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Pozměňovací návrh 110
Olle Schmidt

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na legislativní usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 
5. července 2011 o návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou 
se mění směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 97/9/ES o systémech 
pro odškodnění investorů 
(COM(2010)0371 – C7-0174/2010 –
2010/0199(COD) – Schmidtova zpráva),

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Olle Schmidt

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 4 b (nové)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svůj postoj ze dne 
16. února 2012 k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
o systémech pojištění vkladů 
(přepracované znění)1,
_______________
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0049

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Protože hlavním cílem a předmětem 
tohoto návrhu je harmonizace 
vnitrostátních předpisů týkajících se 
zmíněných oblastí, měl by být návrh 
založen na čl. 53 odst. 1 a článku 62 
Smlouvy o fungování EU. Forma směrnice 
je vhodná k tomu, aby bylo případně 
možno přizpůsobit prováděcí ustanovení 
v oblastech, kterých se tato směrnice týká, 
specifickým vlastnostem konkrétního trhu 
a právního systému v jednotlivých 
členských státech. Účelem této směrnice 
by také měla být koordinace vnitrostátních 
pravidel týkajících se přístupu k činnosti 
zprostředkování pojištění či zajištění 
včetně profesionální správy pojistných 
událostí a likvidace škod, a proto je 
založena na čl. 53 odst. 1 smlouvy. Navíc 
vzhledem k tomu, že v tomto odvětví jsou 
služby poskytovány po celé Unii, je tato 
směrnice rovněž založena na článku 62 
smlouvy.

(2) Protože hlavním cílem a předmětem 
tohoto návrhu je harmonizace 
vnitrostátních předpisů týkajících se 
zmíněných oblastí, měl by být návrh 
založen na čl. 53 odst. 1 a článku 62 
Smlouvy o fungování EU. Forma směrnice 
je vhodná k tomu, aby bylo případně 
možno přizpůsobit prováděcí ustanovení 
v oblastech, kterých se tato směrnice týká, 
specifickým vlastnostem konkrétního trhu 
a právního systému v jednotlivých 
členských státech. Účelem této směrnice 
by také měla být koordinace vnitrostátních 
pravidel týkajících se přístupu k činnosti 
zprostředkování pojištění či zajištění, 
a proto je založena na čl. 53 odst. 1 
smlouvy. Navíc vzhledem k tomu, 
že v tomto odvětví jsou služby 
poskytovány po celé Unii, je tato směrnice 
rovněž založena na článku 62 smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány již z regulačního hlediska řídí tuto činnost, pokud jde provozována jménem 
pojistitele. Není proto nutné podobné společnosti zvlášť regulovat. Neexistují důkazy o tom, 
že by náklady na to, aby se tyto společnosti dostaly do působnosti dané směrnice (tj. náklady, 
které budou nakonec přeneseny na zákazníka), byly vyváženy přínosem z hlediska ochrany 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 113
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pojistné produkty mohou distribuovat 
různé typy osob nebo institucí, jako jsou 

(4) Pojistné produkty mohou distribuovat 
různé typy osob nebo institucí, jako jsou 
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agenti, makléři a provozovatelé 
„bancassurance“ , pojišťovny, cestovní 
kanceláře a půjčovny automobilů . Stejné 
zacházení s hospodářskými subjekty 
a ochrana spotřebitele vyžadují, aby se tato 
směrnice vztahovala na veškeré tyto osoby 
a instituce.

agenti, makléři a provozovatelé 
„bancassurance“. Stejné zacházení 
s hospodářskými subjekty a ochrana 
spotřebitele vyžadují, aby se tato směrnice 
vztahovala na veškeré tyto osoby 
a instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pojistné produkty mohou distribuovat 
různé typy osob nebo institucí, jako jsou 
agenti, makléři a provozovatelé 
„bancassurance“ , pojišťovny, cestovní 
kanceláře a půjčovny automobilů . Stejné
zacházení s hospodářskými subjekty 
a ochrana spotřebitele vyžadují, aby se tato 
směrnice vztahovala na veškeré tyto osoby 
a instituce.

(4) Pojistné produkty mohou distribuovat 
různé typy osob nebo institucí, jako jsou 
agenti, makléři a provozovatelé 
„bancassurance“, pojišťovny, cestovní 
kanceláře a půjčovny automobilů. 
K zajištění stejného zacházení 
s hospodářskými subjekty v oblasti 
pojišťovnictví a stejné míry ochrany
spotřebitele je nutné, aby se tato směrnice 
vztahovala na veškeré tyto osoby 
a instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Aby bylo zajištěno, aby pro všechny 
platila stejná míra ochrany a aby 
spotřebitelé mohli mít prospěch 
ze srovnatelných norem, je velmi důležité, 



AM\926837CS.doc 7/149 PE504.392v01-00

CS

aby tato směrnice podporovala mezi 
zprostředkovateli rovné podmínky 
a hospodářskou soutěž za stejných 
podmínek nehledě na to, zda jsou spojeny 
s pojišťovnami, či nikoli. Z hlediska 
spotřebitelů je výhodné, jestliže jsou 
pojistné produkty zprostředkovávány 
různými kanály a zprostředkovateli 
zapojenými do různých forem spolupráce
s pojišťovnami, pokud musejí uplatňovat 
stejná pravidla v oblasti ochrany 
spotřebitelů. Je důležité, aby členské státy 
k tomu při uplatňování této směrnice 
přihlížely.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění směrnice 2002/92/ES 
ukázalo, že řadu ustanovení je třeba blíže 
upřesnit, aby se usnadnil výkon 
zprostředkování pojištění či zajištění, a že 
ochrana spotřebitelů vyžaduje rozšířit 
oblast působnosti směrnice na prodej všech 
pojistných produktů, ať zprostředkovateli 
pojištění, či pojišťovnami. Pokud jde 
o postupy týkající se prodeje, poprodejních 
služeb a uplatňování nároků, měly by být 
pojišťovny, které pojistné produkty 
prodávají přímo, zahrnuty do oblasti 
působnosti nové směrnice podobně jako 
pojišťovací agenti a makléři.

(5) Provádění směrnice 2002/92/ES
ukázalo, že řadu ustanovení je třeba blíže 
upřesnit, aby se usnadnil výkon 
zprostředkování pojištění či zajištění, a že 
ochrana spotřebitelů vyžaduje rozšířit 
oblast působnosti směrnice na prodej všech 
pojistných produktů, ať zprostředkovateli 
pojištění, či pojišťovnami. Pokud jde 
o postupy týkající se prodeje, měly by být 
pojišťovny, které pojistné produkty 
prodávají přímo, zahrnuty do oblasti 
působnosti nové směrnice podobně jako 
pojišťovací agenti a makléři.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Olle Schmidt
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo zajištěno, že se uplatní stejná 
úroveň ochrany bez ohledu na to, jakou 
cestou spotřebitelé pojistný produkt koupili 
– zda přímo od pojišťovny, nebo nepřímo 
od zprostředkovatele – je třeba, aby oblast 
působnosti směrnice zahrnovala nejen 
pojišťovny, ale i další účastníky na trhu, 
pro něž je prodej pojistných produktů 
doplňkovou službou (např. cestovní 
kanceláře a půjčovny automobilů, 
dodavatele zboží, kteří nesplňují podmínky 
pro výjimku).

(6) Evropští investoři se stále setkávají 
s různou mírou zveřejňování informací 
o produktech, distribučních kanálech 
a zemích a s různou mírou služeb v těchto 
oblastech. Aby bylo zajištěno, že se uplatní 
stejná úroveň ochrany bez ohledu na to, 
jakou cestou spotřebitelé pojistný produkt 
koupili – zda přímo od pojišťovny, nebo 
nepřímo od zprostředkovatele – je třeba, 
aby oblast působnosti směrnice zahrnovala 
nejen pojišťovny, ale i další účastníky na 
trhu, pro něž je prodej pojistných produktů 
doplňkovou službou.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo zajištěno, že se uplatní stejná 
úroveň ochrany bez ohledu na to, jakou 
cestou spotřebitelé pojistný produkt koupili 
– zda přímo od pojišťovny, nebo nepřímo 
od zprostředkovatele – je třeba, aby oblast 
působnosti směrnice zahrnovala nejen 
pojišťovny, ale i další účastníky na trhu, 
pro něž je prodej pojistných produktů 
doplňkovou službou (např. cestovní 
kanceláře a půjčovny automobilů, 
dodavatele zboží, kteří nesplňují podmínky 
pro výjimku).

(6) Aby bylo zajištěno, že se uplatní stejná 
úroveň ochrany spotřebitelů bez ohledu 
na to, jakou cestou spotřebitelé pojistný 
produkt koupili – zda přímo od pojišťovny, 
nebo nepřímo od zprostředkovatele – je 
třeba, aby oblast působnosti směrnice 
zahrnovala nejen pojišťovny, ale i všechny 
další účastníky na trhu, pro něž je prodej 
pojistných produktů doplňkovou službou 
(např. cestovní kanceláře a půjčovny 
automobilů, dodavatele zboží, kteří 
nesplňují podmínky pro výjimku).

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat 
na osoby, jejichž činnost spočívá v pomoci 
(ať zastupují zákazníka, nebo pojišťovnu) 
se správou a plněním smluv o pojištění či 
zajištění, včetně profesionální správy 
pojistných událostí, nebo likvidace škod 
a odborného posuzování nároků.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Je nutné zajistit otevřené, 
transparentní a konkurenceschopné 
finanční trhy a vysokou míru ochrany 
investorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nadále existují značné rozdíly mezi 
vnitrostátními právními předpisy, což 
vytváří překážky pro přístup k činnosti 

(8) Nadále existují značné rozdíly mezi 
vnitrostátními právními předpisy, což 
vytváří překážky pro přístup k činnosti 
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zprostředkovatelů pojištění a zajištění 
na vnitřním trhu a pro výkon této činnosti.

zprostředkovatelů pojištění a zajištění na 
vnitřním trhu a pro výkon této činnosti; je 
zapotřebí dále upevňovat vnitřní trh 
a vytvořit skutečný evropský trh 
s pojistnými produkty a službami v oblasti 
životního i neživotního pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Současné i nedávné finanční otřesy 
zdůraznily význam účinné ochrany 
spotřebitele ve všech finančních odvětvích. 
Je proto vhodné posílit důvěru zákazníků 
a vytvořit jednotnější regulaci v oblasti 
distribuce pojistných produktů, aby byla 
v celé Unii zajištěna přiměřená úroveň 
ochrany zákazníků. Opatření na ochranu 
zákazníků by měla být přizpůsobena 
specifickým rysům každé kategorie 
zákazníků (profesionálních či jiných).

