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Regulatīvie uzdevumi

2012. gads ir EAAPI kā Eiropas uzraudzības iestādes otrais darba gads. Šā gada laikā EAAPI
turpināja darbu septiņās galvenajās jomās: regulatīvie uzdevumi; uzraudzības uzdevumi;
patērētāju aizsardzība un finanšu inovācijas; vienotas uzraudzības kultūras izveidošana;
finanšu stabilitāte; krīžu novēršana, pārvarēšana un noregulējums; ārējās attiecības.

Galvenais EAAPI īstenojamais apdrošināšanas projekts arī 2012. gadā bija „Maksātspēja II“. Lai
gan 2012. gadā svarīgs aspekts bija notiekošās sarunas starp Eiropas Parlamentu, Padomi un
Komisiju par „Omnibus II“ direktīvu, EAAPI ir aktīvi izstrādājusi regulēšanas noteikumus, lai
nodrošinātu „Maksātspējas II“ režīma ievērošanu, kā arī atbalstījusi valstu uzraudzības iestādes
un apdrošinātājus, lai sagatavotos jaunajam regulējumam.
Sakarā ar to, ka aizkavējās „Omnibus II“ direktīvas izstrāde, 2012. gada 20. decembrī EAAPI
publicēja atzinumu, kurā ieteica valsts uzraudzības iestādēm (NSA) veikt pasākumus, lai
sagatavotu noteiktus būtiskus „Maksātspēja II“ aspektus.
Aroda pensiju jomā 2012. gadā EAAPI darbā galvenā uzmanība pievērsta EAAPI rekomendāciju
par IORP direktīvas pārskatīšanu sagatavošanai. Rekomendācijas tika iesniegtas Eiropas Komisijai
2012. gada 15. februārī. EAAPI rekomendācijās uzsvērta kvantitatīvā ietekmes pētījuma (QIS),
kas veikts laikā no 2012. gada 16. oktobra līdz 2012. gada 17. decembrim, nozīme.
Uzraudzības uzdevumi
2012. gadā EAAPI turpināja piedalīties vispasaules centienos uzlabot EEZ uzraudzības regulējuma
kvalitāti un īpaši Uzraudzības kolēģijas uzraudzības regulējuma kvalitāti. Gada laikā EAAPI
sazinājās ar 91 kolēģiju, kas šobrīd aktīvi darbojas Eiropā, un iepazīstināja ar paraugpraksi
75 uzraudzības kolēģijās. Šīs viedokļu apmaiņas izraisīja aktīvas diskusijas par makro un
mikroekonomikas riskiem, un iestāde sagatavoja EAAPI Finanšu stabilitātes ziņojumus un EAAPI
Riska paneli. Iestāde sniedza vērtējumu par kolēģiju darbību 17 grupas uzraugiem.
Ar mērķi saskaņot uzraudzības praksi ar „Maksātspēja II“ režīmu EAAPI piedalījās jautājumu un
atbilžu pasākumos par izveidotajām pamatnostādnēm un rekomendācijām un standartiem, un
apkopoja jautājumus un paraugpraksi no sanāksmēm ar kolēģijām, jo īpaši par iekšējo modeli.
Patērētāju aizsardzība un finanšu inovācijas
Patērētāju aizsardzība ir EAAPI DNS pamats, tāpēc EAAPI to uzskata par vienu no savām
augstākajām prioritātēm apdrošināšanas un aroda pensiju jomā. EAAPI izdotās pirmās
pamatnostādnes bija tieši patērētāju aizsardzības jomā. Konkrētāk, 2012. gada novembrī
EAAPI izdeva „Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu, ko veic apdrošināšanas uzņēmumi“. Ar
šīm pamatnostādnēm izveidota konsekventa un efektīva uzraudzības prakse un nodrošināta
kopīga, vienāda un konsekventa ES tiesību piemērošana.
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Turklāt, EAAPI veica vairākus pētījumus un sagatavoja ziņojumus par dažādām būtiskām tēmām.
EAAPI ir rakstveidā vērsusies pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas, lai izteiktu savas
bažas par to, ka nav noteikumu, ar kuriem EAAPI būtu pilnvarota izdot pagaidu aizliegumus
attiecībā uz produktiem/ pakalpojumiem.
2012. gada 4. decembrī EAAPI organizēja otro Patērētāju aizsardzības stratēģijas dienu
Frankfurtē, kurā piedalījās aptuveni 200 dalībnieku.
Vienotas uzraudzības kultūras izveidošana
2012. gadā EAAPI turpināja veidot vienotu uzraudzības kultūru Eiropas Savienībā, izmantojot
tehnisko apmācību ar spēcīgu uzsvaru uz vienotu uzraudzības prasmju un pieeju veidošanu.
Apmācību laikā aptvertās tēmas atspoguļo EAAPI darba jautājumus, kur viens no galvenajiem
virzītājspēkiem ir „Maksātspēja II“, kam seko finanšu stabilitāte, aroda pensijas, patērētāju
aizsardzība un uzraudzības prakses konverģence.
Finanšu stabilitāte
EAAPI darbā finanšu stabilitātes jomā arī 2012. gadā galvenā uzmanība tika pievērsta agrīnai
negatīvo tendenču, potenciālo risku un vājo vietu apdrošināšanas un aroda pensiju sektoros, ko
izraisa mikroekonomikas un makroekonomikas notikumi, noteikšanai.

