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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2011
(2015. gada 11. novembris),
ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz to reģionālo valdību un vietējo
pašpārvalžu sarakstiem, ar kurām riska darījumus uzskata par riska darījumiem ar centrālo valdību
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā 2009. gada 25. novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 109.a panta
2. punkta a) apakšpunktu,
tā kā:
(1)

To reģionālo valdību un vietējo pašvaldību saraksti, ar kurām riska darījumus uzskata par riska darījumiem ar
centrālo valdību saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK, ir svarīgi, lai aprēķinātu tirgus riska moduli un maksātspējas
kapitāla prasības standarta formulas darījuma partnera saistību nepildīšanas riska moduli.

(2)

Attiecīgā gadījumā reģionālās valdības un vietējās pašvaldības, kas ir ietvertas minētajos sarakstos, būtu jāsadala
kategorijās pēc veida, ņemot vērā Komisijas Deleģētās Regulas (ES) 2015/35 (2) 85. pantā paredzētos noteikumus.

(3)

Uzraudzības iestādes ir sniegušas attiecīgo informāciju par konkrētām ienākumus palielinošām spējām un esošo
institucionālo kārtību saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecībā uz reģionālajām valdībām un vietējām
pašvaldībām to jurisdikcijā un par apjomu, kādā minētās valdības un pašvaldības atbilst Direktīvas 2009/138/EK
109.a panta 2. punkta a) apakšpunktā izklāstītajām prasībām.

(4)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Apdrošināšanas un
aroda pensiju iestāde.

(5)

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas
tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un
pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 37. pantu izveidotās Apdroši
nāšanas nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Reģionālo valdību un vietējo pašvaldību saraksti
Turpmāk minētās reģionālās valdības un vietējās pašvaldības uzskata par struktūrām, ar kurām riska darījumus uzskata
par riska darījumiem ar centrālo valdību tajā jurisdikcijā, kurā tās ir reģistrētas, kā minēts Direktīvas 2009/138/EK
109.a panta 2. punkta a) apakšpunktā:
1) Austrijā: jebkura “Land” vai “Gemeinde”;
2) Beļģijā: jebkura “communauté” vai “gemeenschap”, “région” vai “gewest”, “province” vai “provincie”, vai “commune” vai
“gemeente”;
(1) OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.
(2) Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12,
17.1.2015., 1. lpp.).
3
( ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi
(Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK
(OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

L 295/4

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

12.11.2015.

3) Dānijā: jebkurš “region” vai “kommune”;
4) Somijā: jebkurš “kaupunki” vai “stad”, “kunta” vai “kommun”, vai “Ahvenanmaan maakunta” vai “Landskapet Åland”;
5) Francijā: jebkurš “région”, “département” vai “commune”;
6) Vācijā: jebkura “Land” vai “Gemeinde”;
7) Lihtenšteinas firstistē: jebkura “Gemeinde”;
8) Lietuvā: jebkura “savivaldybė”;
9) Luksemburgā: jebkura “commune”;
10) Nīderlandē: jebkura “provincie”, “waterschap” vai “gemeente”;
11) Polijā: jebkura “województwo”, “związek powiatów”, “powiat”, “związek międzygminny”, “gmina”, vai “miasto stołeczne
Warszawa”;
12) Portugālē: “Região Autónoma dos Açores” vai “Região Autónoma da Madeira”;
13) Spānijā: jebkura “comunidad autónoma” vai “corporación local”;
14) Zviedrijā: jebkurš “region”, “landsting” vai “kommun”;
15) Apvienotajā Karalistē: Skotijas Parlaments, Velsas Nacionālā asambleja vai Ziemeļīrijas Asambleja.
2. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2015. gada 11. novembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