(9) Současné i nedávné finanční otřesy 
zdůraznily význam účinné ochrany 
spotřebitele ve všech finančních odvětvích. 
Je proto vhodné posílit důvěru zákazníků 
a vytvořit jednotnější regulaci v oblasti 
distribuce pojistných produktů, aby byla 
v celé Unii zajištěna přiměřená úroveň 
ochrany zákazníků. Ve srovnání 
se stávající směrnicí by mělo dojít 
ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitelů, 
aby se omezila nutnost zavádět nejrůznější 
opatření v členských státech. Je důležité 
vzít v úvahu specifickou povahu 
pojistných smluv ve srovnání 
s investičními produkty regulovanými 
v rámci směrnice o trzích finančních 
nástrojů. Proto je nutné distribuci 
pojistných smluv, včetně tzv. pojistných 
investičních produktů, regulovat v rámci 
této směrnice a zajistit, aby odpovídala 
i směrnici o trzích finančních nástrojů. Je 
nutné zvýšit minimální normy, jak pokud 
jde o pravidla distribuce, tak i pokud jde 
o rovné podmínky vztahující se 
na všechny produkty investičního 
pojišťovnictví nabízených v balíčcích. 
Opatření na ochranu zákazníků by měla být 
vyšší v případě „neprofesionálních“ 
zákazníků, než v případě 
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„profesionálních“ zákazníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Zprostředkovatelé pojištění 
a zajištění , kteří jsou fyzickými osobami, 
by měli být registrováni u příslušného 
orgánu členského státu, v němž mají 
bydliště. Zprostředkovatelé pojištění 
a zajištění, kteří jsou právnickými osobami, 
by měli být registrováni u příslušného 
orgánu členského státu, v němž mají své 
sídlo (nebo své ústředí, pokud podle svého 
vnitrostátního práva nemají žádné sídlo), 
za předpokladu, že splňují přísné profesní 
požadavky týkající se kvalifikace, dobré 
pověsti, pojistného krytí odpovědnosti 
při výkonu povolání a finančních možností. 
Zprostředkovatelé pojištění, kteří jsou již 
v členských státech registrovaní, nemají 
povinnost se podle této směrnice znovu 
registrovat.

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění, 
kteří jsou fyzickými osobami, by měli být 
registrováni u příslušného orgánu 
členského státu, v němž mají bydliště, 
a zaregistrovat se v hostitelském členském 
státě, aby mohly využít svobody usazování. 
Zprostředkovatelé pojištění a zajištění, 
kteří jsou právnickými osobami, by měli 
být registrováni u příslušného orgánu 
členského státu, v němž mají své sídlo 
(nebo své ústředí, pokud podle svého 
vnitrostátního práva nemají žádné sídlo), 
za předpokladu, že splňují přísné profesní 
požadavky týkající se kvalifikace, dobré 
pověsti, pojistného krytí odpovědnosti 
při výkonu povolání a finančních možností. 
Zprostředkovatelé pojištění, kteří jsou již 
v členských státech registrovaní, nemají 
povinnost se podle této směrnice znovu 
registrovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Zásady vzájemného uznávání 
a dozoru ze strany domovského členského 
státy vyžadují, aby příslušné orgány 
členských států nevydaly povolení 
k činnosti nebo jej odebraly v případech, 
kdy faktory jako zeměpisné rozšíření 
činnosti a skutečně provozovaná činnost 
jasně poukazují na to, že si 
zprostředkovatel pojištění vybral právní 
systém určitého členského státu proto, aby 
se vyhnul přísnějším normám platným 
v jiném členském státě, na jehož území má 
v plánu provozovat či již provozuje větší 
část své činnosti. Zprostředkovatel 
pojištění, který je právnickou osobou, by 
měl získat povolení k činnosti v členském 
státě, v němž má své sídlo. 
Zprostředkovatel pojištění, který není 
právnickou osobou, by měl získat povolení 
k činnosti v členském státě, v němž má své 
ústředí. Členské státy by měly navíc 
vyžadovat, aby bylo ústředí 
zprostředkovatele pojištění vždy v jeho 
domovském členském státě a aby v něm 
skutečně provozoval svou činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zprostředkovatelé pojištění a zajištění 
by měli mít možnost využívat svobodu 
usazování i volný pohyb služeb, zaručené 
ve Smlouvě. Registrace nebo prohlášení
v jejich členském státě původu by proto 
měly zprostředkovatelům pojištění 
a zajištění umožnit působit v jiných 

(16) Zprostředkovatelé pojištění a zajištění 
by měli mít možnost využívat svobodu 
usazování i volný pohyb služeb, zaručené 
ve Smlouvě. Registrace v jejich členském 
státě původu by proto měly 
zprostředkovatelům pojištění a zajištění 
umožnit působit v jiných členských státech 
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členských státech v souladu se zásadami 
svobody usazování i volného pohybu 
služeb, pokud byl dodržen odpovídající 
oznamovací postup mezi příslušnými 
orgány.

v souladu se zásadami svobody usazování 
i volného pohybu služeb, pokud byl 
dodržen odpovídající oznamovací postup 
mezi příslušnými orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Elena Băsescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Nezpůsobilost zprostředkovatelů 
pojištění působit volně v celé Unii brání 
řádnému fungování jednotného pojistného 
trhu.

Nezpůsobilost zprostředkovatelů pojištění 
působit volně v celé Unii brání řádnému 
fungování jednotného pojistného trhu a má 
negativní vliv na úroveň ochrany 
spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Nezpůsobilost zprostředkovatelů 
pojištění působit volně v celé Unii brání 
řádnému fungování jednotného pojistného 
trhu.

(21) Nezpůsobilost zprostředkovatelů 
pojištění působit volně v celé Unii brání 
řádnému fungování jednotného pojistného 
trhu. Směrnice o zprostředkování pojištění 
je významným krokem k zajištění vyšší 
míry ochrany spotřebitelů a integrace trhu 
v rámci jednotného trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je důležité zajistit vysokou úroveň 
profesionality a způsobilosti 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění 
a zaměstnanců přímých pojistitelů, kteří 
jsou zapojeni do činností před prodejem 
pojistné smlouvy, během prodeje 
či po něm. Odborné znalosti 
zprostředkovatele, zaměstnanců přímých 
pojistitelů, půjčoven automobilů 
a cestovních kanceláří, jakož i odborné 
znalosti osob vykonávajících činnost 
správy pojistných událostí, likvidace škod 
nebo odborného posuzování nároků proto 
musí odpovídat složitosti těchto úkolů. Měl 
by být zajištěn neustálý profesní rozvoj.

(22) Je důležité zajistit vysokou úroveň 
profesionality a způsobilosti 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění 
a zaměstnanců přímých pojistitelů, kteří 
jsou zapojeni do činností před prodejem 
pojistné smlouvy, během prodeje či 
po něm. Odborné znalosti 
zprostředkovatele a zaměstnanců přímých 
pojistitelů proto musí odpovídat složitosti 
těchto úkolů. Měl by být zajištěn neustálý 
profesní rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je důležité zajistit vysokou úroveň 
profesionality a způsobilosti 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění 
a zaměstnanců přímých pojistitelů, kteří 
jsou zapojeni do činností před prodejem 
pojistné smlouvy, během prodeje či 
po něm. Odborné znalosti 
zprostředkovatele, zaměstnanců přímých 
pojistitelů, půjčoven automobilů 
a cestovních kanceláří, jakož i odborné 
znalosti osob vykonávajících činnost 
správy pojistných událostí, likvidace škod 

(22) Je důležité zajistit vysokou úroveň 
profesionality a způsobilosti 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění 
a zaměstnanců přímých pojistitelů, kteří 
jsou zapojeni do činností před prodejem 
pojistné smlouvy, během prodeje či 
po něm. Odborné znalosti 
zprostředkovatele, zaměstnanců přímých 
pojistitelů, půjčoven automobilů 
a cestovních kanceláří proto musí 
odpovídat složitosti těchto úkolů.



AM\926837CS.doc 15/149 PE504.392v01-00

CS

nebo odborného posuzování nároků proto 
musí odpovídat složitosti těchto úkolů. Měl 
by být zajištěn neustálý profesní rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je důležité zajistit vysokou úroveň 
profesionality a způsobilosti 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění 
a zaměstnanců přímých pojistitelů, kteří 
jsou zapojeni do činností před prodejem 
pojistné smlouvy, během prodeje či 
po něm. Odborné znalosti 
zprostředkovatele, zaměstnanců přímých 
pojistitelů, půjčoven automobilů 
a cestovních kanceláří, jakož i odborné 
znalosti osob vykonávajících činnost 
správy pojistných událostí, likvidace škod 
nebo odborného posuzování nároků proto 
musí odpovídat složitosti těchto úkolů. Měl 
by být zajištěn neustálý profesní rozvoj.

(22) Je důležité zajistit vysokou úroveň 
profesionality a způsobilosti 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění 
a zaměstnanců přímých pojistitelů, kteří 
jsou zapojeni do činností před prodejem 
pojistné smlouvy, během prodeje či 
po něm. Odborné znalosti 
zprostředkovatele, zaměstnanců přímých 
pojistitelů, půjčoven automobilů 
a cestovních kanceláří, jakož i odborné 
znalosti osob vykonávajících činnost 
správy pojistných událostí, likvidace škod 
nebo odborného posuzování nároků proto 
musí odpovídat složitosti těchto úkolů. 
Zprostředkovatelé pojištění a zajištění 
a přímí pojistitelé musejí svým 
zaměstnancům poskytnout dostatek času 
a zdrojů, aby tyto znalosti a schopnosti 
získali a aby je používali při poskytování 
služeb klientům.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby zaměstnanci prodávající pojistné smlouvy získali dostatečnou kvalifikaci. 
Povinností firmy je zajistit soustavnou možnost dalšího vzdělávání a rozvoje schopností 
zaměstnanců. Podobnou formulaci přijal Evropský parlament v návrhu přepracované 
směrnice o trzích finančních nástrojů, který předložila Komise.
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Pozměňovací návrh 131
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je důležité zajistit vysokou úroveň 
profesionality a způsobilosti 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění 
a zaměstnanců přímých pojistitelů, kteří 
jsou zapojeni do činností před prodejem 
pojistné smlouvy, během prodeje či 
po něm. Odborné znalosti 
zprostředkovatele, zaměstnanců přímých 
pojistitelů, půjčoven automobilů 
a cestovních kanceláří, jakož i odborné 
znalosti osob vykonávajících činnost 
správy pojistných událostí, likvidace škod 
nebo odborného posuzování nároků proto 
musí odpovídat složitosti těchto úkolů. 
Měl by být zajištěn neustálý profesní 
rozvoj.

