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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0675/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Ehrhardt 
Bekeschus, par apdrošināšanas starpniecības direktīvu, banku krīzi un finanšu 
pakalpojumu nozares darbinieku apmācību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sīki apraksta, kā, pēc viņa domām, tiek apieta Direktīva 2002/92/EK 
par apdrošināšanas starpniecību. Viņaprāt, šī direktīva ietekmē arī pašreizējo krīzi banku 
sektorā. Izmaiņas starpniecības jomā lielā mērā ir mazinājušas šīs direktīvas iedarbību, un to 
rezultātā patērētājs nav pietiekami aizsargāts. Tāpat lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
vairums starpnieku nav atbilstoši sagatavoti un ka lielās apdrošināšanas sabiedrības interesē 
tikai apgrozījums, nevis sniegto pakalpojumu kvalitāte. Viņš vēlas, lai starpnieku profesionālā 
apmācība kļūtu obligāta.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 21. oktobrī.
 Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. decembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs sīki apraksta, kā, pēc viņa domām, tiek apieta Direktīva par 
apdrošināšanas starpniecību. Viņaprāt, izmaiņas starpniecības jomā lielā mērā ir mazinājušas 
šīs direktīvas iedarbību, un to rezultātā patērētājs nav pietiekami aizsargāts. Viņš uzskata, ka 
šī direktīva ietekmē arī pašreizējo krīzi banku sektorā.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka iepriekšminēto faktu rezultātā vairums apdrošināšanas 
starpnieku nav atbilstoši sagatavoti un ka lielās apdrošināšanas sabiedrības interesē tikai 
apgrozījums, nevis sniegto pakalpojumu kvalitāte. Viņš vēlas, lai starpnieku profesionālā 
apmācība kļūtu obligāta.
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Apdrošināšanas starpniecību regulē Direktīva 2002/92/EC1. Šajā direktīvā ir izklāstīti 
noteikumi attiecībā uz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības darbību sākšanu un 
veikšanu, ko īsteno fiziskas un juridiskas personas, kuras ir reģistrētas kādā dalībvalstī vai 
vēlas tajā reģistrēties. Saskaņā ar direktīvas 3. panta 3. punktu dalībvalstu pienākums ir 
nodrošināt, ka uz apdrošināšanas starpnieku, tostarp nolīgto starpnieku, un pārapdrošināšanas 
starpnieku reģistrāciju tiek attiecināta 4. pantā izklāstīto profesionālo prasību izpilde. 
Jāuzsver, ka tikai reģistrēti apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieki var uzsākt un 
veikt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības darbību Kopienā saskaņā gan ar 
brīvību veikt uzņēmējdarbību, gan ar pakalpojumu sniegšanas brīvību. Ciktāl tas attiecas uz 
iepriekšminētajām profesionālajām prasībām, direktīvas 4. panta 1. punktā ir noteikti 
vispārējie noteikumi, kas nosaka, ka visiem starpniekiem ir jābūt starpnieka piederības 
dalībvalsts noteiktām zināšanām un prasmei. Tomēr, kas ir tipiski apdrošināšanas direktīvām, 
pēdējais nosacījums tajā pašā laikā ļauj dalībvalsts izvirzītās prasības attiecībā uz zināšanām 
un prasmēm koriģēt atbilstoši apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības darbībai un 
piedāvātajiem pakalpojumiem, īpaši, ja starpnieka pamatdarbs nav apdrošināšanas 
starpniecība. Tā kā direktīvas mērķis ir palielināt klientu aizsardzību, tad tas nenozīmē, ka pat 
šādās situācijās netiks piemērotas direktīvā noteiktās profesionālās prasības :prasība par 
nevainojamu reputāciju, prasība par profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas 
attiecas uz visu Kopienas teritoriju, vai citām pielīdzināmām garantijām attiecībā uz atbildību, 
kas rodas profesionālas nolaidības dēļ, kā arī citi vajadzīgie pasākumi, lai aizsargātu klientus 
no apdrošināšanas starpnieka nespējas pārskaitīt prēmiju apdrošināšanas sabiedrībai vai 
pārskaitīt prasības summu vai atgriežamo prēmiju apdrošinātajam. Direktīvas 4. panta 
5. punkts paredz, ka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības darbības veikšanai 
pakalpojumu sniedzējiem pastāvīgi jāatbilst profesionālām prasībām. Turklāt direktīva piešķir 
dalībvalstīm tiesības pastiprināt visas izklāstītās prasības vai pievienot citas prasības attiecībā 
uz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem, kas reģistrēti to jurisdikcijā.

Tāpat direktīvā ir atzīts, ka klientam ir būtiski zināt, vai viņam ir darīšana ar starpnieku, kas 
konsultē to par pakalpojumiem, ko piedāvā plašas amplitūdas apdrošināšanas sabiedrības, vai 
par pakalpojumiem, kurus sniedz daži atsevišķi (ierobežots skaits) apdrošināšanas uzņēmumi. 
Šajā sakarā direktīvā ir norādītas saistības, kādas jāuzņemas apdrošināšanas starpniekiem, 
sniedzot informāciju klientiem. Šajā jomā dalībvalsts var paturēt spēkā vai pieņemt stingrākus 
noteikumus, kurus var piemērot apdrošināšanas starpniekiem neatkarīgi no to pastāvīgās 
dzīvesvietas, ja tie veic starpniecības darbības attiecīgās valsts teritorijā, ar nosacījumu, ka 
visi šādi stingrāki noteikumi ir saskaņā ar Kopienu tiesībām.

Tādējādi Direktīva 2002/92/EK ir saskaņošanas minimuma tiesību akts, kas nosaka juridisko 
ietvaru un obligātos kopīgos standartus apdrošināšanas starpniecības darbības veikšanai ES. 
Līdz ar to dalībvalstīm paliek liela rīcības brīvība modulēt valsts starpniecības prasības un 
praksi apdrošināšanas jomā atbilstoši to vajadzībām un vēlmēm.

Tomēr Komisija novērtē lūgumraksta iesniedzēja centienus dalīties savā vērtējumā par 
direktīvas ietekmi un attiecīgajiem transponēšanas pasākumiem Vācijā attiecībā uz klientiem, 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 9. decembra Direktīva 2002/92/EK par apdrošināšanas 
starpniecību (OV L 009, 15/1/2003, 0003-0010. lpp.). 
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kas noslēdz apdrošināšanas līgumus. Gan lūgumraksta iesniedzējs, gan Komisija ir 
vienisprātis, ka būtiskākais ir sasniegt atbilstošu klientu aizsardzības līmeni apdrošināšanas 
pakalpojumu izplatīšanā. Šāds kopējs redzējums vadīs Komisiju direktīvas īstenošanas 
pārbaudē (un pārskatīšanā, ko īstenos vēlāk), kas varētu atklāt nepareizu direktīvas īstenošanu 
un piemērošanu dalībvalstīs.

Secinājumi

Rūpīgi izanalizējot lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumus, Komisijas kompetentās iestādes 
secina, ka, lai gan šis jautājums ir būtisks, tomēr nerada iebildumus un nesaskata Kopienas 
tiesību pārkāpumus. Apdrošināšanas starpniecības direktīva ir saskaņošanas minimuma 
direktīva, kas dalībvalstīm sniedz pietiekami plašu rīcības brīvību. Komisija veic sīku 
direktīvas īstenošanas pārbaudi, kas atklās, vai direktīva ir atbilstoši īstenota un pareizi 
piemērota. Īstenošanas pārbaudes rezultāti Komisijai ļaus izlemt, vai direktīvai ir 
nepieciešami pielāgojumi vai jauni turpmākie pasākumi, lai nodrošinātu pareizu klientu 
aizsardzības līmeni šajā svarīgajā jomā.