2012. gada oktobrī Eiropas Komisija uzsāka konsultācijas par iespējamo piedziņas un
atrisināšanas regulējumu finanšu institūcijām, kas nav bankas. Detalizēta EAAPI atbilde šo
konsultāciju ietvaros tika iesniegta Eiropas Komisijai 2012. gada decembrī.
Ārējās attiecības
2012. gadā EAAPI nostiprināja esošās attiecības un uzsāka vairākus jaunus EAAPI regulēšanas
un uzraudzības dialogus un kontaktus; pavisam tika noorganizētas līdz 40 sanāksmēm, tostarp
EAAPI priekšsēdētāja augstākā līmeņa vizītes Ķīnā un Japānā. Tika uzsākts īpašs projekts ar
ASV, lai uzlabotu savstarpējo izpratni par (pār)apdrošināšanas režīmiem Atlantijas okeāna abās
pusēs un uzlabotu sadarbību, lai veicinātu uzņēmējdarbības iespējas, patērētāju aizsardzību
un efektīvu uzraudzību. Šā darba rezultātā tika publicēti ES-ASV Dialoga projekta Tehniskās
komitejas ziņojumi un Turpmākās darbības dokuments, kurā sīki izklāstīti kopīgie mērķi un
iniciatīvas, kas īstenojamas turpmāko piecu gadu laikā. Iestāde aktīvi iesaistījās arī starptautisko
standartu izstrādes darbā, īpaši sadarbībā ar Starptautisko Apdrošināšanas uzraugu asociāciju
(IAIS), un iesniedza pieteikumu par uzņemšanu par vadošo dalībnieku Starptautiskajā Pensiju
uzraugu organizācijā (IOPS). Tika noslēgtas sarunas par darba Sapratnes memorandu (MoU)
ar Pasaules Banku apdrošināšanas, pensiju un patērētāju aizsardzības jomā. Tika parakstīts
sadarbības līgums ar Horvātijas Finanšu pakalpojumu uzraudzības aģentūru (CFSSA), lai piešķirtu
tai novērotāja statusu EAAPI BoS. Turklāt, tika sagatavota atšķirību analīze kā pamats atbilstības
pārejai par līdz astoņu trešo valstu režīmiem.

Papildus tirgus apstākļu izpētei EAAPI veica regulāru finanšu stabilitātes novērtēšanu,
sagatavojot ceturkšņa „Riska paneļus“ un pusgada EAAPI Ziņojumus par finanšu stabilitāti. 2012.
gada laikā EAAPI izskatīja arī vairākus specifiskus finanšu stabilitātes jautājumus, tostarp par
apdrošināšanas nozīmīgumu ēnu banku pakalpojumos, apdrošinātāju likviditātes mijmaiņas
darbībām un alternatīvām riska nodošanas tehnikām apdrošināšanā.

Organizācijas attīstība

Krīžu novēršana, pārvarēšana un noregulējums

2012. gadā IT darbs galvenokārt izpaudās kā drošas un uzticamas infrastruktūras īstenošana,
integrējot papildu rīkus, kas atvieglo EAAPI darbinieku darbu, kā arī augstas kvalitātes
pakalpojumu sniegšana, kas atbilst faktiskajām darba vajadzībām. Būtiskas pūles tika ieguldītas
galvenās IT platformas, kas EAAPI nepieciešama IT darbības un pakalpojumu nodrošināšanai,
izstrādē un īstenošanā.

2012. gada sākumā EAAPI Uzraudzības padome (BoS) vienojās par „kopīgo pieeju“ finanšu
krīzes risināšanai. Būtībā tas nozīmēja, ka EAAPI apstiprināja koordinētu pieeju, kas jāievēro
EAAPI dalībniekiem, novērtējot krīzes ietekmi šādās jomās: apdrošināšanas sektora pakļautības
suverēnajiem un banku riskiem uzraudzība; likviditātes un naudas plūsmas attīstība
apdrošināšanas sektorā; savstarpējā saikne starp apdrošināšanas un banku sektoru, piemēram,
izmantojot likviditātes mijmaiņas un repo darījumus; un apdrošinātāju ārkārtas rīcības plāni, lai
risinātu situācijas saistībā ar būtiskām finanšu aktīvu vērtības izmaiņām.

2012. gada laikā EAAPI pievienojās 35 jauni kolēģi, un līdz gada beigām iestādē bija 91 darbinieks,
ieskaitot norīkotos nacionālos ekspertus. EAAPI kolektīvā pārstāvētas 23 ES nacionalitātes. 55%
darbinieku ir sievietes un 45% ir vīrieši.

Lai nodrošinātu kritiski svarīgo darba funkciju pieejamību klientiem, piegādātājiem un citām
personām, kam nepieciešama piekļuve šīm funkcijām, 2012. gadā EAAPI uzsāka darbības
nepārtrauktības projektu. Šā projekta mērķis ir garantēt pakalpojumu nepārtrauktību „parastās
darbības“ pārtraukuma gadījumā.
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