(22) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tyto informace by měly být 
zákazníkům poskytnuty před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je 
ozřejmit vztah mezi pojišťovnou 
a (případným) zprostředkovatelem a také 
strukturu a obsah zprostředkovatelovy 
odměny.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Elena Băsescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je důležité zajistit vysokou úroveň 
profesionality a způsobilosti 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění 
a zaměstnanců přímých pojistitelů, kteří 
jsou zapojeni do činností před prodejem 
pojistné smlouvy, během prodeje či 
po něm. Odborné znalosti 
zprostředkovatele, zaměstnanců přímých 
pojistitelů, půjčoven automobilů 
a cestovních kanceláří, jakož i odborné 
znalosti osob vykonávajících činnost 

(22) Je důležité zajistit vysokou úroveň 
profesionality a způsobilosti 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění 
a zaměstnanců přímých pojistitelů, kteří 
jsou zapojeni do činností před prodejem 
pojistné smlouvy, během prodeje či 
po něm. Odborné znalosti 
zprostředkovatele, zaměstnanců přímých 
pojistitelů, půjčoven automobilů a 
cestovních kanceláří, jakož i odborné 
znalosti osob vykonávajících činnost 
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správy pojistných událostí, likvidace škod 
nebo odborného posuzování nároků proto 
musí odpovídat složitosti těchto úkolů. Měl 
by být zajištěn neustálý profesní rozvoj.

správy pojistných událostí, likvidace škod 
nebo odborného posuzování nároků proto 
musí odpovídat složitosti těchto úkolů. Měl 
by být zajištěn neustálý profesní rozvoj 
a profesní příprava na pracovišti.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Členské státy v případě 
zaměstnanců zprostředkovatele, kteří 
maloobchodním zákazníkům poskytují 
poradenství v oblasti pojistných 
investičních produktů nebo je prodávají, 
zajistí, aby měli odpovídají úroveň znalostí 
a schopností, pokud jde o nabízené 
produkty. To je důležité zejména 
s ohledem na zvyšující se komplikovanost 
a neustálé obměny, pokud jde o podobu 
pojistných investičních produktů. Nákup 
pojistného investičního produktu je spojen 
s rizikem a investoři se musejí být schopni 
spolehnout na informace a kvalitu 
poskytnutého posouzení. Je navíc 
nezbytné, aby měli zaměstnanci dostatek 
času a zdrojů, aby byli schopni klientům 
poskytovat veškeré důležité informace 
o produktech, které prodávají. 

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby zaměstnanci prodávající pojistné smlouvy získali dostatečnou kvalifikaci. 
Povinností firmy je zajistit soustavnou možnost dalšího vzdělávání a rozvoje schopností 
zaměstnanců. Podobnou formulaci přijal Evropský parlament v návrhu přepracované 
směrnice o trzích finančních nástrojů, který předložila Komise.
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Pozměňovací návrh 134
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy potřebují vhodné 
a účinné postupy pro mimosoudní 
vyřizování stížností a zjednávání nápravy 
za účelem urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovnami a zákazníky, případně 
s využitím stávajících postupů. Měly by 
být dostupné účinné postupy pro 
mimosoudní vyřizování stížností 
a zjednávání nápravy k řešení sporů 
týkajících se práv a povinností stanovených 
touto směrnicí mezi pojišťovnami nebo 
osobami, které prodávají či nabízejí 
pojistné produkty, a zákazníky. Ke zvýšení 
efektivnosti postupů pro mimosoudní 
řešení sporů, jež se zabývají stížnostmi 
podanými zákazníky, by tato směrnice 
měla stanovit, že pojišťovny nebo osoby 
prodávající či nabízející pojistné produkty 
se musí účastnit postupů pro řešení sporů, 
jejichž výsledkem není závazné rozhodnutí
a které proti nim zahájili zákazníci a které 
se týkají práv a povinností stanovených 
touto směrnicí. Účelem takových postupů 
pro mimosoudní vyřizování sporů by bylo 
dosáhnout rychlejšího a méně nákladného 
urovnání sporů mezi pojišťovnami nebo 
osobami, které prodávají či nabízejí 
pojistné produkty, a zákazníky a rovněž 
snížení zátěže pro soudní systém. Nicméně 
postupy pro mimosoudní vyřizování sporů 
by nemělo být dotčeno právo stran 
účastnících se těchto postupů podávat 
žaloby u soudů.

(28) Členské státy potřebují vhodné 
a účinné postupy pro mimosoudní 
vyřizování stížností a zjednávání nápravy 
za účelem urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovnami a zákazníky, případně 
s využitím stávajících postupů. Měly by 
být dostupné účinné postupy 
pro mimosoudní vyřizování stížností 
a zjednávání nápravy při řešení sporů 
týkajících se práv a povinností stanovených 
touto směrnicí mezi pojišťovnami nebo 
osobami, které prodávají či nabízejí 
pojistné produkty, a zákazníky. V případě 
alternativního řešení sporů by měly 
i u této směrnice platit závazná ustanovení 
Evropského parlamentu a Rady, pokud 
jde o alternativní řešení sporů v případě 
zákaznických sporů, kterými se mění 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES. Ke zvýšení efektivnosti 
postupů pro mimosoudní řešení sporů, jež 
se zabývají stížnostmi podanými 
zákazníky, by tato směrnice měla stanovit, 
že pojišťovny nebo osoby prodávající či 
nabízející pojistné produkty se musí 
účastnit postupů při řešení sporů, a které 
proti nim zahájili zákazníci a které se týkají 
práv a povinností stanovených touto 
směrnicí, přičemž příslušná rozhodnutí by 
mohla být na výslovnou žádost 
pro zprostředkovatele a zákazníka 
závazná. Účelem takových postupů 
pro mimosoudní vyřizování sporů by bylo 
dosáhnout rychlejšího a méně nákladného 
urovnání sporů mezi pojišťovnami nebo 
osobami, které prodávají či nabízejí 
pojistné produkty, a zákazníky a rovněž 
snížení zátěže pro soudní systém. 

Aniž je dotčeno právo zákazníků podávat Aniž je dotčeno právo zákazníků podávat 
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žaloby u soudů, měly by členské 
státy zajistit, aby subjekty pro alternativní 
řešení sporů vyřizující spory uvedené 
v této směrnici spolupracovaly při 
urovnávání přeshraničních sporů. Členské 
státy by měly podpořit subjekty pro 
alternativní řešení sporů vyřizující spory, 
aby se staly součástí sítě FIN-NET.

žaloby u soudů, měly by členské 
státy zajistit, aby subjekty pro alternativní 
řešení sporů vyřizující spory uvedené 
v této směrnici spolupracovaly 
při urovnávání přeshraničních sporů. 
Členské státy by měly podpořit subjekty 
pro alternativní řešení sporů vyřizující 
spory, aby se staly součástí sítě FIN-NET.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy potřebují vhodné 
a účinné postupy pro mimosoudní 
vyřizování stížností a zjednávání nápravy 
za účelem urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovnami a zákazníky, případně 
s využitím stávajících postupů. Měly by 
být dostupné účinné postupy 
pro mimosoudní vyřizování stížností 
a zjednávání nápravy k řešení sporů 
týkajících se práv a povinností stanovených 
touto směrnicí mezi pojišťovnami nebo 
osobami, které prodávají či nabízejí 
pojistné produkty, a zákazníky. Ke zvýšení 
efektivnosti postupů pro mimosoudní 
řešení sporů, jež se zabývají stížnostmi 
podanými zákazníky, by tato směrnice 
měla stanovit, že pojišťovny nebo osoby 
prodávající či nabízející pojistné produkty 
se musí účastnit postupů pro řešení sporů, 
jejichž výsledkem není závazné rozhodnutí 
a které proti nim zahájili zákazníci a které 
se týkají práv a povinností stanovených 
touto směrnicí. Účelem takových postupů 
pro mimosoudní vyřizování sporů by bylo 
dosáhnout rychlejšího a méně nákladného 
urovnání sporů mezi pojišťovnami nebo 

(28) Členské státy potřebují vhodné 
a účinné postupy pro mimosoudní 
vyřizování stížností a zjednávání nápravy 
za účelem urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovnami a zákazníky, případně 
s využitím stávajících postupů. Měly by 
být dostupné účinné postupy 
pro mimosoudní vyřizování stížností 
a zjednávání nápravy k řešení sporů 
týkajících se práv a povinností stanovených 
touto směrnicí mezi pojišťovnami nebo 
osobami, které prodávají či nabízejí 
pojistné produkty, a zákazníky. Ke zvýšení 
efektivnosti postupů pro mimosoudní 
řešení sporů, jež se zabývají stížnostmi 
podanými zákazníky, by tato směrnice 
měla stanovit, že pojišťovny nebo osoby 
prodávající či nabízející pojistné produkty 
se musí účastnit postupů pro řešení sporů, 
které proti nim zahájili zákazníci a které 
se týkají práv a povinností stanovených 
touto směrnicí. Účelem takových postupů 
pro mimosoudní vyřizování sporů by bylo 
dosáhnout rychlejšího a méně nákladného 
urovnání sporů mezi pojišťovnami nebo 
osobami, které prodávají či nabízejí 
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osobami, které prodávají či nabízejí 
pojistné produkty, a zákazníky a rovněž 
snížení zátěže pro soudní systém. Nicméně 
postupy pro mimosoudní vyřizování sporů 
by nemělo být dotčeno právo stran 
účastnících se těchto postupů podávat 
žaloby u soudů. 

pojistné produkty, a zákazníky a rovněž 
snížení zátěže pro soudní systém.

Aniž je dotčeno právo zákazníků podávat 
žaloby u soudů, měly by členské 
státy zajistit, aby subjekty pro alternativní 
řešení sporů vyřizující spory uvedené 
v této směrnici spolupracovaly 
při urovnávání přeshraničních sporů. 
Členské státy by měly podpořit subjekty 
pro alternativní řešení sporů vyřizující 
spory, aby se staly součástí sítě FIN-NET.

