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1. PĀRSKATS PAR ATTIECĪGAJIEM ES TIESĪBU AKTIEM UN PAŠREIZĒJĀM POLITIKAS
INICIATĪVĀM

Apdrošināšana Ieguldījumi

Attiecīgie 
produkti

Dzīvības apdrošināšana, transportlīdzekļu 
apdrošināšana, atbildības apdrošināšana, 

īpašuma apdrošināšana, kravu apdrošināšana 
utt., kā arī apdrošināšanas produkti ar 

ieguldījumu elementiem, piemēram, tirgum 
piesaistītie dzīvības apdrošināšanas līgumi

Akcijas, obligācijas (tostarp strukturētas 
obligācijas), ieguldījumu fondi, atvasinājumi, 

utt.

Kapitāla 
prasības

MAKSĀTSPĒJA II

Uzņēmējdarbības sākšana un veikšana, 
uzraudzība, reorganizācijas un likvidācijas 
procedūras attiecībā uz apdrošināšanas un 

pārapdrošināšanas uzņēmumiem

CRD (Kapitāla prasību direktīva) IV

Uzņēmējdarbības sākšana un veikšana, 
uzraudzība, reorganizācijas un likvidācijas 
procedūras attiecībā uz kredītiestādēm un 

ieguldījumu sabiedrībām

Sadale IMD

Reģistrācijas un atļaujas noteikumi (tostarp 
personāla kvalifikācija), visu apdrošināšanas
produktu pārdošanas prakse, pārrobežu darbība, 
uzņēmējdarbības ētika, uzraudzība, utt. 
Apdrošināšanas produktu ar ieguldījumu 
elementiem, piemēram, tirgum piesaistīto 
dzīvības apdrošināšanas līgumu, pārdošanu 
reglamentē saskaņā ar Apdrošināšanas 
starpniecības direktīvu.

MiFID II

Reģistrācijas un atļaujas noteikumi, 
organizatoriskās prasības (tostarp personāla 
kvalifikācija), visu ieguldījumu produktu 
pārdošanas prakse, pārrobežu darbība, 
uzņēmējdarbības ētika, uzraudzība, utt. 
MiFID ir izņēmums attiecībā uz investīciju 
produktiem ar apdrošināšanas aspektu, 
piemēram, tirgum piesaistītajiem dzīvības 
apdrošināšanas līgumiem.

Informācija 
par 
produktiem

MAKSĀTSPĒJA II PRIPS PVKIU 

Apdrošināšanas produkti Apdrošināšanas produkti ar ieguldījumu elementiem Ieguldījumu produkti

Lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci, Apdrošināšanas starpniecības direktīvas 
(IMD) pārskatīšanā tiks ņemts vērā patlaban notiekošā MiFID pārskatīšana, kā arī 
par nākamā PRIP iniciatīva. Tas nozīmē, ka visos gadījumos, kas attiecas uz dzīvības 
apdrošināšanas produktu ar ieguldījumu elementu pārdošanas prakses regulējumu 
(PRIP — Apdrošināšanas starpniecības direktīva), IMD jāatbilst vismaz līdzīgiem 
patēriņa aizsardzības standartiem, kā pārskatītajā MiFID. PRIP apdrošināšana 
attiecas uz mazumtirdzniecības ieguldījumu produktiem, kas klasificēti kā dzīvības 
apdrošināšana, piemēram, tirgum piesaistītie dzīvības apdrošināšanas līgumi.

2. PROBLĒMAS NOTEIKŠANA 

Atlikušos jautājumus par pašreizējo IMD tiesisko regulējumu, kas tiks sīkāk izklāstīti 
šajā iedaļā, var sagrupēt divās problēmu kategorijās: problēmas, kas saistītas ar visu 
apdrošināšanas produktu pārdošanu (dzīvības un nedzīvības apdrošināšana), un 
problēmas, kas saistītas ar PRIP apdrošināšanas pārdošanu. 
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2.1. Problēmas, kas saistītas ar visu apdrošināšanas produktu pārdošanu

Direktīvas darbības joma neaptver tiešos pārdevējus patērētājiem un dažus citus 
apdrošināšanas produktu pārdošanas kanālus (piemēram, ceļojumu aģentūras un 
automobiļu nomas uzņēmumus). Tas rada izplatītu problēmu, ka patērētāju 
aizsardzība atšķiras atkarībā no pārdošanas kanāla, kurā patērētājs veicis 
apdrošināšanas produktu pirkumu. Papildus tam, ka tādējādi grauj patērētāju 
aizsardzību, šī situācija arī rada nevienlīdzīgas atbilstības izmaksas visos pārdošanas 
kanālos. Daži pēcpārdošanas tirgus dalībnieki (pieprasījumu apstrādātāji, zaudējumu 
regulētāji) neietilpst arī Apdrošināšanas starpniecības direktīvas darbības jomā. Šīs 
profesijas ir daļa no apdrošināšanas produktu pārdošanas procesa un varētu būt 
pakļautas interešu konfliktiem. 

