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I
(Leģislatīvi akti)

DIREKTĪVAS
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/58/ES
(2013. gada 11. decembris),
ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK (Maksātspēja II) attiecībā uz tās transponēšanas datumu, tās
piemērošanas datumu un dažu direktīvu (Maksātspēja I) atcelšanas datumu
(Dokuments attiecas uz EEZ)

Savienības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņē
mumu darbības regulējuma un uzraudzības sistēma.
Minētā sistēma ir būtiska, lai nodrošinātu apdrošināšanas
nozares drošumu, stabilitāti un spēju piedāvāt ilgtspējīgus
apdrošināšanas produktus un stiprināt reālo ekonomiku,
veicinot ilgtermiņa ieguldījumus un papildu stabilitāti.

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 53. panta 1. punktu un 62. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2011/89/ES (3) izdarīti daži grozījumi Direktīvas
2009/138/EK 212. līdz 262. pantā, kas jāpiemēro no
2013. gada 10. jūnija.

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2012/23/ES (4) groza Direktīvu 2009/138/EK, transponē
šanas datumu pārceļot no 2012. gada 31. oktobra uz
2013. gada 30. jūniju, piemērošanas datumu pārceļot
no 2012. gada 1. novembra uz 2014. gada 1. janvāri
un spēkā esošo apdrošināšanas un pārapdrošināšanas

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Eiropas
Parlamenta
un
Padomes
Direktīvā
2009/138/EK (2) paredzēta mūsdienīga, uz risku balstīta

(1) Eiropas Parlamenta 2013. gada 21. novembra nostāja (Oficiālajā
Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2013. gada 5. decembra
lēmums.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada
25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdro
šināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335,
17.12.2009., 1. lpp.).

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/89/ES (2011. gada
16. novembris), ar ko attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo
finanšu sabiedrību papildu uzraudzību groza Direktīvu 98/78/EK,
2002/87/EK, 2006/48/EK un 2009/138/EK (OV L 326, 8.12.2011.,
113. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/23/ES (2012. gada
12. septembris), ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK attiecībā uz tās
transponēšanas datumu, tās piemērošanas datumu un dažu direktīvu
atcelšanas datumu (OV L 249, 14.9.2012., 1. lpp.).
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direktīvu (1) (kopējais apzīmējums “Maksātspēja I”) atcel
šanas datumu pārceļot no 2012. gada 1. novembra uz
2014. gada 1. janvāri.

(4)

(5)

Komisija 2011. gada 19. janvārī pieņēma priekšlikumu
(“Omnibus II priekšlikums”) grozīt, inter alia, Direktīvu
2009/138/EK, lai ņemtu vērā jauno apdrošināšanas
uzraudzības sistēmu, proti, Eiropas Uzraudzības iestādes
(Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes)
izveidi. Omnibus II priekšlikumā ir iekļauti arī noteikumi,
lai noteiktu vēlāku Direktīvas 2009/138/EK transponē
šanas datumu un piemērošanas datumu un “Maksātspējas
I” atcelšanas datumu, un tas ir arī līdzeklis, kā Direktīvu
2009/138/EK pielāgot tam, ka ir stājies spēkā Līgums par
Eiropas Savienības darbību, pārveidojot noteikumus, ar
ko Komisiju pilnvaro pieņemt īstenošanas aktus par
noteikumiem, ar ko Komisiju pilnvaro pieņemt deleģētos
un īstenošanas aktus.

Ņemot vērā Omnibus II priekšlikuma sarežģītību, pastāv
risks, ka tas nebūs stājies spēkā pirms Direktīvas
2009/138/EK transponēšanas datuma un piemērošanas
datuma. Atstājot minētos datumus nemainītus, Direktīva
2009/138/EK būtu jāīsteno pirms Omnibus II priekš
likumā paredzēto pārejas noteikumu un attiecīgo pielāgo
jumu, tostarp precizējuma par deleģēto un īstenošanas
aktu pieņemšanas pilnvarām, stāšanās spēkā.