Aniž je dotčeno právo zákazníků podávat 
žaloby u soudů, měly by členské 
státy zajistit, aby subjekty pro alternativní 
řešení sporů vyřizující spory uvedené 
v této směrnici spolupracovaly při 
urovnávání přeshraničních sporů. Členské 
státy by měly podpořit subjekty 
pro alternativní řešení sporů vyřizující 
spory, aby se staly součástí sítě FIN-NET.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy potřebují vhodné 
a účinné postupy pro mimosoudní 
vyřizování stížností a zjednávání nápravy 
za účelem urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovnami a zákazníky, případně 
s využitím stávajících postupů. Měly by 
být dostupné účinné postupy 
pro mimosoudní vyřizování stížností 
a zjednávání nápravy k řešení sporů 
týkajících se práv a povinností stanovených 
touto směrnicí mezi pojišťovnami nebo
osobami, které prodávají či nabízejí 
pojistné produkty, a zákazníky. Ke zvýšení 
efektivnosti postupů pro mimosoudní 
řešení sporů, jež se zabývají stížnostmi 
podanými zákazníky, by tato směrnice 
měla stanovit, že pojišťovny nebo osoby 

(28) Členské státy potřebují vhodné 
a účinné postupy pro mimosoudní 
vyřizování stížností a zjednávání nápravy 
za účelem urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a zákazníky, 
případně s využitím stávajících postupů. 
Měly by být dostupné účinné postupy pro 
mimosoudní vyřizování stížností
a zjednávání nápravy k řešení sporů 
týkajících se práv a povinností stanovených 
touto směrnicí mezi osobami, které 
prodávají či nabízejí pojistné produkty, 
a zákazníky. Ke zvýšení efektivnosti 
postupů pro mimosoudní řešení sporů, jež 
se zabývají stížnostmi podanými 
zákazníky, by tato směrnice měla stanovit, 
že osoby prodávající či nabízející pojistné 
produkty se musí účastnit postupů pro 
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prodávající či nabízející pojistné produkty 
se musí účastnit postupů pro řešení sporů, 
jejichž výsledkem není závazné rozhodnutí 
a které proti nim zahájili zákazníci a které 
se týkají práv a povinností stanovených 
touto směrnicí. Účelem takových postupů 
pro mimosoudní vyřizování sporů by bylo 
dosáhnout rychlejšího a méně nákladného 
urovnání sporů mezi pojišťovnami nebo
osobami, které prodávají či nabízejí 
pojistné produkty, a zákazníky a rovněž 
snížení zátěže pro soudní systém. Nicméně 
postupy pro mimosoudní vyřizování sporů 
by nemělo být dotčeno právo stran 
účastnících se těchto postupů podávat 
žaloby u soudů.

řešení sporů, jejichž výsledkem není 
závazné rozhodnutí a které proti nim 
zahájili zákazníci a které se týkají práv 
a povinností stanovených touto směrnicí. 
Účelem takových postupů pro mimosoudní 
vyřizování sporů by bylo dosáhnout 
rychlejšího a méně nákladného urovnání 
sporů mezi osobami, které prodávají či 
nabízejí pojistné produkty, a zákazníky 
a rovněž snížení zátěže pro soudní systém. 
Nicméně postupy pro mimosoudní 
vyřizování sporů by nemělo být dotčeno 
právo stran účastnících se těchto postupů 
podávat žaloby u soudů.

Aniž je dotčeno právo zákazníků podávat 
žaloby u soudů, měly by členské 
státy zajistit, aby subjekty pro alternativní 
řešení sporů vyřizující spory uvedené 
v této směrnici spolupracovaly 
při urovnávání přeshraničních sporů. 
Členské státy by měly podpořit subjekty 
pro alternativní řešení sporů vyřizující 
spory, aby se staly součástí sítě FIN-NET.

Aniž je dotčeno právo zákazníků podávat 
žaloby u soudů, měly by členské 
státy zajistit, aby subjekty pro alternativní 
řešení sporů vyřizující spory uvedené 
v této směrnici spolupracovaly 
při urovnávání přeshraničních sporů. 
Členské státy by měly podpořit subjekty 
pro alternativní řešení sporů vyřizující 
spory, aby se staly součástí sítě FIN-NET.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy potřebují vhodné 
a účinné postupy pro mimosoudní 
vyřizování stížností a zjednávání nápravy 
za účelem urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovnami a zákazníky, případně 
s využitím stávajících postupů. Měly by 
být dostupné účinné postupy 

(28) Členské státy potřebují vhodné 
a rentabilní postupy pro mimosoudní 
vyřizování stížností a zjednávání nápravy 
za účelem urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovnami a zákazníky, případně 
s využitím stávajících postupů. Měly by 
být dostupné účinné postupy 
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pro mimosoudní vyřizování stížností 
a zjednávání nápravy k řešení sporů 
týkajících se práv a povinností stanovených 
touto směrnicí mezi pojišťovnami nebo 
osobami, které prodávají či nabízejí 
pojistné produkty, a zákazníky. Ke zvýšení 
efektivnosti postupů pro mimosoudní 
řešení sporů, jež se zabývají stížnostmi 
podanými zákazníky, by tato směrnice 
měla stanovit, že pojišťovny nebo osoby 
prodávající či nabízející pojistné produkty 
se musí účastnit postupů pro řešení sporů, 
jejichž výsledkem není závazné rozhodnutí 
a které proti nim zahájili zákazníci a které 
se týkají práv a povinností stanovených 
touto směrnicí. Účelem takových postupů 
pro mimosoudní vyřizování sporů by bylo 
dosáhnout rychlejšího a méně nákladného 
urovnání sporů mezi pojišťovnami nebo 
osobami, které prodávají či nabízejí 
pojistné produkty, a zákazníky a rovněž 
snížení zátěže pro soudní systém. Nicméně 
postupy pro mimosoudní vyřizování sporů 
by nemělo být dotčeno právo stran 
účastnících se těchto postupů podávat 
žaloby u soudů.

pro mimosoudní vyřizování stížností 
a zjednávání nápravy k řešení sporů 
týkajících se práv a povinností stanovených 
touto směrnicí mezi pojišťovnami nebo 
osobami, které prodávají či nabízejí 
pojistné produkty, a zákazníky. Ke zvýšení 
efektivnosti postupů pro mimosoudní 
řešení sporů, jež se zabývají stížnostmi 
podanými zákazníky, by tato směrnice 
měla stanovit, že pojišťovny nebo osoby 
prodávající či nabízející pojistné produkty 
se musí účastnit postupů pro řešení sporů, 
které proti nim zahájili zákazníci a které 
se týkají práv a povinností stanovených 
touto směrnicí. Účelem takových postupů 
pro mimosoudní vyřizování sporů by bylo 
dosáhnout konstruktivnější komunikace, 
rychlejšího a méně nákladného urovnání 
sporů mezi pojišťovnami nebo osobami, 
které prodávají či nabízejí pojistné 
produkty, a zákazníky a rovněž snížení 
zátěže pro soudní systém. Nicméně 
postupy pro mimosoudní vyřizování sporů 
by nemělo být nahrazeno právo stran 
účastnících se těchto postupů podávat 
žaloby u soudů.

Aniž je dotčeno právo zákazníků podávat 
žaloby u soudů, měly by členské 
státy zajistit, aby subjekty pro alternativní 
řešení sporů vyřizující spory uvedené 
v této směrnici spolupracovaly 
při urovnávání přeshraničních sporů. 
Členské státy by měly podpořit subjekty 
pro alternativní řešení sporů vyřizující 
spory, aby se staly součástí sítě FIN-NET.

Aniž je dotčeno právo zákazníků podávat 
žaloby u soudů, měly by členské 
státy zajistit, aby subjekty pro alternativní 
řešení sporů vyřizující spory uvedené 
v této směrnici spolupracovaly 
při urovnávání přeshraničních sporů. 
Členské státy by měly podpořit subjekty 
pro alternativní řešení sporů vyřizující 
spory, aby se staly součástí sítě FIN-NET.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Rozšiřující se spektrum činností, které 
mnozí zprostředkovatelé pojištění či 
pojišťovny vykonávají současně, zvyšuje 
možnost vzniku střetu zájmů mezi těmito 
různými činnostmi a zájmy zákazníků. Je 
proto nutné, aby členské státy stanovily 
pravidla k zajištění toho, aby takové střety 
nepříznivě neovlivňovaly zájmy zákazníků.

(29) Rozšiřující se spektrum činností, které 
mnozí zprostředkovatelé pojištění či 
pojišťovny vykonávají současně, zvyšuje 
možnost vzniku střetu zájmů mezi těmito 
různými činnostmi a zájmy zákazníků. Je 
proto nutné, aby členské státy vytvořily 
předpisy, které by vyřešily otázku zájmu 
zákazníků.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit sjednocení se směrnicí o trzích finančních 
nástrojů II.

Pozměňovací návrh 139
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Rozšiřující se spektrum činností, které 
mnozí zprostředkovatelé pojištění či 
pojišťovny vykonávají současně, zvyšuje 
možnost vzniku střetu zájmů mezi těmito 
různými činnostmi a zájmy zákazníků. Je 
proto nutné, aby členské státy stanovily 
pravidla k zajištění toho, aby takové střety 
nepříznivě neovlivňovaly zájmy zákazníků.

(29) Rozšiřující se spektrum činností, které 
mnozí zprostředkovatelé pojištění či 
pojišťovny vykonávají současně, zvyšuje 
možnost vzniku střetu zájmů mezi těmito 
různými činnostmi a zájmy zákazníků. 
Zákazníci si nejsou vždy vědomi konfliktu 
zájmů, k němuž dochází v případě, že jsou 
zprostředkovatelé odměňováni na základě 
provize, kterou dostávají od třetí strany. Je 
proto nutné, aby členské státy stanovily 
pravidla k zajištění toho, aby takové střety 
nepříznivě neovlivňovaly zájmy zákazníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Elena Băsescu
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Rozšiřující se spektrum činností, které 
mnozí zprostředkovatelé pojištění či 
pojišťovny vykonávají současně, zvyšuje 
možnost vzniku střetu zájmů mezi těmito 
různými činnostmi a zájmy zákazníků. Je 
proto nutné, aby členské státy stanovily 
pravidla k zajištění toho, aby takové střety 
nepříznivě neovlivňovaly zájmy zákazníků.

(29) Rozšiřující se spektrum činností, které 
mnozí zprostředkovatelé pojištění či 
pojišťovny vykonávají současně, zvyšuje 
možnost vzniku střetu zájmů mezi těmito 
různými činnostmi a zájmy zákazníků. Je 
proto nutné, aby členské státy stanovily 
pravidla k zajištění toho, aby takové střety 
nepříznivě neovlivňovaly zájmy zákazníků 
a rentabilitu a účinné fungování 
pojistného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tato informace by měla být 
zákazníkům poskytnuta před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je 
osvětlit vztah mezi pojišťovnou a 
(případným) zprostředkovatelem a také 
strukturu a obsah zprostředkovatelovy 
odměny.