Otra būtiskā problēma attiecas uz interešu konfliktiem starp apdrošināšanas produktu 
pārdevēju un patērētāju, ko rada pārdevēju atlīdzības struktūra. Interešu konflikti, kas 
izriet no atlīdzības struktūras, var izraisīt kaitējumu patērētāju interesēm divos ne 
pārāk atšķirīgos veidos: vai nu izmantojot starpnieku piesaisti daļēji ekskluzīvos 
tirdzniecības nolīgumos ar vienu iepriekšējā posma apdrošināšanas sabiedrību (tad 
patērētājiem, kas vērsīsies pie šī starpnieka, nebūs pietiekama izvēle, lai vislabāk 
apmierinātu to vajadzības) vai, iesakot patērētājiem tos produktus, par kuriem ir 
labākā atlīdzība pārdevējam, nevis, kuri vislabāk atbilst patērētāja vajadzībām (šis 
pēdējais gadījums tiks aplūkots turpmāk, kopā ar citām problēmām, kas attiecas uz 
konsultācijām). 

Trešā svarīgo jautājumu grupa attiecas uz konsultācijām, kur var nodalīt divas 
dažādas problēmas. 

 Neobjektīvas konsultācijas patērētājiem varētu sniegt iepriekš aprakstīto 
interešu konfliktu dēļ, kas izriet no pārdevēju atlīdzības sistēmas. 

 Zemas kvalitātes konsultācijas notiek jomās, kurās pārdošanas darbiniekiem 
nav pietiekamas profesionālās kvalifikācijas prasības. Pašlaik dalībvalstīs un 
visos pārdošanas kanālos ir ļoti atšķirīgi profesionālās kvalifikācijas noteikumi, 
tādēļ daudzi patērētāji saņem zemas kvalitātes konsultācijas.

Apdrošināšanas produktu pārdevējiem ir apgrūtināta piekļuve pārrobežu tirgiem un 
pašlaik visos Eiropas tirgos ir ļoti maz jaunpienācēju. Profesionālās kvalifikācijas 
savstarpēja atzīšana, pakalpojumu sniegšanas brīvība un brīvība veikt 
uzņēmējdarbību IMD1 tekstā nav norādīta. Nav vienota reģistra, kurā patērētāji var 
atrast informāciju par apdrošināšanas produktu pārdevējiem katrā ES dalībvalstī. 

Problēma ar sankciju saskaņošanas trūkumu ir neatrisināts jautājums, jo tā ir norādīta 
gandrīz visās pašreizējās finanšu pakalpojumu tiesību aktu pārskatīšanās. Tam 
iemesls ir tas, ka dažās dalībvalstīs trūkst sankciju preventīvā ietekme un 
kompetentajām iestādēm ir ļoti atšķirīgas pilnvaras piemērot sankcijas.

2.2. Problēmas, kas saistītas ar PRIP apdrošināšanas pārdošanu

Apdrošināšanas pārdošanas patērētāju aizsardzības standarti ES līmenī nav 
pietiekami, jo IMD 1 nav īpaši noteikumi par sarežģītu dzīvības apdrošināšanas 
produktu ar ieguldījumu elementiem pārdošanu. Pašlaik šie produkti tiek pārdoti 
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atbilstīgi vispārējiem noteikumiem par apdrošināšanas produktiem, lai gan šie 
produkti ir ļoti atšķirīgi un ietver augstāku risku neprofesionāliem pircējiem. Ir tirgus 
pierādījumi par ļoti lielu skaitu sūdzību par tirgum piesaistīto dzīvības 
apdrošināšanas produktu pārdošanu daudzās dalībvalstīs. Ir pierādījumi par 
pastāvošo atšķirību izraisītu regulatīvo patvaļu attiecībā uz PRIP pārdošanu, 
izmantojot dažādus pārdošanas kanālus. Iespējamo kaitējumu patērētājiem, kas izriet 
no tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas produktu pārdošanas, ES 27 varētu 
aplēst maksimāli EUR 1,1 triljonu apjomā. Būtiski ir tas, ka apdrošināšanas tirgū 
iziešanas izmaksu un produktu augstāku izmaksu dēļ nepiemērotas konsultācijas var 
likt ieguldītājiem veikt vairāk maksājumu un piesaistīt tos produktiem ar sankcijām, 
kuras ieguldījuma veikšanas brīdī ieguldītājs nesaprata pietiekami labi. Protams, 
daudzi faktori ietekmē faktisko kaitējumu patērētājiem, un pārdošanas konsultācijas 
ir tikai viens faktors. Tomēr pierādījumi liecina, ka konsultācijām ir būtiska nozīme 
finanšu produktu mazumtirdzniecības tirgū. Tādēļ šķiet, ka konsultācijas ir galvenais 
elements. Ņemot vērā šī tirgus apjomus, neveiksmīgas pārdošanas gadījumiem varētu 
būt liela potenciālā ietekme uz patērētāju labklājību. Kamēr nav ES noteikumu, 
regulatori jautājumu risina, lūdzot palielināt izmaksu pārredzamību vai, ja darbības 
ietver vispārīgu kompleksu produktu, sniedzot norādījumus par informāciju, kas 
sniedzama pirms līguma noslēgšanas, vai pieprasot šādu produktu pārdošanas 
moratoriju.

3. SUBSIDIARITĀTES UN PROPORCIONALITĀTES IZVĒRTĒJUMS

Dalībvalstis, rīkojoties atsevišķi, nespētu atrisināt neefektivitātes problēmas valsts 
līmenī, jo visā ES pastāv atšķirīgi režīmi attiecībā uz tiešajiem pārdevējiem 
patērētājiem un starpniekiem, nesaskaņoti konsultāciju un patērētāju aizsardzības 
standarti un atšķirīgas kvalifikācijas prasības. Turklāt esošās direktīvas pārskatīšanas 
mērķis ir uzlabot patērētāju mobilitāti, lai atvieglotu pārrobežu tirdzniecību un 
nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem tirgus dalībniekiem, 
sakārtojot regulatīvos standartus dažādās finanšu pakalpojumu nozarēs (t.i., 
saskaņojot IMD ar MiFID noteikumiem par apdrošināšanas produktu ar ieguldījumu 
elementiem pārdošanu).

Apmēram 95 % no reģistrētajiem apdrošināšanas starpniekiem ES ir mikrouzņēmumi 
un MVU (kas noteikts ar citām ES direktīvām). Tāpēc jānodrošina proporcionāla 
pieeja, ieviešot IMD un MiFID saskaņošanu.

1. Vienkāršu apdrošināšanas produktu pārdevējiem, kas pārdod apdrošināšanu kā 
papildu produktu (piemēram, automašīnu noma, ceļojumu aģenti) un pēcpārdošanas 
pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, zaudējumu regulētāji un pieprasījumu 
apstrādātāji) būs jāveic vienkāršota paziņošanas procedūra, nevis jāreģistrējas 
kompetentajās iestādēs.

2. Visiem noteikumiem jāpiemēro vispārējs proporcionalitātes princips, kas nosaka, 
ka, tā kā direktīva ir minimālas saskaņošanas instruments, dalībvalstīm būtu jānosaka 
prasības proporcionālā veidā, ņemot vērā to, cik sarežģīti ir pārdotie produkti. Tas 
vienlīdz attieksies uz EAFPI, kad tas izstrādās 2. līmeņa pasākumus attiecībā uz 
profesionālās kvalifikācijas prasībām.
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3. MiFID noteikumi, kas attiecas uz ieguldītāju aizsardzību (piemēram, aizliegums 
saņemt komisijas naudu par neatkarīgu konsultāciju, interešu konfliktu mazināšana, 
piemērotības un atbilstības tests) tiks pārņemts IMD2, lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus visu produktu pārdošanas praksē ieguldījumu un 
apdrošināšanas jomās. IMD2 un Maksātspēja II ietver organizatoriskus noteikumus 
(par reģistrāciju, paziņošanu, noteikumus par iekšējo revīziju, riska vadību, utt., kas 
līdzīgi tiem, kuri iekļauti MiFID) attiecībā uz apdrošināšanas starpniekiem un 
tiešajiem pārdevējiem patērētājiem, kuri šajā aspektā nodrošinās vienlīdz augstus 
standartus — dažreiz augstākus — kā MiFID. Tā kā šajos noteikumos ņemtas vērā 
apdrošināšanas starpniecības un apdrošināšanas organizatoriskās iezīmes, 
administratīvais slogs būs ievērojami mazāks nekā izmantojot pilnīgus MiFID
noteikumus, kas izstrādāti ieguldījumu nozarei. Valstis, kuras pilnā apjomā izmanto 
MiFID noteikumus (NL, IT, UK), faktiski piemēro proporcionalitātes pieeju, lai 
padarītu noteikumus lietderīgus un piemērotus apdrošināšanas starpniekiem.

4. POLITIKAS RISINĀJUMU SALĪDZINĀJUMS

Darbības joma: Vēlamais politikas risinājums ir precīzāk noteikt darbības, kas 
ietilpst apdrošināšanas starpniecības direktīvas darbības jomā. Tas nozīmē, ka 
dalībvalstīm būs elastīgākas iespējas noteikt visplašāko jomu un atļaut dažus
izņēmumus, lai nodrošinātu proporcionālu attieksmi (lai pieļautu izņēmumus 
attiecībā uz tādas apdrošināšanas pārdošanu, kas ir papildus precēm, kā arī pieļautu 
izņēmumus attiecībā uz liela riska apdrošināšanas un profesionāliem pircējiem). Tas 
nozīmē arī vienkāršotas deklarācijas prasības ieviešanu apdrošināšanas vērtību ķēdes 
dalībniekiem (pārdevēji, kas pārdod papildu apdrošināšanas produktus, piemēram, 
ceļojumu aģenti, automobiļu nomas un pēcpārdošanas dalībnieki, piemēram, 
zaudējumu regulētāji, pieprasījumu apstrādātāji). Tam jau ir labvēlīga ietekme uz 
patērētājiem, bet ietekme uz apdrošināšanas kā papildu produkta pārdošanas tirgus 
dalībniekiem radītu tikai nelielas izmaksas. Šis risinājums būtiski samazina negatīvu 
ietekmi uz tiešajiem pārdevējiem un starpniekiem konkurences ziņā, bet tas vēl 
joprojām ir efektīvs, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Interešu konflikts. Ir divi ieteicamie risinājumi: ieviest Eiropas uzņēmējdarbības 
kartes standarta informācijas veidlapu visiem apdrošināšanas produktu pārdevējiem 
un vienlaikus ieviest MiFID veida režīmu (uzņēmējdarbības ētikas noteikumi, kas 
ietverti MiFID II 23.-25. pantā) dzīvības apdrošināšanas produktu ar ieguldījumu 
elementiem pārdevējiem. Šīs iespējas veicina uzlabotu patērētāju aizsardzību, 
novēršot (Eiropas uzņēmējdarbības karte un informācijas sniegšanu par atalgojumu) 
un, iespējams, pārvaldot un mazinot interešu konfliktus (MiFID piedāvātie 
risinājumi). Vienlaikus šie risinājumi ir rentabli, jo tie atļauj izvēlēties proporcionālu 
pieeju, atkarībā no pārdoto produktu sarežģītības un izmaksām.

Konsultācijas. Ir divi ieteicamie risinājumi, kas saistīti ar konsultācijām: nebūtu 
dārgi ieviest šajā direktīvā konsultācijas definīciju. Šis risinājums dos patērētājam 
iespēju zināt, vai, pērkot produktu, viņš saņem individuālu konsultāciju vai ne. Cits 
ieteicamais risinājums ir ieviest MiFID veida piemērotības pārbaudi un aizliegt 
komisijas naudas par neatkarīgām konsultācijām saistībā ar sarežģītāko produktu 
pārdošanu. Tas novērstu kaitējumu patērētājiem, ka varētu rasties šo produktu 
neatbilstošas pārdošanas gadījumos. 
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Tādas problēmas, kā zemas kvalitātes konsultācijas vēlamais risinājums ir 
nodrošināt, ka apdrošināšanas produkta pārdevēja profesionālā kvalifikācija ir 
samērīga ar viņa piedāvātā produkta sarežģītību, piemēram, sarežģītu dzīvības 
apdrošināšanas produktu pārdevējiem būtu jāsaņem īpaša apmācība par savu 
piedāvāto produktu iezīmēm. Saistībā ar tirgus struktūru un dalībvalstu kompetenci, 
kas attiecas uz profesionālās kvalifikācijas prasībām, šo būtu jāapvieno ar 
"nesaistošo tiesību normu" pieeju.

Pārrobežu tirdzniecība. Vēlamais variants ir ieviest pakalpojumu sniegšanas 
brīvības un tiesību veikt uzņēmējdarbību definīcijas un savstarpējās atzīšanas 
sistēmu, kā arī vienkāršāku ziņošanas procesu attiecībā uz tiem apdrošināšanas 
starpniekiem, kuri vēlas pārdot produktus pāri robežām, kā arī izveidot centralizētu 
reģistrācijas sistēmu, kur patērētāji var atrast informāciju par visiem apdrošināšanas 
produktu pārdevējiem, kādi dalībvalstīs ir. Šīs iespējas ir salīdzinoši izmaksu 
efektīvas un radītu ievērojamas priekšrocības patērētājiem saistībā ar lielāku 
informētību un plašāku izvēles klāstu (uzlabota konkurence).

Sankcijas. Vēlamais variants ir ieviest vispārēju sankciju sistēmu, izveidojot 
saskaņotus obligātos noteikumus, kas ir pietiekami preventīvi, lai ievērojami 
samazinātu pārkāpumu skaitu. Vairākos līdzīgu likumdošanas iniciatīvu, piemēram, 
MiFID un PRIPs, ietekmes novērtējumos šī iespēja atzīta par visrentablāko. EAFPI 
arī lielā mērā atbalstīja šo pieeju. Jāatzīmē arī, ka liels skaits potenciālo pārkāpēju 
var būt pārrobežu uzņēmumi ar ļoti lielu apgrozījumu, kuriem sodam par nereģistrēta 
apdrošināšanas starpnieka darbību (piemēram, Spānijā) EUR 6000 apmērā nebūs 
preventīva ietekme.

5. ES INICIATĪVAS MĒRĶI 

IMD1 pārskatīšanas mērķis ir efektīvā veidā uzlabot mazumtirdzniecības 
apdrošināšanas tirgus regulējumu. Tās mērķis ir nodrošināt līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus visiem dalībniekiem, kas iesaistīti apdrošināšanas produktu pārdošanā un 
stiprināt apdrošināšanas ņēmēju aizsardzību.

6. IETEKMES NOVĒRTĒJUMS UN IZMAKSAS

Visi izanalizētie politikas varianti rezultātā liks dalībvalstīm uzņemoties atbilstības 
izmaksas, izstrādājot un/vai iekļaujot noteikumus valsts tiesību aktos. Saskaņā ar 
nesen veiktu pētījumu, izmaksas, kas saistītas ar noteikumu izstrādāšanu un/vai 
iekļaušanu valsts tiesību aktos ir nelielas līdz vidējas. Attiecībā uz administratīvajām 
izmaksām tā radītu vienreizējās izmaksas visiem ražotājiem un izplatītājiem, jo šīs 
iniciatīvas mērķis pēc definīcijas ir pieprasīt jaunus pārdošanas noteikumus un dažās 
dalībvalstīs — sniegt jaunu informāciju mazumtirdzniecības klientiem. Varētu būt arī 
pastāvīgās izmaksas. Attiecībā uz jomas paplašināšanu tai būtu neliela vai nebūtu 
nekāda ietekme uz tiešajiem pārdevējiem patērētājiem un citiem tirgus dalībniekiem. 
Ciktāl tas attiecas uz PRIPs apdrošināšanu, ir jāatzīmē, ka 1. līmeņa ietekmes aplēse 
tādai iniciatīvai, kā šī, vienmēr būs diezgan aptuvena. Precīzākas aplēses būs 
iespējamas tikai tad, ja analizētu iespējamos 2. līmeņa pasākumus. Administratīvā 
sloga aplēse, pamatojoties uz PWC pētījumu un rūpniecības statistiku, ko koriģējuši 
Komisijas dienesti, ir aptuveni EUR 617 000 000 IMD2 piemērošanas pirmajā gadā, 
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kas ir 0,06 % no kopējās GWP 2009. gadā un, ņemot vērā lielo skaitu uzņēmumu, ko 
tas ietekmē (apmēram 1 miljons), izmaksas būs relatīvi mērenas — vidēji EUR 730 
vienam uzņēmumam. Šīs izmaksas netiks vienmērīgi sadalītas starp visiem 
uzņēmumiem — uzņēmumi, kas pārdod PRIPs apdrošināšanu, tiks ietekmēti vairāk 
nekā tie, kas pārdod tikai vispārējas apdrošināšanas produktus.

7. IEGUVUMU APLĒSE

7.1. Patērētājiem un sabiedrībai

Ieviešot uzlabotus un saskaņotus konsultāciju standartus, patērētāji gūtu 
priekšrocības, pateicoties uzlabotai piedāvājumu salīdzināmībai, tostarp starp 
dažādiem izplatīšanas kanāliem. Tas patērētājiem var radīt labāku izpratni par 
produktu un pakalpojumu piedāvājumu. Tā rezultātā patērētāji centīsies salīdzināt 
piedāvājumus un atrast izdevīgāko produktu un cenu, kas vislabāk piemēroti viņu 
vajadzībām. Tas samazina izmaksu/cenu, kuru maksā patērētājs. 

Patērētājam jāpērk apdrošināšanas polises, kas atbilst viņa vajadzībām un 
finansiālajam stāvoklim. Citādi pastāv liels risks, ka patērētājs nebūs apmierināts un 
drīz atteiksies no nepiemērotās polises. Tas nozīmē, ka, ja patērētājs izbeigs savu 
apdrošināšanas līgumu agrāk, tad zaudēs visu uzkrāto ieguvumu un maksās aptuveni 
8 % anulēšanas maksu. Patērētājam var būt arī dažas nelabvēlīgas nodokļu sekas pēc 
dzīvības apdrošināšanas polises anulēšanas (piemēram, ja ar nodokli apliek polises 
atpirkuma summu). Piemēram, viena tipa dzīvības apdrošināšanas produktu tirgū 
mainīgās mūža rentes statistika liecina, ka aptuveni 25 % gadījumu patērētāji izbeidz 
līgumu pirms termiņa ("saistību neizpilde"). Tas varētu būt saistīts ar dažādiem 
faktoriem, inter alia nepiemērotām konsultācijām produkta izvēles laikā. No augsta 
līmeņa un saskaņotiem konsultāciju standartiem ieguvēji būs patērētāji un sabiedrība 
kopumā, jo mazāk tiks agrīni izbeigti līgumi (samazinot saistību neizpildes 
gadījumus). 

7.2. Apdrošināšanas produktu pārdevējiem

Apdrošināšanas starpnieku un apdrošināšanas sabiedrību galvenie ieguvumi būs 
lielākas uzņēmējdarbības iespējas. Tie izrietētu no zemākām darbības izmaksām, 
pārrobežu darbības un augstākas patērētāju uzticības un tādējādi — pieprasījuma. Tie 
palielinātu konkurenci starp pārdevējiem. Līdzīgu ietekmi var cerēt iegūt no politikas 
risinājuma, kas veicinātu apdrošināšanas starpnieku pārrobežu darbību. 

Attiecībā uz uzlaboto standartu ietekmi tirgus dalībnieki ietaupīs dažas papildu 
izmaksas, kas saistītas ar saistību neizpildi. Tās ietver izmaksas, kas saistītas ar 
pārrēķiniem un riska pārvaldības pasākumu kalibrēšanu, ko veic apdrošinātāji, kam 
jāpārvalda virkne risku saskaņā ar ilgtermiņa ieguldījumu perspektīvu. Visbeidzot, 
tirgus dalībnieki gūs labumu arī no uzlabotas finanšu tirgus stabilitātes.

7.3. Dalībvalstīm

Apdrošināšanai ir būtiska sociāla nozīme, jo tā aptver riskus, ko normālos apstākļos 
pašiem iedzīvotājiem ir grūti vai pat neiespējami atrisināt. Dalībvalstīm, iespējams, 
būtu zemākas izmaksas, jo samazinātos nepiemērotu produktu pārdošana, kas noved 
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pie agrīnas līgumu izbeigšanas, un tādējādi būtu mazākas izmaksas par palīdzības 
sniegšanu patērētājiem, kuri no saviem aktīviem nespēj absorbēt zaudējumus un 
apdrošināšanas polišu nepareizās pārdošanas radītos palielinātos izdevumus 
(piemēram, dzīvības apdrošināšana, bezdarba apdrošināšana, mājokļa apdrošināšana, 
veselības apdrošināšana). 

8. UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA

Lai novērtētu, vai ieteiktie politikas risinājumi ir sasnieguši savus mērķus, Komisijas 
dienesti plāno cieši sadarboties ar EAFPI, patērētāju grupām (piemēram, FSUG), 
galvenajām ieinteresētajām personām un dalībvalstīm. Ex-post novērtējums jāveic 
piecus gadus pēc tam, kad pieņemta direktīvas pārskatīšana.


