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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka kopējas apdrošināšanas garantiju sistēmas (AGS) pieņemšana ES līmenī un 
atšķirīgu dalībvalstīs esošu AGS režīmu pielāgošana efektīvi uzlabotu pilsoņu uzticību, 
aizsargātu patērētāju un nodokļu maksātāju tiesības un veicinātu tirgus stabilitāti gan 
konkrēti apdrošināšanas nozarē, gan iekšējā tirgū un finanšu pakalpojumu jomā kopumā; 
tāpēc pauž atzinību par Komisijas iniciatīvu izveidot Eiropas līmeņa AGS;

2. atzīst, ka pašlaik visreālāk un lietderīgāk būtu izveidot saskaņotu un juridiski saistošu 
AGS aizsardzības sistēmu ar minimālu saskaņošanu, kas neierobežotu dažās dalībvalstīs 
jau sniegto aizsardzību, un maksimālu saskaņotības līmeni varētu panākt vēlāk; 

3. argumentē — lai nodrošinātu apdrošinājuma ņēmēju un labuma guvēju vispusīgu 
aizsardzību, AGS nedrīkst kalpot par pēdējo glābiņu, un aicina Komisiju saglabāt un ņemt 
vērā citus spēkā esošos aizsardzības mehānismus;

4. uzskata, ka turpmāk AGS ir jābalsta uz piederības dalībvalsts principu un tām jānodrošina 
augsta līmeņa un vienlīdzīga patērētāju aizsardzība visām fiziskajām personām — gan 
apdrošinājuma ņēmējiem, gan labuma guvējiem —, kuras ietvertas visu veidu 
apdrošināšanas līgumos (dzīvības apdrošināšanai un ne dzīvības apdrošināšanai), jo īpaši 
apdrošinātāja bankrota gadījumā, apdrošinātāja vai starpnieka maldinošas pārdošanas vai 
krāpšanas gadījumā;

5. uzstāj, ka apdrošinātāja maksātnespējas gadījumā patērētājiem jānodrošina viegli 
pieejama, vispusīga un saprotama informācija ar skaidrām norādēm, kurā iestādē 
patērētājiem jāvēršas saistībā ar prasībām vai jautājumiem; pauž pārliecību, ka vienota 
sakaru punkta izveidošana attiecībā uz visām finanšu garantijām vai kompensēšanas 
sistēmām nodrošinātu, ka spēkā esošie tiesību akti sniedz faktisku labumu patērētājiem, jo 
īpaši attiecībā un informācijas sniegšanu un pārrobežu kontaktu un maksājumu 
atvieglošanu;

6. uzskata, ka AGS ir jāsniedz apdrošinājuma ņēmējiem iespēja izvēlēties, vai saņemt 
finansiālu kompensāciju vai arī nodot apdrošināšanas līgumu citam apdrošinātājam;
uzskata, ka ar AGS saistītajiem ES tiesību aktiem jānodrošina ātra maksimālā 
kompensācija vai apdrošināšanas portfeļa nodošana, lai netiktu ierobežotas politikā 
paredzētās apdrošinājuma ņēmēju tiesības un privilēģijas;

7. uzskata, ka AGS finansēšanas mehānismam jābūt balstītam gan uz iepriekšēju 
finansējumu, gan pēcfinansējumu; atzīst, ka arī grūtībās nonākušām apdrošināšanas 
sabiedrībām būtu jāsniedz ieguldījums neparedzētiem gadījumiem paredzētā finansējumā, 
kuram jābūt pieejamam apdrošinātāja bankrota gadījumā;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt AGS efektīvu pārvaldību un uzraudzību un 
sekmēt sadarbību starp valsts un Eiropas līmeņa uzraudzības iestādēm; uzstāj, ka vietējām 
uzraudzības sistēmām Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes uzraudzībā ir 



PA\859339LV.doc PE460.679v01-004/4PA\859339LV.doc

LV

jāpārbauda, vai AGS spētu izturēt viena vai vairāku apdrošinātāju bankrotu, kā arī 
jāveicina informācijas un paraugprakses apmaiņa.


