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Temats: Lūgumraksts Nr. 1458/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Stefan 
Jauernich, par apdrošināšanas brokeru vienotu reģistru Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atzīmē, ka Komisija plāno pārskatīt Apdrošināšanas starpniecības 
direktīvu. Viņš vērš uzmanību arī uz daudzām Eiropas pilsoņu un uzņēmumu pārrobežu 
darbībām. Tāpēc viņš aicina, lai direktīvas pārskatīšana būtu iespēja izveidot vienotu 
apdrošināšanas brokeru reģistru Eiropā, kas būtu pieejams internetā visiem apdrošinātājiem, 
apdrošinātajām personām un patērētājiem, kuri meklē apdrošināšanas brokeri.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 7. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Apdrošināšanas starpniecību regulē Direktīva 2002/92/EK 1 (ASD). Šajā direktīvā ir izklāstīti 
noteikumi attiecībā uz tādu 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 ASD 3. panta 1. punktu visus apdrošināšanas starpniekus, ieskaitot brokerus, to 
piederības dalībvalstī reģistrē kompetentas iestādes, kas definētas ASD 7. panta 2. punktā. Ja 
minētie starpnieki vēlas veikt pārrobežu darbības, jāinformē kompetentā iestāde tajā 

                                               
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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dalībvalstī, kurā viņi vēlas veikt savu uzņēmējdarbību.

Komisija 2010. gada 26. novembrī uzsāka ASD paredzamās pārskatīšanas sabiedrisku 
apspriešanu. Komisija aicināja ieinteresētās personas sniegt atsauksmes un atbildes uz 
vairākiem jautājumiem. Viens no minētās pārskatīšanas mērķiem ir padarīt pārrobežu 
apdrošināšanas starpniecību efektīvāku.

Komisija ņem vērā lūgumraksta iesniedzēja idejas par to, kā vienkāršot apdrošināšanas 
starpniecības pārrobežu tirdzniecību un uzlabot caurredzamību. Turklāt Komisija piekrīt 
lūgumraksta iesniedzēja viedoklim, ka vissvarīgāk ir nodrošināt klientu atbilstošu aizsardzību 
apdrošināšanas produktu izplatīšanas jomā.

Komisija ņem vērā lūgumraksta iesniedzēja ieteikumus un izmantos tos, sagatavojot tiesību 
akta priekšlikumu, kam būs pievienots arī precīzs ietekmes novērtējums. Kaut arī Komisija 
plāno mazināt reģistrācijas administratīvo slogu, jauna reģistra izveidi nevar uzskatīt par 
risinājumu, ja tā rezultātā pieaugs izmaksas un radīsies jauns administratīvais slogs 1. Cita 
iespēja būtu vienotā tīklā apvienot atsevišķos valstu reģistrus.

                                               
1 Administratīvās izmaksas veido divi dažādi elementi: nemainīgās izmaksas un administratīvais slogs. 
Nemainīgās izmaksas attiecas uz izmaksām, kuras rodas, vācot un apstrādājot informāciju, ko attiecīgā iestāde 
darītu arī tad, ja to nepieprasītu noteikts tiesību akts; administratīvo slogu rada process, kurš tiek veikts tikai 
juridisku saistību dēļ.
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf.