(1) Padomes Direktīva 64/225/EEK (1964. gada 25. februāris) par iero
bežojumu atcelšanu attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību un
pakalpojumu sniegšanas brīvību pārapdrošināšanas un retrocesijas
jomā (OV 56, 4.4.1964., 878./64. lpp.), Padomes Pirmā direktīva
73/239/EEK (1973. gada 24. jūlijs) par normatīvo un administratīvo
aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu
tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav dzīvības apdrošināšana (OV
L 228, 16.8.1973., 3. lpp.), Padomes Direktīva 73/240/EEK (1973.
gada 24. jūlijs), ar ko atceļ ierobežojumus attiecībā uz brīvību veikt
uzņēmējdarbību tiešās apdrošināšanas jomā, kas nav dzīvības apdro
šināšana (OV L 228, 16.8.1973., 20. lpp.), Padomes Direktīva
76/580/EEK (1976. gada 29. jūnijs), ar ko groza Direktīvu
73/239/EEK (OV L 189, 13.7.1976., 13. lpp.), Padomes Direktīva
78/473/EEK (1978. gada 30. maijs) par normatīvo un administratīvo
aktu koordināciju Kopienas līdzapdrošināšanas jomā (OV L 151,
7.6.1978., 25. lpp.), Padomes Direktīva 84/641/EEK (1984. gada
10. decembris), ar ko groza, jo īpaši attiecībā uz palīdzību tūristiem,
Padomes Pirmo direktīvu (73/239/EEK) (OV L 339, 27.12.1984.,
21. lpp.), Padomes Direktīva 87/344/EEK (1987. gada 22. jūnijs)
par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz juri
disko izdevumu apdrošināšanu (OV L 185, 4.7.1987., 77. lpp.),
Padomes Otrā direktīva 88/357/EEK (1988. gada 22. jūnijs) par
normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz tiešo
apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, par noteikumiem
pakalpojumu sniegšanas brīvības efektīvākai izmantošanai (OV
L 172, 4.7.1988., 1. lpp.), Padomes Direktīva 92/49/EEK (1992.
gada 18. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu
attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana
(Trešā nedzīvības apdrošināšanas direktīva) (OV L 228, 11.8.1992.,
1. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/78/EK (1998.
gada 27. oktobris) par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņē
mumu papildu uzraudzību (OV L 330, 5.12.1998., 1. lpp.), Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/17/EK (2001. gada
19. marts) par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības
izbeigšanu (OV L 110, 20.4.2001., 28. lpp.), Eiropas Parlamenta
un Padomes Direktīva 2002/83/EK (2002. gada 5. novembris) par
dzīvības apdrošināšanu (OV L 345, 19.12.2002., 1. lpp.) un Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/68/EK (2005. gada
16. novembris) par pārapdrošināšanu (OV L 323, 9.12.2005.,
1. lpp.).

18.12.2013.

(6)

Lai tiesību aktos paredzētie pienākumi saskaņā ar Direk
tīvu 2009/138/EK un vēlāk saskaņā ar jauno Omnibus II
priekšlikumā paredzēto uzraudzības sistēmu dalībvalstīm
nebūtu pārlieku apgrūtinoši, ir lietderīgi tādēļ Direktīvas
2009/138/EK transponēšanas datumu un piemērošanas
datumu atlikt, lai uzraudzības iestādēm un apdrošinā
šanas un pārapdrošināšanas uzņēmumiem dotu pietie
kamu laiku sagatavoties minētās jaunās sistēmas piemē
rošanai.

(7)

No notikumu hronoloģijas izriet, ka Direktīvas
2009/138/EK transponēšanas datuma un piemērošanas
datuma atlikšanai būtu jāattiecas arī uz tiem minētās
direktīvas grozījumiem, kas tika izdarīti ar Direktīvu
2011/89/EK.

(8)

Juridiskās noteiktības labad būtu attiecīgi jānosaka vēlāks
“Maksātspējas I” atcelšanas datums.

(9)

Ņemot vērā ļoti īso laikposmu līdz attiecīgajiem Direktīvā
2009/138/EK noteiktajiem datumiem, šai direktīvai būtu
jāstājas spēkā nekavējoties.

(10)

Tādējādi ir pamatoti šajā gadījumā piemērot Protokola
Nr. 1 par dalībvalstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā
4. pantā steidzamības gadījumiem paredzēto atkāpi attie
cībā uz šīs direktīvas priekšlikuma nosūtīšanu valstu
parlamentiem,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Direktīvu 2009/138/EK groza šādi:

1) direktīvas 309. panta 1. punktu groza šādi:

a) pirmajā daļā datumu “2013. gada 30. jūnijam” aizstāj ar
datumu “2015. gada 31. martam”;

18.12.2013.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

b) otrajā daļā datumu “2014. gada 1. janvāra” aizstāj ar
datumu “2016. gada 1. janvāra”;
2) direktīvas 310. panta pirmajā daļā datumu “2014. gada
1. janvāra” aizstāj ar datumu “2016. gada 1. janvāra”;
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3. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2013. gada 11. decembrī

3) direktīvas 311. panta otrajā daļā datumu “2014. gada
1. janvāra” aizstāj ar datumu “2016. gada 1. janvāra”.
2. pants
Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS

