
CM\925855LV.doc PE504.258v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

30.1.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0614/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Gianfranco Zuccato, saistībā ar Direktīvu 2002/92/EK par apdrošināšanas 
starpniecību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž savus uzskatus par Eiropas direktīvu, ar ko regulē 
apdrošināšanas starpniecību.

Viņaprāt, oriģināltekstā ir lingvistiskas pretrunas, kuru dēļ radusies kļūdaina interpretācija 
valsts līmenī. Jo īpaši Itālijas likumdevējs ir acīmredzami plaši interpretējis [dokumenta 
tekstu], attiecinot to ne tikai uz apdrošināšanas starpniecību, kas ir pakļauta uzraudzības 
iestāžu uzraudzībai, bet arī citām darbībām, kas nav saistītas ar apdrošināšanas līgumu 
sistēmu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Apdrošināšanas starpniecības tirgus ES ir plašs un sarežģīts, un dalībvalstīs apdrošināšanas 
režīmos ir vērojamas būtiskas atšķirības. Lai ņemtu vērā dalībvalstu tirgu specifiskās 
īpatnības, Direktīva 2002/92/EK tika izstrādāta kā minimālās saskaņošanas instruments. Tās 
mērķis ir visā ES teritorijā nodrošināt minimālo integrēšanas līmeni apdrošināšanas 
starpniecības jomā, ieviešot dažas pamatprasības un kopīgus noteikumus, vienlaikus šajā 
sakarā ņemot vērā dalībvalstīs pastāvošās atšķirības. Tādējādi dalībvalstis var paturēt spēkā 
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esošos vai pieņemt jaunus noteikumus, kas atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem 
noteikumiem vai ir pat stingrāki par tiem, ja vien tiek ievērots direktīvā noteiktais 
,,reglamentējošais pamats”.

Tas, ka šajā direktīvā ir paredzēta tikai minimālais saskaņošanas līmenis, ir radījis atšķirīgu 
tās īstenošanu dalībvalstīs. Šī situācija apvienojumā ar nepieciešamību labāk informēt 
patērētājus, par ko liecināja finanšu krīze, skaidri norādīja uz vajadzību pārskatīt šo direktīvu, 
kas patlaban tiek darīts1. Pārstrādātās direktīvas mērķis ir uzlabot patērētāju aizsardzību, 
izveidojot apdrošināšanas tirgū līdzvērtīgākus konkurences apstākļus un stiprinot tirgus 
integrāciju. Jo īpaši direktīvas pārstrādātajā versijā ir paredzētas jaunas prasības, ar kurām tiks 
uzlabots saskaņošanas līmenis. Jaunajā direktīvā īpaša loma tiks uzticēta Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei (EAAPI), dodot tai pilnvaras izstrādāt sīki 
izstrādātus noteikumus, kā arī uzsvērta prakses pārraudzības nozīme.

Secinājums
Rūpīgi izanalizējot lūgumraksta iesniedzēja minētos faktus, Komisijas dienesti secināja, ka 
Itālijas iestādēm ir tiesības ieviest stingrākus pasākumus un paplašināt valsts tiesību aktu 
piemērošanas jomu attiecībā uz apdrošināšanas starpniecību. Komisija uzskata, ka iesniegtais 
jautājums nerada problēmas no Savienības tiesību aktu viedokļa un darbību var veikti tikai 
dalībvalsts līmenī, jo Direktīva 2002/92/EK ir minimālās saskaņošanas instruments un atstāj 
dalībvalstīm manevrēšanas iespējas noteikt stingrāks un plašākas prasības nekā tās, kas 
paredzētas šajā direktīvā, ja tās to vēlas.

Direktīvas pārskatīšanas gaitā daži no minētajiem jautājumiem varētu tikt izskatīti, un EAAPI 
darbs šajā jomā palīdzēs uzlabot saskaņošanu.

                                               
1 Komisija 2012. gada 3. jūlijā pieņēma priekšlikumu par Apdrošināšanas starpniecības direktīvas (ASD 2) 
pārskatīšanu. ä o dokumentu patlaban apsprie˛ ar Eiropas Parlamentu un Padomi.