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tato informace by měla být 
zákazníkům poskytnuta před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je učinit
vztah mezi pojišťovnou a (případným) 
zprostředkovatelem a také strukturu 
a obsah zprostředkovatelovy odměny 
transparentnějšími.

Or. en



AM\926837CS.doc 25/149 PE504.392v01-00

CS

Pozměňovací návrh 142
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tato informace by měla být 
zákazníkům poskytnuta před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je 
osvětlit vztah mezi pojišťovnou 
a (případným) zprostředkovatelem a také 
strukturu a obsah zprostředkovatelovy 
odměny.

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny na požádání 
zveřejňovali své postavení. Tato informace 
by měla být zákazníkům poskytnuta před 
uzavřením smlouvy. Cílem tohoto 
zveřejnění je osvětlit vztah mezi 
pojišťovnou a (případným) 
zprostředkovatelem a také strukturu 
a obsah zprostředkovatelovy odměny.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tato informace by měla být 
zákazníkům poskytnuta před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je 
osvětlit vztah mezi pojišťovnou a 
(případným) zprostředkovatelem a také 
strukturu a obsah zprostředkovatelovy 
odměny.

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba co 
nejdříve zavést povinnost, aby evropští 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
zveřejňovali své postavení. Tato informace 
by měla být zákazníkům poskytnuta před 
uzavřením smlouvy. Účelem tohoto 
zveřejnění je učinit vztah mezi 
pojišťovnou a (případným) 
zprostředkovatelem a také strukturu 
a obsah zprostředkovatelovy odměny 
pro zákazníka transparentnějšími.
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Pozměňovací návrh 144
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tato informace by měla být 
zákazníkům poskytnuta před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je 
osvětlit vztah mezi pojišťovnou 
a (případným) zprostředkovatelem a také 
strukturu a obsah zprostředkovatelovy 
odměny.

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tato informace by měla být 
zákazníkům poskytnuta před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je 
osvětlit vztah mezi pojišťovnou 
a (případným) zprostředkovatelem a také 
strukturu, obsah a povahu 
zprostředkovatelovy odměny.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Louis Michel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tato informace by měla být 
zákazníkům poskytnuta před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je 
osvětlit vztah mezi pojišťovnou a 

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o povaze 
odměny, kterou tyto osoby získají. Je třeba 
zavést povinnost, aby evropští 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
zveřejňovali své postavení. Tato informace 
by měla být zákazníkům poskytnuta před 
uzavřením smlouvy. Cílem tohoto 
zveřejnění je osvětlit vztah mezi 
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(případným) zprostředkovatelem a také 
strukturu a obsah zprostředkovatelovy 
odměny.

pojišťovnou a (případným) 
zprostředkovatelem a také povahu 
zprostředkovatelovy odměny.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tato informace by měla být 
zákazníkům poskytnuta před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je 
osvětlit vztah mezi pojišťovnou 
a (případným) zprostředkovatelem a také
strukturu a obsah zprostředkovatelovy 
odměny.

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tato informace by měla být 
zákazníkům poskytnuta před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je 
osvětlit vztah mezi pojišťovnou 
a (případným) zprostředkovatelem, 
strukturu a obsah zprostředkovatelovy 
odměny a jakým způsobem to může 
ovlivnit celkovou cenu pojistky.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit sjednocení s požadavky na transparentnost 
uvedenými ve směrnici o trzích finančních nástrojů II.

Pozměňovací návrh 147
Peter Simon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu 
a kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u produktů 
životního pojištění by zprostředkovatel 
nebo zaměstnanec zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny měl být povinen 
informovat zákazníka o své odměně, a to 
před uskutečněním prodeje. U ostatních 
pojistných produktů musí být, s výhradou 
pětiletého přechodného období, zákazník 
informován o svém právu požadovat tuto 
informaci, která mu musí být na žádost 
poskytnuta.

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu 
a kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Zprostředkovatel 
nebo zaměstnanec zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny by měl být povinen 
informovat zákazníka o povaze a výši své 
odměny, a to před uskutečněním prodeje.

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu 
a kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u produktů 
životního pojištění by zprostředkovatel 
nebo zaměstnanec zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny měl být povinen 
informovat zákazníka o své odměně, a to 
před uskutečněním prodeje. U ostatních 
pojistných produktů musí být, s výhradou 
pětiletého přechodného období, zákazník 
informován o svém právu požadovat tuto 
informaci, která mu musí být na žádost 
poskytnuta.

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu 
a kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u produktů 
životního pojištění by zprostředkovatel 
nebo zaměstnanec zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny měl být vždy 
na požádání povinen bezplatně informovat 
zákazníka o své odměně, a to před 
uskutečněním prodeje.
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Or. en

Pozměňovací návrh 149
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu 
a kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u produktů 
životního pojištění by zprostředkovatel 
nebo zaměstnanec zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny měl být povinen 
informovat zákazníka o své odměně, a to 
před uskutečněním prodeje. U ostatních 
pojistných produktů musí být, s výhradou 
pětiletého přechodného období, zákazník 
informován o svém právu požadovat tuto 
informaci, která mu musí být na žádost 
poskytnuta.

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu 
a kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u produktů 
životního pojištění by zprostředkovatel 
nebo zaměstnanec zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny měl být povinen 
informovat zákazníka o své odměně, a to 
před uskutečněním prodeje. Stejná 
pravidla platí i pro ostatní pojistné 
produkty, s výhradou pětiletého 
přechodného období.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu 
a kupujícím je třeba zajistit dostatečné
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u produktů 
životního pojištění by zprostředkovatel 
nebo zaměstnanec zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny měl být povinen 

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu 
a kupujícím je třeba zajistit úplné
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Aby mohli zákazníci 
zprostředkovateli věřit, měli by být 
informováni o možných vazbách mezi 
zprostředkovatelem a třetí stranou 



PE504.392v01-00 30/149 AM\926837CS.doc

CS

informovat zákazníka o své odměně, a to 
před uskutečněním prodeje. U ostatních 
pojistných produktů musí být, s výhradou 
pětiletého přechodného období, zákazník 
informován o svém právu požadovat tuto 
informaci, která mu musí být na žádost 
poskytnuta.

a o veškerých finančních pobídkách, a to 
i v případě, že zákazník tyto informace 
výslovně nepožaduje. Stejně tak 
u veškerých investičních pojistných 
produktů by zprostředkovatel nebo 
zaměstnanec zprostředkovatele pojištění či 
pojišťovny měl být povinen informovat 
zákazníka o své odměně, a to před 
uskutečněním prodeje. U ostatních 
pojistných produktů musí být, s výhradou 
tříletého přechodného období, zákazník 
informován o svém právu požadovat tuto 
informaci, která mu musí být na žádost 
poskytnuta.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu 
a kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u produktů 
životního pojištění by zprostředkovatel 
nebo zaměstnanec zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny měl být povinen 
informovat zákazníka o své odměně, a to 
před uskutečněním prodeje. U ostatních 
pojistných produktů musí být, s výhradou 
pětiletého přechodného období, zákazník 
informován o svém právu požadovat tuto 
informaci, která mu musí být na žádost
poskytnuta.

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu 
a kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u produktů 
životního pojištění by zprostředkovatel 
nebo zaměstnanec zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny měl být povinen 
informovat zákazníka o své odměně, a to 
před uskutečněním prodeje. U ostatních 
pojistných produktů musí být zákazník 
informován o svém právu požadovat tuto 
informaci, která mu musí být poskytnuta.

Or. en



AM\926837CS.doc 31/149 PE504.392v01-00

CS

Pozměňovací návrh 152
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu
a kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u produktů 
životního pojištění by zprostředkovatel 
nebo zaměstnanec zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny měl být povinen 
informovat zákazníka o své odměně, a to 
před uskutečněním prodeje. U ostatních 
pojistných produktů musí být, s výhradou 
pětiletého přechodného období, zákazník 
informován o svém právu požadovat tuto 
informaci, která mu musí být na žádost 
poskytnuta.

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu 
a kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u produktů 
životního pojištění by zprostředkovatel 
nebo zaměstnanec zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny měl být povinen 
informovat zákazníka o své odměně, a to 
před uskutečněním prodeje. U ostatních 
pojistných produktů musí být zákazník 
informován o svém právu požadovat tuto 
informaci, která mu musí být na žádost 
poskytnuta.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Také pojišťovny by měly být povinny 
poskytovat zákazníkům, se kterými 
při poskytování služeb zprostředkování 
pojištění jednají přímo, informace 
o odměně, kterou dostávají za prodej 
pojistných produktů, v zájmu toho, aby 
zákazník obdržel srovnatelnou informaci
o poskytované službě zprostředkování 
pojištění bez ohledu na to, zda jedná se 
zprostředkovatelem, či přímo 
s pojišťovnou, a rovněž aby se zamezilo 
narušení hospodářské soutěže, jež by 

(32) Také pojišťovny by měly být povinny 
poskytovat zákazníkům, se kterými 
při poskytování služeb zprostředkování 
pojištění jednají přímo, informace 
o odměně, kterou dostávají za prodej 
pojistných produktů, v zájmu toho, aby 
zákazník obdržel srovnatelné informace
o poskytované službě zprostředkování 
pojištění bez ohledu na to, zda jedná se 
zprostředkovatelem, či přímo 
s pojišťovnou, a rovněž aby se zamezilo 
narušení hospodářské soutěže, jež by 
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způsobila pobídka pojišťovnám prodávat 
produkty přímo spíše než skrze 
zprostředkovatele, a tím se vyhnout 
požadavkům na informování.

způsobila pobídka pojišťovnám prodávat 
produkty přímo spíše než skrze 
zprostředkovatele, a tím se vyhnout 
požadavkům na informování.

V případě, že výši nákladů souvisejících 
s poplatky a pobídkami nelze zjistit před 
poskytnutím poradenství, měl by být 
v dokumentu o klíčových službách 
úplným, přesným a srozumitelným 
způsobem sdělen způsob jejich kalkulace 
s tím, že o celkových souhrnných 
nákladech na poradenství a jejich dopadu 
na návratnost bude klient informován, 
jakmile to bude prakticky možné. 
V případě, že je investiční poradenství 
poskytováno průběžně, musí být sdělení 
o výši nákladů na investiční poradenství 
včetně pobídek podáváno pravidelně, 
nejméně však jednou za rok. 
V pravidelných zprávách se uvedou 
veškeré vyplacené nebo obdržené pobídky 
za předchozí období.

Or. en

Odůvodnění

Klienti musejí být informováni o celkové ceně investičního poradenství, a to jak včetně 
poplatků, které platí klient přímo zprostředkovateli, tak i včetně veškerých poplatků, provizí 
a peněžitých odměn, které hradí třetí strana („pobídek“). Tyto informace musejí být klientovi 
poskytnuty předtím, než se mu dostane investičního poradenství. Tyto informace by se měly 
poskytovat nehledě na to, zda se poradenství poskytuje nezávisle, či nikoli.

Pozměňovací návrh 154
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Také pojišťovny by měly být povinny 
poskytovat zákazníkům, se kterými 
při poskytování služeb zprostředkování 
pojištění jednají přímo, informace 

Také pojišťovny by měly být povinny 
poskytovat zákazníkům, se kterými 
při poskytování služeb zprostředkování 
pojištění jednají přímo, informace 
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o odměně, kterou dostávají za prodej 
pojistných produktů, v zájmu toho, aby 
zákazník obdržel srovnatelnou informaci 
o poskytované službě zprostředkování 
pojištění bez ohledu na to, zda jedná se 
zprostředkovatelem, či přímo 
s pojišťovnou, a rovněž aby se zamezilo 
narušení hospodářské soutěže, jež by 
způsobila pobídka pojišťovnám prodávat 
produkty přímo spíše než skrze 
zprostředkovatele, a tím se vyhnout 
požadavkům na informování.

o odměně, kterou dostávají za prodej 
pojistných produktů, v zájmu toho, aby 
se zákazník mohl na základě poskytnutých 
informací rozhodnout; proto se mu musí 
dostat srovnatelných informací 
o poskytované službě zprostředkování 
pojištění bez ohledu na to, zda jedná se 
zprostředkovatelem, či přímo 
s pojišťovnou, a rovněž aby se zamezilo 
narušení hospodářské soutěže, jež by 
způsobila pobídka pojišťovnám prodávat 
produkty přímo spíše než skrze 
zprostředkovatele, a tím se vyhnout 
požadavkům na informování.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit sjednocení se směrnicí o trzích finančních 
nástrojů II.

Pozměňovací návrh 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Každá osoba prodávající pojistné 
produkty, která není jejich tvůrcem, by 
měla maloobchodnímu investorovi 
poskytnout v souladu s touto směrnicí 
a [přepracovanou] směrnicí o trzích 
finančních nástrojů prostřednictvím 
samostatného hlavního dokumentu 
o poskytnutých službách podrobné 
informace o ceně těchto produktů 
a službách a dále dodatečné důležité 
informace, které maloobchodní investor 
potřebuje k tomu, aby posoudil vhodnost 
investičního produktu z hlediska svých 
potřeb, a které nemůže poskytnout tvůrce 
investičního produktu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 156
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32b) Pro spotřebitele je přínosné, pokud 
jsou pojistné produkty prodávány 
prostřednictvím různých kanálů a pomocí 
zprostředkovatelů, kteří mají různé druhy 
spolupráce s pojišťovnami, pokud platí, že 
se musejí uplatňovat stejná pravidla pro 
ochranu spotřebitelů a transparentnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby se zabránilo nevhodnému prodeji, 
měl by být prodej pojistných produktů v 
případě potřeby doprovázen čestným a 
odborným poradenstvím.

(34) Aby se zabránilo nevhodnému prodeji 
v případech, kdy je poskytováno 
poradenství při prodeji pojistných 
produktů, měl by poradce jednat poctivě, 
profesionálně a v nejlepším zájmu svých 
zákazníků. Co se týče zaměstnanců, kteří 
poskytují poradenství či prodávají 
investiční produkty neprofesionálním 
klientům, členské státy požadují, aby 
zprostředkovatelé pojištění či pojišťovny 
zajistili, aby způsob, jakým je jejich 
podnik odměňuje, neměl vliv na 
nestrannost těchto zaměstnanců, pokud 
jde o vhodnost jejich doporučení, řádnost 
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jejich způsobu prodeje či podávání 
informací poctivým, jasným a 
neklamavým způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Tento nový bod členským státům umožňuje přijmout opatření týkající se odměňování v rámci 
podniků s cílem předejít riziku, že poradenství a prodej finančních nástrojů nebudou klientům
nabízeny nestranným způsobem. Systémy odměňování, jako jsou významné prodejní prémie 
spojené s určitým finančním nástrojem, které s sebou nesou riziko, že investiční podnik bude 
klientům doporučovat či prodávat produkty nebo služby nepatřičným způsobem, by neměly být 
povoleny.

Pozměňovací návrh 158
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby se zabránilo nevhodnému prodeji, 
měl by být prodej pojistných produktů v 
případě potřeby doprovázen čestným a 
odborným poradenstvím.

(34) Aby se zabránilo nevhodnému prodeji, 
měl by být prodej pojistných produktů 
doprovázen čestným a odborným 
poradenstvím.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby se zabránilo nevhodnému prodeji, 
měl by být prodej pojistných produktů v 
případě potřeby doprovázen čestným a 
odborným poradenstvím.

(34) Aby se zabránilo nevhodnému prodeji, 
měl by být prodej pojistných produktů v 
případě potřeby doprovázen čestným, 
spravedlivým a odborným poradenstvím.

Or. en
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Pozměňovací návrh 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Členské státy požadují, aby politika 
odměňování zprostředkovatelů pojištění či 
pojišťoven ve vztahu k jejich 
zaměstnancům nebo zástupcům nebrání 
schopnosti jednat v nejlepším zájmu 
zákazníků. Co se týče zaměstnanců, kteří 
poskytují poradenství či prodávají 
investiční produkty zákazníkům, členské 
státy požadují, aby zprostředkovatelé 
pojištění či pojišťovny zajistili, aby 
způsob, jakým je jejich podnik odměňuje, 
neměl vliv na nestrannost těchto 
zaměstnanců, pokud jde o vhodnost jejich 
doporučení, řádnost jejich způsobu 
prodeje či podávání informací poctivým, 
jasným a neklamavým způsobem.. 
Odměňování v takových situacích nesmí 
záviset pouze na prodejních cílech nebo 
zisku, který podniku přináší určitý 
konkrétní produkt.

Or. en

Odůvodnění

Systémy odměňování, jako jsou významné prodejní prémie spojené s pojistným investičním 
produktem, které s sebou nesou riziko, že investiční podnik bude klientům doporučovat či 
prodávat produkty nebo služby nepatřičným způsobem, by neměly být povoleny.

Pozměňovací návrh 161
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Vzhledem k tomu, že spotřebitelé jsou 
stále více závislí na osobním doporučení, je 
rovněž vhodné ve směrnici definovat 
poradenství. Před poskytnutím poradenství 
by zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna měli zhodnotit zákazníkovy 
potřeby, požadavky a jeho finanční situaci. 
Jestliže zprostředkovatel prohlašuje, že radí 
ohledně produktů z široké škály 
pojišťoven, měl by provést nestrannou a 
dostatečně rozsáhlou analýzu produktů 
dostupných na trhu. Kromě toho by všichni 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
měli svá doporučení zdůvodňovat.

(36) Vzhledem k tomu, že spotřebitelé jsou 
stále více závislí na osobním doporučení, je 
rovněž vhodné ve směrnici definovat 
poradenství. Kvalita poradenství je zásadní 
a jakékoli poradenství by mělo být sladěno 
s osobními charakteristikami zákazníka.
Před poskytnutím poradenství by 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
měli zhodnotit zákazníkovy potřeby, 
očekávání a jeho finanční situaci. Jestliže 
zprostředkovatel prohlašuje, že radí 
ohledně produktů z široké škály 
pojišťoven, měl by provést nestrannou a 
rozsáhlou analýzu dostatečně rozsáhlého 
množství pojišťovacích produktů 
dostupných na trhu. Kromě toho by všichni 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
měli svá doporučení zdůvodňovat a 
doporučovat vhodné pojistné produkty 
podle preferencí zákazníka, jeho potřeb a 
finanční a osobní situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Před uzavřením smlouvy i v případě 
prodeje bez poradenství by měl zákazník 
obdržet náležité informace o pojistném 
produktu, aby mohl učinit informované 
rozhodnutí. Zprostředkovatel pojištění by 
měl být schopen zákazníkovi vysvětlit 
základní vlastnosti pojistného produktu, 
který prodává.

(37) Před uzavřením smlouvy i v případě 
prodeje bez poradenství by měl zákazník 
obdržet náležité informace o pojistném 
produktu, aby mohl učinit informované 
rozhodnutí. Zprostředkovatel pojištění by 
měl být schopen zákazníkovi vysvětlit 
základní vlastnosti pojistného produktu, 
který prodává a proto by měl svým 
zaměstnancům dát k dispozici dostatečné 
zdroje a čas, aby tak učinili. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 163
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Před uzavřením smlouvy i v případě 
prodeje bez poradenství by měl zákazník 
obdržet náležité informace o pojistném 
produktu, aby mohl učinit informované 
rozhodnutí. Zprostředkovatel pojištění by 
měl být schopen zákazníkovi vysvětlit 
základní vlastnosti pojistného produktu, 
který prodává.

(37) Před uzavřením smlouvy i v případě 
prodeje bez poradenství by měl zákazník 
obdržet náležité informace o pojistném 
produktu, aby mohl učinit informované 
rozhodnutí. Zprostředkovatel pojištění by 
měl zákazníkovi vysvětlit základní 
vlastnosti pojistného produktu, který 
prodává.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Tato směrnice by měla 
stanovit minimální povinnosti, které by 
měli mít pojišťovny a zprostředkovatelé 
pojištění při poskytování informací 
zákazníkům. Členský stát by měl mít 
možnost v této oblasti zachovat nebo 
přijmout přísnější právní předpisy, které 
mohou být použity na zprostředkovatele 
pojištění a pojišťovny nezávisle 
na ustanoveních jejich členských států 
původu , pokud provozují činnost 
zprostředkování pojištění na jeho území, 
za předpokladu, že jakékoli takové 
přísnější právní předpisy jsou v souladu s 

(40) Tato směrnice by měla stanovit 
minimální povinnosti pro pojišťovny a
zprostředkovatele pojištění.  Členský stát 
by měl mít možnost zachovat nebo 
přijmout přísnější právní předpisy, které 
mohou být použity na zprostředkovatele 
pojištění a pojišťovny  Jakékoli takové 
přísnější právní předpisy musejí být
v souladu s právními předpisy Unie.
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právem Unie, včetně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 
června 2000 o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti, 
zejména elektronického obchodu, na 
vnitřním trhu („směrnice o elektronickém 
obchodu“). Členský stát, který vedle 
ustanovení stanovených v této směrnici 
navrhuje uplatnit a uplatňuje další 
ustanovení, kterými se řídí 
zprostředkovatelé pojištění a prodej 
pojistných produktů, by měl zajistit, aby 
administrativní zátěž plynoucí z těchto 
ustanovení byla přiměřená ochraně 
spotřebitelů. V zájmu ochrany spotřebitelů 
a k zabránění nevhodným prodejům 
pojistných produktů by členským státům 
mělo být povoleno výjimečně uplatnit 
přísnější požadavky na zprostředkovatele 
pojištění, kteří vykonávají zprostředkování 
pojištění jako doplňkovou službu, pokud to 
členské státy považují za nezbytné a 
přiměřené.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Ashley Fox

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Tato směrnice by měla 
stanovit minimální povinnosti, které by 
měli mít pojišťovny a zprostředkovatelé 
pojištění při poskytování informací 
zákazníkům. Členský stát by měl mít 
možnost v této oblasti zachovat nebo 
přijmout přísnější právní předpisy, které 
mohou být použity na zprostředkovatele 
pojištění a pojišťovny nezávisle 
na ustanoveních jejich členských států 
původu , pokud provozují činnost 
zprostředkování pojištění na jeho území, 

(40) Tato směrnice by měla stanovit 
minimální povinnosti pro pojišťovny a 
zprostředkovatele pojištění.  Členský stát 
by měl mít možnost zachovat nebo 
přijmout přísnější právní předpisy, které 
mohou být použity na zprostředkovatele 
pojištění a pojišťovny  Takové přísnější 
právní předpisy musejí být v souladu s 
právem Unie, včetně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 
8. června 2000 o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti, 
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za předpokladu, že jakékoli takové 
přísnější právní předpisy jsou v souladu s 
právem Unie , včetně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 
června 2000 o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti, 
zejména elektronického obchodu, na 
vnitřním trhu („směrnice o elektronickém 
obchodu“). Členský stát, který vedle 
ustanovení stanovených v této směrnici 
navrhuje uplatnit a uplatňuje další 
ustanovení, kterými se řídí 
zprostředkovatelé pojištění a prodej 
pojistných produktů, by měl zajistit, aby 
administrativní zátěž plynoucí z těchto 
ustanovení byla přiměřená ochraně 
spotřebitelů. V zájmu ochrany spotřebitelů 
a k zabránění nevhodným prodejům 
pojistných produktů by členským státům 
mělo být povoleno výjimečně uplatnit 
přísnější požadavky na zprostředkovatele 
pojištění, kteří vykonávají zprostředkování 
pojištění jako doplňkovou službu, pokud to 
členské státy považují za nezbytné a 
přiměřené.

zejména elektronického obchodu, na 
vnitřním trhu („směrnice o elektronickém 
obchodu“).

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme uznání zásady, že členské státy mohou uplatňovat dodatečná ustanovení 
k ustanovením stanoveným v této směrnici. Tato ustanovení by pochopitelně měla být 
v souladu s právními předpisy Unie. Nicméně nemáme pocit, že je nutné přeformulovat právní 
předpisy Unie v této směrnici, neboť by to mohlo vést k nekonzistentnosti a zmatení.

Pozměňovací návrh 166
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Tato směrnice by měla 
stanovit minimální povinnosti, které by 
měli mít pojišťovny a zprostředkovatelé 

(40) Tato směrnice by měla 
stanovit minimální povinnosti, které by 
měli mít pojišťovny a zprostředkovatelé 
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pojištění při poskytování informací 
zákazníkům. Členský stát by měl mít 
možnost v této oblasti zachovat nebo 
přijmout přísnější právní předpisy, které 
mohou být použity na zprostředkovatele 
pojištění a pojišťovny nezávisle 
na ustanoveních jejich členských států 
původu , pokud provozují činnost 
zprostředkování pojištění na jeho území, za 
předpokladu, že jakékoli takové přísnější 
právní předpisy jsou v souladu s 
právem Unie , včetně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 
června 2000 o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti, 
zejména elektronického obchodu, na 
vnitřním trhu („směrnice o elektronickém 
obchodu“). Členský stát, který vedle 
ustanovení stanovených v této směrnici 
navrhuje uplatnit a uplatňuje další 
ustanovení, kterými se řídí 
zprostředkovatelé pojištění a prodej 
pojistných produktů, by měl zajistit, aby 
administrativní zátěž plynoucí z těchto 
ustanovení byla přiměřená ochraně 
spotřebitelů. V zájmu ochrany spotřebitelů 
a k zabránění nevhodným prodejům 
pojistných produktů by členským státům 
mělo být povoleno výjimečně uplatnit 
přísnější požadavky na zprostředkovatele 
pojištění, kteří vykonávají zprostředkování 
pojištění jako doplňkovou službu, pokud to 
členské státy považují za nezbytné a 
přiměřené.

pojištění při poskytování informací 
zákazníkům. Členský stát by měl mít 
možnost v této oblasti zachovat nebo 
přijmout přísnější právní předpisy, které 
mohou být použity na zprostředkovatele 
pojištění a pojišťovny nezávisle 
na ustanoveních jejich členských států 
původu , pokud provozují činnost 
zprostředkování pojištění na jeho území, za 
předpokladu, že jakékoli takové přísnější 
právní předpisy jsou v souladu s 
právem Unie , včetně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 
8. června 2000 o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti, 
zejména elektronického obchodu, na 
vnitřním trhu („směrnice o elektronickém 
obchodu“). Členský stát, který vedle 
ustanovení stanovených v této směrnici 
navrhuje uplatnit a uplatňuje další 
ustanovení, kterými se řídí 
zprostředkovatelé pojištění a prodej 
pojistných produktů, by měl zajistit, aby 
administrativní zátěž plynoucí z těchto 
ustanovení byla přiměřená ochraně 
spotřebitelů. V zájmu ochrany spotřebitelů 
a k zabránění nevhodným prodejům 
pojistných produktů by členským státům 
mělo být povoleno uplatnit přísnější 
požadavky na zprostředkovatele pojištění, 
kteří vykonávají zprostředkování pojištění 
jako doplňkovou službu, pokud to členské 
státy považují za nezbytné a přiměřené.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Obvyklou strategií pro poskytovatele (41) Obvyklou a zcela smysluplnou
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retailových finančních služeb v celé Unii je 
křížový prodej. Může přinášet výhody 
spotřebitelům, zároveň však může 
představovat postupy, při nichž není zájem 
spotřebitele dostatečně zohledněn. 
Například některé formy křížového 
prodeje nebo produktů, především 
praktiky vázání produktů, kdy se 
dohromady v jednom balíčku prodávají 
dvě nebo více finančních služeb, přičemž 
alespoň jedna z těchto služeb není k 
dispozici samostatně, mohou narušovat 
hospodářskou soutěž a negativně 
ovlivňovat mobilitu spotřebitelů a jejich 
schopnost informovaně se rozhodovat. 
Příkladem praktik vázání produktů může 
být situace, kdy je spotřebitel, kterému je 
poskytována pojistná služba, nucen otevřít 
si běžný účet k placení pojistného nebo 
kdy je spotřebitel, kterému je poskytnut 
spotřebitelský úvěr na nákup vozidla, 
nucen uzavřít smlouvu o pojištění tohoto 
vozidla. Ačkoli praktiky sdružování 
produktů, kdy se dohromady v jednom 
balíčku prodávají dvě nebo více finančních 
služeb nebo produktů, avšak každou ze 
služeb lze zakoupit rovněž samostatně, 
mohou hospodářskou soutěž také 
narušovat a negativně ovlivňovat mobilitu 
zákazníků a jejich schopnost informovaně 
se rozhodovat, ponechávají zákazníkovi 
alespoň možnost volby, a mohou tak 
představovat menší riziko, pokud jde o 
dodržování povinností kladených na 
zprostředkovatele pojištění touto směrnicí. 
Používání takových praktik by mělo být 
důkladně posouzeno s cílem podpořit 
hospodářskou soutěž a možnost volby pro 
zákazníky.

strategií pro poskytovatele retailových 
finančních služeb v celé Unii je křížový 
prodej. Používání praktik vázání produktů 
a sdružování produktů, kdy se dohromady 
v jednom balíčku prodávají dvě nebo více 
finančních služeb nebo produktů, by mělo 
být důkladně posouzeno s cílem podpořit 
hospodářskou soutěž a možnost volby pro 
zákazníky.

Or. en

Odůvodnění

Křížový prodej pojišťovacích produktů společně s dalšími produkty poskytuje výhody 
spotřebitelům, mezi něž se řadí např. větší možnost výběru a celkové úspory nákladů.
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Pozměňovací návrh 168
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Obvyklou strategií pro poskytovatele 
retailových finančních služeb v celé Unii je 
křížový prodej. Může přinášet výhody 
spotřebitelům, zároveň však může 
představovat postupy, při nichž není zájem 
spotřebitele dostatečně zohledněn. 
Například některé formy křížového prodeje 
nebo produktů, především praktiky vázání 
produktů, kdy se dohromady v jednom 
balíčku prodávají dvě nebo více 
finančních služeb, přičemž alespoň jedna 
z těchto služeb není k dispozici samostatně, 
mohou narušovat hospodářskou soutěž a 
negativně ovlivňovat mobilitu spotřebitelů 
a jejich schopnost informovaně se 
rozhodovat. Příkladem praktik vázání 
produktů může být situace, kdy je 
spotřebitel, kterému je poskytována 
pojistná služba, nucen otevřít si běžný účet 
k placení pojistného nebo kdy je 
spotřebitel, kterému je poskytnut 
spotřebitelský úvěr na nákup vozidla, 
nucen uzavřít smlouvu o pojištění tohoto 
vozidla. Ačkoli praktiky sdružování 
produktů, kdy se dohromady v jednom 
balíčku prodávají dvě nebo více finančních 
služeb nebo produktů, avšak každou ze 
služeb lze zakoupit rovněž samostatně, 
mohou hospodářskou soutěž také narušovat 
a negativně ovlivňovat mobilitu zákazníků 
a jejich schopnost informovaně se 
rozhodovat, ponechávají zákazníkovi 
alespoň možnost volby, a mohou tak 
představovat menší riziko, pokud jde o 
dodržování povinností kladených na 
zprostředkovatele pojištění touto směrnicí. 
Používání takových praktik by mělo být 
důkladně posouzeno s cílem podpořit 
hospodářskou soutěž a možnost volby pro 
zákazníky.

