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Изменение 110
Olle Schmidt

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 4a (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

- като взеха предвид законодателната 
резолюция на Европейския парламент 
от 5 юли 2011 г. относно 
предложението за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Директива 97/9/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно схемите за обезщетение на 
инвеститорите (COM(2010)0371 – C7-
0174/2010 – 2010/0199(COD)) — Доклад 
на Schmidt),

Or. en

Изменение 111
Olle Schmidt

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 4б (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

- като взеха предвид своята позиция 
от 16 февруари 2012 г. относно 
предложението за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно схемите за гарантиране на 
депозитите (преработка)1,
_______________
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0049

Or. en
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Изменение 112
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тъй като основната цел и предмет на 
настоящото предложение е да се 
съгласуват националните разпоредби в 
споменатите области, предложението 
следва да се основава на член 53, 
параграф 1 и член 62 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Директива е подходящата правна 
форма, за да може разпоредбите, които 
ще бъдат прилагани в обхванатите от 
настоящата директива области, да бъдат 
адаптирани към особеностите на 
конкретния пазар и правната система 
във всяка държава членка. Цел на 
Директивата е и координиране на 
националните разпоредби относно 
условията за започване на дейност по 
застрахователно и презастрахователно 
посредничество, в т.ч. дейност по 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и дейност по 
определяне размера на причинените 
вреди, и затова този акт се основава на 
член 53, параграф 1 от Договора. Освен 
това Директивата се основава и на 
член 62 от Договора, тъй като това е 
сектор, който предлага услуги в целия 
Съюз.

(2) Тъй като основната цел и предмет на 
настоящото предложение е да се 
съгласуват националните разпоредби в 
споменатите области, предложението 
следва да се основава на член 53, 
параграф 1 и член 62 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Директива е подходящата правна 
форма, за да може разпоредбите, които 
ще бъдат прилагани в обхванатите от 
настоящата директива области, да бъдат 
адаптирани към особеностите на 
конкретния пазар и правната система 
във всяка държава членка. Цел на 
Директивата е и координиране на 
националните разпоредби относно 
условията за започване на дейност по 
застрахователно и презастрахователно 
посредничество и затова този акт се 
основава на член 53, параграф 1 от 
Договора. Освен това Директивата се 
основава и на член 62 от Договора, тъй 
като това е сектор, който предлага 
услуги в целия Съюз.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи вече имат регулаторен контрол върху тази дейност, когато 
тя се извършва от името на застрахователя. Не е необходимо тези предприятия да 
се регулират отделно. Няма доказателства, които да показват, че разходите за 
привеждане на тези предприятия в рамките на обхвата (разходи, които в крайна 
сметка ще бъдат прехвърлени на потребителите) биха били компенсирани от ползите 
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за защита на потребителите.

Изменение 113
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Различни видове лица или 
институции като агенти, брокери,
„банково-застрахователни“ оператори, 
застрахователни предприятия, 
туристически агенции и предприятия 
за отдаване на автомобили под наем
могат да разпространяват
застрахователни продукти. Еднаквото 
третиране на операторите, както и 
защитата на клиентите налагат в обхвата 
на настоящата директива да попаднат 
всички такива лица и институции.

(4) Различни видове лица или 
институции като агенти, брокери и
„банково-застрахователни“ оператори 
могат да разпространяват 
застрахователни продукти. Еднаквото 
третиране на операторите, както и 
защитата на клиентите налагат в обхвата 
на настоящата директива да попаднат 
всички такива лица и институции.

Or. en

Изменение 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Различни видове лица или 
институции като агенти, брокери, 
„банково-застрахователни“ оператори, 
застрахователни предприятия, 
туристически агенции и предприятия за 
отдаване на автомобили под наем могат 
да разпространяват застрахователни 
продукти. Еднаквото третиране на 
операторите, както и защитата на 
клиентите налагат в обхвата на 
настоящата директива да попаднат 

(4) Различни видове лица или 
институции като агенти, брокери, 
„банково-застрахователни“ оператори, 
застрахователни предприятия, 
туристически агенции и предприятия за 
отдаване на автомобили под наем могат 
да разпространяват застрахователни 
продукти. Гарантирането на 
еднаквото третиране на 
застрахователните оператори, както 
и на съгласувано равнище на защита
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всички такива лица и институции. на клиентите налага в обхвата на 
настоящата директива да попаднат 
всички такива лица и институции.

Or. en

Изменение 115
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) За да се гарантира, че се прилага 
еднакво равнище на защита и че 
потребителят може да се ползва от 
съпоставими стандарти, е важно 
настоящата директива да насърчава 
равнопоставените условия на 
конкуренция между посредниците, 
независимо дали са обвързани със 
застрахователно предприятие или не. 
За потребителя има полза, ако за 
застрахователните продукти се 
извършва посредничество 
посредством различни канали и 
посредници с различни форми на 
сътрудничество със застрахователни 
предприятия, при условие че те 
трябва да прилагат същите правила 
за защита на потребителите. Важно 
е тези аспекти да се вземат предвид 
от държавите членки при 
изпълнението на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 116
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) При прилагането на Директива 
2002/92/ЕО стана видно, че редица 
разпоредби трябва да бъдат доуточнени, 
за да бъде улеснено упражняването на 
застрахователното и 
презастрахователното посредничество,
както и че за осигуряването на защитата 
на потребителите е необходимо 
разширяване на обхвата на посочената 
директива чрез включването в него на 
всички продажби на застрахователни 
продукти, независимо дали от страна на 
застрахователни посредници или 
застрахователни предприятия. По 
отношение на извършваните от тях 
продажби, следпродажбени услуги и 
дейности по уреждане на претенции
застрахователните предприятия, които 
пряко продават застрахователни 
продукти, следва да бъдат включени в 
обхвата на новата директива по подобие 
на застрахователните агенти и брокери.

(5) При прилагането на Директива 
2002/92/ЕО стана видно, че редица 
разпоредби трябва да бъдат доуточнени, 
за да бъде улеснено упражняването на 
застрахователното и 
презастрахователното посредничество, 
както и че за осигуряването на защитата 
на потребителите е необходимо 
разширяване на обхвата на посочената 
директива чрез включването в него на 
всички продажби на застрахователни 
продукти, независимо дали от страна на 
застрахователни посредници или 
застрахователни предприятия. По 
отношение на извършваните от тях 
продажби застрахователните 
предприятия, които пряко продават 
застрахователни продукти, следва да 
бъдат включени в обхвата на новата 
директива по подобие на 
застрахователните агенти и брокери.

Or. en

Изменение 117
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се гарантира едно и също 
равнище на защита независимо от 
канала, чрез който потребителите 
купуват даден застрахователен продукт 
— пряко от застрахователно 
предприятие или непряко от посредник, 
— в обхвата на настоящата директива 
следва да се включат не само 
застрахователните предприятия, но и 
другите участници на пазара, които 

(6) Европейските инвеститори 
продължават да се сблъскват с 
различни нива на оповестяване и 
обслужване между различните 
продукти, канали за разпространение 
и държави. За да се гарантира едно и 
също равнище на защита независимо от 
канала, чрез който потребителите 
купуват даден застрахователен продукт 
— пряко от застрахователно 



PE504.392v01-00 8/171 AM\926837BG.doc

BG

продават застрахователни продукти 
като допълнителна дейност (напр. 
туристически агенции и предприятия 
за отдаване на автомобили под наем, 
както и доставчици на стоки, които 
не отговарят на условията за 
освобождаване).

предприятие или непряко от посредник, 
— в обхвата на настоящата директива 
следва да се включат не само 
застрахователните предприятия, но и 
другите участници на пазара, които 
продават застрахователни продукти 
като допълнителна дейност.

Or. en

Изменение 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се гарантира едно и също 
равнище на защита независимо от 
канала, чрез който потребителите 
купуват даден застрахователен продукт 
— пряко от застрахователно 
предприятие или непряко от посредник, 
— в обхвата на настоящата директива 
следва да се включат не само 
застрахователните предприятия, но и 
другите участници на пазара, които 
продават застрахователни продукти 
като допълнителна дейност (напр. 
туристически агенции и предприятия за 
отдаване на автомобили под наем, както 
и доставчици на стоки, които не 
отговарят на условията за 
освобождаване).

(6) За да се гарантира едно и също 
равнище на защита на потребителите
независимо от канала, чрез който 
потребителите купуват даден 
застрахователен продукт — пряко от 
застрахователно предприятие или 
непряко от посредник, — в обхвата на 
настоящата директива следва да се 
включат не само застрахователните 
предприятия, но и всички други
участници на пазара, които продават 
застрахователни продукти като 
допълнителна дейност (напр. 
туристически агенции и предприятия за 
отдаване на автомобили под наем, както 
и доставчици на стоки, които не 
отговарят на условията за 
освобождаване).

Or. en

Изменение 119
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива следва да 
се прилага за лицата, чиято дейност 
се състои в оказване на съдействие 
(независимо дали за сметка на 
клиента или на застрахователното 
предприятие) във връзка с 
управлението и изпълнението на 
застрахователни или 
презастрахователни договори, в т.ч. 
дейността по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие, дейността по определяне 
размера на причинените вреди или 
дейността по изготвяне на 
експертни оценки във връзка със 
застрахователни претенции.

заличава се

Or. en

Изменение 120
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Съществува необходимост от 
открити, прозрачни и конкурентни 
финансови пазари и от високо 
равнище на защита на 
инвеститорите.

Or. en

Изменение 121
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 8



PE504.392v01-00 10/171 AM\926837BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Все още са налице значителни 
разлики между националните 
разпоредби, които пораждат 
препятствия пред започването и 
извършването на дейностите на 
застрахователен и презастрахователен 
посредник на вътрешния пазар.

(8) Все още са налице значителни 
разлики между националните 
разпоредби, които пораждат 
препятствия пред започването и 
извършването на дейностите на 
застрахователен и презастрахователен 
посредник на вътрешния пазар; 
съществува необходимост от по-
нататъшно укрепване на вътрешния 
пазар и от създаване на истински 
европейски вътрешен пазар за 
животозастрахователни и 
неживотозастрахователни продукти 
и услуги.

Or. en

Изменение 122
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Финансовата нестабилност 
понастоящем и през последните години 
показа колко е важно да се осигури 
ефективна защита на потребителите във 
всички финансови сектори. Затова е 
необходимо да се укрепи доверието на 
клиентите, като се хармонизира 
уредбата на разпространението на 
застрахователни продукти, за да се 
гарантира подходящо равнище на 
защита на клиентите в целия Съюз. 
Мерките за защита на клиентите следва 
да бъдат адаптирани към 
особеностите на всяка категория 
клиенти (професионални или 
непрофесионални).

(9) Финансовата нестабилност 
понастоящем и през последните години 
показа колко е важно да се осигури 
ефективна защита на потребителите във 
всички финансови сектори. Затова е 
необходимо да се укрепи доверието на 
клиентите, като се хармонизира 
уредбата на разпространението на 
застрахователни продукти, за да се 
гарантира подходящо равнище на 
защита на клиентите в целия Съюз. 
Равнището на защита на 
потребителите по отношение на 
настоящата директива следва да 
бъде повишено, за да се намали 
необходимостта от различни 
национални мерки. Важно е да се 
вземе под внимание специфичният 
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характер на застрахователните 
договори в сравнение с 
инвестиционните продукти, уредени 
съгласно Директивата за пазарите на 
финансови инструменти (ДПФИ). 
Разпространението на 
застрахователни договори, 
включително и на така наречените 
застрахователни инвестиционни 
продукти, следва да бъде уредено 
съгласно настоящата директива и да 
бъде приведено в съответствие с 
ДПФИ. Минималните стандарти 
трябва да бъдат завишени по 
отношение както на правилата за 
разпространение, така и на 
равнопоставените условия на 
конкуренция, приложими за всички 
пакетни застрахователни 
инвестиционни продукти. Мерките за 
защита на клиентите следва да бъдат по-
сериозни за „непрофесионалните“
клиенти, отколкото за 
„професионалните“.

Or. en

Изменение 123
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Застрахователните и 
презастрахователните посредници, 
които са физически лица, следва да 
бъдат регистрирани от компетентния 
орган на държавата членка по 
пребиваване; тези, които са юридически 
лица, следва да бъдат регистрирани от 
компетентния орган на държавата 
членка по седалище (или — ако нямат 
седалище съгласно националното 

(15) Застрахователните и 
презастрахователните посредници, 
които са физически лица, следва да 
бъдат регистрирани от компетентния 
орган на държавата членка по 
пребиваване и да се регистрират в 
приемащата държава членка, за да 
упражняват свободата на 
установяване; тези, които са 
юридически лица, следва да бъдат 
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законодателство — държавата членка по 
главното им управление), при условие 
че отговарят на строги професионални 
изисквания, отнасящи се до тяхната 
компетентност, добра репутация, 
застраховка „Професионална 
отговорност“ и финансово състояние. 
От застрахователните посредници, 
които вече са регистрирани в държава 
членка, следва да не се изисква да се 
пререгистрират по настоящата 
директива.

регистрирани от компетентния орган на 
държавата членка по седалище (или —
ако нямат седалище съгласно 
националното законодателство —
държавата членка по главното им 
управление), при условие че отговарят 
на строги професионални изисквания, 
отнасящи се до тяхната компетентност, 
добра репутация, застраховка 
„Професионална отговорност“ и 
финансово състояние. От 
застрахователните посредници, които 
вече са регистрирани в държава членка, 
следва да не се изисква да се 
пререгистрират по настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 124
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Принципите на взаимно 
признаване и на надзора на 
държавите членки по произход 
изискват от компетентните органи 
на държавите членки да не 
предоставят или да отменят 
разрешението, когато фактори като 
географското разпространение или 
действително извършените дейности 
ясно показват, че застрахователният 
посредник е избрал правната система 
на държава членка, на територията 
на която възнамерява да извършва или 
вече извършва по-голямата част от 
дейността си, с цел избягване на по-
строгите стандарти, които са в сила 
в друга държава членка. На 
застрахователен посредник, който е 
юридическо лице, следва да се издаде 
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разрешително в държавата членка, в 
която е неговото седалище според 
устройствения му акт. На 
застрахователен посредник, който не 
е юридическо лице, следва да се издаде 
разрешително в държавата членка, в 
която се намира неговото главно 
управление. В допълнение, държавите 
членки следва да изискват главното 
управление на застрахователния 
посредник да се намира в неговата 
държава членка по произход и 
действително да функционира там.

Or. en

Изменение 125
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Застрахователните и 
презастрахователните посредници 
следва да могат да се ползват от 
свободата на установяване и от 
свободата на предоставяне на услуги, 
които са предвидени в Договора. Затова 
чрез регистрация от компетентния орган 
на държавата членка по произход или 
въз основа на декларация пред този 
орган застрахователните и 
презастрахователните посредници 
следва да могат да извършват дейност в 
други държави членки в съответствие с 
принципа на свободното установяване и 
свободното предоставяне на услуги, при 
условие че между компетентните органи 
е изпълнена съответната процедура по 
уведомяване.

(16) Застрахователните и 
презастрахователните посредници 
следва да могат да се ползват от 
свободата на установяване и от 
свободата на предоставяне на услуги, 
които са предвидени в Договора. Затова 
чрез регистрация от компетентния орган 
на държавата членка по произход 
застрахователните и 
презастрахователните посредници 
следва да могат да извършват дейност в 
други държави членки в съответствие с 
принципа на свободното установяване и 
свободното предоставяне на услуги, при 
условие че между компетентните органи 
е изпълнена съответната процедура по 
уведомяване.

Or. en
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Изменение 126
Elena Băsescu

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Невъзможността застрахователните 
посредници да извършват дейност 
свободно навсякъде в Съюза 
възпрепятства правилното 
функциониране на единния 
застрахователен пазар.

(21) Невъзможността застрахователните 
посредници да извършват дейност 
свободно навсякъде в Съюза 
възпрепятства правилното 
функциониране на единния 
застрахователен пазар и се отразява 
неблагоприятно върху равнището на 
защита на потребителите.

Or. en

Изменение 127
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Невъзможността застрахователните 
посредници да извършват дейност 
свободно навсякъде в Съюза 
възпрепятства правилното 
функциониране на единния 
застрахователен пазар.

(21) Невъзможността застрахователните 
посредници да извършват дейност 
свободно навсякъде в Съюза 
възпрепятства правилното 
функциониране на единния 
застрахователен пазар. Директивата за 
застрахователното посредничество е 
важна стъпка към повишено равнище 
на защита на потребителите и 
пазарна интеграция в рамките на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 128
Pablo Zalba Bidegain
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Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Важно е да се осигури високо 
равнище на професионализъм и 
компетентност на застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на преките застрахователи, 
които извършват свързани с продажбата 
на застрахователни продукти дейности 
преди, по време на и след продажбата. 
Следователно професионалните знания 
на посредника, на служителите на 
преките застрахователи, на 
предприятията за отдаване на 
автомобили под наем и на 
туристическите агенции, както и
професионалните знания на лицата, 
извършващи дейност по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие, дейност по определяне 
размера на причинените вреди и 
дейност по изготвяне на експертни 
оценки във връзка със 
застрахователни претенции, трябва 
да отговарят на сложността на тези 
дейности. Следва да бъде осигурен 
непрекъснат процес на обучение.

(22) Важно е да се осигури високо 
равнище на професионализъм и 
компетентност на застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на преките застрахователи, 
които извършват свързани с продажбата 
на застрахователни продукти дейности 
преди, по време на и след продажбата. 
Следователно професионалните знания 
на посредника и на служителите на 
преките застрахователи трябва да 
отговарят на сложността на тези 
дейности. Следва да бъде осигурен 
непрекъснат процес на обучение.

Or. en

Изменение 129
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Важно е да се осигури високо 
равнище на професионализъм и 
компетентност на застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на преките застрахователи, 

(22) Важно е да се осигури високо 
равнище на професионализъм и 
компетентност на застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на преките застрахователи, 
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които извършват свързани с продажбата 
на застрахователни продукти дейности 
преди, по време на и след продажбата. 
Следователно професионалните знания 
на посредника, на служителите на 
преките застрахователи, на 
предприятията за отдаване на 
автомобили под наем и на 
туристическите агенции, както и 
професионалните знания на лицата, 
извършващи дейност по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие, дейност по определяне 
размера на причинените вреди и 
дейност по изготвяне на експертни 
оценки във връзка със 
застрахователни претенции, трябва 
да отговарят на сложността на тези 
дейности. Следва да бъде осигурен 
непрекъснат процес на обучение.

които извършват свързани с продажбата 
на застрахователни продукти дейности 
преди, по време на и след продажбата. 
Следователно професионалните знания 
на посредника, на служителите на 
преките застрахователи, на 
предприятията за отдаване на 
автомобили под наем и на 
туристическите агенции трябва да 
отговарят на сложността на тези 
дейности.

Or. en

Изменение 130
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Важно е да се осигури високо 
равнище на професионализъм и 
компетентност на застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на преките застрахователи, 
които извършват свързани с продажбата 
на застрахователни продукти дейности 
преди, по време на и след продажбата. 
Следователно професионалните знания 
на посредника, на служителите на 
преките застрахователи, на 
предприятията за отдаване на 
автомобили под наем и на 
туристическите агенции, както и 
професионалните знания на лицата, 

(22) Важно е да се осигури високо 
равнище на професионализъм и 
компетентност на застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на преките застрахователи, 
които извършват свързани с продажбата 
на застрахователни продукти дейности 
преди, по време на и след продажбата. 
Следователно професионалните знания 
на посредника, на служителите на 
преките застрахователи, на 
предприятията за отдаване на 
автомобили под наем и на 
туристическите агенции, както и 
професионалните знания на лицата, 
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извършващи дейност по уреждане на 
застрахователни претенции по занятие, 
дейност по определяне размера на 
причинените вреди и дейност по 
изготвяне на експертни оценки във 
връзка със застрахователни претенции, 
трябва да отговарят на сложността на 
тези дейности. Следва да бъде осигурен 
непрекъснат процес на обучение.

извършващи дейност по уреждане на 
застрахователни претенции по занятие, 
дейност по определяне размера на 
причинените вреди и дейност по 
изготвяне на експертни оценки във 
връзка със застрахователни претенции, 
трябва да отговарят на сложността на 
тези дейности. Застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
преките застрахователи трябва да 
предоставят на своя персонал 
достатъчно време и ресурси, за да 
придобият тези знания и 
компетентност, както и за да ги 
прилагат при предоставянето на 
услуги на клиентите.

Or. en

Обосновка

За персонала, който предоставя застрахователни полици, трябва да се гарантира 
достатъчно ниво на квалификация. Отговорност на дружеството трябва да бъде 
непрекъснатото обучение и развиване на компетентност. Подобна формулировка 
беше приета от Европейския парламент в предложението на Комисията за 
преработване на Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ).

Изменение 131
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Важно е да се осигури високо 
равнище на професионализъм и 
компетентност на 
застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на преките 
застрахователи, които извършват 
свързани с продажбата на 
застрахователни продукти дейности 
преди, по време на и след продажбата. 
Следователно професионалните 

(22) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на 
лицата, които продават 
застрахователния продукт, и за 
възнаграждението, което получават 
тези лица. Необходимо е да се въведе 
задължение за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си. 
Тази информация следва да се 
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знания на посредника, на 
служителите на преките 
застрахователи, на предприятията 
за отдаване на автомобили под наем 
и на туристическите агенции, както 
и професионалните знания на лицата, 
извършващи дейност по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие, дейност по определяне 
размера на причинените вреди и 
дейност по изготвяне на експертни 
оценки във връзка със 
застрахователни претенции, трябва 
да отговарят на сложността на тези 
дейности. Следва да бъде осигурен 
непрекъснат процес на обучение.

предоставя на потребителя на 
преддоговорния етап. 
Предназначението й е да се направи 
прозрачна връзката между 
застрахователното предприятие и 
застрахователния посредник (в 
съответните случаи), както и 
структурата и естеството на 
възнаграждението на посредника.

Or. en

Изменение 132
Elena Băsescu

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Важно е да се осигури високо 
равнище на професионализъм и 
компетентност на застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на преките застрахователи, 
които извършват свързани с продажбата 
на застрахователни продукти дейности 
преди, по време на и след продажбата. 
Следователно професионалните знания 
на посредника, на служителите на 
преките застрахователи, на 
предприятията за отдаване на 
автомобили под наем и на 
туристическите агенции, както и 
професионалните знания на лицата, 
извършващи дейност по уреждане на 
застрахователни претенции по занятие, 
дейност по определяне размера на 
причинените вреди и дейност по 

(22) Важно е да се осигури високо 
равнище на професионализъм и 
компетентност на застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на преките застрахователи, 
които извършват свързани с продажбата 
на застрахователни продукти дейности 
преди, по време на и след продажбата. 
Следователно професионалните знания 
на посредника, на служителите на 
преките застрахователи, на 
предприятията за отдаване на 
автомобили под наем и на 
туристическите агенции, както и 
професионалните знания на лицата, 
извършващи дейност по уреждане на 
застрахователни претенции по занятие, 
дейност по определяне размера на 
причинените вреди и дейност по 
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изготвяне на експертни оценки във 
връзка със застрахователни претенции, 
трябва да отговарят на сложността на 
тези дейности. Следва да бъде осигурен 
непрекъснат процес на обучение.

изготвяне на експертни оценки във 
връзка със застрахователни претенции, 
трябва да отговарят на сложността на 
тези дейности. Следва да бъде осигурен 
непрекъснат процес на обучение, както 
и обучение на работното място.

Or. en

Изменение 133
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) По отношение на служителите 
на даден посредник, които 
предоставят консултации или 
извършват продажби на 
инвестиционни застрахователни 
продукти на непрофесионални 
клиенти, държавите членки 
гарантират, че притежават знания и 
компетентност във връзка с 
предлаганите продукти на 
необходимото равнище. Това е 
особено важно предвид нарасналата 
сложност и непрекъснатите 
нововъведения при създаването на 
инвестиционните застрахователни 
продукти. Купуването на 
инвестиционен застрахователен 
продукт е свързано с риск и 
инвеститорите трябва да могат да 
разчитат на информацията и 
качеството на предоставените 
оценки. Необходимо е освен това 
служителите да разполагат с 
достатъчно време и ресурси, така че 
да могат да дадат на клиентите 
цялата необходима информация 
относно продуктите, които 
предоставят.
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Or. en

Обосновка

За персонала, който предоставя застрахователни полици, трябва да се гарантира 
достатъчно ниво на квалификация. Отговорност на дружеството трябва да бъде 
непрекъснатото обучение и развиване на компетентност. Подобна формулировка 
беше приета от Европейския парламент в предложението на Комисията за 
преработване на Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ).

Изменение 134
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Необходими са подходящи и 
ефективни извънсъдебни процедури за 
подаване на жалби и за обезщетяване в 
държавите членки за уреждане на 
споровете между застрахователните 
посредници или предприятия и 
клиентите, прилагайки, когато е 
целесъобразно, действащите процедури. 
Нужни са ефективни извънсъдебни 
процедури за подаване на жалби и за 
обезщетяване, за да бъдат решавани 
споровете, свързани с права и 
задължения по настоящата директива, 
между застрахователните предприятия 
или лицата, продаващи или предлагащи 
застрахователни продукти, и клиентите. 
За да бъде повишена ефективността на 
извънсъдебните процедури за решаване 
на спорове по жалби на клиентите, в 
настоящата директива следва да се 
предвиди, че застрахователните 
предприятия или лицата, продаващи или 
предлагащи застрахователни продукти, 
трябва да участват в процедури за 
решаване на спорове, които не водят до 
приемане на задължително решение и 
които са открити срещу тях по искане на 
клиентите във връзка с права и 

(28) Необходими са подходящи и 
ефективни извънсъдебни процедури за 
подаване на жалби и за обезщетяване в 
държавите членки за уреждане на 
споровете между застрахователните 
посредници или предприятия и 
клиентите, прилагайки, когато е 
целесъобразно, действащите процедури. 
Нужни са ефективни извънсъдебни 
процедури за подаване на жалби и за 
обезщетяване, за да бъдат решавани 
споровете, свързани с права и 
задължения по настоящата директива, 
между застрахователните предприятия 
или лицата, продаващи или предлагащи 
застрахователни продукти, и клиентите. 
В случая на алтернативно решаване 
на спорове разпоредбите на 
Европейския парламент и на Съвета 
за алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
следва да са обвързващи и за 
настоящата директива. За да бъде 
повишена ефективността на 
извънсъдебните процедури за решаване 
на спорове по жалби на клиентите, в 
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задължения по настоящата директива. 
Тези извънсъдебни процедури за 
решаване на спорове биха имали за цел 
по-бързо и не толкова скъпо уреждане 
на споровете между застрахователните 
предприятия или лицата, продаващи или 
предлагащи застрахователни продукти, 
и клиентите, както и намаляване на 
натовареността на съдебната система. 
Тези процедури обаче следва да не 
засягат правото на страните по тях 
да завеждат съдебни дела.

настоящата директива следва да се 
предвиди, че застрахователните 
предприятия или лицата, продаващи или 
предлагащи застрахователни продукти, 
трябва да участват в процедури за 
решаване на спорове, които водят до 
решения, които при изрично 
поискване могат да бъдат 
задължителни за посредника и за 
клиента, и които са открити срещу тях 
по искане на клиентите във връзка с 
права и задължения по настоящата 
директива. Тези извънсъдебни 
процедури за решаване на спорове биха 
имали за цел по-бързо и не толкова 
скъпо уреждане на споровете между 
застрахователните предприятия или 
лицата, продаващи или предлагащи 
застрахователни продукти, и клиентите, 
както и намаляване на натовареността 
на съдебната система. 

Без да се засяга правото на клиентите да 
завеждат искове в съда, държавите 
членки следва да гарантират, че 
организациите за алтернативно 
решаване на потребителски спорове 
съгласно настоящата директива си 
сътрудничат при уреждането на 
презгранични спорове. Държавите 
следва да насърчават организациите за 
алтернативно решаване на спорове, 
които разглеждат такива случаи, да се 
включат в мрежата FIN-NET.

Без да се засяга правото на клиентите да 
завеждат искове в съда, държавите 
членки следва да гарантират, че 
организациите за алтернативно 
решаване на потребителски спорове 
съгласно настоящата директива си 
сътрудничат при уреждането на 
презгранични спорове. Държавите 
следва да насърчават организациите за 
алтернативно решаване на спорове, 
които разглеждат такива случаи, да се 
включат в мрежата FIN-NET.

Or. en

Изменение 135
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Необходими са подходящи и (28) Необходими са подходящи и 
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ефективни извънсъдебни процедури за 
подаване на жалби и за обезщетяване в 
държавите членки за уреждане на 
споровете между застрахователните 
посредници или предприятия и 
клиентите, прилагайки, когато е 
целесъобразно, действащите процедури. 
Нужни са ефективни извънсъдебни 
процедури за подаване на жалби и за 
обезщетяване, за да бъдат решавани 
споровете, свързани с права и 
задължения по настоящата директива, 
между застрахователните предприятия 
или лицата, продаващи или предлагащи 
застрахователни продукти, и клиентите. 
За да бъде повишена ефективността на 
извънсъдебните процедури за решаване 
на спорове по жалби на клиентите, в 
настоящата директива следва да се 
предвиди, че застрахователните 
предприятия или лицата, продаващи или 
предлагащи застрахователни продукти, 
трябва да участват в процедури за 
решаване на спорове, които не водят 
до приемане на задължително 
решение и които са открити срещу тях 
по искане на клиентите във връзка с 
права и задължения по настоящата 
директива. Тези извънсъдебни 
процедури за решаване на спорове биха 
имали за цел по-бързо и не толкова 
скъпо уреждане на споровете между 
застрахователните предприятия или 
лицата, продаващи или предлагащи 
застрахователни продукти, и клиентите, 
както и намаляване на натовареността 
на съдебната система. Тези процедури 
обаче следва да не засягат правото на 
страните по тях да завеждат 
съдебни дела. 

ефективни извънсъдебни процедури за 
подаване на жалби и за обезщетяване в 
държавите членки за уреждане на 
споровете между застрахователните 
посредници или предприятия и 
клиентите, прилагайки, когато е 
целесъобразно, действащите процедури. 
Нужни са ефективни извънсъдебни 
процедури за подаване на жалби и за 
обезщетяване, за да бъдат решавани 
споровете, свързани с права и 
задължения по настоящата директива, 
между застрахователните предприятия 
или лицата, продаващи или предлагащи 
застрахователни продукти, и клиентите. 
За да бъде повишена ефективността на 
извънсъдебните процедури за решаване 
на спорове по жалби на клиентите, в 
настоящата директива следва да се 
предвиди, че застрахователните 
предприятия или лицата, продаващи или 
предлагащи застрахователни продукти, 
трябва да участват в процедури за 
решаване на спорове, които са открити 
срещу тях по искане на клиентите във 
връзка с права и задължения по 
настоящата директива. Тези 
извънсъдебни процедури за решаване на 
спорове биха имали за цел по-бързо и не 
толкова скъпо уреждане на споровете 
между застрахователните предприятия 
или лицата, продаващи или предлагащи 
застрахователни продукти, и клиентите, 
както и намаляване на натовареността 
на съдебната система.

Без да се засяга правото на клиентите да 
завеждат искове в съда, държавите 
членки следва да гарантират, че 
организациите за алтернативно 
решаване на потребителски спорове 
съгласно настоящата директива си 
сътрудничат при уреждането на 

Без да се засяга правото на клиентите да 
завеждат искове в съда, държавите 
членки следва да гарантират, че 
организациите за алтернативно 
решаване на потребителски спорове 
съгласно настоящата директива си 
сътрудничат при уреждането на 
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презгранични спорове. Държавите 
следва да насърчават организациите за 
алтернативно решаване на спорове, 
които разглеждат такива случаи, да се 
включат в мрежата FIN-NET.

презгранични спорове. Държавите 
следва да насърчават организациите за 
алтернативно решаване на спорове, 
които разглеждат такива случаи, да се 
включат в мрежата FIN-NET.

Or. en

Изменение 136
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Необходими са подходящи и 
ефективни извънсъдебни процедури за 
подаване на жалби и за обезщетяване в 
държавите членки за уреждане на 
споровете между застрахователните 
посредници или предприятия и 
клиентите, прилагайки, когато е 
целесъобразно, действащите процедури. 
Нужни са ефективни извънсъдебни 
процедури за подаване на жалби и за 
обезщетяване, за да бъдат решавани 
споровете, свързани с права и 
задължения по настоящата директива, 
между застрахователните 
предприятия или лицата, продаващи 
или предлагащи застрахователни 
продукти, и клиентите. За да бъде 
повишена ефективността на 
извънсъдебните процедури за решаване 
на спорове по жалби на клиентите, в 
настоящата директива следва да се 
предвиди, че застрахователните 
предприятия или лицата, продаващи 
или предлагащи застрахователни 
продукти, трябва да участват в 
процедури за решаване на спорове, 
които не водят до приемане на 
задължително решение и които са 
открити срещу тях по искане на 
клиентите във връзка с права и 

(28) Необходими са подходящи и 
ефективни извънсъдебни процедури за 
подаване на жалби и за обезщетяване в 
държавите членки за уреждане на 
споровете между застрахователните 
посредници и клиентите, прилагайки, 
когато е целесъобразно, действащите 
процедури. Нужни са ефективни 
извънсъдебни процедури за подаване на 
жалби и за обезщетяване, за да бъдат 
решавани споровете, свързани с права и 
задължения по настоящата директива, 
между лицата, продаващи или 
предлагащи застрахователни продукти, 
и клиентите. За да бъде повишена 
ефективността на извънсъдебните 
процедури за решаване на спорове по 
жалби на клиентите, в настоящата 
директива следва да се предвиди, че 
лицата, продаващи или предлагащи 
застрахователни продукти, трябва да 
участват в процедури за решаване на 
спорове, които не водят до приемане на 
задължително решение и които са 
открити срещу тях по искане на 
клиентите във връзка с права и 
задължения по настоящата директива. 
Тези извънсъдебни процедури за 
решаване на спорове биха имали за цел 
по-бързо и не толкова скъпо уреждане 
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задължения по настоящата директива. 
Тези извънсъдебни процедури за 
решаване на спорове биха имали за цел 
по-бързо и не толкова скъпо уреждане 
на споровете между 
застрахователните предприятия или 
лицата, продаващи или предлагащи 
застрахователни продукти, и клиентите, 
както и намаляване на натовареността 
на съдебната система. Тези процедури 
обаче следва да не засягат правото на 
страните по тях да завеждат съдебни 
дела.

на споровете между лицата, продаващи 
или предлагащи застрахователни 
продукти, и клиентите, както и 
намаляване на натовареността на 
съдебната система. Тези процедури 
обаче следва да не засягат правото на 
страните по тях да завеждат съдебни 
дела.

Без да се засяга правото на клиентите да 
завеждат искове в съда, държавите 
членки следва да гарантират, че 
организациите за алтернативно 
решаване на потребителски спорове 
съгласно настоящата директива си 
сътрудничат при уреждането на 
презгранични спорове. Държавите 
следва да насърчават организациите за 
алтернативно решаване на спорове, 
които разглеждат такива случаи, да се 
включат в мрежата FIN-NET.

Без да се засяга правото на клиентите да 
завеждат искове в съда, държавите 
членки следва да гарантират, че 
организациите за алтернативно 
решаване на потребителски спорове 
съгласно настоящата директива си 
сътрудничат при уреждането на 
презгранични спорове. Държавите 
следва да насърчават организациите за 
алтернативно решаване на спорове, 
които разглеждат такива случаи, да се 
включат в мрежата FIN-NET.

Or. en

Изменение 137
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Необходими са подходящи и 
ефективни извънсъдебни процедури за 
подаване на жалби и за обезщетяване в 
държавите членки за уреждане на 
споровете между застрахователните 
посредници или предприятия и 
клиентите, прилагайки, когато е 
целесъобразно, действащите процедури. 

(28) Необходими са подходящи и 
ефективни от гледна точка на 
разходите извънсъдебни процедури за 
подаване на жалби и за обезщетяване в 
държавите членки за уреждане на 
споровете между застрахователните 
посредници или предприятия и 
клиентите, прилагайки, когато е 
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Нужни са ефективни извънсъдебни 
процедури за подаване на жалби и за 
обезщетяване, за да бъдат решавани 
споровете, свързани с права и 
задължения по настоящата директива, 
между застрахователните предприятия 
или лицата, продаващи или предлагащи 
застрахователни продукти, и клиентите. 
За да бъде повишена ефективността на 
извънсъдебните процедури за решаване 
на спорове по жалби на клиентите, в 
настоящата директива следва да се 
предвиди, че застрахователните 
предприятия или лицата, продаващи или 
предлагащи застрахователни продукти, 
трябва да участват в процедури за 
решаване на спорове, които не водят 
до приемане на задължително 
решение и които са открити срещу тях 
по искане на клиентите във връзка с 
права и задължения по настоящата 
директива. Тези извънсъдебни 
процедури за решаване на спорове биха 
имали за цел по-бързо и не толкова 
скъпо уреждане на споровете между 
застрахователните предприятия или 
лицата, продаващи или предлагащи 
застрахователни продукти, и клиентите, 
както и намаляване на натовареността 
на съдебната система. Тези процедури 
обаче следва да не засягат правото на 
страните по тях да завеждат съдебни 
дела.

целесъобразно, действащите процедури. 
Нужни са ефективни извънсъдебни 
процедури за подаване на жалби и за 
обезщетяване, за да бъдат решавани 
споровете, свързани с права и 
задължения по настоящата директива, 
между застрахователните предприятия 
или лицата, продаващи или предлагащи 
застрахователни продукти, и клиентите. 
За да бъде повишена ефективността на 
извънсъдебните процедури за решаване 
на спорове по жалби на клиентите, в 
настоящата директива следва да се 
предвиди, че застрахователните 
предприятия или лицата, продаващи или 
предлагащи застрахователни продукти, 
трябва да участват в процедури за 
решаване на спорове, които са открити 
срещу тях по искане на клиентите във 
връзка с права и задължения по 
настоящата директива. Тези 
извънсъдебни процедури за решаване на 
спорове биха имали за цел 
конструктивна комуникация, по-
бързо и не толкова скъпо уреждане на 
споровете между застрахователните 
предприятия или лицата, продаващи или 
предлагащи застрахователни продукти, 
и клиентите, както и намаляване на 
натовареността на съдебната система. 
Тези процедури обаче следва да не 
заместват правото на страните по тях 
да завеждат съдебни дела.

Без да се засяга правото на клиентите да 
завеждат искове в съда, държавите 
членки следва да гарантират, че 
организациите за алтернативно 
решаване на потребителски спорове 
съгласно настоящата директива си 
сътрудничат при уреждането на 
презгранични спорове. Държавите 
следва да насърчават организациите за 
алтернативно решаване на спорове, 
които разглеждат такива случаи, да се 
включат в мрежата FIN-NET.

Без да се засяга правото на клиентите да 
завеждат искове в съда, държавите 
членки следва да гарантират, че 
организациите за алтернативно 
решаване на потребителски спорове 
съгласно настоящата директива си 
сътрудничат при уреждането на 
презгранични спорове. Държавите 
следва да насърчават организациите за 
алтернативно решаване на спорове, 
които разглеждат такива случаи, да се 
включат в мрежата FIN-NET.

Or. en
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Изменение 138
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Разширяващият се кръг от 
дейности, които много застрахователни 
посредници и предприятия извършват 
едновременно, повиши потенциала за 
възникване на конфликти на интереси 
между различните дейности и 
интересите на техните клиенти. Поради 
това е необходимо държавите членки да 
установят разпоредби, с които да се 
гарантира, че тези конфликти няма да 
увреждат интересите на клиентите.

(29) Разширяващият се кръг от 
дейности, които много застрахователни 
посредници и предприятия извършват 
едновременно, повиши потенциала за 
възникване на конфликти на интереси 
между различните дейности и 
интересите на техните клиенти. Поради 
това е необходимо държавите членки да 
установят разпоредби, с които да се 
гарантира, че интересите на клиентите
се вземат под внимание.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел привеждане в съответствие с ДПФИ ІІ.

Изменение 139
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Разширяващият се кръг от 
дейности, които много застрахователни 
посредници и предприятия извършват 
едновременно, повиши потенциала за 
възникване на конфликти на интереси 
между различните дейности и 
интересите на техните клиенти. Поради 
това е необходимо държавите членки да 
установят разпоредби, с които да се 

(29) Разширяващият се кръг от 
дейности, които много застрахователни 
посредници и предприятия извършват 
едновременно, повиши потенциала за 
възникване на конфликти на интереси 
между различните дейности и 
интересите на техните клиенти. 
Потребителите не винаги са наясно с 
конфликта на интереси, който 
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гарантира, че тези конфликти няма да 
увреждат интересите на клиентите.

възниква, когато на 
застрахователния посредник се 
заплаща комисиона от трета страна.
Поради това е необходимо държавите 
членки да установят разпоредби, с които 
да се гарантира, че тези конфликти няма 
да увреждат интересите на клиентите.

Or. en

Изменение 140
Elena Băsescu

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Разширяващият се кръг от 
дейности, които много застрахователни 
посредници и предприятия извършват 
едновременно, повиши потенциала за 
възникване на конфликти на интереси 
между различните дейности и 
интересите на техните клиенти. Поради 
това е необходимо държавите членки да 
установят разпоредби, с които да се 
гарантира, че тези конфликти няма да 
увреждат интересите на клиентите.

(29) Разширяващият се кръг от 
дейности, които много застрахователни 
посредници и предприятия извършват 
едновременно, повиши потенциала за 
възникване на конфликти на интереси 
между различните дейности и 
интересите на техните клиенти. Поради 
това е необходимо държавите членки да 
установят разпоредби, с които да се 
гарантира, че тези конфликти няма да 
увреждат интересите на клиентите, 
както и ефективността на 
разходите и ефикасността на 
застрахователните пазари.

Or. en

Изменение 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) На потребителите следва (30) На потребителите следва 
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предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, което 
получават тези лица. Необходимо е да 
се въведе задължение за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си. Тази 
информация следва да се предоставя на 
потребителя на преддоговорния етап. 
Предназначението й е да се разкрие
връзката между застрахователното 
предприятие и застрахователния 
посредник (в съответните случаи), както 
и структурата и естеството на 
възнаграждението на посредника.

предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, което 
получават тези лица. Необходимо е да 
се въведе задължение за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си. Тази 
информация следва да се предоставя на 
потребителя на преддоговорния етап. 
Предназначението й е да се направи по-
прозрачна връзката между 
застрахователното предприятие и 
застрахователния посредник (в 
съответните случаи), както и 
структурата и естеството на 
възнаграждението на посредника.

Or. en

Изменение 142
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, което 
получават тези лица. Необходимо е да 
се въведе задължение за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си. Тази 
информация следва да се предоставя на 
потребителя на преддоговорния етап. 
Предназначението й е да се разкрие 
връзката между застрахователното 
предприятие и застрахователния 
посредник (в съответните случаи), както 
и структурата и естеството на 
възнаграждението на посредника.

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, което 
получават тези лица. Необходимо е да 
се въведе изискване за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си при 
поискване. Тази информация следва да 
се предоставя на потребителя на 
преддоговорния етап. Предназначението 
й е да се разкрие връзката между 
застрахователното предприятие и 
застрахователния посредник (в 
съответните случаи), както и 
структурата и естеството на 
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възнаграждението на посредника.

Or. en

Изменение 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, което 
получават тези лица. Необходимо е да 
се въведе задължение за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си. Тази 
информация следва да се предоставя на 
потребителя на преддоговорния етап. 
Предназначението й е да се разкрие
връзката между застрахователното 
предприятие и застрахователния 
посредник (в съответните случаи), както 
и структурата и естеството на 
възнаграждението на посредника.

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, което 
получават тези лица. Спешно е
необходимо да се въведе задължение за 
европейските застрахователни
предприятия и посредници да обявяват 
статута си. Тази информация следва да 
се предоставя на потребителя на 
преддоговорния етап. Целта й е да 
спомогне да се направи по-прозрачна 
за клиента връзката между 
застрахователното предприятие и 
застрахователния посредник (в 
съответните случаи), както и 
структурата и естеството на 
възнаграждението на посредника.

Or. en

Изменение 144
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 



PE504.392v01-00 30/171 AM\926837BG.doc

BG

ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, което 
получават тези лица. Необходимо е да 
се въведе задължение за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си. Тази 
информация следва да се предоставя на 
потребителя на преддоговорния етап. 
Предназначението й е да се разкрие 
връзката между застрахователното 
предприятие и застрахователния 
посредник (в съответните случаи), както 
и структурата и естеството на 
възнаграждението на посредника.

ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, което 
получават тези лица. Необходимо е да 
се въведе задължение за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си. Тази 
информация следва да се предоставя на 
потребителя на преддоговорния етап. 
Предназначението й е да се разкрие 
връзката между застрахователното 
предприятие и застрахователния 
посредник (в съответните случаи), както 
и структурата, съдържанието и 
естеството на възнаграждението на 
посредника.

Or. en

Изменение 145
Louis Michel

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, което 
получават тези лица. Необходимо е да 
се въведе задължение за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си. Тази 
информация следва да се предоставя на 
потребителя на преддоговорния етап. 
Предназначението й е да се разкрие 
връзката между застрахователното 
предприятие и застрахователния 
посредник (в съответните случаи), както 
и структурата и естеството на 
възнаграждението на посредника.

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за естеството на 
възнаграждението, което получават тези 
лица. Необходимо е да се въведе 
задължение за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си. Тази 
информация следва да се предоставя на 
потребителя на преддоговорния етап. 
Предназначението й е да се разкрие 
връзката между застрахователното 
предприятие и застрахователния 
посредник (в съответните случаи), както 
и естеството на възнаграждението на 
посредника.
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Or. en

Изменение 146
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, което 
получават тези лица. Необходимо е да 
се въведе задължение за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си. Тази 
информация следва да се предоставя на 
потребителя на преддоговорния етап. 
Предназначението й е да се разкрие 
връзката между застрахователното 
предприятие и застрахователния 
посредник (в съответните случаи), както 
и структурата и естеството на 
възнаграждението на посредника.

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, което 
получават тези лица. Необходимо е да 
се въведе задължение за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си. Тази 
информация следва да се предоставя на 
потребителя на преддоговорния етап. 
Предназначението й е да се разкрие 
връзката между застрахователното 
предприятие и застрахователния 
посредник (в съответните случаи), както 
и структурата и естеството на 
възнаграждението на посредника и как 
това може да повлияе на общата 
стойност на застраховката.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел привеждане в съответствие с изискванията за 
прозрачност, определени в ДПФИ ІІ.

Изменение 147
Peter Simon

Предложение за директива
Съображение 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да се 
въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 
застрахователни продукти клиентът 
следва да бъде информиран за правото 
си да иска тази информация, която в 
такъв случай трябва задължително 
да му бъде предадена; това изискване 
следва да важи за преходен период от 
5 години.

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да се 
въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
продукти. Посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за формата и размера на
възнаграждението си преди продажбата.

Or. de

Изменение 148
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да се 
въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да се 
въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
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продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти 
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 
застрахователни продукти клиентът 
следва да бъде информиран за правото 
си да иска тази информация, която в 
такъв случай трябва задължително 
да му бъде предадена; това изискване 
следва да важи за преходен период от 
5 години.

продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти 
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени безплатно да 
информират клиента за 
възнаграждението си преди продажбата, 
както и винаги при поискване.

Or. en

Изменение 149
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да се 
въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти 
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 
застрахователни продукти клиентът 
следва да бъде информиран за правото 
си да иска тази информация, която в 
такъв случай трябва задължително 

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да се 
въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти 
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 
застрахователни продукти ще се 
прилагат същите правила, като това 
изискване следва да важи за преходен 
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да му бъде предадена; това изискване 
следва да важи за преходен период от 5 
години.

период от 5 години.

Or. en

Изменение 150
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на
застрахователни продукти, трябва да се 
въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти 
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 
застрахователни продукти клиентът 
следва да бъде информиран за правото 
си да иска тази информация, която в 
такъв случай трябва задължително да му 
бъде предадена; това изискване следва 
да важи за преходен период от 5 години.

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да се 
въведе изискване за предоставяне на 
пълна информация за възнагражденията 
на лицата, разпространяващи 
застрахователни продукти. За да могат 
да се доверят на даден посредник,
клиентите следва да бъдат 
информирани за всички възможни 
връзки между посредника и третата 
страна, както и за всички финансови 
стимули — дори ако клиентът не е 
поискал изрично тази информация.
Съответно при всичките 
застрахователни инвестиционни
продукти посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 
застрахователни продукти клиентът 
следва да бъде информиран за правото 
си да иска тази информация, която в 
такъв случай трябва задължително да му 
бъде предадена; това изискване следва 
да важи за преходен период от 3 години.

Or. en
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Изменение 151
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да се 
въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти 
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 
застрахователни продукти клиентът 
следва да бъде информиран за правото 
си да иска тази информация, която в 
такъв случай трябва задължително да 
му бъде предадена; това изискване 
следва да важи за преходен период от 
5 години.

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да се 
въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти 
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 
застрахователни продукти клиентът 
следва да бъде информиран за правото 
си да иска тази информация, която 
трябва задължително да му бъде 
предадена.

Or. en

Изменение 152
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
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продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да се 
въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти 
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 
застрахователни продукти клиентът 
следва да бъде информиран за правото 
си да иска тази информация, която в 
такъв случай трябва задължително да му 
бъде предадена; това изискване следва 
да важи за преходен период от 5 
години.

продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да се 
въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти 
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 
застрахователни продукти клиентът 
следва да бъде информиран за правото 
си да иска тази информация, която в 
такъв случай трябва задължително да му 
бъде предадена.

Or. en

Изменение 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да се осигури предоставянето на 
клиента на сравнителна информация за 
извършваните услуги по 
застрахователно посредничество, 
независимо дали клиентът купува чрез 
посредник или пряко от 
застрахователното предприятие, и за да 
се предотврати нарушаването на 
конкуренцията чрез насърчаване на 
застрахователните предприятия да 
продават пряко на клиентите, а не чрез 
посредници, с цел избягване на 
изискванията за предоставяне на 
информация, от застрахователните 

(32) За да се осигури предоставянето на 
клиента на сравнителна информация за 
извършваните услуги по 
застрахователно посредничество, 
независимо дали клиентът купува чрез 
посредник или пряко от 
застрахователното предприятие, и за да 
се предотврати нарушаването на 
конкуренцията чрез насърчаване на 
застрахователните предприятия да 
продават пряко на клиентите, а не чрез 
посредници, с цел избягване на 
изискванията за предоставяне на 
информация, от застрахователните 
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предприятия следва също да се изисква 
да предоставят на клиентите, с които 
работят пряко при извършаването на 
услуги по застрахователно 
посредничество, информация относно 
възнагражденията, които получават за 
продажбата на застрахователни 
продукти.

предприятия следва също да се изисква 
да предоставят на клиентите, с които 
работят пряко при извършаването на 
услуги по застрахователно 
посредничество, информация относно 
възнагражденията, които получават за 
продажбата на застрахователни 
продукти.

Когато стойността на таксите и 
стимулите не може да бъде 
установена преди предоставянето на 
консултацията, начинът на 
изчисление трябва да се оповести по 
изчерпателен, точен и разбираем 
начин в документите за основните 
услуги, като клиентът се информира 
относно сумата на общата стойност 
на консултацията и нейния ефект 
върху възвращаемостта от 
предоставената консултация във 
възможно най-кратки срокове след 
това. Когато инвестиционната 
консултация се предоставя текущо, 
оповестяването на стойността на 
инвестиционната консултация, 
включително стимулите, трябва да 
се предоставя текущо и поне веднъж 
годишно. В периодичния доклад се 
оповестяват всички стимули, за 
които се заплаща или които са 
получени през предходния период.

Or. en

Обосновка

Клиентите трябва да са информирани за общата стойност на инвестиционната 
консултация, включително и за таксите, платими пряко от клиента на посредника, и 
за всички такси, комисиони и парични облаги, платими от трета страна („стимули“). 
Това трябва да се оповестява на клиента преди предоставянето на инвестиционната 
консултация. Изискването за предоставяне на тази информация следва да се прилага 
без значение дали консултацията ще се извърши самостоятелно или не.

Изменение 154
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да се осигури предоставянето на 
клиента на сравнителна информация за 
извършваните услуги по 
застрахователно посредничество, 
независимо дали клиентът купува чрез 
посредник или пряко от 
застрахователното предприятие, и за да 
се предотврати нарушаването на 
конкуренцията чрез насърчаване на 
застрахователните предприятия да 
продават пряко на клиентите, а не чрез 
посредници, с цел избягване на 
изискванията за предоставяне на 
информация, от застрахователните 
предприятия следва също да се изисква 
да предоставят на клиентите, с които 
работят пряко при извършаването на 
услуги по застрахователно 
посредничество, информация относно 
възнагражденията, които получават за 
продажбата на застрахователни 
продукти.

(32) За да се осигури предоставянето на 
клиента на възможност за 
информиран избор, трябва да се 
предоставя сравнителна информация за 
извършваните услуги по 
застрахователно посредничество, 
независимо дали клиентът купува чрез 
посредник или пряко от 
застрахователното предприятие, и за да 
се предотврати нарушаването на 
конкуренцията чрез насърчаване на 
застрахователните предприятия да 
продават пряко на клиентите, а не чрез 
посредници, с цел избягване на 
изискванията за предоставяне на 
информация, от застрахователните 
предприятия следва също да се изисква 
да предоставят на клиентите, с които 
работят пряко при извършаването на 
услуги по застрахователно 
посредничество, информация относно 
възнагражденията, които получават за 
продажбата на застрахователни 
продукти.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел привеждане в съответствие с ДПФИ ІІ.

Изменение 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 32a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) Всяко лице, продаващо 
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застрахователни продукти, което не 
е създател на продуктите, следва да 
предоставя на непрофесионалния 
инвеститор в отделен документ за 
основни услуги подробна информация 
за техните цени и за услугите в 
съответствие с настоящата 
директива и Директива [ДПФИ —
преработена], както и съответна 
допълнителна информация, която е 
необходима на непрофесионалния 
инвеститор, за да оцени 
целесъобразността на 
застрахователния продукт спрямо 
своите нужди, и която не може да 
бъде предоставена от създателя на 
инвестиционния продукт.

Or. en

Изменение 156
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 32б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32б) За потребителя има полза, ако 
застрахователните продукти се 
продават посредством различни 
канали и посредници с различни 
форми на сътрудничество със 
застрахователни предприятия, при 
условие че те трябва да прилагат 
същите правила за защита на 
потребителите и за прозрачност.

Or. en

Изменение 157
Olle Schmidt
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Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се предотвратяват продажбите 
на неподходящи застрахователни 
продукти, при необходимост при всяка 
такава продажба следва да бъде 
предоставян почтен и професионален 
съвет.

(34) За да се предотвратяват продажбите 
на неподходящи застрахователни 
продукти, когато при всяка такава 
продажба се предоставя съвет, лицето, 
което го предоставя, действа честно, 
професионално и в най-добрия 
интерес на своите клиенти. По 
отношение на служителите, които 
предоставят консултации или 
извършват продажби на 
застрахователни инвестиционни 
продукти на непрофесионални 
клиенти, държавите членки изискват 
от застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
гарантират, че възнаграждението, 
което тези служители получават от 
посредника, няма да повлияе на 
безпристрастността им при 
изготвянето на подходяща препоръка 
или извършването на подходяща 
продажба, или представянето на 
информация в справедлива, ясна и 
неподвеждаща форма.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да предприемат действия във връзка с практиките за 
определяне на възнагражденията в рамките на посредниците, за да предотвратят 
рисковете от липса на обективност при предоставянето на консултации и 
продажбата на финансови инструменти на клиентите. Схемите за възнаграждение, 
като например значителните бонуси за продажби, обвързани с конкретен финансов 
инструмент, не следва да бъдат позволени, когато представляват риск даден 
инвестиционен посредник неправилно да препоръчва или продава продукти или услуги 
на клиентите.

Изменение 158
Pablo Zalba Bidegain
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Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се предотвратяват продажбите 
на неподходящи застрахователни 
продукти, при необходимост при всяка 
такава продажба следва да бъде 
предоставян почтен и професионален 
съвет.

(34) За да се предотвратяват продажбите 
на неподходящи застрахователни 
продукти, при всяка такава продажба 
следва да бъде предоставян почтен и 
професионален съвет.

Or. en

Изменение 159
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се предотвратяват продажбите 
на неподходящи застрахователни 
продукти, при необходимост при всяка 
такава продажба следва да бъде 
предоставян почтен и професионален 
съвет.

(34) За да се предотвратяват продажбите 
на неподходящи застрахователни 
продукти, при необходимост при всяка 
такава продажба следва да бъде 
предоставян почтен, честен и 
професионален съвет.

Or. en

Изменение 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) Държавите членки изискват 
политиките за възнаграждение на 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия по 
отношение на техните служители 
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или представители да не вредят на 
способността им да действат в най-
добрия интерес на клиентите. По 
отношение на служителите, които 
предоставят консултации или 
извършват продажби на 
застрахователни инвестиционни 
продукти на клиенти, държавите 
членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
гарантират, че възнаграждението, 
което тези служители получават от 
посредника, не влияе на 
безпристрастността им при 
изготвянето на подходяща препоръка 
или извършването на подходяща 
продажба, или представянето на 
информация в справедлива, ясна и 
неподвеждаща форма. 
Възнаграждението в такива случаи не 
зависи изцяло от продажбените цели 
или печалбата за посредника от 
конкретен продукт.

Or. en

Обосновка

Схемите за възнаграждение, като например значителните бонуси за продажби, 
обвързани с конкретен инвестиционен застрахователен продукт, не следва да бъдат 
позволени, когато представляват риск даден инвестиционен посредник неправилно да 
препоръчва или продава продукти или услуги на клиентите.

Изменение 161
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Поради нарастващата зависимост 
на потребителите от личните препоръки 
е подходящо да се включи определение 
за понятието съвет. Преди 

(36) Поради нарастващата зависимост 
на потребителите от личните препоръки 
е подходящо да се включи определение 
за понятието съвет. Качеството на 
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предоставянето на съвет 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да направи оценка на потребностите, 
изискванията и финансовото състояние 
на клиента. Ако посредникът декларира, 
че дава съвети относно продукти, 
предлагани от широк кръг 
застрахователни предприятия, той 
следва да проведе справедлив и 
достатъчно широк анализ на 
продуктите на пазара. Освен това 
всички застрахователни посредници и 
застрахователни предприятия следва да 
представят основанията за своите 
съвети.

съветите е от решаващо значение и 
всички съвети следва да отговарят на 
личните характеристики на клиента.
Преди предоставянето на съвет 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да направи оценка на потребностите, 
очакванията и финансовото състояние 
на клиента. Ако посредникът декларира, 
че дава съвети относно продукти, 
предлагани от широк кръг 
застрахователни предприятия, той 
следва да проведе справедлив и широк 
анализ на достатъчно голям брой 
застрахователни продукти на пазара. 
Освен това всички застрахователни 
посредници и застрахователни 
предприятия следва да представят 
основанията за своите съвети и да 
препоръчват подходящи 
застрахователни продукти, 
съобразени с предпочитанията, 
нуждите, финансовото състояние и 
личните обстоятелства на клиента.

Or. en

Изменение 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Преди сключването на договор, в 
т.ч. при продажби без предоставяне на 
съвет, на клиента следва да бъде дадена 
необходимата информация за 
застрахователния продукт, за да може да 
вземе информирано решение. 
Застрахователният посредник следва да 
може да обясни на клиента основните 
характеристики на застрахователните 
продукти, които продава.

(37) Преди сключването на договор, в 
т.ч. при продажби без предоставяне на 
съвет, на клиента следва да бъде дадена 
необходимата информация за 
застрахователния продукт, за да може да 
вземе информирано решение. 
Застрахователният посредник следва да 
обясни на клиента основните 
характеристики на застрахователните 
продукти, които продава, и 
следователно на неговия персонал 
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следва да се предоставят 
необходимите ресурси и време, за да 
направи това.

Or. en

Изменение 163
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Преди сключването на договор, в 
т.ч. при продажби без предоставяне на 
съвет, на клиента следва да бъде дадена 
необходимата информация за 
застрахователния продукт, за да може да 
вземе информирано решение. 
Застрахователният посредник следва да 
може да обясни на клиента основните 
характеристики на застрахователните 
продукти, които продава.

(37) Преди сключването на договор, в 
т.ч. при продажби без предоставяне на 
съвет, на клиента следва да бъде дадена 
необходимата информация за 
застрахователния продукт, за да може да 
вземе информирано решение. 
Застрахователният посредник следва да 
обясни на клиента основните 
характеристики на застрахователните 
продукти, които продава.

Or. en

Изменение 164
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Настоящата директива следва да 
посочва минималните задължения на 
застрахователните предприятия и 
застрахователните посредници за 
предоставяне на информация на 
клиентите. В тази област всяка 
държава членка следва да може да 
запази действащите или да приеме по-

(40) Настоящата директива следва да 
посочва минималните задължения на 
застрахователните предприятия и 
застрахователните посредници. Всяка 
държава членка следва да може да 
запази действащите или да приеме по-
строги разпоредби, които да важат за 
застрахователните посредници и 
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строги разпоредби, които да важат за 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия
независимо от разпоредбите в 
тяхната държава членка по произход, 
когато извършват дейност по 
застрахователно посредничество на 
нейна територия, при условие че
такива по-строги разпоредби са в 
съответствие с правото на Съюза, 
включително Директива 2000/31/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 8 юни 2000 г. относно 
някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия, 
на вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия). Всяка 
държава членка, която планира да 
прилага и която прилага разпоредби, 
уреждащи дейността на 
застрахователните посредници и 
продажбата на застрахователни 
продукти и допълващи разпоредбите 
на настоящата директива, следва да 
гарантира, че произтичащата от 
тези разпоредби административна 
тежест е съразмерна спрямо целта за 
защита на потребителите. За да бъде 
осигурена защитата на 
потребителите и да бъдат 
предотвратявани продажбите на 
неподходящи продукти, на 
държавите членки следва да бъде 
разрешено да налагат по изключение 
по-строги изисквания по отношение 
на застрахователните посредници, 
извършващи застрахователно 
посредничество като допълнителна 
дейност, ако смятат това за 
необходимо и съразмерно спрямо 
целта.

застрахователните предприятия. Такива 
по-строги разпоредби трябва да са в 
съответствие с правото на Съюза.

Or. en
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Изменение 165
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Настоящата директива следва да 
посочва минималните задължения на 
застрахователните предприятия и 
застрахователните посредници за 
предоставяне на информация на 
клиентите. В тази област всяка 
държава членка следва да може да 
запази действащите или да приеме по-
строги разпоредби, които да важат за 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия
независимо от разпоредбите в 
тяхната държава членка по произход, 
когато извършват дейност по 
застрахователно посредничество на 
нейна територия, при условие че
такива по-строги разпоредби са в 
съответствие с правото на Съюза, 
включително Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. относно някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия, на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия). Всяка държава 
членка, която планира да прилага и 
която прилага разпоредби, уреждащи 
дейността на застрахователните 
посредници и продажбата на 
застрахователни продукти и 
допълващи разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
гарантира, че произтичащата от 
тези разпоредби административна 
тежест е съразмерна спрямо целта за 
защита на потребителите. За да бъде 
осигурена защитата на 
потребителите и да бъдат 
предотвратявани продажбите на 

(40) Настоящата директива следва да 
посочва минималните задължения на 
застрахователните предприятия и 
застрахователните посредници. Всяка 
държава членка следва да може да 
запази действащите или да приеме по-
строги разпоредби, които да важат за 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия. Такива 
по-строги разпоредби трябва да са в 
съответствие с правото на Съюза, 
включително Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. относно някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия, на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия).
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неподходящи продукти, на 
държавите членки следва да бъде 
разрешено да налагат по изключение 
по-строги изисквания по отношение 
на застрахователните посредници, 
извършващи застрахователно 
посредничество като допълнителна 
дейност, ако смятат това за 
необходимо и съразмерно спрямо 
целта.

Or. en

Обосновка

Подкрепяме признаването на принципа, че държавите членки могат да прилагат 
допълнителни спрямо определените в настоящата директива разпоредби. Несъмнено 
подобни разпоредби следва да съответстват на правото на Съюза. Не смятаме обаче 
за необходимо повторното позоваване на правото на Съюза в настоящата директива, 
тъй като това може да доведе до непоследователност и объркване.

Изменение 166
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Настоящата директива следва да 
посочва минималните задължения на 
застрахователните предприятия и 
застрахователните посредници за 
предоставяне на информация на 
клиентите. В тази област всяка държава 
членка следва да може да запази 
действащите или да приеме по-строги 
разпоредби, които да важат за 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия 
независимо от разпоредбите в тяхната 
държава членка по произход, когато 
извършват дейност по застрахователно 
посредничество на нейна територия, при 
условие че такива по-строги разпоредби 
са в съответствие с правото на Съюза, 

(40) Настоящата директива следва да 
посочва минималните задължения на 
застрахователните предприятия и 
застрахователните посредници за 
предоставяне на информация на 
клиентите. В тази област всяка държава 
членка следва да може да запази 
действащите или да приеме по-строги 
разпоредби, които да важат за 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия 
независимо от разпоредбите в тяхната 
държава членка по произход, когато 
извършват дейност по застрахователно 
посредничество на нейна територия, при 
условие че такива по-строги разпоредби 
са в съответствие с правото на Съюза, 
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включително Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. относно някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия, на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия). Всяка държава 
членка, която планира да прилага и 
която прилага разпоредби, уреждащи 
дейността на застрахователните 
посредници и продажбата на 
застрахователни продукти и допълващи 
разпоредбите на настоящата директива, 
следва да гарантира, че произтичащата 
от тези разпоредби административна 
тежест е съразмерна спрямо целта за 
защита на потребителите. За да бъде 
осигурена защитата на потребителите и 
да бъдат предотвратявани продажбите 
на неподходящи продукти, на 
държавите членки следва да бъде 
разрешено да налагат по изключение
по-строги изисквания по отношение на 
застрахователните посредници, 
извършващи застрахователно 
посредничество като допълнителна 
дейност, ако смятат това за необходимо 
и съразмерно спрямо целта.

включително Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. относно някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия, на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия). Всяка държава 
членка, която планира да прилага и 
която прилага разпоредби, уреждащи 
дейността на застрахователните 
посредници и продажбата на 
застрахователни продукти и допълващи 
разпоредбите на настоящата директива, 
следва да гарантира, че произтичащата 
от тези разпоредби административна 
тежест е съразмерна спрямо целта за 
защита на потребителите. За да бъде 
осигурена защитата на потребителите и 
да бъдат предотвратявани продажбите 
на неподходящи продукти, на 
държавите членки следва да бъде 
разрешено да налагат по-строги 
изисквания по отношение на 
застрахователните посредници, 
извършващи застрахователно 
посредничество като допълнителна 
дейност, ако смятат това за необходимо 
и съразмерно спрямо целта.

Or. en

Изменение 167
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Кръстосаните продажби 
представляват стратегия, често 
използвана от доставчиците на 
финансови услуги на дребно в целия 
Съюз. Те могат да осигурят ползи за 
потребителите, но могат и да се 

(41) Кръстосаните продажби 
представляват стратегия, често 
използвана от доставчиците на 
финансови услуги на дребно в целия 
Съюз, и могат да бъдат подходяща 
стратегия за тях. Използването на 
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извършват без подобаващо отчитане 
на интересите им. Например някои 
форми на кръстосани продажби или 
продукти, по-конкретно обвързаните 
продажби, при които две или повече 
финансови услуги се предлагат в пакет,
като поне едната от тях не се 
предлага отделно, могат да нарушат 
конкуренцията и да окажат 
отрицателно въздействие върху 
мобилността на потребителите и 
възможността да направят 
информиран избор. Като пример за 
обвързване може да се посочи 
задължението за откриване на 
разплащателни сметки при 
предоставянето на застрахователна 
услуга на потребител, за да може той 
да плаща премиите, или 
задължението за сключване на 
договор за застраховка на моторно 
превозно средство при отпускането 
на потребителски кредит, за да бъде 
застрахован автомобилът, чиято 
покупка се финансира. Макар че 
пакетните продажби на две или 
повече финансови услуги или 
продукти, при които всяка от 
услугите може да бъде купена и 
отделно, също могат да нарушават 
конкуренцията и да оказват 
отрицателно въздействие върху 
мобилността на клиентите и 
възможността им да направят 
информиран избор, те поне оставят 
възможността на клиентите за 
избор и следователно носят по-нисък 
риск за спазването на изискванията 
по настоящата директива от страна 
на застрахователните посредници. 
Използването на такива продажбени 
практики следва да бъде внимателно 
проучено, за да се насърчи 
конкуренцията и да се повиши изборът 
за потребителите.

практиките на кръстосани и 
обвързани продажби, при които две или 
повече финансови услуги или продукти 
се предлагат в пакет, следва да бъде 
внимателно проучено, за да се насърчи 
конкуренцията и да се повиши изборът 
за потребителите.

Or. en
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Обосновка

Кръстосаните продажби на застрахователни продукти с други продукти осигуряват 
ползи за потребителите като по-голям избор и общо намаляване на разходите.

Изменение 168
Philippe De Backer

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Кръстосаните продажби 
представляват стратегия, често 
използвана от доставчиците на 
финансови услуги на дребно в целия 
Съюз. Те могат да осигурят ползи за 
потребителите, но могат и да се 
извършват без подобаващо отчитане на 
интересите им. Например някои форми 
на кръстосани продажби или продукти, 
по-конкретно обвързаните продажби, 
при които две или повече финансови 
услуги се предлагат в пакет, като поне 
едната от тях не се предлага отделно, 
могат да нарушат конкуренцията и да 
окажат отрицателно въздействие върху 
мобилността на потребителите и 
възможността да направят информиран 
избор. Като пример за обвързване може 
да се посочи задължението за откриване 
на разплащателни сметки при 
предоставянето на застрахователна 
услуга на потребител, за да може той да 
плаща премиите, или задължението за 
сключване на договор за застраховка на 
моторно превозно средство при 
отпускането на потребителски кредит, 
за да бъде застрахован автомобилът, 
чиято покупка се финансира. Макар че 
пакетните продажби на две или повече 
финансови услуги или продукти, при 
които всяка от услугите може да бъде 
купена и отделно, също могат да 
нарушават конкуренцията и да оказват 

(41) Кръстосаните продажби 
представляват стратегия, често 
използвана от доставчиците на 
финансови услуги на дребно в целия 
Съюз. Те могат да осигурят ползи за 
потребителите, но могат и да се 
извършват без подобаващо отчитане на 
интересите им. Например някои форми 
на кръстосани продажби или продукти, 
по-конкретно обвързаните продажби, 
при които застрахователна услуга или
продукт се предлага в пакет с друга 
финансова услуга или продукт и 
основната финансова услуга или 
продукт от този пакет не се предлага 
отделно, могат да нарушат 
конкуренцията и да окажат отрицателно 
въздействие върху мобилността на 
потребителите и възможността да 
направят информиран избор. Като 
пример за обвързване може да се посочи 
задължението за откриване на 
разплащателни сметки при 
предоставянето на застрахователна 
услуга на потребител, за да може той да 
плаща премиите, или задължението за 
сключване на договор за застраховка на 
моторно превозно средство при 
отпускането на потребителски кредит, 
за да бъде застрахован автомобилът, 
чиято покупка се финансира. Макар че 
пакетните продажби, при които 
застрахователна услуга или продукт 
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отрицателно въздействие върху 
мобилността на клиентите и 
възможността им да направят 
информиран избор, те поне оставят 
възможността на клиентите за избор и 
следователно носят по-нисък риск за 
спазването на изискванията по 
настоящата директива от страна на 
застрахователните посредници. 
Използването на такива продажбени 
практики следва да бъде внимателно 
проучено, за да се насърчи 
конкуренцията и да се повиши изборът 
за потребителите.

се предлага в пакет с друга финансова 
услуга или продукт, но основната 
финансова услуга или продукт от този 
пакет може да бъде купена и отделно, 
също могат да нарушават 
конкуренцията и да оказват отрицателно 
въздействие върху мобилността на 
клиентите и възможността им да 
направят информиран избор, те поне 
оставят възможността на клиентите за 
избор и следователно носят по-нисък 
риск за спазването на изискванията по 
настоящата директива от страна на 
застрахователните посредници. 
Използването на такива продажбени 
практики следва да бъде внимателно 
проучено, за да се насърчи 
конкуренцията и да се повиши изборът 
за потребителите. Предлагането на 
всеобхватна застрахователна полица, 
например застраховка при пожар, 
покриваща също и загуби, дължащи се 
на природни бедствия, не е 
кръстосана продажба. Такава полица 
предоставя на потребителите 
широкообхватна застрахователна 
защита. Настоящата директива 
урежда кръстосаните продажби на 
финансови продукти. Директива 
2005/29/ЕО относно нелоялните 
търговски практики продължава да се 
прилага за практиките на кръстосани 
продажби на финансови услуги или 
продукти с нефинансови услуги или 
продукти.

Or. en

Изменение 169
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 41
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Кръстосаните продажби 
представляват стратегия, често 
използвана от доставчиците на 
финансови услуги на дребно в целия 
Съюз. Те могат да осигурят ползи за 
потребителите, но могат и да се 
извършват без подобаващо отчитане на 
интересите им. Например някои форми 
на кръстосани продажби или продукти, 
по-конкретно обвързаните продажби, 
при които две или повече финансови 
услуги се предлагат в пакет, като поне 
едната от тях не се предлага отделно, 
могат да нарушат конкуренцията и да 
окажат отрицателно въздействие върху 
мобилността на потребителите и 
възможността да направят информиран 
избор. Като пример за обвързване може 
да се посочи задължението за откриване 
на разплащателни сметки при 
предоставянето на застрахователна 
услуга на потребител, за да може той да 
плаща премиите, или задължението за 
сключване на договор за застраховка на 
моторно превозно средство при 
отпускането на потребителски кредит, 
за да бъде застрахован автомобилът, 
чиято покупка се финансира. Макар че 
пакетните продажби на две или повече 
финансови услуги или продукти, при 
които всяка от услугите може да бъде 
купена и отделно, също могат да 
нарушават конкуренцията и да оказват 
отрицателно въздействие върху 
мобилността на клиентите и 
възможността им да направят 
информиран избор, те поне оставят 
възможността на клиентите за избор и 
следователно носят по-нисък риск за 
спазването на изискванията по 
настоящата директива от страна на 
застрахователните посредници. 
Използването на такива продажбени 
практики следва да бъде внимателно 
проучено, за да се насърчи 

(41) Кръстосаните продажби 
представляват стратегия, често 
използвана от доставчиците на 
финансови услуги на дребно в целия 
Съюз. Те могат да се извършват без 
подобаващо отчитане на интересите им. 
Например някои форми на кръстосани 
продажби или продукти, по-конкретно 
обвързаните продукти, при които две 
или повече финансови услуги се 
предлагат в пакет, като поне едната от 
тях не се предлага отделно, могат да 
нарушат конкуренцията и да окажат 
отрицателно въздействие върху 
мобилността на потребителите и 
възможността да направят информиран 
избор. Като пример за обвързване може 
да се посочи задължението за откриване 
на разплащателни сметки при 
предоставянето на застрахователна 
услуга на потребител, за да може той да 
плаща премиите, или задължението за 
сключване на договор за застраховка на 
моторно превозно средство при 
отпускането на потребителски кредит, 
за да бъде застрахован автомобилът, 
чиято покупка се финансира. Макар че 
пакетните продажби на две или повече 
финансови услуги или продукти, при 
които всяка от услугите може да бъде 
купена и отделно, също могат да 
нарушават конкуренцията и да оказват 
отрицателно въздействие върху 
мобилността на клиентите и 
възможността им да направят 
информиран избор, те поне оставят 
възможността на клиентите за избор и 
следователно носят по-нисък риск за 
спазването на изискванията по 
настоящата директива от страна на 
застрахователните посредници. 
Използването на такива продажбени 
практики следва да бъде внимателно 
проучено, за да се насърчи 
конкуренцията и да се повиши изборът 
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конкуренцията и да се повиши изборът 
за потребителите.

за потребителите.

Or. en

Изменение 170
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Често на клиентите се предлагат 
застрахователни договори с 
инвестиционни елементи като възможна 
алтернатива или заместител на 
инвестиционните продукти, уредени в 
Директива [ДПФИ ІІ]. За да бъде 
осигурена последователна защита на 
инвеститорите и да бъде избегнат 
рискът от регулаторен арбитраж, е 
важно спрямо инвестиционните 
продукти на дребно (инвестиционни 
застрахователни продукти, определени в 
Регламента за документите с основна 
информация за инвестиционните 
продукти) да важат същите изисквания 
за извършването на дейността: 
изисквания за предоставянето на 
подходяща информация, изисквания за 
уместност на съветите и ограничения за 
стимулирането, изисквания за 
управлението на конфликтите на 
интереси и — при независимите 
консултанти — ограничения за 
формата на възнаграждението. 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП) и Европейският орган 
за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) 
следва да си сътрудничат за постигането 
на максимално възможната 
съгласуваност на изискванията за 
извършването на дейността във връзка с 
инвестиционните продукти на дребно, 

(42) Често на клиентите се предлагат 
застрахователни договори с 
инвестиционни елементи като възможна 
алтернатива или заместител на 
инвестиционните продукти, уредени в 
Директива [ДПФИ ІІ]. За да бъде 
осигурена последователна защита на 
инвеститорите и да бъде избегнат 
рискът от регулаторен арбитраж, е 
важно спрямо инвестиционните 
продукти на дребно (инвестиционни 
застрахователни продукти, определени в 
Регламента за документите с основна 
информация за инвестиционните 
продукти) да важат същите изисквания 
за извършването на дейността: 
изисквания за предоставянето на 
подходяща информация, изисквания за 
уместност на съветите и ограничения за 
стимулирането, изисквания за 
управлението на конфликтите на 
интереси и допълнителни ограничения 
за възнаграждението. Европейският 
орган за ценни книжа и пазари 
(ЕОЦКП) и Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) 
следва да си сътрудничат за постигането 
на максимално възможната 
съгласуваност на изискванията за 
извършването на дейността във връзка с 
инвестиционните продукти на дребно, 
които са уредени или в ДПФИ ІІ, или в 
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които са уредени или в ДПФИ ІІ, или в 
настоящата директива, чрез приемане на 
насоки. За инвестиционните 
застрахователни продукти важат 
едновременно и изискванията на 
настоящата директива, приложими за 
всички застрахователни договори 
(глава VІІ от настоящата директива), и 
по-строгите изисквания за 
инвестиционните застрахователни 
продукти. Съответно лицата, 
извършващи застрахователно 
посредничество във връзка с 
инвестиционни застрахователни 
продукти, следва да спазват 
изискванията за извършването на 
дейността, които се прилагат за 
всички застрахователни договори, 
както и по-строгите изисквания, които 
се прилагат за инвестиционните 
застрахователни продукти.

настоящата директива, чрез приемане на 
насоки. В тези насоки обаче трябва да 
се вземе под внимание спецификата 
на неживотозастрахователните 
продукти. Също така в съответствие 
с член 3 от ДПФИ ІІ следва да се 
разгледа аналогичен режим за 
застраховките при прилагането на 
директивата на национално равнище 
и в насоките на съвместния 
комитет. За инвестиционните 
застрахователни продукти следва да 
има по-строги изисквания за 
извършването на дейността, които 
да заменят изискванията на настоящата 
директива, приложими за 
застрахователни договори от общ 
характер (глава VІІ от настоящата 
директива). Съответно лицата, 
извършващи застрахователно 
посредничество във връзка с 
инвестиционни застрахователни 
продукти, следва да спазват по-строгите 
изисквания за извършването на 
дейността, които се прилагат за 
такива продукти.

Or. en

Обосновка

Инвестиционните застрахователни продукти следва да бъде предмет на по-строги 
изисквания за защита на потребителите и извършването на дейността, отколкото 
застрахователните договори от общ характер. Не е подходящо да се прилагат 
едновременно глави VI и VII за фирми, които извършват застрахователно 
посредничество във връзка с инвестиционни застрахователни продукти. Член 24, 
параграфи 1 и 2 дублира член 15. Някои части от глава VI също са в противоречие с 
части от глава VII, напр. разпоредбите в член 17, буква в).

Изменение 171
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 42a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) С настоящата директива се 
установяват разпоредби за започване 
и извършване на дейностите по 
застрахователно и 
презастрахователно посредничество 
от физически или юридически лица, 
които са се установили или желаят 
да се установят в държава членка. 
Различни или допълнителни 
разпоредби в други общностни актове 
не се прилагат по отношение на 
застрахователното и 
презастрахователното 
посредничество.

Or. de

Обосновка

Разяснение, че условията за продажбата на застрахователни продукти се 
регламентират изключително чрез настоящата директива. Поради това други 
общностни актове са с вторично значение, тъй като единствено в директивата е 
извършено специфично за сектора регламентиране на застрахователното 
посредничество.

Изменение 172
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) За да се осигури съгласувано 
налагане на наказания във всички 
държави членки, те следва да бъдат 
задължени да гарантират, че при 
определянето на вида административни 
наказания или мерки и размера на 
глобите и имуществените санкции 
компетентните органи отчитат всички 
значими обстоятелства.

(45) За да се осигури съгласувано 
налагане на наказания във всички 
държави членки, те следва да бъдат 
задължени да гарантират, че при 
определянето на вида административни 
наказания или мерки и размера на 
глобите и имуществените санкции 
компетентните органи отчитат всички 
значими обстоятелства. Въпреки това 
държавите членки не са задължени да 
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предвиждат административни 
санкции, когато националното право 
предвижда санкции в рамките на 
наказателноправната система.

Or. en

Изменение 173
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) За да се подсили възпиращото 
действие за обществеността и да се 
осигури информация за нарушенията на 
нормативните разпоредби, които могат 
да застрашат защитата на клиентите, 
налаганите наказания и мерки следва 
винаги да бъдат оповестявани, освен 
при точно определени обстоятелства. За 
да се осигури спазването на принципа 
на пропорционалността, налаганите 
наказания и мерки следва да бъдат 
оповестявани без посочване на 
нарушителите, когато оповестяването 
би довело до непропорционално голяма 
вреда за засегнатите страни.

(46) За да се подсили възпиращото 
действие за обществеността и да се 
осигури информация за нарушенията на 
нормативните разпоредби, които могат 
да застрашат защитата на клиентите, 
налаганите наказания и мерки следва 
винаги да бъдат оповестявани на 
уебсайтовете на съответните 
компетентни органи и ЕОЗППО, 
освен при точно определени 
обстоятелства. За да се осигури 
спазването на принципа на 
пропорционалността, налаганите 
наказания и мерки следва да бъдат 
оповестявани без посочване на 
нарушителите, когато оповестяването 
би довело до непропорционално голяма 
вреда за засегнатите страни.

Or. en

Изменение 174
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 47
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Компетентните органи следва да 
разполагат с необходимите правомощия 
за разследване, за да откриват 
евентуалните нарушения, и следва да 
създадат ефективни механизми, с които 
да се насърчава подаването на сигнали 
за предполагаеми или действителни 
нарушения.

(47) Компетентните органи следва да 
разполагат с необходимите правомощия 
за разследване, за да откриват 
евентуалните нарушения, и следва да 
създадат ефективни механизми, с които 
да се насърчава подаването на сигнали 
за предполагаеми или действителни 
нарушения. Настоящата директива 
обаче не предполага, че държавите 
членки трябва да предоставят на 
административните органи 
правомощия за провеждане на 
наказателноправни разследвания.

Or. en

Изменение 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Компетентните органи следва да 
разполагат с необходимите правомощия 
за разследване, за да откриват 
евентуалните нарушения, и следва да 
създадат ефективни механизми, с които 
да се насърчава подаването на сигнали 
за предполагаеми или действителни 
нарушения.

(47) Компетентните органи следва да 
разполагат с необходимите правомощия 
за разследване, за да откриват 
евентуалните нарушения, и следва да 
създадат ефективни механизми, с които 
да се насърчава подаването на сигнали 
за предполагаеми или действителни 
нарушения, които осигуряват 
подходяща защита за онези, които 
изобличават подобни нарушения.

Or. en

Изменение 176
Olle Schmidt
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Предложение за директива
Съображение 49a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49а) Подаващите сигнали за 
нарушения лица внасят нова 
информация на вниманието на 
компетентните органи, с което им 
помагат при разкриването и 
санкционирането на случаи на 
злоупотреба с вътрешна информация 
и манипулиране на пазара. 
Подаването на сигналите за 
нарушения обаче може да бъде 
възпрепятствано от страх от 
възмездие или липса на подходящи 
процедури за съобщаване на 
нарушения. Следователно 
настоящата директива следва да 
осигури адекватни мерки за 
насърчаване на подаващите такива 
сигнали да сигнализират на 
компетентните органи за възможни 
нейни нарушения, както и да защити 
тези лица от възмездие. Държавите 
членки следва да гарантират, че 
схемите за подаване на сигнали, 
които внедряват, включват 
механизми, които предоставят 
съответна защита на лицето, за 
което се сигнализира, в частност по 
отношение правото на защита на 
личните му данни и процедурите за 
гарантиране правото му на защита и 
изслушване преди приемането на 
решение относно него, както и 
правото да търси ефективна защита 
по съдебен ред срещу решението за 
него.

Or. en

Обосновка

Текстът е от регламента за пазарните злоупотреби.
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Изменение 177
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) За да бъдат постигнати целите на 
настоящата директива, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
правомощията да приема актове по 
член 290 от Договора, които да 
включват подробни разпоредби във 
връзка с понятията за подходящи 
знания и умения на посредника, 
управлението на конфликтите на 
интереси, изискванията по 
отношение на извършването на 
дейността във връзка с пакетите 
инвестиционни застрахователни 
продукти на дребно и реда и 
формулярите за предоставяне на 
информация за наказанията. От 
особено значение е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
в това число на експертно равнище.
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
своевременно да предава по подходящ 
начин съответните документи 
едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета. 

(50) За да бъдат постигнати целите на 
настоящата директива, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
правомощията да приема актове по 
членове 290 и 291 от Договора. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
своевременно да предава по подходящ 
начин съответните документи 
едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. de

Изменение 178
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Техническите стандарти в заличава се
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областта на финансовите услуги 
следва да осигурят последователна 
хармонизация и подходяща защита на 
потребителите в целия Съюз. Би било 
ефикасно и целесъобразно 
разработването на проекти на 
регулаторни стандарти и на 
технически стандарти за изпълнение, 
които не включват политически 
решения, да се възложи на ЕОЗППО 
като орган със служители с 
високоспециализирани експертни 
познания, който от своя страна ще 
представя проектите на Комисията.

Or. en

Изменение 179
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Техническите стандарти в областта 
на финансовите услуги следва да 
осигурят последователна хармонизация 
и подходяща защита на потребителите в 
целия Съюз. Би било ефикасно и 
целесъобразно разработването на 
проекти на регулаторни стандарти и 
на технически стандарти за 
изпълнение, които не включват 
политически решения, да се възложи на 
ЕОЗППО като орган със служители с 
високоспециализирани експертни 
познания, който от своя страна ще 
представя проектите на Комисията.

(51) Техническите стандарти в областта 
на финансовите услуги следва да 
осигурят последователна хармонизация 
и подходяща защита на потребителите в 
целия Съюз. Би било възможно
единствено разработването на проекти, 
които не включват задължително
политически решения, да се възложи на 
ЕОЗППО като орган със служители с 
високоспециализирани експертни 
познания, но и разполагащ с ограничен 
капацитет, който от своя страна ще 
представя проектите на Комисията и на 
Парламента.

Or. de

Изменение 180
Olle Schmidt
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Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Техническите стандарти в областта 
на финансовите услуги следва да 
осигурят последователна хармонизация 
и подходяща защита на потребителите в 
целия Съюз. Би било ефикасно и 
целесъобразно разработването на 
проекти на регулаторни стандарти и на 
технически стандарти за изпълнение, 
които не включват политически
решения, да се възложи на ЕОЗППО 
като орган със служители с 
високоспециализирани експертни 
познания, който от своя страна ще 
представя проектите на Комисията.

(51) Техническите стандарти в областта 
на финансовите услуги следва да 
осигурят последователна хармонизация 
и висока степен на защита на 
потребителите в целия Съюз. Би било 
ефикасно и целесъобразно 
разработването на проекти на 
регулаторни стандарти и на технически 
стандарти за изпълнение, които не 
включват политически решения, да се 
възложи на ЕОЗППО като орган със 
служители с високоспециализирани 
експертни познания, който от своя 
страна ще представя проектите на 
Комисията.

Or. en

Изменение 181
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Техническите стандарти в областта 
на финансовите услуги следва да 
осигурят последователна 
хармонизация и подходяща защита на 
потребителите в целия Съюз. Би било 
ефикасно и целесъобразно 
разработването на проекти на 
регулаторни стандарти и на технически 
стандарти за изпълнение, които не 
включват политически решения, да се 
възложи на ЕОЗППО като орган със 
служители с високоспециализирани 
експертни познания, който от своя 

(51) Техническите стандарти в областта 
на финансовите услуги следва да 
осигурят минимално равнище на
хармонизация и подходяща защита на 
потребителите в целия Съюз. Би било 
ефикасно и целесъобразно 
разработването на проекти на 
регулаторни стандарти и на технически 
стандарти за изпълнение, които не 
включват политически решения, да се 
възложи на ЕОЗППО като орган със 
служители с високоспециализирани 
експертни познания, който от своя 
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страна ще представя проектите на 
Комисията.

страна ще представя проектите на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

В някои държави членки съществува по-строга защита на потребителите, 
отколкото в други, а максималната хармонизация намалява предприетите вече мерки 
за защита на потребителите в тези държави.

Изменение 182
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Съгласно членове 290 и 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и членове 10—15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 година за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) Комисията 
следва да приеме делегирани актове по 
член 8 — относно понятията за 
подходящи знания и умения на 
посредника, по членове 17 и 23 —
относно управлението на 
конфликтите на интереси, и по 
членове 24 и 25 — относно 
изискванията за извършването на 
дейността във връзка с пакетите 
инвестиционни застрахователни 
продукти на дребно, както и 
технически стандарти за изпълнение по 
член 30 — относно реда и формулярите 
за предоставяне на информация за 
наказанията. Проектите на тези 
делегирани актове и технически 
стандарти за изпълнение следва да 
бъдат изготвени от ЕОЗППО.

(52) Съгласно членове 290 и 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и членове 10—15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 година за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) Комисията 
следва да приеме делегирани актове по 
член 8 — относно понятията за 
подходящи знания и умения на 
посредника, както и технически 
стандарти за изпълнение по член 30 —
относно реда и формулярите за 
предоставяне на информация за
наказанията. Проектите на тези 
делегирани актове и технически 
стандарти за изпълнение следва да 
бъдат изготвени от ЕОЗППО.
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Or. de

Изменение 183
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 55a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55а) Надзорните органи на 
държавите членки следва да 
разполагат с всички необходими 
средства за гарантиране на 
правилното упражняване на 
дейността от застрахователните 
посредници и презастрахователните 
предприятия в рамките на 
Общността, упражнявана по силата 
на правото на установяване или 
свободата на предоставяне на услуги. 
За да се гарантира ефективността на 
надзора, всички предприети от 
надзорните органи действия следва да 
бъдат съразмерни спрямо 
естеството, степента и 
сложността на риска, характерен за 
дейността на застрахователните и 
презастрахователните предприятия, 
независимо от значимостта на 
съответното предприятие за общата 
финансова стабилност на пазара.

Or. en

Изменение 184
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 55б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55б) Настоящата директива не 
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следва прекалено да обременява 
малките и средните застрахователни 
предприятия. Един от 
инструментите за постигане на тази 
цел е правилното прилагане на 
принципа на пропорционалността. 
Този принцип следва да се прилага 
както спрямо изискванията, 
наложени на застрахователните и 
презастрахователните предприятия, 
така и спрямо упражняването на 
надзорни правомощия.

Or. en

Изменение 185
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Пет години след влизането в сила
на настоящата директива следва да 
бъде извършен преглед, за да бъдат 
отчетени измененията на пазара и 
измененията в законодателството на 
Съюза в други области или опита на 
държавите членки при прилагането на 
законодателството на Съюза, особено по 
отношение на продуктите, обхванати от 
Директива 2003/41/ЕО.

(56) След пет години следва да бъде 
извършен анализ на свързаните с 
настоящата директива изменения на 
пазара и на измененията в 
законодателството на Съюза в други 
области или опита на държавите членки 
при прилагането на законодателството 
на Съюза, особено по отношение на 
продуктите, обхванати от 
Директива 2003/41/ЕО, с цел 
установяване на прилагането и 
първите резултати от 
ефективността.

Or. de

(Първите данни могат да бъдат налице най-рано след пет години. Вж. също член 8, 
параграф 7.)

Изменение 186
Olle Schmidt
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Предложение за директива
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Пет години след влизането в сила 
на настоящата директива следва да бъде 
извършен преглед, за да бъдат отчетени 
измененията на пазара и измененията в 
законодателството на Съюза в други 
области или опита на държавите членки 
при прилагането на законодателството 
на Съюза, особено по отношение на 
продуктите, обхванати от Директива 
2003/41/ЕО.

(56) Три години след влизането в сила 
на настоящата директива следва да бъде 
извършен преглед, за да бъдат отчетени 
измененията на пазара и измененията в 
законодателството на Съюза в други 
области или опита на държавите членки 
при прилагането на законодателството 
на Съюза, особено по отношение на 
продуктите, обхванати от Директива 
2003/41/ЕО.

Or. en

Изменение 187
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се 
установяват разпоредби за започване и 
извършване на дейностите по 
застрахователно и презастрахователно 
посредничество, в т.ч. дейността по 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и дейността 
по определяне размера на 
причинените вреди, от физически и 
юридически лица, които са се 
установили или желаят да се установят 
в държава членка.

1. С настоящата директива се 
установяват разпоредби за започване и 
извършване на дейностите по 
застрахователно и презастрахователно 
посредничество от физически и 
юридически лица, които са се 
установили или желаят да се установят 
в държава членка.

Or. en

Изменение 188
Corien Wortmann-Kool



PE504.392v01-00 66/171 AM\926837BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се 
установяват разпоредби за започване и 
извършване на дейностите по 
застрахователно и презастрахователно 
посредничество, в т.ч. дейността по 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и дейността 
по определяне размера на 
причинените вреди, от физически и 
юридически лица, които са се 
установили или желаят да се установят 
в държава членка.

1. С настоящата директива се 
установяват разпоредби за започване и 
извършване на дейностите по 
застрахователно и презастрахователно 
посредничество от физически и 
юридически лица, които са се 
установили или желаят да се установят 
в държава членка.

Or. en

Изменение 189
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се 
установяват разпоредби за започване и 
извършване на дейностите по 
застрахователно и презастрахователно 
посредничество, в т.ч. дейността по 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и дейността 
по определяне размера на 
причинените вреди, от физически и 
юридически лица, които са се 
установили или желаят да се установят 
в държава членка.

1. С настоящата директива се 
установяват разпоредби за започване и 
извършване на дейностите по 
застрахователно и презастрахователно 
посредничество от физически и 
юридически лица, които са се 
установили или желаят да се установят 
в държава членка.

Or. en
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Изменение 190
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива не се 
прилага за лицата, които 
предоставят посреднически услуги за 
застрахователни договори, ако са 
изпълнени всички следващи условия:

заличава се

а) застрахователният договор 
изисква само познаване на 
застрахователното покритие, което 
се предоставя;
б) застрахователният договор не е 
договор за животозастраховане;
в) застрахователният договор не 
обхваща рискове, свързани с 
отговорност;
г) основната дейност по занятие на 
лицето не е застрахователно 
посредничество;
д) застраховката е допълнителна към 
стоки, доставени от какъвто и да е 
доставчик, когато покритието е за 
риск от повреда, погиване или 
увреждане на стоките, доставени от 
доставчика; 
е) размерът на годишната 
застрахователна премия по 
застрахователния договор, 
преизчислена пропорционално на 
годишна база, не превишава 600 EUR.

Or. en

Изменение 191
Werner Langen
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) основната дейност по занятие на 
лицето не е застрахователно 
посредничество;

г) основната дейност по занятие на 
лицето не е застрахователно 
посредничество, рискове в живота и 
свързаните с отговорност рискове 
могат да бъдат застраховани в 
допълнение към продукта или 
услугата, продавани от посредника 
като основна професионална дейност 
по занятие;

Or. de

Обосновка

В предприятията за отдаване на автомобили под наем се предлагат допълнителни 
застраховки, покриващи свързани с отговорност рискове, за застраховане на наетото 
превозно средство. Застраховки за помощ при пътуване със застраховане срещу риск 
от смърт включват рискове, покрити чрез животозастраховане. Това 
посредничество се извършва в допълнение към основния продукт/основната услуга.

Изменение 192
Werner Langen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) застраховката е допълнителна към 
стоки, доставени от какъвто и да е 
доставчик, когато покритието е за: 
риск от повреда, погиване или 
увреждане на стоките, доставени от 
доставчика;

д) застраховката е допълнителна към 
стоката или услугата, доставени от 
какъвто и да е доставчик, при условие 
че при доставката на стоки със 
застраховката се покрива риск от 
повреда, погиване, кражба или 
увреждане на стоките, доставени от 
доставчика;

Or. de
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Изменение 193
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) застраховката е допълнителна към 
стоки, доставени от какъвто и да е 
доставчик, когато покритието е за риск 
от повреда, погиване или увреждане на 
стоките, доставени от доставчика; 

д) застраховката е допълнителна към 
продукти и услуги, доставени от 
какъвто и да е доставчик, когато 
покритието е за риск от повреда, 
погиване или увреждане на стоките, 
доставени от доставчика;

Or. en

Изменение 194
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – точка е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) размерът на годишната 
застрахователна премия по 
застрахователния договор, 
преизчислена пропорционално на 
годишна база, не превишава 600 EUR.

заличава се

Or. pl

Обосновка

W odniesieniu do przedsiębiorców, dla których sprzedaż ubezpieczeń jest działalnością 
poboczną, ograniczenie kwoty składki rocznej z tytułu umowy ubezpieczenia do 600 euro jest 
zbyt restrykcyjne. Szczególnie drastycznie dotykać to bedzie ubezpieczeń turystycznych 
oferowanych przez biura podróży. Średnia składka i średnia wypłacana szkoda z tytułu 
takiego ubezpieczenia są niskie, zatem ryzyko dla konsumenta pozostaje ograniczone. 
Wprowadzenie dodatkowych wymogów, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
będą nieadekwatnym obciązeniem w stosunku do specyfiki działalności.

Изменение 195
Werner Langen
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) размерът на годишната 
застрахователна премия по 
застрахователния договор, 
преизчислена пропорционално на 
годишна база, не превишава 600 EUR.

е) размерът на годишната 
застрахователна премия не превишава 
600 EUR.

Or. de

Обосновка

Пропорционално изчисляване на годишна база би включило в обхвата малки 
застраховки, които се сключват веднъж годишно за период от една седмица с премия 
например в размер на 30 евро.

Изменение 196
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) застрахователният договор не 
обхваща рискове, свързани със 
здравното осигуряване;

Or. en

Обосновка

Поради изключително важната си икономическа и социална роля 
здравноосигурителните продукти следва да бъдат обхванати от ДЗП 2.

Изменение 197
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква еб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) застрахователният продукт е 
задължителен от юридическа гледна 
точка или изключително необходим 
компонент за функционирането на 
стоките или услугите, доставяни от 
който и да е доставчик.

Or. en

Изменение 198
Werner Langen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Директивата не се прилага по 
отношение на професионални 
клиенти, както е определено в 
приложение I.

Or. de

(Съображение 9)

Изменение 199
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящата директива 
гарантира, че се прилага еднакво 
равнище на защита и че 
потребителят може да се ползва от 
съпоставими стандарти. 
Директивата насърчава 
равнопоставените условия на 
конкуренция между посредниците, 
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независимо дали са обвързани със 
застрахователно дружество или не. 
За потребителя има полза, ако за 
застрахователните продукти се 
извършва посредничество 
посредством различни канали и 
посредници с различни форми на 
сътрудничество със застрахователни 
предприятия, при условие че те 
трябва да прилагат подобни правила 
за защита на потребителите. Това се 
взема предвид от държавите членки 
при прилагането на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 200
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Следните части на глава VI от 
настоящата директива не се 
прилагат за застрахователни 
посредници и застрахователни 
предприятия, които извършват 
застрахователно посредничество във 
връзка с инвестиционни 
застрахователни продукти:
а) член 15
б) член 16, буква а), подточки i), ii), iii) 
и iv)
в) член 16, буква б), подточки i), ii) и 
iii)
г) член 17, параграф 1, букви в)—ж)
д) член 17, параграфи 2—5
е) член 18.
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Застрахователни посредници и 
застрахователни предприятия, които 
извършват застрахователно 
посредничество във връзка с 
инвестиционни застрахователни 
продукти, следва в замяна да спазват 
изискванията, посочени в следните 
разпоредби на Директива 
[2004/39/EО*], за да отразяват, при 
необходимост, спецификата на 
застрахователния бизнес:
а) член 16, параграф 3
б) членове 23—25.
ЕОЗППО и ЕОЦКП разработват 
насоки относно това как следва да се 
прилагат тези разпоредби за фирми, 
които извършват както 
инвестиционно-застрахователна, 
така и инвестиционна дейност 
съгласно Директива [2004/39/EО*], и 
свързаните с нея разпоредби в 
Директива [2006/73/EО*].

Or. en

Обосновка

Сегашният текст на Парламента в ДПФИ II прилага правилата за осъществяване на 
стопанска дейност по отношение на инвестиционните застрахователни продукти. 
Общо казано, това са същите правила, прилагани за инвестиционните 
застрахователни продукти съгласно членове 22—25 от ДЗП 2. Няма причина тези 
правила да се посочват в два отделни законодателни текста, а настоящото 
изменение разяснява кои разпоредби от ДПФИ се прилагат за инвестиционните 
застрахователни продукти, и кои части от ДЗП 2 не се прилагат.

Изменение 201
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети, 

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите, извършвани срещу 
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предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на застрахователни 
договори, по сключване на такива 
договори или по оказване на съдействие 
за управлението и изпълнението на 
такива договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие, както и дейността по 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и дейността 
по определяне размерите на 
причинените вреди. Тези дейности се 
смятат за застрахователно 
посредничество и когато се 
извършват от застрахователно 
предприятие без намесата на 
застрахователен посредник. 

възнаграждение, по предоставяне на 
съвети, предлагане или друга 
подготвителна работа за сключване на 
застрахователни договори, по 
сключване на такива договори или по 
оказване на съдействие за управлението 
и изпълнението на такива договори, по-
специално при настъпването на 
застрахователно събитие с 
разпространението на 
застрахователните продукти.

Or. en

Изменение 202
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети, 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на застрахователни 
договори, по сключване на такива 
договори или по оказване на съдействие 
за управлението и изпълнението на 
такива договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие, както и дейността по 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и дейността 
по определяне размерите на 
причинените вреди. Тези дейности се 
смятат за застрахователно 
посредничество и когато се извършват 
от застрахователно предприятие без 

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети, 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на застрахователни 
договори, по сключване на такива 
договори или по оказване на съдействие 
за управлението и изпълнението на 
такива договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие. Тези дейности се считат за 
дейности по предоставяне на съвети, 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на 
застрахователни договори или по 
сключване на такива договори и се 
смятат за застрахователно 
посредничество, когато се извършват от 
служител на застрахователно 
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намесата на застрахователен посредник. предприятие при пряк контакт с 
клиент без намесата на застрахователен 
посредник.

Or. en

Изменение 203
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети, 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на 
застрахователни договори, по 
сключване на такива договори или по 
оказване на съдействие за управлението 
и изпълнението на такива договори, по-
специално при настъпването на 
застрахователно събитие, както и 
дейността по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие и дейността по определяне 
размерите на причинените вреди.
Тези дейности се смятат за 
застрахователно посредничество и 
когато се извършват от застрахователно 
предприятие без намесата на 
застрахователен посредник. 

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети, 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на застраховки, по 
сключване на такива договори или по 
оказване на съдействие за управлението
и изпълнението на такива договори.
Дейностите по предоставяне на 
съвети, предлагане или сключване на 
застрахователни договори се смятат за 
застрахователно посредничество и 
когато се извършват от служител на
застрахователно предприятие при пряк 
контакт с клиент без намесата на 
застрахователен посредник.

Or. en

Обосновка

ДЗП 2 регламентира професията „застрахователен посредник“, както и правилата за 
осъществяването на стопанска дейност при продажбата на застрахователни 
продукти. Тя няма отношение към вътрешноадминистративните дейности, 
извършвани от служителите на застрахователните дружества по отношение на 
подготовката на документи, изчисляване на премиите, разглеждането на исковете и 
т.н. Изменението разяснява, че тези дейности не попадат в обхвата на ДЗП 2.
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Изменение 204
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети, 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на застрахователни 
договори, по сключване на такива 
договори или по оказване на съдействие 
за управлението и изпълнението на 
такива договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие, както и дейността по уреждане 
на застрахователни претенции по 
занятие и дейността по определяне 
размерите на причинените вреди. Тези 
дейности се смятат за застрахователно 
посредничество и когато се извършват 
от застрахователно предприятие без 
намесата на застрахователен посредник. 

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети, 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на застрахователни 
договори, по сключване на такива 
договори или по оказване на съдействие 
за управлението и изпълнението на 
такива договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие, както и дейността по уреждане 
на застрахователни претенции по 
занятие и дейността по определяне 
размерите на причинените вреди, 
включително уебсайтове за 
сравняване на цени и продукти, 
когато клиентът може да сключи 
пряко застрахователен договор в края 
на процеса, като използва уебсайт или 
като сключи застрахователен договор 
директно със застрахователно 
предприятие или друг 
застрахователен посредник. Тези 
дейности се смятат за застрахователно 
посредничество и когато се извършват 
от застрахователно предприятие без 
намесата на застрахователен посредник.

Or. en

Изменение 205
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „застрахователно посредничество“ са 3. „застрахователно посредничество“ са 
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дейностите по предоставяне на съвети, 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на застрахователни 
договори, по сключване на такива 
договори или по оказване на съдействие 
за управлението и изпълнението на 
такива договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие, както и дейността по 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и дейността 
по определяне размерите на 
причинените вреди. Тези дейности се 
смятат за застрахователно 
посредничество и когато се извършват 
от застрахователно предприятие без 
намесата на застрахователен посредник.

дейностите по предоставяне на съвети, 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на застрахователни 
договори, по сключване на такива 
договори или по оказване на съдействие 
за управлението и изпълнението на 
такива договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие. Тези дейности се смятат за 
застрахователно посредничество и 
когато се извършват от застрахователно 
предприятие без намесата на 
застрахователен посредник.

Or. en

Изменение 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети, 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на застрахователни 
договори, по сключване на такива 
договори или по оказване на съдействие 
за управлението и изпълнението на 
такива договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие, както и дейността по уреждане 
на застрахователни претенции по 
занятие и дейността по определяне 
размерите на причинените вреди. Тези 
дейности се смятат за застрахователно 
посредничество и когато се извършват 
от застрахователно предприятие без 
намесата на застрахователен посредник.

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети, 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на застрахователни 
договори, по сключване на такива 
договори или по оказване на съдействие 
за управлението и изпълнението на 
такива договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие, както и дейността по уреждане 
на застрахователни претенции по 
занятие и дейността по определяне 
размерите на причинените вреди, 
включително уебсайтове за 
сравняване на цени. Тези дейности се 
смятат за застрахователно 
посредничество и когато се извършват 
от застрахователно предприятие без 
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намесата на застрахователен посредник.

Or. en

Изменение 207
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставянето на информация на 
клиент по отделни поводи в рамките на 
друга дейност, извършвана по 
занятие, ако предоставящото 
информацията лице не предприема 
допълнителни действия по оказване на 
съдействие на клиента при сключването 
или изпълнението на застрахователен 
договор;

а) предоставянето на информация на 
клиент по отделни поводи в рамките на 
друга дейност, извършвана по 
занятие, ако предоставящото 
информацията лице не предприема 
допълнителни действия по оказване на 
съдействие на клиента при сключването 
или изпълнението на застрахователен 
договор, управлението на 
застрахователни събития за 
застрахователно предприятие по 
професия и коригирането на загуби, и 
експертната оценка на 
застрахователни събития също не се 
смятат за застрахователно 
посредничество;

Or. en

Изменение 208
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „инвестиционен застрахователен 
продукт“ е застрахователен договор, 
който би могъл да бъде категоризиран 
и като „инвестиционен продукт“
съгласно определението по член 2, 

4. „инвестиционен застрахователен 
продукт“ е застрахователен договор, за 
който е необходим Основен 
информационен документ (ОИД)
съгласно определението на Регламента 
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буква а) от [Регламента за документите 
с основна информация за 
инвестиционните продукти (Регламента 
за пакетите инвестиционни продукти на 
дребно)];

за ПИПД [Регламента за документите с 
основна информация за 
инвестиционните продукти (Регламента 
за пакетите инвестиционни продукти на 
дребно)];

Or. de

Изменение 209
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „инвестиционен застрахователен 
продукт“ е застрахователен договор, 
който би могъл да бъде категоризиран и 
като „инвестиционен продукт“ съгласно 
определението по член 2, буква а) от 
[Регламента за документите с основна 
информация за инвестиционните 
продукти (Регламента за пакетите 
инвестиционни продукти на дребно)];

4. „инвестиционен застрахователен 
продукт“ е застрахователен договор, 
който би могъл да бъде категоризиран и 
като „инвестиционен продукт“ съгласно 
определението по член 2, буква а) от 
[Регламента за документите с основна 
информация за инвестиционните 
продукти (Регламента за пакетите 
инвестиционни продукти на дребно)]; с 
изключение на продуктите, 
определени в член 2, букви д) и е) от 
Регламента за пакетите 
инвестиционни продукти на дребно 
(ПИПД) относно схемите за 
пенсионно осигуряване, и пенсионни 
продукти, които съгласно 
националното законодателство 
изискват финансов принос от 
работодателя и при които 
работникът не може да избира 
доставчика на пенсионния продукт;

Or. en

Изменение 210
Olle Schmidt
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „инвестиционен застрахователен 
продукт“ е застрахователен договор, 
който би могъл да бъде категоризиран и 
като „инвестиционен продукт“ съгласно 
определението по член 2, буква а) от 
[Регламента за документите с основна 
информация за инвестиционните 
продукти (Регламента за пакетите 
инвестиционни продукти на дребно)];

4. „инвестиционен застрахователен 
продукт“ е застрахователен договор, 
който би могъл да бъде категоризиран и 
като „инвестиционен продукт“ съгласно 
определението по член 4, буква а) с 
изключение на продуктите, описани в 
член 2 от [Регламента за документите с 
основна информация за 
инвестиционните продукти (Регламента 
за пакетите инвестиционни продукти на 
дребно)];

Or. en

Обосновка

Определението следва да разясни по-добре дали професионалните пенсии (ИППО) 
следва да бъдат обхванати законодателно или не. Предложенията на Европейския 
парламент относно ПИПД следва да се съгласуват.

Изменение 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „застрахователен посредник“ е всяко 
физическо или юридическо лице, което 
не е застрахователно предприятие и 
което срещу възнаграждение започва 
или извършва застрахователно 
посредничество;

5. „застрахователен посредник“ е всяко 
физическо или юридическо лице, което 
не е застрахователно предприятие, 
което иска да извършва 
застрахователна дейност като 
самонаето лице, и което срещу 
възнаграждение започва или извършва 
застрахователно посредничество;

Or. en
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Обосновка

The direct selling activity of an insurance undertaking should be outside of the definition of 
insurance mediation. This is not an insurance mediation activity. The direct selling of the own 
insurance products is a basic activity of an insurance undertaking. Only those cases when the 
insurance undertaking sells insurance product of another insurer could be insurance 
mediation activity. According to this definition there is no difference between direct selling 
and mediation activity (selling products of another insurer). The direct selling activity of an 
insurance undertaking should be outside of the definition of insurance mediation.

Изменение 212
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „застрахователен посредник“ е всяко 
физическо или юридическо лице, което 
не е застрахователно предприятие и 
което срещу възнаграждение започва 
или извършва застрахователно 
посредничество;

5. „застрахователен посредник“ е всяко 
физическо или юридическо лице, което 
не е застрахователно предприятие или
негов служител, и което срещу 
възнаграждение започва или извършва 
застрахователно посредничество;

Or. de

Обосновка

Трябва да се види разяснението във връзка с член 3, точка 1.

Изменение 213
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „застрахователен посредник“ е всяко 
физическо или юридическо лице, което 
не е застрахователно предприятие и 
което срещу възнаграждение започва 
или извършва застрахователно 

5. „застрахователен посредник“ е всяко 
физическо или юридическо лице, което 
не е застрахователно предприятие или 
негови служители, и което срещу 
възнаграждение започва или извършва 
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посредничество; застрахователно посредничество;

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменение 32, внесено от докладчика, служителите на 
застрахователните предприятия следва също да се споменат тук, тъй като те не 
действат като посредници между застрахователното предприятие и клиента.

Изменение 214
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „презастрахователно посредничество“ 
са дейностите по предоставяне на 
съвети, предлагане или друга 
подготвителна работа за сключване на 
презастрахователни договори, по 
сключване на такива договори или по 
оказване на съдействие за управлението 
и изпълнението на такива договори, по-
специално при настъпването на 
застрахователно събитие, както и 
дейността по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие и дейността по определяне 
размерите на причинените вреди. 
Тези дейности се смятат за 
презастрахователно посредничество 
и когато се извършват от 
презастрахователно предприятие без 
намесата на презастрахователен 
посредник.

6. „презастрахователно посредничество“ 
са дейностите, извършвани срещу 
възнаграждение, по предоставяне на 
съвети, предлагане или друга 
подготвителна работа за сключване на 
презастрахователни договори, по 
сключване на такива договори или по 
оказване на съдействие за управлението 
и изпълнението на такива договори, по-
специално при настъпването на 
застрахователно събитие.

Or. en

Изменение 215
Pablo Zalba Bidegain
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставянето на информация по 
отделни поводи в рамките на друга 
дейност, извършвана по занятие, при 
условие че предметът на тази дейност не 
е оказване на съдействие на клиента при 
сключването или изпълнението на 
презастрахователен договор;

а) предоставянето на информация по 
отделни поводи в рамките на друга 
дейност, извършвана по занятие, при 
условие че предметът на тази дейност не 
е оказване на съдействие на клиента при 
сключването или изпълнението на 
презастрахователен договор; 
управлението на застрахователни 
събития за презастрахователно 
предприятие по професия, както и 
коригирането на загуби и 
експертната оценка на 
застрахователни събития, също не се 
смятат за презастрахователно 
посредничество;

Or. en

Изменение 216
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „обвързан застрахователен 
посредник“ означава всяко лице, което 
извършва застрахователно 
посредничество за сметка и от името 
на едно или повече застрахователни 
предприятия или застрахователни 
посредници и което действа на 
пълната отговорност на тези 
застрахователни предприятия или 
застрахователни посредници, при 
условие че самите застрахователни 
посредници, на чиято отговорност 
действа съответното лице, не 
действат на отговорността на друго 
застрахователно предприятие или 

заличава се
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посредник ;

Or. en

Изменение 217
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „обвързан застрахователен 
посредник“ означава всяко лице, което 
извършва застрахователно 
посредничество за сметка и от името на 
едно или повече застрахователни 
предприятия или застрахователни
посредници и което действа на пълната 
отговорност на тези застрахователни 
предприятия .или застрахователни 
посредници, при условие че самите 
застрахователни посредници, на 
чиято отговорност действа 
съответното лице, не действат на 
отговорността на друго 
застрахователно предприятие или 
посредник;

8. „обвързан застрахователен 
посредник“ означава всяко лице, което 
извършва застрахователно 
посредничество за сметка и от името на 
едно или повече застрахователни 
предприятия в случая на
застрахователни продукти, които не са 
в конкуренция, и което действа на 
пълната отговорност на тези 
застрахователни предприятия за 
продуктите, които съответно ги 
засягат;

Or. en

Изменение 218
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „обвързан застрахователен 
посредник“ означава всяко лице, което 
извършва застрахователно 
посредничество за сметка и от името на 
едно или повече застрахователни 

8. „обвързан застрахователен 
посредник“ означава всяко лице, което 
извършва застрахователно 
посредничество за сметка и от името на 
едно или повече застрахователни 
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предприятия за застрахователни 
продукти или застрахователни 
посредници и което действа на пълната 
отговорност на тези застрахователни 
предприятия за продуктите, които 
съответно се отнасят до тях или 
застрахователни посредници, при 
условие че самите застрахователни 
посредници, на чиято отговорност 
действа съответното лице, не действат 
на отговорността на друго 
застрахователно предприятие или 
посредник;

предприятия за застрахователни 
продукти, които не се намират във 
взаимна конкуренция, но не събира 
застрахователни премии или суми, 
предназначени за клиента, или 
застрахователни посредници и което 
действа на пълната отговорност на тези 
застрахователни предприятия за 
продуктите, които съответно се отнасят 
до тях. или застрахователни 
посредници, при условие че самите 
застрахователни посредници, на чиято 
отговорност действа съответното лице, 
не действат на отговорността на друго 
застрахователно предприятие или 
посредник;

всяко лице, което извършва 
застрахователно посредничество, 
наред с основната си професия, също 
се смята за обвързан застрахователен 
посредник, действащ на отговорност 
на едно или няколко застрахователни 
предприятия за продуктите, които 
съответно се отнасят до тях, ако 
застраховането е допълнително към 
стоките или услугите, доставяни в 
рамките на тази основна 
професионална дейност, и лицето не 
събира застрахователни премии или 
суми, предназначени за клиента;

Or. de

Изменение 219
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „обвързан застрахователен 
посредник“ означава всяко лице, което 
извършва застрахователно 
посредничество за сметка и от името на 

8. „обвързан застрахователен 
посредник“ означава всяко лице, което 
извършва застрахователно 
посредничество за сметка и от името на 
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едно или повече застрахователни 
предприятия или застрахователни 
посредници и което действа на пълната 
отговорност на тези застрахователни 
предприятия или застрахователни 
посредници, при условие че самите 
застрахователни посредници, на чиято 
отговорност действа съответното лице, 
не действат на отговорността на друго 
застрахователно предприятие или 
посредник;

едно или повече застрахователни 
предприятия или регистриран 
застрахователен посредник в 
случаите, когато застрахователните 
продукти не се намират в 
конкуренция помежду си, и което не 
получава нито премии, нито 
предназначените за клиента суми, и 
което действа на пълната отговорност 
на тези застрахователни предприятия 
или регистрирани застрахователни 
посредници, при условие че самият 
застрахователен посредник, на чиято 
отговорност действа съответното лице, 
не действа на отговорността на друго 
застрахователно предприятие или 
посредник;

всяко лице, което извършва 
застрахователно посредничество, 
наред с основната си професия, също 
се смята за обвързан застрахователен 
посредник, действащ на отговорност 
на едно или няколко застрахователни 
предприятия или регистриран 
застрахователен посредник, ако 
застраховането е допълнително към 
стоките или услугите, доставяни в 
рамките на тази основна 
професионална дейност, и лицето не 
събира застрахователни премии или 
суми, предназначени за клиента;

Or. en

Обосновка

За да се избегнат нежелани разходи, разпоредбата следва да промени само 
изискванията, където е необходимо. В оценката на въздействието, извършена от 
Комисията, не се споменават проблемите, свързани с концепцията за „обвързан 
посредник“. При заличаването на „декларираните посредници“ в член 4 е необходимо 
да се въведе повторно настоящият параграф, с цел да се обхванат допълнителните 
дейности. Наличието на яснота е в интерес на потребителите.

Изменение 220
Sven Giegold
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „съвет“ е предоставянето на 
препоръка на клиент по негово искане 
или по инициатива на 
застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник;

9. „съвет“ е предоставянето на
консултации на съществуващ или 
потенциален клиент във връзка с 
даден застрахователен продукт, 
който се основава на лична препоръка,
по негово искане или по инициатива на 
застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник, в това 
число за целия срок на договора;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение дава по-точно определение на „съвет“. Освен това то има за 
цел да укрепи позициите на платените застрахователни консултации, без да се 
изплащат комисиони. Настоящото изменение се основава на направени предложения 
от германската организация на потребителите BDV.

Изменение 221
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „съвет“ е предоставянето на 
препоръка на клиент по негово искане 
или по инициатива на 
застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник;

9. „съвет“ е предоставянето на лична
препоръка, предназначена специално 
за клиент по негово искане или по 
инициатива на застрахователното 
предприятие или застрахователния 
посредник; свързаната с 
консултациите дейност следва да се 
счита за отделна услуга, която се 
отличава от предоставянето на 
информация и разясненията относно 
продуктите;

Or. en
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Обосновка

„Съвет“ следва да означава предоставянето на препоръка, специално изготвена за 
определен клиент, за един или повече специфични продукти. Определението трябва да 
се приведе в съответствие със същия термин в Директивата за пазарите на 
финансови инструменти и Директивата за ипотечните кредити.

Изменение 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „съвет“ е предоставянето на 
препоръка на клиент по негово искане 
или по инициатива на 
застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник;

9. „съвет“ е предоставянето на лична 
препоръка на клиент по негово искане 
или по инициатива на 
застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник;

Or. en

Изменение 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „условна комисиона“ е 
възнаграждението под формата на 
комисиона, чийто размер зависи от 
постигането на договорените цели във 
връзка с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника;

10. „условна комисиона“ е 
възнаграждението под формата на 
комисиона, чийто размер зависи от 
постигането на цели по отношение на 
продуктите и продажбите във връзка 
с дейностите, извършвани от 
посредника с този застраховател;

Or. en
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Изменение 224
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „условна комисиона“ е 
възнаграждението под формата на 
комисиона, чийто размер зависи от 
постигането на договорените цели във 
връзка с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника;

10. „условна комисиона“ е 
възнаграждението под формата на 
комисиона, чийто размер зависи от 
постигането на всякакви видове 
договорени цели във връзка с 
дейностите, извършвани от 
посредника с този застраховател;

Or. en

Обосновка

Commissions can be generated not only by achieving targets related to the business placed 
but also by the number of claims from the clients of the intermediary. The definition of 
contingent commission should include all elements that can influence this kind of 
remuneration. Some bank-insurance groups calculate their commissions on the base of cross-
selling practices: e.g. the amount of commissions on mortgages differs depending if a death 
insurance is also sold to the same customer. This kind of practice encourages the 
intermediary to sell several products at the same time, even if the client does not need all of 
them, or could find a more attractive death insurance from another supplier. This amendment 
is based on a proposal from BEUC.

Изменение 225
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 12 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато посредникът е физическо лице 
— държавата членка, в която пребивава;

а) когато посредникът е физическо лице 
— държавата-членка, в която се намира 
главното му управление и в която 
извършва дейността си;

Or. en
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Изменение 226
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „кръстосана продажба“ е 
предлагане на застрахователна услуга 
или продукт заедно с друга услуга или 
продукт като част от пакет или 
като условие за сключването на друго 
споразумение или получаването на 
друг пакет;

заличава се

Or. en

Изменение 227
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „кръстосана продажба“ е 
предлагане на застрахователна услуга 
или продукт заедно с друга услуга или 
продукт като част от пакет или 
като условие за сключването на друго 
споразумение или получаването на 
друг пакет;

заличава се

Or. en

Изменение 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „тесни връзки“ са ситуация по 
член 4, точка 31 от Директива [ДПФИ 
ІІ];

(16) „тесни връзки“ са ситуация по 
член 13, точка 17 от Директива 
2009/138/ЕО;

Or. en

Обосновка

Тъй като ДЗП 2 е директива за застраховането, би било по-добре да се посочи друга 
директива, свързана със застраховането с цел постигане на последователност в 
прилагането им в застрахователния сектор.

Изменение 229
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „възнаграждение“ е всяка 
комисиона, такса или друго плащане, в 
т.ч. икономически ползи от всякакъв 
вид, предложени или дадени във връзка 
с дейност по застрахователно 
посредничество;

(18) „възнаграждение“ е икономическа 
полза от всякакъв вид, включително
комисиона, такса или друго плащане, 
предложени или дадени във връзка с 
дейност по застрахователно 
посредничество;

Or. en

Изменение 230
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „възнаграждение“ е всяка 
комисиона, такса или друго плащане, в 
т.ч. икономически ползи от всякакъв 

(18) „възнаграждение“ е всяка 
комисиона, такса или всякакво друго 
плащане, в т.ч. преки или косвени
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вид, предложени или дадени във връзка 
с дейност по застрахователно 
посредничество;

икономически ползи от всякакъв вид, 
предложени или дадени във връзка с 
дейност по застрахователно 
посредничество;

Or. en

Изменение 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „възнаграждение“ е всяка 
комисиона, такса или друго плащане, в 
т.ч. икономически ползи от всякакъв 
вид, предложени или дадени във връзка 
с дейност по застрахователно 
посредничество; 

(18) „възнаграждение“ е всяка 
комисиона, такса или друго плащане, в 
т.ч. икономически или материални 
ползи от всякакъв вид, както и други 
стимули, предложени или дадени във 
връзка с дейност по застрахователно 
посредничество;

Or. de

Изменение 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „възнаграждение“ е всяка 
комисиона, такса или друго плащане, в 
т.ч. икономически ползи от всякакъв 
вид, предложени или дадени във връзка 
с дейност по застрахователно 
посредничество;

(18) „възнаграждение“ е всяка 
комисиона, такса или друго плащане, в 
т.ч. икономически ползи или 
поощрения от всякакъв вид, 
предложени, изплатени или дадени във 
връзка с дейност по застрахователно 
посредничество;

Or. en
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Изменение 233
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „обвързана продажба“ е 
предлагането на една или повече 
допълнителни услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга 
или продукт не се предлага на 
потребителя отделно;

заличава се

Or. en

Изменение 234
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „обвързана продажба“ е 
предлагането на една или повече 
допълнителни услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга или 
продукт не се предлага на потребителя 
отделно;

(19) „обвързана продажба“ е 
изискването към потребителя да 
закупи един или повече конкретни 
финансови продукти или услуги в 
пакет със застрахователна услуга или 
продукт, когато тази застрахователна 
услуга или продукт не се предлага на 
потребителя отделно; обвързаната 
продажба не се отнася до офертата 
„по избор“ за един или повече от един 
застрахователни продукти като 
част от пакет, в който основният 
продукт не е застрахователна услуга;

Or. en

Изменение 235
Philippe De Backer
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „обвързана продажба“ е 
предлагането на една или повече 
допълнителни услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга 
или продукт не се предлага на
потребителя отделно;

(19) „обвързана продажба“ е 
предлагането на даден клиент на една 
или повече допълнителни финансови 
услуги или продукти заедно с основна 
финансова услуга или продукт в пакет, 
който включва поне една 
застрахователна услуга или продукт, 
и когато основната финансова услуга 
или продукт не се предлага на 
потребителя отделно;

Or. en

Изменение 236
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „обвързана продажба“ е 
предлагането на една или повече 
допълнителни услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга или 
продукт не се предлага на потребителя 
отделно;

(19) „обвързана продажба“ е 
предлагането на:

— две или повече застрахователни 
услуги в пакет, в случай че тези 
застрахователни услуги или продукти 
не се предлагат на потребителя 
поотделно; или
— една или повече допълнителни 
услуги в пакет със застрахователна 
услуга или продукт, когато тази 
застрахователна услуга или продукт не 
се предлага на потребителя отделно;
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Or. en

Обосновка

Tying and bundling are addressed by the Commission proposal only when other services than 
insurances are offered together with an insurance service and not when two or more 
insurance services are sold together. Tying two or more insurance services should be 
prohibited An insurance service should be available for consumers without making it 
compulsory to subscribe to another. E.g.: home insurances in France, called “Multirisque 
Habitation” always include family civil liability insurance: both products should be offered 
separately as they do not form an objective set. This is the same in many countries where 
death insurance for mortgage credit is sold together with home insurance while there is no 
objective necessity to sell them together, and certainly not by the same intermediary. More 
and more insurances are proposed as packages to consumers. Some insurance undertakings 
propose an overall contract with all usual protections (car, home, civil liability) payable with 
a monthly direct debit. Those practices restrict competition in the insurance market making it 
difficult for consumers to shop around and preventing smaller insurance providers to enter 
the market or develop new products. The amendment is based on a proposal from BEUC.

Изменение 237
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „обвързана продажба“ е 
предлагането на една или повече 
допълнителни услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга или 
продукт не се предлага на потребителя 
отделно;

(19) „обвързана продажба“ е 
предлагането на една или повече 
допълнителни услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга или 
продукт не се предлага на потребителя 
отделно;

за обвързана продажба не се счита: 
предлагането на застрахователен 
продукт в допълнение към финансова 
услуга на доброволна основа, при 
условие че застрахователният 
продукт служи единствено за 
застраховане срещу риск от смърт 
или срещу подобни застрашаващи 
живота рискове на потребителя при 
неговото финансиране, неговия 
спестовен или 
пенсионноосигурителен продукт;
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Or. de

Обосновка

Не би било социално да не се дава повече възможност за застраховане на кредити или 
финансиране в случай на смърт или безработица. Освен това, това би могло да доведе 
до по-високи разходи в социалните системи.

Изменение 238
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) „пакетна продажба“ е 
предлагането на една или повече 
допълнителни услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга 
или продукт се предлага на 
потребителя и отделно, но не 
непременно при същите условия, 
както при обвързването с 
допълнителните услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 239
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) „пакетна продажба“ е предлагането 
на една или повече допълнителни 
услуги в пакет със застрахователна 
услуга или продукт, когато тази 
застрахователна услуга или продукт 
се предлага на потребителя и отделно, 
но не непременно при същите условия, 
както при обвързването с 

(20) „пакетна продажба“ е предлагането 
на даден клиент на една или повече 
допълнителни финансови услуги или 
продукти заедно с основна финансова 
услуга или продукт в пакет, който 
включва поне една застрахователна 
услуга или продукт, и когато основната 
финансова услуга или продукт се 
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допълнителните услуги. предлага на потребителя и отделно, но 
не непременно при същите условия, 
както при обвързването с 
допълнителните услуги.

Or. en

Изменение 240
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) „пакетна продажба“ е предлагането 
на една или повече допълнителни 
услуги в пакет със застрахователна 
услуга или продукт, когато тази 
застрахователна услуга или продукт се 
предлага на потребителя и отделно, но 
не непременно при същите условия, 
както при обвързването с 
допълнителните услуги.

(20) „пакетна продажба“ е предлагането 
на един или повече финансови 
продукти или услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга или 
продукт се предлага на потребителя и 
отделно, но не непременно при същите 
условия, както при обвързването с други 
продукти или услуги.

Or. en

Amendment 241
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) за целите на член 31а от 
настоящата директива „определени 
финансови дейности“ са всички 
дейности във всеки един етап от 
цялостния технологичен цикъл на 
даден инструмент — от неговото 
проектиране до етапа след 
продажбата му — в това число 
ангажиментът и задълженията, 
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поети от неговия създател.

Or. en

Изменение 242
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20б) за целите на член 31а от 
настоящата директива 
„инструмент“ означава 
застрахователен или пенсионен 
продукт, попадащ в областите на 
компетентност на ЕОЗППО, както е 
посочено в 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 243
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) „професионален клиент“ 
означава клиент, който отговаря на 
критериите, определени в 
приложение I;

Or. en

Изменение 244
Philippe De Backer
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) „потребител“ означава 
потребител съгласно определението в 
член 2, буква а) от 
Директива 2005/29/ЕО относно 
нелоялни търговски практики.

Or. en

Изменение 245
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20б) „клиент на дребно“ означава 
клиент, който не е професионален 
клиент;

Or. en

Изменение 246
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случаите по член 4
застрахователните и 
презастрахователните посредници се 
регистрират от компетентен орган в 
държавата членка по произход. Не е 
необходимо застрахователните 
предприятия, регистрирани в държавите 
членки съгласно Директива 73/239/ЕИО, 
Директива 2002/83/ЕО и Директива 

Застрахователните и 
презастрахователните посредници се 
регистрират от компетентен орган в 
държавата членка по произход. Не е 
необходимо застрахователните 
предприятия, регистрирани в държавите 
членки съгласно Директива 73/239/ЕИО, 
Директива 2002/83/ЕО и Директива 
2005/68/ЕО, да се пререгистрират по 
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2005/68/ЕО, и служителите им да се 
пререгистрират по настоящата 
директива.

настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели подобряване на регистрирането на всички застрахователни 
посредници, което ще разреши проблема с пирамидалните продажби в сферата на 
застраховките. Настоящото изменение се основава на направено предложение от 
германската организация на потребителите — VZBV.

Изменение 247
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случаите по член 4
застрахователните и 
презастрахователните посредници се 
регистрират от компетентен орган в 
държавата членка по произход. Не е 
необходимо застрахователните 
предприятия, регистрирани в държавите 
членки съгласно Директива 73/239/ЕИО, 
Директива 2002/83/ЕО и Директива 
2005/68/ЕО, и служителите им да се 
пререгистрират по настоящата 
директива.

Застрахователните и 
презастрахователните посредници се 
регистрират от компетентен орган в 
държавата членка по произход. Не е 
необходимо застрахователните 
предприятия, регистрирани в държавите 
членки съгласно Директива 73/239/ЕИО, 
Директива 2002/83/ЕО и Директива 
2005/68/ЕО, и служителите им да се 
пререгистрират по настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случаите по член 4 
застрахователните и 
презастрахователните посредници се 
регистрират от компетентен орган в 
държавата членка по произход. Не е 
необходимо застрахователните 
предприятия, регистрирани в държавите 
членки съгласно Директива 73/239/ЕИО, 
Директива 2002/83/ЕО и Директива 
2005/68/ЕО, и служителите им да се 
пререгистрират по настоящата 
директива.

Освен в случаите по член 4 
застрахователните и 
презастрахователните посредници се 
регистрират от компетентен орган, 
съгласно определението в член 7, 
параграф 2, в държавата членка по 
произход. Не е необходимо 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия, 
регистрирани в държавите членки 
съгласно Директива 73/239/ЕИО, 
Директива 2002/83/ЕО и Директива 
2005/68/ЕО, както и служителите им да 
се пререгистрират по настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 249
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга първата алинея, 
държавите членки могат да предвидят 
възможността застрахователните и 
презастрахователните предприятия и 
други организации да сътрудничат на 
компетентните органи при 
регистрирането на застрахователните и 
презастрахователните посредници, 
както и при прилагането на 
изискванията по член 8 за тези 
посредници. В частност обвързаните 
застрахователни посредници могат да 
бъдат регистрирани от 
застрахователно предприятие, от 
сдружение на застрахователни 
предприятия или от застрахователен 
или презастрахователен посредник 

Без да се засяга първата алинея, 
държавите членки могат да предвидят 
възможността застрахователните и 
презастрахователните предприятия и 
други организации да сътрудничат на 
компетентните органи при 
регистрирането на застрахователните и 
презастрахователните посредници, 
както и при прилагането на 
изискванията по член 8, параграф 2 за 
тези посредници. Независимо от това,
обвързаните застрахователни 
посредници се регистрират и при 
компетентен орган в държавата 
членка по произход. 
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под надзора на компетентен орган.

Or. en

Обосновка

Целта на това изменение е създаване на условия на равнопоставеността между 
застрахователните посредници. Тъй като обвързаните застрахователни посредници 
изпълняват професионални задачи, подобни на тези на необвързаните посредници, то 
процедурата им по регистрация следва да бъде една и съща. Настоящото изменение 
се основава на направено предложение от германската организация на 
потребителите — BDV.

Изменение 250
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да предвидят, 
че когато даден застрахователен или 
презастрахователен посредник действа 
на отговорността на застрахователно 
или презастрахователно предприятие 
или на друг регистриран 
застрахователен или 
презастрахователен посредник, 
вторият посредник или съответното 
предприятие отговарят за 
спазването на условията за 
регистрация по настоящата 
директива от страна на първия 
посредник. В такъв случай лицето или 
предприятието, което поема 
отговорността, трябва — когато 
получи от държавите членки 
информацията по параграф 7, букви а) и 
б) от настоящия член — да се убеди, 
че са спазени изискванията по 
параграф 7, буква в) от настоящия 
член. Държавите членки могат също 
така да предвидят, че лицето или 
предприятието, което поема 
отговорността за посредника, трябва да 

Държавите членки могат да предвидят, 
че когато даден застрахователен или 
презастрахователен посредник действа 
на отговорността на застрахователно 
или презастрахователно предприятие 
или посредник, от застрахователния
посредник не се изисква да представи 
на компетентните органи 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 7, букви a) и б), а 
отговорното застрахователно
дружество гарантира, че 
застрахователният посредник 
отговаря на условията за регистрация 
и на другите разпоредби, посочени в 
настоящата директива. Държавите 
членки могат също така да предвидят, 
че лицето или предприятието, което 
поема отговорността за посредника, 
трябва да го регистрира.
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го регистрира.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможността да позволят на главните фирми да 
регистрират свои агенти, независимо от начина, по-който това е определено в 
националното законодателство. При тази уредба агентът няма да предоставя 
свързана с регистрацията информация на органа, а вместо това ще представи тази 
информация на главната фирма, която ще поеме пълна отговорност за това агентът 
да отговаря на условията за регистрация и на останалите разпоредби на 
директивата.

Изменение 251
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки могат да предвидят, 
че когато даден застрахователен или 
презастрахователен посредник действа 
на отговорността на застрахователно 
или презастрахователно предприятие 
или на друг регистриран 
застрахователен или 
презастрахователен посредник, 
вторият посредник или съответното 
предприятие отговарят за 
спазването на условията за 
регистрация по настоящата 
директива от страна на първия 
посредник. В такъв случай лицето или 
предприятието, което поема 
отговорността, трябва — когато 
получи от държавите членки 
информацията по параграф 7, букви а) 
и б) от настоящия член — да се убеди, 
че са спазени изискванията по 
параграф 7, буква в) от настоящия 
член. Държавите членки могат също 
така да предвидят, че лицето или 
предприятието, което поема 

Държавите членки могат да предвидят, 
че когато даден застрахователен или 
презастрахователен посредник действа 
на отговорността на застрахователно 
или презастрахователно предприятие 
или посредник, от застрахователния
посредник не се изисква да представи 
на компетентните органи 
информацията за регистрация, 
посочена в член 3, параграф 7, а 
отговорното застрахователно 
дружество гарантира, че 
застрахователният посредник 
отговаря на условията за регистрация 
и на другите разпоредби, посочени в 
настоящата директива. Държавите 
членки могат също така да предвидят, 
че лицето или предприятието, което 
поема отговорността за посредника, 
трябва да го регистрира.
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отговорността за посредника, трябва да 
го регистрира.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да приеме пропорционален режим на регистрация, който 
намалява тежестта върху по-малките посредници и позволява на други 
застрахователни предприятия да поемат отговорност за дейността си. Този подход 
дава на държавите членки възможността да позволят на главните фирми да 
регистрират свои агенти, независимо от начина, по който тези взаимоотношения са 
определени в националното законодателство.

Изменение 252
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не е необходимо държавите членки да
прилагат изискването по първа и втора 
алинеи за всички физически лица, които 
работят в дадено застрахователно или 
презастрахователно предприятие или 
регистриран застрахователен или 
презастрахователен посредник и 
извършват дейност по застрахователно 
или презастрахователно 
посредничество.

Държавите членки прилагат 
изискването по първа и втора алинеи за 
всички физически лица, които работят в 
дадено застрахователно или 
презастрахователно предприятие или 
регистриран застрахователен или 
презастрахователен посредник и 
извършват дейност по застрахователно 
или презастрахователно 
посредничество.

Or. en

Обосновка

Застрахователните посредници следва да са регистрирани поотделно, за да се избегне 
изобилието от модели за „структурни продажби“. Те се основават на пирамидална 
схема и ниско квалифицирани посредници. Така посредниците получават част от 
всички комисиони, които придобиват техните подпосредници. Тази практика е вредна 
за качеството на консултантската услуга и за интересите на потребителите и 
следва да бъде ефективно преодоляна. Настоящото изменение се основава на 
направени предложения от германските организации на потребителите — VZBV и 
BDV.
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Изменение 253
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
(ЕОЗППО) създава, публикува на
интернет сайта си и актуализира 
единен електронен регистър с данни 
за застрахователните и 
презастрахователните посредници, 
които са обявили намерението си за 
извършване на презгранична дейност 
съгласно глава ІV. Държавите членки 
своевременно представят на ЕОЗППО 
информацията, която му е 
необходима за тази цел. В този 
регистър трябва да има електронна 
препратка към съответния 
компетентен орган във всяка държава 
членка. Регистърът трябва да бъде 
достъпен от всяка държава членка и 
да съдържа електронни препратки към
интернет сайтовете на 
компетентните органи на всички 
държави членки.

Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване 
(ЕОЗППО) създава интернет сайт с 
електронни препратки към всеки единен 
информационен пункт, създаден от 
държавите членки съгласно член 3, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

От държавите членки се изисква да публикуват данни за лицензираните посредници 
съгласно член 3, параграф 3, и следователно не е необходимо ЕОЗППО да създава 
отделна база данни. ЕОЗППО следва да поддържа централен уебсайт, който да се 
свързва към национални уебсайтове, предоставящи съответната информация.

Изменение 254
Peter Simon
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки вземат също 
необходимите мерки, така, че 
застрахователните посредници, 
включително обвързаните, и 
презастрахователните посредници, 
които вече не отговарят на тези 
изисквания, да бъдат заличени от 
регистъра. Валидността на 
регистрацията се проверява редовно от 
компетентния орган. Ако е необходимо, 
държавата членка по произход на 
посредника уведомява по подходящ 
начин приемащата го държава членка за 
заличаването.

Държавите членки вземат също 
необходимите мерки, така, че 
застрахователните посредници, 
включително обвързаните, и 
презастрахователните посредници, 
които вече не отговарят на тези 
изисквания, да бъдат незабавно
заличени от регистъра. Валидността на 
регистрацията се проверява редовно от 
компетентния орган. Ако е необходимо, 
държавата членка по произход на 
посредника уведомява по подходящ 
начин приемащата го държава членка за 
заличаването.

Or. de

Изменение 255
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи регистрират 
застрахователните или 
презастрахователните посредници само 
когато са убедени, че съответният 
посредник отговаря на изискванията по 
член 8.

Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи регистрират 
застрахователните или 
презастрахователните посредници само 
когато са убедени, че съответният 
посредник отговаря на изискванията по 
член 8 или че друг посредник или 
предприятие ще поеме 
отговорността по гарантиране, че 
посредникът отговаря на тези 
изисквания в съответствие с член 3, 
параграф 1, алинея 3.

Or. en
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Обосновка

Държавите членки следва да имат гъвкавостта да позволят на главните фирми да 
регистрират свои агенти, независимо от начина, по-който това е определено в 
националното законодателство. При тази уредба агентът няма да предоставя 
свързана с регистрацията информация на органа, а вместо това ще представи тази 
информация на главната фирма, която ще поеме пълна отговорност за това агентът 
да отговаря на условията за регистрация и на останалите разпоредби на 
директивата.

Изменение 256
Peter Simon

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи регистрират 
застрахователните или 
презастрахователните посредници само 
когато са убедени, че съответният 
посредник отговаря на изискванията по 
член 8.

Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи регистрират 
застрахователните или 
презастрахователните посредници само 
когато съответният посредник отговаря 
на изискванията по член 8.

Or. de

Изменение 257
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи регистрират 
застрахователните или 
презастрахователните посредници само 
когато са убедени, че съответният 
посредник отговаря на изискванията по 
член 8.

Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи регистрират 
застрахователните или 
презастрахователните посредници само 
когато са убедени, че съответният 
посредник отговаря на изискванията по 
член 8 или че друго застрахователно 
предприятие гарантира, че 
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посредникът отговаря на тези 
изисквания в съответствие с член 3, 
параграф 1, алинея 3.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да приеме пропорционален режим на регистрация, който 
намалява тежестта върху по-малките посредници и позволява на други 
застрахователни предприятия да поемат отговорност за дейността си. Този подход 
дава на държавите членки възможността да позволят на главните фирми да 
регистрират свои агенти, независимо от начина, по-който тези взаимоотношения са 
определени в националното законодателство.

Изменение 258
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 – алинея -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регистрираните застрахователни и 
презастрахователни посредници 
получават възможност да започнат и 
извършват дейността 
застрахователно и 
презастрахователно посредничество 
в Съюза както посредством 
свободата на установяване, така и 
посредством свободното 
предоставяне на услуги. Даден 
застрахователен посредник работи, 
упражнявайки свободата за 
предоставяне на услуги, когато 
възнамерява да предостави на даден 
титуляр на полица, установен в 
държава членка, различна от 
държавата, в която е установен 
застрахователният посредник, 
застрахователен договор във връзка с 
риск в държава членка, различна от 
държавата членка, в която е 
установен застрахователният 
посредник.
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Or. en

Изменение 259
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Регистрираните застрахователни 
и презастрахователни посредници 
получават възможност да започнат и 
извършват дейността 
застрахователно и 
презастрахователно посредничество 
в Съюза както посредством 
свободата на установяване, така и 
посредством свободното 
предоставяне на услуги.

Or. en

Изменение 260
Werner Langen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Регистрираните застрахователни 
и презастрахователни посредници 
получават възможност да започнат и 
извършват дейността 
застрахователно и 
презастрахователно посредничество 
в Съюза както посредством 
свободата на установяване, така и 
посредством свободното 
предоставяне на услуги.

Or. de
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Обосновка

Тази формулировка не е възприета от ДЗП 1 и трябва отново да бъде включена, за да 
се утвърдят в директивата свободата на установяване и свободата на предоставяне 
на услуги в Общността.

Изменение 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Регистрираните застрахователни 
и презастрахователни посредници 
получават възможност да започнат и 
извършват дейността 
застрахователно и 
презастрахователно посредничество 
в Общността както посредством 
свободата на установяване, така и 
посредством свободното 
предоставяне на услуги.

Or. en

Изменение 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
заявленията на посредниците за 
вписване в регистъра се обработват в 
срок от шест месеца от подаването на 
пълното заявление и че заявителят бива 
своевременно уведомен за решението.

Държавите членки предвиждат, че 
заявленията на посредниците за 
вписване в регистъра се обработват в 
срок от два месеца от подаването на 
пълното заявление и че заявителят бива 
своевременно уведомен за решението.

Or. en
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Изменение 263
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че 
компетентните им органи изискват от 
застрахователните и 
презастрахователните посредници 
следната информация като условие за 
регистрация:

7. Държавите членки гарантират, че 
компетентните им органи изискват 
като условие за регистрация от 
застрахователните и 
презастрахователните посредници, 
освен от обвързаните посредници и
от посредниците, при които друго 
застрахователно предприятие поема 
отговорност да гарантира, че 
посредникът отговаря на тези 
изисквания в съответствие с член 3, 
параграф 1, алинея 3, доказателство 
за следното:

Or. en

Изменение 264
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че 
компетентните им органи изискват от 
застрахователните и 
презастрахователните посредници 
следната информация като условие за 
регистрация:

7. Като условие за регистрация
държавите членки гарантират, че 
компетентните им органи изискват от 
застрахователните и 
презастрахователните посредници, 
освен от обвързаните посредници и 
от посредниците, при които друго 
застрахователно предприятие 
гарантира, че посредникът отговаря 
на тези изисквания в съответствие с 
член 3, параграф 1, алинея 3, 
следното:
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Or. en

Обосновка

Предлага се от приложното поле на директивата да се изключат уреждането на 
застрахователни претенции и определянето на размера на причинените вреди. 
Доставчиците на спомагателни услуги обаче следва да са обект на по-лека процедура 
за регистрация, като ще трябва да са изпълнени само определени изисквания, 
наложени на посредниците, включително член 8, параграфи 1 и 2, както и членове 15 и 
16. Държавите членки могат да надхвърлят тези изисквания, ако те са 
пропорционални с дейността. Държавите членки следва да могат да съобразят 
регистрационния процес според сложността на продукта.

Изменение 265
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да съобщят на съответните 
компетентни органи кои са 
акционерите или съдружниците им —
физически или юридически лица, —
които притежават участие от над 10 % в 
дружеството на посредника, и размерите 
на съответните участия;

а) кои са акционерите или 
съдружниците им — физически или 
юридически лица — които притежават 
участие от над 10 % в дружеството на 
посредника, и размерите на съответните 
участия;

Or. en

Изменение 266
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да съобщят на съответните 
компетентни органи кои са 
акционерите или съдружниците им —
физически или юридически лица, —
които притежават участие от над 10 % в 
дружеството на посредника, и размерите 

а) кои са акционерите или 
съдружниците им — физически или 
юридически лица — които притежават 
участие от над 10 % в дружеството на 
посредника, и размерите на съответните 
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на съответните участия; участия;

Or. en

Изменение 267
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да съобщят на съответните 
компетентни органи кои са лицата, 
които имат тесни връзки със 
застрахователния или 
презастрахователния посредник;

б) кои са лицата, които имат тесни 
връзки със застрахователния или 
презастрахователния посредник;

Or. en

Изменение 268
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да съобщят на съответните 
компетентни органи кои са лицата, 
които имат тесни връзки със 
застрахователния или 
презастрахователния посредник;

б) кои са лицата, които имат тесни 
връзки със застрахователния или 
презастрахователния посредник;

Or. en

Изменение 269
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да убедят съответните 
компетентни органи, че 
притежаваните от тях участия или 
тесните им връзки не пречат на 
ефективното упражняване на 
надзорните функции от страна на 
компетентните органи.

в) доказателства, че притежаваните от 
тях участия или тесните им връзки не 
пречат на ефективното упражняване на 
надзорните функции от страна на 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 270
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да убедят съответните 
компетентни органи, че 
притежаваните от тях участия или 
тесните им връзки не пречат на 
ефективното упражняване на 
надзорните функции от страна на
компетентните органи.

в) доказателства, че притежаваните от 
тях участия или тесните им връзки не 
пречат на ефективното упражняване на 
надзорните функции от страна на 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 271
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
техните компетентни органи 
изискват застрахователните и 
презастрахователните посредници, за 
които се прилага член 3, параграф 7, 
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да ги информират без ненужно 
забавяне при промяна на 
информацията, предоставена 
съгласно член 3, параграф 7, букви а) и 
б).

Or. en

Обосновка

Посредниците следва да уведомяват компетентния орган за промени на 
информацията за регистрация. За да се осигури ефективен надзор и защита на 
потребителите, е важно за органите да са информирани за промените в 
структурата на собственост на фирмите.

Изменение 272
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При промяна на информацията, 
предоставена съгласно член 3, 
параграф 7, букви а) и б), държавите 
членки гарантират, че 
компетентните органи изискват от 
застрахователните и 
презастрахователните посредници, за 
които се прилага член 3, параграф 7, 
да съобщават незабавно тези промени 
на компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Важно е фирмите да предоставят на компетентните органи актуална информация 
при настъпила промяна в обстоятелствата, свързани с тях.

Изменение 273
Pablo Zalba Bidegain
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Държавите членки могат да 
предвидят лицата, които са 
упражнявали посредническа дейност 
преди XXX, били са вписани в 
регистър и са притежавали 
квалификация и опит, подобни на 
изискваните съгласно настоящата 
директива, да бъдат автоматично 
вписвани в новосъздадения регистър 
след изпълнение на изискванията по 
член 4, параграфи 3 и 4.

Or. en

Изменение 274
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 3 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Държавите членки прилагат 
изискванията за регистрация по 
член 3 за застрахователните 
посредници, които попадат в обхвата 
на член 3, параграф 10. В този случай 
държавите членки гарантират, че 
административната тежест в 
резултат от изискванията е 
пропорционална на естеството, 
мащаба и сложността на дейността.

Or. en

Обосновка

В съответствие със следващите изменения на член 3, параграфи 10 и 11 настоящото 
изменение цели установяване на пропорционална и подходяща процедура по 
регистрация за застрахователните посредници, извършващи и допълнителна дейност. 
По същия начин настоящото предложение следва да замени опростената процедура 
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по регистрация, предвидена в член 4 от предложението на Комисията за ДЗП 2 (виж 
също съответното изменение за заличаване на член 4).

Изменение 275
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 3 – параграф 8б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8б. Пропорционалните изисквания за 
регистрация по член 3, параграф 9 не 
се прилагат за застрахователните 
посредници, които извършват 
застрахователно посредничество 
като допълнителна дейност, ако 
дейностите им отговарят на всички 
долупосочени условия:
а) основната дейност по занятие на 
застрахователния посредник не е 
застрахователно посредничество;
б) застрахователният посредник 
посредничи само при продажбата на 
определени застрахователни 
продукти, които допълват друг 
продукт или услуга, и ясно посочва 
тези продукти в регистър;
в) съответните застрахователни 
продукти не покриват 
животозастрахователни, здравно
застрахователни или свързани с 
отговорност рискове.

Or. en

Обосновка

В съответствие с измененията на член 3, параграфи 9 и 11 настоящото изменение 
цели установяване на пропорционална и подходяща процедура по регистрация за 
застрахователните посредници, извършващи и допълнителна дейност. По същия 
начин настоящото предложение следва да замени опростената процедура по 
регистрация, предвидена в член 4 от предложението на Комисията за ДЗП 2 (виж 
също съответното изменение за заличаване на член 4).
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Изменение 276
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 3 – параграф 8в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8в. Условието на изискванията за 
пропорционална регистрация, 
посочена в член 3, параграф 9, е 
застрахователният посредник да 
действа пряко или от името на или 
след сключване на конкретно 
споразумение за посредничество във 
връзка със съответните 
застрахователни продукти с едно или 
повече застрахователно/и 
предприятие/я или регистрирани 
застрахователни посредници, като 
всеки приема отговорността да 
гарантира спазването от страна на 
застрахователния посредник на 
член 8, параграфи 1 и 2, както и на 
членове 15 и 16 от настоящата 
директива във връзка с продуктите, за 
които се отнася споразумението.

Or. en

Обосновка

В съответствие с измененията на член 3, параграфи 9 и 10 настоящото изменение 
цели установяване на пропорционална и подходяща процедура по регистрация за 
застрахователните посредници, извършващи и допълнителна дейност. По същия 
начин настоящото предложение следва да замени опростената процедура по 
регистрация, предвидена в член 4 от предложението на Комисията за ДЗП 2 (виж 
също съответното изменение за заличаване на член 4).

Изменение 277
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Регистрираните застрахователни и 
презастрахователни посредници 
получават възможност да започнат и 
извършват дейността 
застрахователно и 
презастрахователно посредничество 
в Европейския съюз както 
посредством свободата на 
установяване, така и посредством 
свободното предоставяне на услуги.

Or. en

Обосновка

Това изменение насърчава конкуренцията в застрахователното посредничество 
посредством „принцип на единния лиценз или разрешение“ и се основава на 
съображение 25 от предложението на Комисията относно ДЗП 2 за укрепване на 
принципа на единния лиценз, разпоредба в ДЗП 1 и предложение от ЕОЗППО.

Изменение 278
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

По принцип посредниците следва да са регистрирани и междинно положение между 
регистрация и липса на регистрация следва да се избягва. Също така е трудно да се 
приеме, че процедурата означава действително опростяване за въпросните 
дружества, предвид това, че се изпълняват изискванията на член 8.
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Изменение 279
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Целта на измененията на член 3, параграфи 9, 8 и 10 е установяване на 
пропорционална и подходяща процедура по регистрация за застрахователните 
посредници, извършващи и допълнителна дейност. Гореспоменатите предложения 
следва да заместят опростената процедура по регистрация, както е посочено в този 
член.

Изменение 280
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 281
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедура по деклариране на 
допълнителна дейност по 
застрахователно посредничество, 
дейност по уреждане на 

Процедура по деклариране на 
допълнителна дейност по 
застрахователно посредничество
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застрахователни претенции по 
занятие и дейност по определяне 
размера на причинените вреди

Or. de

Изменение 282
Werner Langen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съответните застрахователни 
продукти не покриват 
животозастрахователни рискове или 
свързани с отговорност рискове, освен 
ако това покритие е допълнително 
спрямо основното покритие.

заличава се

Or. de

Изменение 283
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съответните застрахователни 
продукти не покриват 
животозастрахователни рискове или 
свързани с отговорност рискове, освен 
ако това покритие е допълнително 
спрямо основното покритие.

в) съответните застрахователни 
продукти не покриват 
животозастрахователни рискове или 
свързани с отговорност рискове, освен 
ако това покритие е допълнително 
спрямо продукта или предоставената 
услуга, които посредникът предлага 
като основна професионална дейност 
по занятие;

Or. de
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Изменение 284
Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изискванията за регистрация по 
член 3 не се прилагат за 
застрахователните посредници, 
чиято единствена дейност е 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и определяне 
размера на причинените вреди.

заличава се

Or. de

Изменение 285
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За посредниците, за които важат 
разпоредбите на параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, се прилагат 
разпоредбите на глави І, ІІІ, ІV, V, VІІІ и 
ІХ и членове 15 и 16 от настоящата 
директива.

4. За посредниците, за които важат 
разпоредбите на параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, се прилагат 
разпоредбите на глави І, ІІІ, ІV, V, VІІІ и 
ІХ от настоящата директива.

Or. en

Обосновка

The exemptions proposed by the Commission are not without consequence as financial 
services are excluded from the scope of the Consumer Rights Directive (see our comments on 
the IMD2 scope, art. 1) and travel insurances sold online are excluded from the right to 
withdrawal provided by the Directive on Distance Marketing of Financial 
ServicesIntermediaries selling insurances on an ancillary basis have to comply with a limited 
number of IMD provisions. Only Articles 15 and 16 out of chapter VI would apply. This 
would mean that provisions on conflicts of interest and commission transparency (Article 17), 
information on the insurance product (Article 18.4), information conditions (Article 20) and 
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cross-selling (Article 21) would not apply. Regarding consumer protection provisions, this
light regime is not justified as consumers are very often proposed to take out such insurances 
which are not satisfactory both in terms of coverage and information provided to consumers. 
This amendment is based on a proposal from consumer organizations.

Изменение 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За посредниците, за които важат 
разпоредбите на параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, се прилагат 
разпоредбите на глави І, ІІІ, ІV, V, VІІІ и 
ІХ и членове 15 и 16 от настоящата 
директива.

4. За посредниците, за които важат 
разпоредбите на параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, се прилагат 
разпоредбите на глави І, ІІІ, ІV, V, VІІІ и 
ІХ и членове 15, 16, 17 и 18 от 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 287
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки застрахователен или 
презастрахователен посредник, който 
възнамерява за пръв път да извършва 
дейност на територията на друга 
държава членка, упражнявайки 
свободата на предоставяне на услуги, 
представя следната информация на 
компетентния орган на държавата 
членка по произход:

1. Всеки застрахователен или 
презастрахователен посредник, който 
възнамерява за пръв път да извършва 
дейности на територията на друга 
държава членка, упражнявайки 
свободата на предоставяне на услуги 
или свободата на установяване, 
представя следната информация на 
компетентния орган на държавата 
членка по произход и на другата 
държава членка:

Or. en
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Обосновка

Уеднаквява се съдържанието на формулировката в предишната ДЗП, която не следва 
да бъде отслабена в ДЗП 2.

Изменение 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доказателства за професионалните 
си знания и умения.

заличава се

Or. en

Обосновка

Буква д) на практика е без значение, тъй като в съответствие с член 5, параграф 2, 
алинея 2 „когато получава информацията по параграф 1, приемащата държава 
членка приема предишния опит в областта на застрахователното или 
презастрахователното посредничество, който се доказва чрез документ за 
регистрация или за подадена декларация в държавата членка по произход, като 
свидетелство за притежаването на изискваните знания и умения“.

Изменение 289
Werner Langen

Предложение за директива
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Застрахователният или 
презастрахователният посредник 
упражнява дейност по 
застрахователно посредничество 
съгласно свободата на установяване, 
ако:
a) упражнява застрахователно или 
презастрахователно посредничество 
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за притежател на полици или 
кандидат за застраховане, който 
пребивава или е установен в държава 
членка, различна от държавата 
членка по произход на посредника; и
б) всеки покрит риск е в държава 
членка, различна от държавата 
членка по произход на посредника.

Or. de

(Вж. съображение 21a), изменение 8 съответства на Протокола от Люксембург.)

Изменение 290
Werner Langen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Застрахователният или 
презастрахователният посредник 
упражнява дейност по 
застрахователно или 
презастрахователно посредничество 
съгласно свободата на установяване, 
ако поддържа продължаващо 
присъствие в държава членка, 
различна от държавата членка по 
произход.

Or. de

(Вж. също изменение 8 към съображение 21a) свобода на установяване.)

Обосновка

Това допълнение следва да бъде направено с цел разяснение и съответства на 
Протокола от Люксембург.

Изменение 291
Ashley Fox
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Предложение за директива
Член 7 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Всяка държава членка изисква:
а) всеки застрахователен посредник, 
който е юридическо лице, да има 
главно управление в същата държава
членка, в която е неговото седалище и 
действително да извършва дейност 
там;
б) главното управление на всеки 
застрахователен посредник, който не 
е юридическо лице, или на всеки 
застрахователен посредник, който е 
юридическо лице, но по националното 
си право няма седалище, да бъде в 
държавата членка, в която 
действително извършва своята 
стопанската дейност.

Or. en

Обосновка

Посредникът следва да бъде регистриран и да се подчинява на разпоредбите на 
държавата по произход, в която той на практика извършва своята дейност.

Изменение 292
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. С оглед на ефективния надзор на 
застрахователните или 
презастрахователните посредници, 
предоставящи услугите си на 
територията на друга/и държава/и 
членка/и:
i) чрез клон, приемащата държава 
членка отговаря за определянето на 
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минимални изисквания за знания и 
компетентност, приложими по 
отношение на служителите на клон;
ii) упражнявайки свободата за 
предоставяне на услуги, държавата 
членка по произход отговаря за 
определянето на минимални 
изисквания за знания и 
компетентност; приемащите 
държави членки могат да определят 
допълнителни изисквания за знания и 
компетентност; компетентните 
органи на приемащата държава 
членка и държавата членка по 
произход работят в тясно 
сътрудничество с цел ефективен 
надзор и осигуряване на прилагането 
на минималните изисквания за знания 
и компетентност на приемащата 
държава членка; за тази цел те могат 
да си делегират взаимно задачи и 
отговорности.

Or. en

Обосновка

Текстът се основава на становището на Европейския парламент по Директивата за 
ипотечните кредити.

Изменение 293
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато приемащата държава членка 
има основания да смята, че 
застрахователен или презастрахователен 
посредник, който извършва дейност на 
територията ѝ съгласно свободата на 
предоставяне на услуги или чрез място 
на стопанска дейност, не е спазил някое 
от задълженията по настоящата 

3. Когато приемащата държава членка 
има основания да смята, че 
застрахователен или презастрахователен 
посредник, който извършва дейност на 
територията ѝ съгласно свободата на 
предоставяне на услуги или чрез място 
на стопанска дейност, не е спазил някое 
от задълженията по настоящата 
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директива, тя представя констатациите 
си на компетентния орган на държавата 
членка по произход, който взема 
подходящи мерки. Ако въпреки 
мерките, предприети от компетентния 
орган на държавата членка по произход, 
застрахователният или 
презастрахователният посредник 
продължава да действа по начин, който 
несъмнено уврежда интересите на 
потребителите в приемащата държава 
членка или възпрепятства правилното 
функциониране на застрахователните 
или презастрахователните пазари, по 
отношение на застрахователния или 
презастрахователния посредник се 
прилагат следните мерки:

директива, и когато приемащата 
държава членка няма правомощия по 
силата на настоящата директива да 
предприеме действие в отговор на 
подобни нарушения, тя представя 
констатациите си на компетентния 
орган на държавата членка по произход, 
който взема подходящи мерки. Ако 
въпреки мерките, предприети от 
компетентния орган на държавата 
членка по произход, застрахователният 
или презастрахователният посредник 
продължава да действа по начин, който 
несъмнено уврежда интересите на 
потребителите в приемащата държава 
членка или възпрепятства правилното 
функциониране на застрахователните 
или презастрахователните пазари, по 
отношение на застрахователния или 
презастрахователния посредник се 
прилагат следните мерки:

Or. en

Изменение 294
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 295
Werner Langen

Предложение за директива
Член 8 – заглавие



AM\926837BG.doc 129/171 PE504.392v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Професионални и организационни 
изисквания

(Не се отнася до българския текст)

Or. de

Изменение 296
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застрахователните и 
презастрахователните посредници — в 
т.ч. тези, които извършват такова 
посредничество като допълнителна 
дейност, лицата, които извършват 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие, определяне 
размера на причинените вреди и 
изготвяне на експертни оценки във 
връзка със застрахователни 
претенции, както и служителите на 
застрахователните предприятия, които 
извършват застрахователно 
посредничество — са длъжни да 
притежават съответните знания и 
умения, определени от държавата 
членка по произход на посредника или 
предприятието, както и да изпълняват 
задачите и задълженията си адекватно, 
показвайки подходящ професионален 
опит, съответстващ на сложността на 
продуктите, за чиято продажба 
посредничат.

Застрахователните и 
презастрахователните посредници, 
както и служителите на 
застрахователните предприятия, които 
извършват застрахователно 
посредничество, са длъжни да 
притежават съответните знания и 
умения, определени от държавата 
членка по произход на посредника или 
предприятието, както и да изпълняват 
задачите и задълженията си адекватно, 
показвайки подходящ професионален 
опит, съответстващ на сложността на 
продуктите, за чиято продажба 
посредничат.

Or. en
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Изменение 297
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застрахователните и 
презастрахователните посредници — в 
т.ч. тези, които извършват такова 
посредничество като допълнителна 
дейност, лицата, които извършват
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие, определяне 
размера на причинените вреди и 
изготвяне на експертни оценки във 
връзка със застрахователни 
претенции, както и служителите на 
застрахователните предприятия, които 
извършват застрахователно 
посредничество — са длъжни да 
притежават съответните знания и 
умения, определени от държавата 
членка по произход на посредника или 
предприятието, както и да изпълняват 
задачите и задълженията си адекватно, 
показвайки подходящ професионален 
опит, съответстващ на сложността на 
продуктите, за чиято продажба 
посредничат.

Застрахователните и 
презастрахователните посредници — в 
т.ч. тези, които извършват такова 
посредничество като допълнителна 
дейност, лицата, както и служителите на 
застрахователните предприятия, които 
извършват застрахователно 
посредничество — са длъжни да 
притежават съответните знания и 
умения, определени от държавата 
членка по произход на посредника или 
предприятието след консултация с 
ЕОЗППО, както и да изпълняват 
задачите и задълженията си адекватно, 
показвайки подходящ професионален 
опит и компетентност, съответстващ 
на сложността на продуктите, за чиято 
продажба посредничат. Държавите 
членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
застрахователните предприятия 
предлагат на своите служители 
достатъчно и подходящо обучение, за 
да се гарантира спазването на тези 
разпоредби. Държавите членки 
оповестяват критериите, които са 
установили с цел служителите на 
посредниците да отговорят на 
техните изисквания за 
компетентност. Такива критерии 
включват списък с признатите 
квалификации.

Or. en

Обосновка

По отношение на служителите, които предоставят застрахователни полици, трябва 
да се гарантира необходимото достатъчно ниво на квалификация. Отговорност на 
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дружеството трябва да е непрекъснатото обучение и развиване на компетентност. 
Подобна формулировка беше приета от Европейския парламент в предложението на 
Комисията за преработване на Директивата за пазарите на финансови инструменти 
(ДПФИ).

Изменение 298
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застрахователните и 
презастрахователните посредници — в 
т.ч. тези, които извършват такова
посредничество като допълнителна 
дейност, лицата, които извършват 
уреждане на застрахователни претенции 
по занятие, определяне размера на 
причинените вреди и изготвяне на 
експертни оценки във връзка със 
застрахователни претенции, както и 
служителите на застрахователните 
предприятия, които извършват 
застрахователно посредничество — са 
длъжни да притежават съответните 
знания и умения, определени от 
държавата членка по произход на 
посредника или предприятието, както и 
да изпълняват задачите и задълженията 
си адекватно, показвайки подходящ 
професионален опит, съответстващ на 
сложността на продуктите, за чиято 
продажба посредничат.

Застрахователните и 
презастрахователните посредници — в 
т.ч. тези, които извършват такова 
посредничество като допълнителна 
дейност, лицата, които извършват 
уреждане на застрахователни претенции 
по занятие, определяне размера на 
причинените вреди и изготвяне на 
експертни оценки във връзка със 
застрахователни претенции, както и 
служителите на застрахователните 
предприятия, които извършват 
застрахователно посредничество — са 
длъжни да притежават съответните 
знания и умения, определени от 
приемащата държава членка на 
посредника или предприятието, както и 
да изпълняват задачите и задълженията 
си на високо ниво, показвайки ясно
подходящ професионален опит, 
съответстващ на сложността на 
продуктите, за чиято продажба 
посредничат.

Or. en

Изменение 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на застрахователните 
предприятия, които извършват дейности 
по застрахователно посредничество, 
осъвременяват знанията и уменията си 
чрез постоянно професионално 
развитие, за да продължат да изпълняват 
задълженията си на подходящо 
равнище.

Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на застрахователните 
предприятия, които извършват дейности 
по застрахователно посредничество, 
редовно осъвременяват знанията и 
уменията си, в съответствие с 
функцията, която изпълняват, и 
съответния пазар, чрез постоянно 
професионално развитие, за да 
продължат да изпълняват задълженията 
си на подходящо равнище.

За целта държавите членки 
въвеждат механизми за контрол, 
оценка и удостоверяване на знанията 
и уменията чрез независими органи.

Or. en

Изменение 300
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на застрахователните 
предприятия, които извършват дейности 
по застрахователно посредничество, 
осъвременяват знанията и уменията си 
чрез постоянно професионално 
развитие, за да продължат да изпълняват 
задълженията си на подходящо 
равнище.

Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на застрахователните 
предприятия, които извършват дейности 
по застрахователно посредничество, 
осъвременяват знанията и уменията си 
чрез постоянно професионално 
развитие, за да продължат да изпълняват 
задълженията си на подходящо 
равнище. Необходимите условия във 
връзка със знанията и уменията се 
определят от държавата членка в 
съответствие с параграф 8.



AM\926837BG.doc 133/171 PE504.392v01-00

BG

Or. en

Изменение 301
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на застрахователните 
предприятия, които извършват дейности
по застрахователно посредничество, 
осъвременяват знанията и уменията си 
чрез постоянно професионално 
развитие, за да продължат да изпълняват 
задълженията си на подходящо 
равнище.

Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на застрахователните 
предприятия, които извършват дейности 
по застрахователно посредничество, 
осъвременяват знанията и уменията си 
чрез постоянно професионално развитие 
и достатъчно и подходящо обучение, 
за да продължат да изпълняват 
задълженията си на подходящо 
равнище.

Or. en

Изменение 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на застрахователните 
предприятия, които извършват дейности 
по застрахователно посредничество, 
трябва да имат добра репутация. Като 
минимално изискване те трябва да имат 
чисто свидетелство за съдимост или 
друг национален еквивалент във връзка 
с тежки престъпления срещу 
собствеността или други престъпления, 

Застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на застрахователните 
предприятия, които извършват дейности 
по застрахователно посредничество, 
трябва да имат добра репутация. Като 
минимално изискване лицата, 
участващи пряко в търговията или 
продажбата на продукта, трябва да 
имат чисто свидетелство за съдимост 
или друг национален еквивалент във 
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свързани с финансовите дейности, и да 
не са били обявявани в несъстоятелност, 
освен ако правата им са били 
възстановени в съответствие с 
националното законодателство.

връзка с тежки престъпления срещу 
собствеността или други престъпления, 
свързани с финансовите дейности, и да 
не са били обявявани в несъстоятелност, 
освен ако правата им са били 
възстановени в съответствие с 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 303
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на застрахователните 
предприятия, които извършват дейности 
по застрахователно посредничество, 
трябва да имат добра репутация. Като 
минимално изискване те трябва да имат 
чисто свидетелство за съдимост или 
друг национален еквивалент във връзка 
с тежки престъпления срещу 
собствеността или други престъпления, 
свързани с финансовите дейности, и да 
не са били обявявани в несъстоятелност, 
освен ако правата им са били 
възстановени в съответствие с 
националното законодателство.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 304
Werner Langen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователните и 
презастрахователните посредници са 
длъжни да притежават застраховка 
„Професионална отговорност“ за цялата 
територия на Съюза или друга сравнима 
гаранция срещу отговорност за вреди, 
настъпили от проявена професионална 
небрежност, със застрахователна сума 
не по-малко от 1 120 000 EUR за 
претенциите по всяко застрахователно 
събитие и съвкупно 1 680 000 EUR
годишно за претенциите по всички 
застрахователни събития, освен ако 
такава застраховка или сравнима друга 
гаранция вече е осигурена от 
застрахователно предприятие, 
презастрахователно предприятие или 
друго предприятие, за чиято сметка 
действа застрахователният или 
презастрахователен посредник или от 
чието име застрахователният или 
презастрахователен посредник е 
оправомощен да действа, или ако такова 
предприятие е поело пълната 
отговорност за действията на 
посредника.

3. Застрахователните и 
презастрахователните посредници са 
длъжни да притежават застраховка 
„Професионална отговорност“ за цялата 
територия на Съюза или друга сравнима 
гаранция срещу отговорност за вреди, 
настъпили от проявена професионална 
небрежност, със застрахователна сума 
не по-малко от 1 000 000 EUR за 
претенциите по всяко застрахователно 
събитие и съвкупно 2 000 000 EUR
годишно за претенциите по всички 
застрахователни събития, освен ако 
такава застраховка или сравнима друга 
гаранция вече е осигурена от 
застрахователно предприятие, 
презастрахователно предприятие или 
друго предприятие, за чиято сметка 
действа застрахователният или 
презастрахователен посредник или от 
чието име застрахователният или 
презастрахователен посредник е 
оправомощен да действа, или ако такова 
предприятие е поело пълната 
отговорност за действията на 
посредника.

(„Гаранция“ се отнася до немската 
версия.)

Or. de

Изменение 305
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователните и 
презастрахователните посредници са 
длъжни да притежават застраховка 
„Професионална отговорност“ за цялата 

3. Застрахователните и 
презастрахователните посредници са 
длъжни да притежават застраховка 
„Професионална отговорност“ за цялата 
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територия на Съюза или друга сравнима 
гаранция срещу отговорност за вреди, 
настъпили от проявена професионална 
небрежност, със застрахователна сума 
не по-малко от 1 120 000 EUR за 
претенциите по всяко застрахователно 
събитие и съвкупно 1 680 000 EUR
годишно за претенциите по всички 
застрахователни събития, освен ако 
такава застраховка или сравнима друга 
гаранция вече е осигурена от 
застрахователно предприятие, 
презастрахователно предприятие или 
друго предприятие, за чиято сметка 
действа застрахователният или 
презастрахователен посредник или от 
чието име застрахователният или 
презастрахователен посредник е 
оправомощен да действа, или ако такова 
предприятие е поело пълната 
отговорност за действията на 
посредника.

територия на Съюза или друга сравнима 
гаранция срещу отговорност за вреди, 
настъпили от проявена професионална 
небрежност, със застрахователна сума 
не по-малко от 1 000 000 EUR за 
претенциите по всяко застрахователно 
събитие и съвкупно 1 500 000 EUR
годишно за претенциите по всички 
застрахователни събития, освен ако 
такава застраховка или сравнима друга 
гаранция вече е осигурена от 
застрахователно предприятие, 
презастрахователно предприятие или 
друго предприятие, за чиято сметка 
действа застрахователният или 
презастрахователен посредник или от 
чието име застрахователният или 
презастрахователен посредник е 
оправомощен да действа, или ако такова 
предприятие е поело пълната 
отговорност за действията на 
посредника.

Or. en

Обосновка

Предложеното увеличаване на застраховката за професионална отговорност 
изглежда необосновано. Настоящият й размер и без това е достатъчно висок, така 
че потребителите да са адекватно защитени. Колкото по-висока е застраховката, 
толкова по-висока ще бъде цената на полицата. Застрахователните посредници са 
единствената професионална група, принуждавана да има толкова висока гаранция за 
покриване на задължения.

Изменение 306
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 8 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумите по параграфи 3 и 4 подлежат на 
редовно преразглеждане от страна на
ЕОЗППО, за да бъдат отчитани 
измененията на европейския индекс на 

Сумите по параграф 3 подлежат на 
редовно преразглеждане от страна на 
ЕОЗППО, за да бъдат отчитани 
измененията на европейския индекс на 
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потребителските цени, публикуван от 
Евростат. Първият преглед се извършва 
пет години след влизането в сила на 
настоящата директива, а последващите 
прегледи — на всеки пет години от 
датата на предходния преглед.

потребителските цени, публикуван от 
Евростат. Първият преглед се извършва 
пет години след влизането в сила на 
настоящата директива, а последващите 
прегледи — на всеки пет години от 
датата на предходния преглед.

Or. en

Изменение 307
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 8 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО разработва проекти на 
регулаторни стандарти, с които 
базовите суми в евро по параграфи 3 и 
4 се изменят с процентното 
изменение на споменатия индекс за 
периода от влизането на настоящата 
директива в сила до датата на първия 
преглед или от датата на последния 
преглед до датата на следващия 
преглед и се закръгляват нагоре с 
точност до цяло число.

заличава се

Or. en

Изменение 308
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 8 – параграф 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
посочените проекти на регулаторни 
технически стандарти пет години 
след влизането на настоящата 
директива в сила и последващите 

заличава се
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прегледи на всеки пет години от 
датата на предходния преглед.

Or. en

Изменение 309
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 8 – параграф 7 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

заличава се

Or. en

Изменение 310
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 8 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
определя следното:

заличава се

а) понятието за подходящи знания и 
умения на посредника във връзка с 
извършването на застрахователно 
посредничество с клиентите му 
съгласно параграф 1 от настоящия 
член;
б) подходящи критерии за 
установяване на равнището на 
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професионална квалификация, опит и 
умения, изисквани за извършване на 
застрахователно посредничество;
в) действията, които може 
основателно да се очаква да 
предприемат застрахователните 
посредници и застрахователните 
предприятия, за да осъвременяват 
знанията и уменията си чрез 
постоянно професионално развитие с 
цел да изпълняват задълженията си 
на подходящо равнище.

Or. en

Изменение 311
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 8 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
определя следното:

заличава се

а) понятието за подходящи знания и 
умения на посредника във връзка с 
извършването на застрахователно 
посредничество с клиентите му 
съгласно параграф 1 от настоящия 
член;
б) подходящи критерии за 
установяване на равнището на 
професионална квалификация, опит и 
умения, изисквани за извършване на 
застрахователно посредничество;
в) действията, които може 
основателно да се очаква да 
предприемат застрахователните 
посредници и застрахователните 
предприятия, за да осъвременяват 
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знанията и уменията си чрез 
постоянно професионално развитие с 
цел да изпълняват задълженията си 
на подходящо равнище.

Or. en

Изменение 312
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 8 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
определя следното:

заличава се

а) понятието за подходящи знания и 
умения на посредника във връзка с 
извършването на застрахователно 
посредничество с клиентите му 
съгласно параграф 1 от настоящия 
член;
б) подходящи критерии за 
установяване на равнището на 
професионална квалификация, опит и 
умения, изисквани за извършване на 
застрахователно посредничество;
в) действията, които може 
основателно да се очаква да 
предприемат застрахователните 
посредници и застрахователните 
предприятия, за да осъвременяват 
знанията и уменията си чрез 
постоянно професионално развитие с 
цел да изпълняват задълженията си 
на подходящо равнище.

Or. en
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Изменение 313
Nils Torvalds

Предложение за директива
Член 8 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
определя следното:

заличава се

а) понятието за подходящи знания и 
умения на посредника във връзка с 
извършването на застрахователно 
посредничество с клиентите му 
съгласно параграф 1 от настоящия 
член;
б) подходящи критерии за 
установяване на равнището на 
професионална квалификация, опит и 
умения, изисквани за извършване на 
застрахователно посредничество;
в) действията, които може 
основателно да се очаква да 
предприемат застрахователните 
посредници и застрахователните 
предприятия, за да осъвременяват 
знанията и уменията си чрез 
постоянно професионално развитие с 
цел да изпълняват задълженията си 
на подходящо равнище.

Or. en

Изменение 314
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 8 – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 8. Държавите членки определят
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правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
определя следното:

следното:

Or. en

Изменение 315
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 8 – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
определя следното:

8. ЕОЗППО разработва проекти на 
регулаторни стандарти за определяне 
на следното:

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да се установят ефективни минимални стандарти за 
квалификацията на застрахователните посредници. То е от решаващо значение, тъй 
като държавите членки няма да са склонни да признават трансгранично 
стандартите, които са твърде занижени. Ето защо само подходящите стандарти за 
квалификациите ще насърчат трансграничните дейности и съответно единния пазар. 
ЕОЗППО е институцията, която ще се справи най-ефективно с подобни технически 
въпроси.

Изменение 316
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 8 – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 

8. ЕОЗППО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти. 
Тези регулаторни технически
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член 33. В тези делегирани актове се 
определя следното:

стандарти определят следното:

Or. en

Изменение 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) понятието за подходящи знания и 
умения на посредника във връзка с 
извършването на застрахователно 
посредничество с клиентите му 
съгласно параграф 1 от настоящия член;

а) понятието за подходящи знания и 
умения на посредника и на 
служителите на застрахователните 
предприятия във връзка с 
извършването на застрахователно 
посредничество с клиентите му 
съгласно параграф 1 от настоящия член;

Or. en

Изменение 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 8 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) действията, които може основателно 
да се очаква да предприемат 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия, за да 
осъвременяват знанията и уменията си 
чрез постоянно професионално развитие 
с цел да изпълняват задълженията си на 
подходящо равнище.

в) действията, които може основателно 
да се очаква да предприемат 
застрахователните посредници и 
служителите на застрахователните 
предприятия, за да осъвременяват 
знанията и уменията си чрез постоянно 
професионално развитие с цел да 
изпълняват задълженията си на 
подходящо равнище.

Or. en
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Изменение 319
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 8 – параграф 8 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) понятието за добра репутация за 
целите на параграф 2

Or. en

Обосновка

Поради комплексния характер на повечето застрахователни продукти и потенциално 
значителните отрицателни последствия от предоставен лош съвет, от решаващо 
значение за насърчаване на ефективността на пазара на застрахователното 
посредничество е наличието на ефективно определение за добра репутация.

Изменение 320
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 8 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до [...]*.
На Комисията се предоставят 
правомощия да приема регулаторните 
технически стандарти съгласно 
членове 10—14 от Регламент (ЕО) 
№ 1094/2010.
____________
*ОВ, моля, въведете дата: 18 месеца 
от датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en
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Изменение 321
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка, която планира 
да прилага и която прилага разпоредби, 
уреждащи дейността на 
застрахователните посредници и 
продажбата на застрахователни 
продукти, като допълнение към 
разпоредбите на настоящата директива, 
гарантира, че произтичащата от тези 
разпоредби административна 
тежест е съразмерна спрямо целта за 
защита на потребителите. 
Държавата членка продължава да 
наблюдава действието на тези 
разпоредби, за да осигури запазването 
на посочената съразмерност.

2. Настоящата директива не 
възпрепятства държавите членки да 
запазят или да приемат по-строги 
разпоредби. Всяка държава членка, 
която планира да прилага и която 
прилага разпоредби, уреждащи 
дейността на застрахователните 
посредници и продажбата на 
застрахователни продукти, като 
допълнение към разпоредбите на 
настоящата директива, гарантира, че те 
съответстват на правото на Съюза. 
Държавата членка продължава да 
наблюдава действието на тези 
разпоредби, за да осигури запазването 
на посочената съразмерност.

Or. en

Обосновка

Подкрепяме признаването на принципа, че държавите членки могат да прилагат 
допълнителни спрямо определените в настоящата директива разпоредби. Несъмнено 
подобни разпоредби следва да съответстват на правото на Съюза. Не смятаме обаче 
за необходимо повторното позоваване на правото на Съюза в настоящата директива, 
тъй като това може да доведе до непоследователност и объркване.

Изменение 322
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органите, посочени в параграф 1, са 
или публични органи, или организации, 
признати съгласно националното 

2. Органите, посочени в параграф 1, са 
или публични органи, или организации, 
признати съгласно националното 
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законодателство или от публичните 
органи, оправомощени изрично за тази 
цел по националното законодателство. 
Тези органи не могат да бъдат 
застрахователни или 
презастрахователни предприятия.

законодателство или от публичните 
органи, оправомощени изрично за тази 
цел по националното законодателство.
Тези органи не могат да бъдат 
застрахователни или 
презастрахователни предприятия или 
асоциации, към чиито членове се 
числят пряко или непряко 
застрахователни или 
презастрахователни предприятия 
или застрахователни или 
презастрахователни посредници.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели да се избегне конфликтът на интереси между 
застрахователните и презастрахователните посредници и техните надзорни органи, 
като по този начин се засилват качеството на обслужването и пазарната 
ефективност. Настоящото изменение е по предложение от Европейското бюро на 
съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Тези правомощия включват най-
малкото:
а) правото на достъп до документи 
от всякакъв вид, които биха били 
важни за изпълнението на 
надзорните задължения, и 
получаването на копие от тях;
б) правото да изискват информация 
от всяко лице, а ако е необходимо —
призоваване и разпитване на лице с 
цел получаване на информацията;
в) правото да извършват проверки на 
място, включително тайни.
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Or. en

Изменение 324
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Правомощията, посочени в 
параграф 3, се упражняват в 
съответствие с националното право 
и включват най-малкото:
а) правото на достъп до документи 
от всякакъв вид, които биха били 
важни за изпълнението на 
надзорните задължения, и 
получаването на копие от тях; 
правото да изискват информация от 
всяко лице, а ако е необходимо —
призоваване и разпитване на лице с 
цел получаване на информацията;
в) правото да извършват проверки на 
място;
г) правото да извършват тайно 
пазаруване;
д) правото да поискат временна 
забрана на професионална дейност;
е) правото да изискват от 
застрахователните предприятия да 
предоставят информация;
ж) правото да отнасят въпроси за 
наказателно преследване;
з) правото да разрешават на одитори 
или експерти да извършват проверки 
или разследвания.

Or. en
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Обосновка

Правомощията на компетентните органи следва да бъдат описани по-добре, за да се 
гарантира, че компетентните органи във всички държави членки имат 
правомощията, необходими за изпълнение на задълженията, предвидени в ДЗП, а 
именно надзор на спазването на включените правила за осъществяване на стопанска 
дейност. Настоящото изменение е по предложение от Европейското бюро на 
съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение 325
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Компетентните органи създават 
уебсайт за сравняване на 
застрахователните продукти. Тези 
уебсайтове предоставят информация 
относно ключовите характеристики 
на застрахователните продукти и 
всички разходи по сключването на 
договорите. За този уебсайт ЕОЗППО 
разработва проекти на технически 
стандарти за изпълнение относно 
стандартите за обявяването на 
информация за характеристиките на 
застрахователните продукти, 
разходите по сключването на 
договорите и сравняването на 
продуктите. Този уебсайт се 
финансира независимо чрез вноски от 
застрахователните посредници и 
застрахователните или свързаните 
предприятия.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да установи финансово независим уебсайт, който 
да служи като платформа за информация и сравняване на застраховките с цел 
насърчаване на прозрачността. Настоящото изменение е по предложение от 
Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC).
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Изменение 326
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни 
клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
съществуващите вече организации. 
Освен това държавите членки 
гарантират, че всички 
застрахователни предприятия и 
застрахователни посредници 
участват в процедурите за 
извънсъдебно решаване на спорове, 
когато са спазени следните условия:

заличава се

а) процедурата води до решения, 
които не са обвързващи;
б) срокът за завеждане на съдебно 
дело за решаване на спора се спира, 
докато трае процедурата за 
алтернативно решаване на спора;
в) погасителната давност на иска 
спира да тече за времетраенето на 
процедурата;
г) процедурата е безплатна или 
разходите за нея са умерени;
д) страните имат достъп до 
процедурата не само по електронен 
път;
е) в изключителни случаи са 
възможни временни мерки, ако 
спешността на ситуацията го 
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изисква. 

Or. en

Изменение 327
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни 
клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
съществуващите вече организации. 
Освен това държавите членки 
гарантират, че всички застрахователни 
предприятия и застрахователни 
посредници участват в процедурите за 
извънсъдебно решаване на спорове, 
когато са спазени следните условия:

1. В съответствие с Директивата за 
алтернативното решаване на спорове 
(№ ХХХ) и Регламента за онлайн 
решаването на спорове (№ ХХХ)
държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни 
клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
съществуващите вече организации. 
Освен това държавите членки 
гарантират, че всички застрахователни 
предприятия и застрахователни 
посредници участват в процедурите за 
извънсъдебно решаване на спорове, 
когато са спазени следните условия:

Or. en

Обосновка

В случая на алтернативно решаване на спорове разпоредбите на Европейския 
парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО следва да са 
обвързващи за настоящата директива.
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Изменение 328
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни 
клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
съществуващите вече организации. 
Освен това държавите членки 
гарантират, че всички 
застрахователни предприятия и
застрахователни посредници участват 
в процедурите за извънсъдебно 
решаване на спорове, когато са спазени
следните условия:

1. Държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни 
клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
съществуващите вече организации. 
Освен това държавите членки 
гарантират, че застрахователните
предприятия и застрахователните
посредници могат да участват в 
процедурите за извънсъдебно решаване 
на спорове, при спазване на следните 
условия:

Or. pl

Обосновка

Задължаването на застрахователните дружества и застрахователните посредници 
да участват в извънсъдебни процедури за решаване на спорове нарушава свободата на 
провеждане на стопанска дейност. Арбитражът, по своята същност, трябва да бъде 
доброволен и да е предмет на съгласието на двете страни.

Изменение 329
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурата води до решения, заличава се
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които не са обвързващи;

Or. en

Обосновка

В Обединеното кралство, Дания и Норвегия (ЕИП) решенията са обвързващи за 
сектора, но не и за потребителя, а предложението в буква а) ще доведе до намаляване 
на установените права на потребителите в тези страни.

Изменение 330
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурата води до решения, които 
не са обвързващи;

а) процедурата води до решения, които 
при изрично поискване могат да 
бъдат обвързващи за посредника и/или 
застрахователното предприятие и 
клиента;

Or. en

Обосновка

Предимството при алтернативното решаване на спорове е да се предостави на 
посредника и на непрофесионалния клиент ефективна по отношение на времето и 
разходите система за решаване на спорове, която допълнително да облекчава 
националните юрисдикции. Така че решението следва да се остави на избора на 
участниците.

Изменение 331
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурата води до решения, които 
не са обвързващи;

а) процедурата води до решения, които 
са обвързващи за застрахователното 
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предприятие или за посредника.

Or. en

Изменение 332
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) срокът за завеждане на съдебно 
дело за решаване на спора се спира, 
докато трае процедурата за 
алтернативно решаване на спора;

заличава се

Or. en

Изменение 333
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) погасителната давност на иска 
спира да тече за времетраенето на 
процедурата;

заличава се

Or. en

Изменение 334
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) процедурата е безплатна или заличава се
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разходите за нея са умерени;

Or. en

Изменение 335
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) страните имат достъп до 
процедурата не само по електронен 
път;

заличава се

Or. en

Изменение 336
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в изключителни случаи са 
възможни временни мерки, ако 
спешността на ситуацията го 
изисква. 

заличава се

Or. en

Изменение 337
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки осигуряват 
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създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни 
клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
съществуващите вече организации. 
Това трябва да става в съответствие 
със съществуващото 
законодателство на ЕС в областта 
на АРС.
Когато клиент инициира процедура за 
алтернативно разрешаване на 
спорове, предвидена в националното 
законодателство, срещу 
застрахователен посредник или 
застрахователно предприятие по 
отношение на спор във връзка с права 
и задължения по настоящата 
директива, от застрахователния 
посредник или застрахователното 
предприятие се изисква да вземе 
участие в тази процедура.
За целите на прилагането на 
настоящата директива 
компетентните органи си 
сътрудничат един с друг и с лицата, 
отговарящи за посочените по-горе 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване по извънсъдебен път, 
доколкото това се позволява от 
директивите или регламентите на 
ЕС, които са в сила.

Or. en

Изменение 338
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че застрахователните посредници, 
установени на тяхна територия, 
информират потребителите 
относно наименованието, адреса и 
уебсайта на структурите за АРС, в 
чийто обхват попадат и които са 
компетентни да разглеждат 
евентуални спорове между тях и 
потребителите.
Застрахователни посредници в 
рамките на Съюза, участващи в 
онлайн и трансгранични онлайн 
продажби, информират 
потребителите относно 
платформата за ОРС, ако е 
приложимо, както и за техния 
електронен адрес. Тази информация 
следва да бъде лесно, пряко, видно и 
непрекъснато достъпна на уебсайта 
на застрахователния посредник и в 
случай че офертата е направена чрез 
електронната поща или друго 
текстово съобщение, предавано чрез 
електронни средства, тази 
информация се съдържа във 
въпросното съобщение. Сред тази 
информация се съдържа електронна 
връзка към началната страница на 
платформата за ОРС. 
Застрахователните посредници 
информират също така 
потребителите относно 
платформата за ОРС, когато 
потребителят подаде жалба до 
застрахователния посредник, или до 
омбудсман на дружество.

Or. en

Изменение 339
Catherine Stihler
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Предложение за директива
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Когато клиент е инициирал процедура 
за алтернативно разрешаване на 
спорове, предвидена в националното 
законодателство, срещу 
застрахователен посредник или 
застрахователно предприятие по 
отношение на спор във връзка с права 
и задължения по настоящата 
директива, от застрахователния 
посредник или застрахователното 
предприятие се изисква да вземе 
участие в тази процедура. 
За целите на прилагането на 
настоящата директива 
компетентните органи си 
сътрудничат един с друг и с лицата, 
отговарящи за посочената по-горе 
процедура за подаване на жалби и 
обезщетяване по извънсъдебен път, 
доколкото това се позволява от 
директивите или регламентите на 
ЕС, които са в сила. 

Or. en

Изменение 340
Werner Langen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия и 
посредници използват 
застрахователните и 

Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия и 
посредници използват 
застрахователните и 
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презастрахователните посреднически 
услуги само на регистрирани 
застрахователни и презастрахователни 
посредници или на лицата по член 1, 
параграф 2, или на лицата, които са 
изпълнили процедурата по 
деклариране по член 4.

презастрахователните посреднически 
услуги само на регистрирани 
застрахователни и презастрахователни 
посредници или на лицата по член 1, 
параграф 2.

При това става дума за 
застрахователни и 
презастрахователни услуги, 
предоставяни във връзка с рискове и 
задължения, които са разположени 
или са били поети в рамките на 
Съюза.

Or. de

(член 1, параграф 3)

Обосновка

Разясняване. Трябва да съществува възможност застрахователните посредници да 
могат да работят в рамките на международно сътрудничество, за да могат да 
застраховат клиенти, осъществяващи международна дейност.

Изменение 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия и 
посредници използват 
застрахователните и 
презастрахователните посреднически 
услуги само на регистрирани 
застрахователни и презастрахователни 
посредници или на лицата по член 1,
параграф 2, или на лицата, които са 
изпълнили процедурата по 
деклариране по член 4.

Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия и 
посредници използват 
застрахователните и 
презастрахователните посреднически 
услуги само на регистрирани 
застрахователни и презастрахователни 
посредници и/или на лицата по член 1,
параграф 2.
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Or. en

Обосновка

Член 4 беше заличен, поради което това изменение е необходимо, за да се запази 
логиката в текста.

Изменение 342
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия и 
посредници използват 
застрахователните и 
презастрахователните посреднически 
услуги само на регистрирани 
застрахователни и презастрахователни 
посредници или на лицата по член 1, 
параграф 2, или на лицата, които са 
изпълнили процедурата по 
деклариране по член 4.

Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия и 
посредници използват 
застрахователните и 
презастрахователните посреднически 
услуги само на регистрирани 
застрахователни и презастрахователни 
посредници или на лицата по член 1, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 343
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия и 
посредници използват 
застрахователните и 
презастрахователните посреднически 
услуги само на регистрирани 

Държавите членки гарантират, че 
когато използват услугите на
застрахователните или 
презастрахователните посредници, 
установени в ЕС, застрахователните
и презастрахователните предприятия и 
посредници използват 
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застрахователни и презастрахователни 
посредници или на лицата по член 1, 
параграф 2, или на лицата, които са 
изпълнили процедурата по деклариране 
по член 4.

застрахователните и 
презастрахователните посреднически 
услуги само на регистрирани 
застрахователни и презастрахователни 
посредници или на лицата по член 1, 
параграф 2, или на лицата, които са 
изпълнили процедурата по деклариране 
по член 4.

Or. en

Обосновка

Текстът на Комисията трябва да се промени, за да не изключва международните 
дейности на европейските посредници.

Изменение 344
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
действат честно, справедливо и 
професионално, отчитайки максимално
интересите на клиентите си, когато 
извършват застрахователно 
посредничество със или за клиенти.

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
действат честно, справедливо и 
професионално, отчитайки интересите 
на клиентите си, когато извършват 
застрахователно посредничество със 
или за клиенти.

Or. en

Изменение 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от (Не се отнася до българския текст)
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застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
действат честно, справедливо и 
професионално, отчитайки максимално 
интересите на клиентите си, когато 
извършват застрахователно 
посредничество със или за клиенти.

Or. de

Изменение 346
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
действат честно, справедливо и 
професионално, отчитайки максимално 
интересите на клиентите си, когато 
извършват застрахователно 
посредничество със или за клиенти.

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
действат винаги честно, справедливо и 
професионално, отчитайки максимално 
интересите на клиентите си, когато 
извършват застрахователно 
посредничество със или за клиенти.

Or. en

Изменение 347
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
определя изискването, посочено в 
параграф 1.
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Or. en

Обосновка

Предложените делегирани актове позволяват да се определят правилата за 
осъществяването на стопанска дейност за застрахователните посредници, като 
така се увеличава регулаторната ефективност.

Изменение 348
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки гарантират, 
че когато застрахователните 
предприятия разработват 
застрахователни и инвестиционни 
застрахователни продукти за 
продажба на професионални или 
непрофесионални клиенти, тези 
продукти са разработени така, че да 
отговорят на нуждите на даден 
целеви пазар в рамките на 
съответната категория клиенти.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да насърчи подходящите продукти и съгласува 
ДПФИ 2 с ДЗП 2.

Изменение 349
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Държавите членки гарантират, че 
застрахователните предприятия 
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предприемат разумни мерки за 
гарантиране, че всеки инвестиционен 
застрахователен продукт се продава 
и разпространява сред клиентите от 
целевата група и че търговските цели 
и вътрешните схеми за 
възнаграждение или стимулиране не 
насърчават маркетинга и 
разпространението на продукта 
извън целевата група.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да насърчи подходящите застрахователни 
продукти и съгласува ДЗП 2 с ДПФИ.

Изменение 350
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Държавите членки изискват от 
инвестиционните посредници, които 
разработват инвестиционни 
застрахователни продукти за 
професионални или непрофесионални 
клиенти, да предоставят 
информация на трети страни, 
действащи като посредници на 
съответния целеви пазар на 
продукта.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение съгласува ДЗП 2 с ДПФИ 2.
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Изменение 351
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Държавите членки гарантират, 
че начинът, по който 
застрахователно предприятие плаща 
на своите служители, назначените 
представители или други посредници, 
не пречи на придържането към 
задължението за действие в най-
добрия интерес на клиентите. 
Държавите членки гарантират, че 
когато служителите предоставят 
консултации относно 
застрахователни или инвестиционни 
застрахователни продукти, 
предлагат ги или ги продават на 
непрофесионални клиенти, 
структурите за възнаграждение на 
участващите служители не 
накърняват способността им да 
дават обективни препоръки.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да съгласува ДЗП 2 с ДПФИ 2.

Изменение 352
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка информация, включително 
маркетингови съобщения, предавана от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие на 

2. Всяка информация, включително 
маркетингови съобщения, предавана от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие на 
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клиенти или потенциални клиенти, 
трябва да е вярна и ясна и да не е 
подвеждаща. Маркетинговите 
съобщения трябва да са ясно означени 
като такива.

клиенти или потенциални клиенти, 
трябва да е вярна и ясна и да не е 
подвеждаща. Маркетинговите 
съобщения трябва винаги да са ясно 
означени като такива.

Or. en

Изменение 353
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че застрахователните предприятия 
обявяват информация относно успеха 
на исковете на клиентите. Поради 
това за всеки вид полица тези 
осигурителни предприятия обявяват: 
(1) колко иска са изплатени, (2) колко 
е средно изплатената сума на премия 
и (3) средното време от 
предявяването на иска до 
изплащането. Застрахователните 
посредници предоставят тази 
информация на клиента преди 
сключването на всеки 
застрахователен договор. ЕОЗППО 
разработва проект на технически 
стандарт за изпълнение относно 
измерването и обявяването на 
информация за исковете на 
клиентите съгласно настоящия член.

Or. en

Обосновка

Едно от честите оплаквания от притежателите на застрахователни полици е, че 
когато предявят иск, те разбират или че покритието не е в размера, който са 
предполагали, или че изплатената сума ще бъде много по-малка, отколкото са 
предполагали, или пък че трябва да чакат доста по-дълго време, отколкото са 
очаквали. Неотдавнашният скандал в Обединеното кралство със схемата за защита 
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на плащанията се отнасяше до полици, които са били продавани често без изричното 
съгласие на клиента, и когато същият е предявявал своето обезщетение, често е 
установявал, че няма право на такова. Ето защо следва да се обявява информация, 
посочваща вероятността за успешно изплащане на иска на притежателя на 
полицата.

Изменение 354
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Чрез кратко стандартизирано 
съобщение посредниците обявяват, че 
преди сключването на 
застрахователен договор са проверили 
дали клиентът вече не е закупил 
подходящ продукт за първоначално 
установените от посредника нужди.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да се пребори с проблема със свръхзастраховането. Приносът за 
него е на професор Schwintowski (Хумболтов университет – Берлин).

Изменение 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) преди сключването на 
застрахователен договор всеки 
застрахователен посредник — в т.ч. 
обвързаните — обявява следното пред 
клиентите си:

а) преди сключването на 
застрахователен договор, или ако има 
съществена промяна в данните, 
свързани с посредника, след 
сключването на застрахователен 
договор, всеки застрахователен 
посредник — в т.ч. обвързаните —



AM\926837BG.doc 167/171 PE504.392v01-00

BG

обявява следното пред клиентите си:

Or. en

Обосновка

Налага се да се разграничат два случая: може да има промени в данните за 
посредника, а също така в подробностите на застрахователния договор. 
Застрахователният посредник следва също да предостави информация на клиента, 
ако има промени в данните, свързани с посредника.

Изменение 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали предоставя съвети във връзка с 
продаваните застрахователни продукти;

ii) дали предлага или предоставя съвети 
във връзка с продаваните 
застрахователни продукти и какво е 
естеството на тези съвети;

Or. en

Изменение 357
Peter Simon

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали предоставя съвети във връзка с 
продаваните застрахователни продукти;

ii) дали или какви съвети предоставя
във връзка с продаваните 
застрахователни продукти;

Or. de

Изменение 358
Jean-Paul Gauzès
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали предоставя съвети във връзка с 
продаваните застрахователни продукти;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 359
Peter Simon

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) дали представлява клиента или 
действа от името и за сметка на 
застрахователно предприятие;

v) дали, когато извършва 
застрахователно посредничество,
представлява клиента или действа от 
името и за сметка на застрахователно 
предприятие;

Or. de

Изменение 360
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а) – подточка vа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vа) дали застрахователният 
посредник или застрахователно 
предприятие изплаща 
възнаграждение на служители или 
договорно нает персонал, назначени 
представители или други 
застрахователни посредници и че 
това не пречи на придържането към 
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задължението за действие в най-
добрия интерес на клиента.

Or. en

Изменение 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) преди сключването на 
застрахователен договор всяко 
застрахователно предприятие 
обявява следното пред клиентите си:

заличава се

i) идентификационните данни и 
адреса си, както и факта, че е 
застрахователно предприятие;
ii) дали предоставя съвети във връзка 
с продаваните застрахователни 
продукти;
iii) процедурите по член 12 за подаване 
на жалби от клиенти и други 
заинтересувани страни срещу 
застрахователни предприятия и 
извънсъдебните процедури за подаване 
на жалби и обезщетяване по член 13.

Or. en

Обосновка

Членове 183 и 185 от директивата „Платежоспособност ІІ“ изискват 
застрахователните предприятия да обявяват една и съща информация пред 
клиентите си.

Изменение 362
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) чрез кратко стандартизирано 
съобщение посредниците обявяват 
дали използват ИТ програма за 
сравняване на съществуващите 
застрахователни продукти, както и 
на техните характеристики, премии 
и включените разходи; ако 
посредникът използва ИТ програма за 
преглед и сравнение, то това също се 
обявява чрез кратко стандартизирано 
съобщение.

Or. en

Обосновка

This amendment is based on a contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-University 
of Berlin). The use of an IT programme to compare and sort out insurance products would 
promote competition among insurance providers and thereby increase the quality of products 
and advice. The insurance market provides manifold products. Likewise, an insurance 
intermediary can hardly find the most appropriate and cost-effective of the products available 
on the market for his customer, without using an appropriate IT tool. Until now, 
intermediaries have clearly seemed to shy back from the modest costs involved in the use of 
these software systems and prefer to rely on the traditional products which they have always 
sold. Moreover, intermediaries have had difficulties in replacing traditional products, even 
though a more appropriate product may be available on the market. This is because the 
products already recommended in the past tend to be linked higher commissions for 
intermediaries than newly available products.

Изменение 363
Peter Simon

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали предоставя съвети във връзка с 
продаваните застрахователни продукти;

ii) дали или какви съвети предоставя
във връзка с продаваните 
застрахователни продукти;

Or. de
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Изменение 364
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали предоставя съвети във връзка с 
продаваните застрахователни продукти;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr


