
Sprostowanie do decyzji w sprawie reorganizacji spółki Apra Leven NV 

(Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 114 z dnia 12 kwietnia 2011 r., 
s. 11) 

(2011/C 178/13) 

Decyzja w sprawie reorganizacji spółki Apra Leven NV 

(Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji 
i likwidacji zakładów ubezpieczeń) 

Zakład ubezpieczeń Apra Leven NV 
Adres: 

Jan Van Rijswijcklaan 66 
2018 Antwerpen 
Belgia 

Oddział przy Consell De Cent, 389, Planta PR, Puerta 2, 08009 Barcelona, 
Hiszpania 

Data wydania, wejścia w życie 
i rodzaj decyzji 

4 marca 2011 r., zgodnie z art. 26 § 1 pkt 2, 2 o ustawy z dnia 9 lipca 1975 r., 
decyzja komitetu zarządzającego Komisji ds. Banków, Finansów i Ubezpieczeń 
o zawieszeniu wykonywania wszystkich obowiązujących umów ubezpieczenia 
z wyjątkiem płatności zaliczek: a) na poczet płatności odsetek; lub b) świadczeń 
ubezpieczeniowych, które zakład ubezpieczeń winien jest ubezpieczonym lub 
beneficjentom w związku z wykonaniem umowy ubezpieczenia, której okres 
obowiązywania upłynął, i – w przypadkach określonych zarówno w a), jak i b) 
– pod warunkiem, że wszystkie składki zostały uiszczone. 

Decyzja wchodzi w życie w trybie natychmiastowym. 

Właściwe organy Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
Congresstraat, 12–14 
B-1000 Brussel 
Belgia 

Organ nadzoru Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
Congresstraat, 12–14 
B-1000 Brussel 
Belgia 

Mianowany zarządca komisaryczny nie dotyczy 

Prawo właściwe Prawo belgijskie – art. 26 § 1 pkt 2, 2 o ustawy z dnia 9 lipca 1975 r. 

Ostateczny termin złożenia odwo 
łania 

Wspomniana decyzja jest administracyjnym aktem prawnym, przeciw któremu 
zainteresowane strony trzecie mogą złożyć w Radzie Państwa (Raad van State/ 
Conseil d’Etat) wniosek o unieważnienie. Zgodnie z dekretem regenta z dnia 
23 sierpnia 1948 r. w sprawie postępowania przed sekcją administracyjną 
Rady Państwa odwołanie, pod rygorem nieważności, musi zostać przesłane listem 
poleconym na adres Rady Państwa (Wetenschapstraat 33, B-1040 Brussel, Belgia) 
w ciągu sześćdziesięciu dni od opublikowania wspomnianej decyzji. 

W Radzie Państwa można również złożyć wniosek o zawieszenie decyzji. Taki 
wniosek musi zawierać uzasadnienie i fakty sprawy, a także musi zostać złożony 
w Radzie Państwa łącznie z wnioskiem o unieważnienie. 

W przypadku osób posiadających miejsce zamieszkania w innym państwie człon
kowskim termin złożenia odwołania zaczyna biec od daty opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PL 18.6.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 178/31


