulēt” tiek aizstāts ar „anulē”), 
ir svarīgi precizēt, ka pilnīga licences anulēšana attiecas uz jaunnodibinātām 
uzņēmējsabiedrībām un ka attiecībā uz citām uzņēmējsabiedrībām uzraudzības iestādēm būtu 
jāspēj veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nosargātu apdrošinājuma ņēmēju intereses 
un pārapdrošināšanas līgumos paredzētās saistības tādos gadījumos kā likvidācija u.c. 

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
234. pants – 1. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) primārais grupas atbalsta avots ir 
pašu kapitāls, kas nodots no mātes 
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uzņēmuma meitas uzņēmumam; 
gadījumā, ja tiek izmantots grupas 
atbalsts starp meitas uzņēmumiem, 
paraksta juridiski izpildāmus nolīgumus 
vai ievieš un izpilda citus mehānismus, lai 
nodrošinātu tiesības pārvietot kapitālu 
un/vai izsniegt subordinētus aizdevumus 
vai šķērsgarantijas, ja vien šāda kapitāla 
pārvietošana vai aizdevums nav 
acīmredzami nepareizs vai, to veicot, 
netiek pārkāpta tā meitas uzņēmuma, no 
kura tiek lūgts grupas atbalsts, minimālā 
kapitāla prasība;

Or. en

Pamatojums

Lai veiktu pārvedumus no meitas uzņēmuma uz meitas uzņēmumu, tiem ir nepieciešams 
uzņemties savstarpējas līgumsaistības. Šādi precedenti jau pastāv.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
251. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
uzraudzības iestāde darbojas kā grupas 
uzraudzības iestāde, tās darbība par tādu 
tiek atzīta bez diskriminācijas; tādējādi 
grupas uzraudzības iestādes likumīgas 
darbības, tai skaitā arī kapitāla 
pārvedumi, pamatojoties uz uzraudzības 
iestādei piešķirto dalībvalsts 
pilnvarojumu, netiks uzskatītas kā 
pretējas šīs dalībvalsts vai dalībvalsts 
apdrošinājuma ņēmēju interesēm.

Or. en

Pamatojums

Grupas uzraudzības iestādei savā dalībvalstī ir pienākums darboties grupas interesēs. Valsts 
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uzraudzības iestādēm nevajadzētu uztraukties par to, ka, pieņemot lēmumus uz šāda pamata, 
tās iesūdzētu tiesā attiecīgās valsts apdrošinājuma ņēmēji, uzskatot, ka iestāžu rīcība ir 
viņiem radījusi zaudējumus.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
253. pants.– 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot minēto iestāžu attiecīgos 
pienākumus, tās, neatkarīgi no tā, vai ir 
reģistrētas vienā dalībvalstī, viena otrai 
sniedz visu būtisko vai svarīgo
informāciju, kas var ļaut vai veicināt citu 
iestāžu uzraudzības uzdevumu veikšanu 
saskaņā ar šo direktīvu. Šajā sakarā 
attiecīgās uzraudzības iestādes un grupas 
uzraudzības iestāde pēc pieprasījuma
paziņo visu svarīgo informāciju un pēc 
savas iniciatīvas paziņo visu būtisko 
informāciju.

Neskarot minēto iestāžu attiecīgos 
pienākumus, tās, neatkarīgi no tā, vai ir 
reģistrētas vienā dalībvalstī, viena otrai 
sniedz visu informāciju, lai veicinātu citu 
iestāžu uzraudzības uzdevumu veikšanu 
saskaņā ar šo direktīvu. Šajā sakarā 
attiecīgās uzraudzības iestādes un grupas 
uzraudzības iestāde paziņo visu 
informāciju pēc savas iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams precizēt to, ka visas uzraudzības iestādes ir iesaistītas grupas uzraudzībā, ka 
visām regulāri jābūt pieejamai dokumentācijai un ka visām dinamiski jāpiedalās lēmumu 
pieņemšanā, lai tās veidotu īstu kolēģiju.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
262. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja kontrolakciju sabiedrība vai mātes 
uzņēmums nepilda grupas atbalsta 
prasības, grupas uzraudzības iestāde var 
izlemt izbeigt uzraudzību uz grupas 
pamata.
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Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek paredzētas sankcijas par visu kapitāla priekšrocību, ko sniedz darbība 
grupā, zaudēšanu, ja netiek pildītas grupas atbalsta saistības.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
304. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neatkarīgi no 1. punkta un ņemot 
vērā 251. panta 4. punktā paredzēto 
lēmumu pieņemšanas procedūru, Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
uzraugu komitejai (CEIOPS) ar regulu, 
kas stāsies spēkā vienlaicīgi ar šo 
direktīvu, tiek piešķirts juridiskas 
personas statuss.

Or. en

Pamatojums

CEIOPS tiek piešķirtas lēmumu pieņemšanas pilnvaras, piemēram, risināt strīdus, kas saistīti 
ar grupas atbalstu. Gadījumos, kad jebkādu šādu lēmumu apstrīd, ir vēlams un tiek 
nodrošināta lielāka pārskatatbildība, ja CEIOPS pati piedalās jebkādos procesos, nevis to 
pārstāv Komisija. Eiropas Kopienu Tiesa 2006. gada 2. maija lietā C-217/04 nolēma, ka 
95. pants var būt par pamatu iestādes izveidošanai. Paplašinot šo lēmumu, līdzīgu 
secinājumu var izdarīt attiecībā uz 47. pantu.
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