(41) Obvyklou strategií pro poskytovatele 
retailových finančních služeb v celé Unii je 
křížový prodej. Může přinášet výhody 
spotřebitelům, zároveň však může 
představovat postupy, při nichž není zájem 
spotřebitele dostatečně zohledněn. 
Například některé formy křížového prodeje 
nebo produktů, především praktiky vázání 
produktů, kdy je pojistná služba či produkt
prodána dohromady v jednom balíčku 
s další finanční službou či produktem a 
hlavní finanční službou či produktem 
tohoto balíčku není k dispozici samostatně, 
mohou narušovat hospodářskou soutěž a 
negativně ovlivňovat mobilitu spotřebitelů 
a jejich schopnost informovaně se 
rozhodovat. Příkladem praktik vázání 
produktů může být situace, kdy je 
spotřebitel, kterému je poskytována 
pojistná služba, nucen otevřít si běžný účet 
k placení pojistného nebo kdy je 
spotřebitel, kterému je poskytnut 
spotřebitelský úvěr na nákup vozidla, 
nucen uzavřít smlouvu o pojištění tohoto 
vozidla. Ačkoli praktiky sdružování 
produktů, kdy je pojistná služba či produkt 
prodána v jednom balíčku s další finanční 
službou či produktem, ale hlavní finanční 
služba či produkt tohoto balíčku lze 
zakoupit rovněž samostatně, mohou 
hospodářskou soutěž také narušovat a 
negativně ovlivňovat mobilitu zákazníků a 
jejich schopnost informovaně se 
rozhodovat, ponechávají zákazníkovi 
alespoň možnost volby, a mohou tak 
představovat menší riziko, pokud jde o 
dodržování povinností kladených na 
zprostředkovatele pojištění touto směrnicí. 
Používání takových praktik by mělo být 
důkladně posouzeno s cílem podpořit 



PE504.392v01-00 44/149 AM\926837CS.doc

CS

hospodářskou soutěž a možnost volby pro 
zákazníky. Nabídka komplexní pojistky, 
např. pojištění proti požáru, která pokrývá 
ztráty způsobené rovněž přírodní 
katastrofami není křížovým prodejem. 
Taková pojistka poskytuje spotřebitelům 
rozsáhlou pojistnou ochranu. Tato 
směrnice upravuje křížový prodej 
finančních produktů. Směrnice o 
nekalých obchodních praktikách 
2005/29/ES zůstává v platnosti pro 
praktiky křížového prodeje finančních 
služeb nebo produktů s nefinančními 
službami nebo produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Obvyklou strategií pro poskytovatele 
retailových finančních služeb v celé Unii je 
křížový prodej. Může přinášet výhody 
spotřebitelům, zároveň však může
představovat postupy, při nichž není zájem 
spotřebitele dostatečně zohledněn. 
Například některé formy křížového prodeje 
nebo produktů, především praktiky vázání 
produktů, kdy se dohromady v jednom 
balíčku prodávají dvě nebo více finančních 
služeb, přičemž alespoň jedna z těchto 
služeb není k dispozici samostatně, mohou 
narušovat hospodářskou soutěž a negativně 
ovlivňovat mobilitu spotřebitelů a jejich 
schopnost informovaně se rozhodovat. 
Příkladem praktik vázání produktů může 
být situace, kdy je spotřebitel, kterému je 
poskytována pojistná služba, nucen otevřít 
si běžný účet k placení pojistného nebo kdy 
je spotřebitel, kterému je poskytnut 

(41) Obvyklou strategií pro poskytovatele 
retailových finančních služeb v celé Unii je 
křížový prodej. Mohou představovat 
postupy, při nichž není zájem spotřebitele 
dostatečně zohledněn. Například některé 
formy křížového prodeje nebo produktů, 
především vázání produktů, kdy se 
dohromady v jednom balíčku prodávají dvě 
nebo více finančních služeb, přičemž 
alespoň jedna z těchto služeb není 
k dispozici samostatně, mohou narušovat 
hospodářskou soutěž a negativně 
ovlivňovat mobilitu spotřebitelů a jejich 
schopnost informovaně se rozhodovat. 
Příkladem praktik vázání produktů může 
být situace, kdy je spotřebitel, kterému je 
poskytována pojistná služba, nucen otevřít 
si běžný účet k placení pojistného nebo kdy 
je spotřebitel, kterému je poskytnut 
spotřebitelský úvěr na nákup vozidla, 
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spotřebitelský úvěr na nákup vozidla, 
nucen uzavřít smlouvu o pojištění tohoto 
vozidla. Ačkoli praktiky sdružování 
produktů, kdy se dohromady v jednom 
balíčku prodávají dvě nebo více finančních 
služeb nebo produktů, avšak každou ze 
služeb lze zakoupit rovněž samostatně, 
mohou hospodářskou soutěž také narušovat 
a negativně ovlivňovat mobilitu zákazníků 
a jejich schopnost informovaně se 
rozhodovat, ponechávají zákazníkovi 
alespoň možnost volby, a mohou tak 
představovat menší riziko, pokud jde o 
dodržování povinností kladených na 
zprostředkovatele pojištění touto směrnicí. 
Používání takových praktik by mělo být 
důkladně posouzeno s cílem podpořit 
hospodářskou soutěž a možnost volby pro 
zákazníky.

nucen uzavřít smlouvu o pojištění tohoto 
vozidla. Ačkoli praktiky sdružování 
produktů, kdy se dohromady v jednom 
balíčku prodávají dvě nebo více finančních 
služeb nebo produktů, avšak každou ze 
služeb lze zakoupit rovněž samostatně, 
mohou hospodářskou soutěž také narušovat 
a negativně ovlivňovat mobilitu zákazníků 
a jejich schopnost informovaně se 
rozhodovat, ponechávají zákazníkovi 
alespoň možnost volby, a mohou tak 
představovat menší riziko, pokud jde 
o dodržování povinností kladených na 
zprostředkovatele pojištění touto směrnicí. 
Používání takových praktik by mělo být 
důkladně posouzeno s cílem podpořit 
hospodářskou soutěž a možnost volby pro 
zákazníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Smlouvy o pojištění zahrnující 
investice jsou často předkládány 
zákazníkům jako možná alternativa nebo 
nahrazení investičních produktů 
spadajících do působnosti směrnice 
[MiFID II]. Aby byla zajištěna důsledná 
ochrana investorů a zamezilo se riziku 
regulatorní arbitráže, je důležité, aby 
retailové investiční produkty (pojistné 
investiční produkty, jak je definuje nařízení 
o klíčových informačních dokumentech 
pro investiční produkty) podléhaly stejným 
normám výkonu činnosti, k nimž patří 
ustanovení o přiměřeném informování, 
požadavky na vhodnost poradenství a 
omezení stimulů, jakož i požadavky na 

(42) Smlouvy o pojištění zahrnující 
investice jsou často předkládány 
zákazníkům jako možná alternativa nebo 
nahrazení investičních produktů 
spadajících do působnosti směrnice 
[MiFID II]. Aby byla zajištěna důsledná 
ochrana investorů a zamezilo se riziku 
regulatorní arbitráže, je důležité, aby 
retailové investiční produkty (pojistné 
investiční produkty, jak je definuje nařízení 
o klíčových informačních dokumentech 
pro investiční produkty) podléhaly stejným 
normám výkonu činnosti, k nimž patří 
ustanovení o přiměřeném informování, 
požadavky na vhodnost poradenství a 
omezení stimulů, jakož i požadavky na 
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zacházení se střety zájmů a v případě 
nezávislých poradců omezení týkající se 
formy odměny. Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění (EIOPA) by měly 
spolupracovat na vytvoření pokynů, s 
jejichž pomocí by se dosáhlo co největší 
soudržnosti norem výkonu činnosti pro 
retailové investiční produkty, na které se 
vztahuje směrnice [MiFID II] nebo tato 
směrnice. U pojistných investičních 
produktů jsou normy stanovené touto 
směrnicí, které se vztahují na všechny
pojistné smlouvy (kapitola VII této 
směrnice), a posílené normy pro investiční 
pojistné produkty kumulativní. Osoby 
vykonávající zprostředkování pojištění ve 
vztahu k pojistným investičním produktům 
by měly dodržovat normy pro činnost 
platné pro všechny pojistné smlouvy i 
posílené normy platné pro pojistné 
investiční produkty.

zacházení se střety zájmů a další omezení 
týkající se formy odměny. Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy (ESMA) a 
Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) 
by měly spolupracovat na vytvoření 
pokynů, s jejichž pomocí by se dosáhlo co 
největší soudržnosti norem výkonu činnosti 
pro retailové investiční produkty, na které 
se vztahuje směrnice [MiFID II] nebo tato 
směrnice. Zvláštnosti produktů 
neživotního pojištění musí však být v 
těchto pokynech zohledněny. Rovněž by 
v souladu s obdobnou zásadou v článku 3 
směrnice MIFID II měl být zvážen 
analogový režim pro pojištění při 
provádění směrnice na vnitrostátní úrovni 
a v pokynech společného výboru. U 
pojistných investičních produktů je třeba 
zlepšit uplatňování norem výkonu 
činnosti, které nahrazují normy stanovené 
touto směrnicí, které se vztahují na obecné
pojistné smlouvy (kapitola VII této 
směrnice),  Osoby vykonávající 
zprostředkování pojištění ve vztahu 
k pojistným investičním produktům by 
měly dodržovat normy pro činnost platné 
pro všechny pojistné smlouvy i posílené 
normy platné pro takové produkty.

Or. en

Odůvodnění

Pojistné investiční produkty by měly podléhat přísnější ochraně spotřebitelů a posíleným 
normám výkonu činnosti než v případě smluv o obecném pojištění. Není vhodné uplatňovat 
kapitoly VI a VII souhrnně u podniků vykonávajících zprostředkování pojištění ve vztahu 
k pojistným investičním produktům. Čl. 24 odst. 1 a 2 opakují článek 5. Některé části kapitoly 
VI jsou rovněž v rozporu s částmi kapitoly VII např. ustanovení v čl. 17 písm. c).

Pozměňovací návrh 171
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Tato směrnice stanoví 
pravidla týkající se přístupu fyzických a 
právnických osob, které jsou usazeny 
v členském státě nebo si přejí se zde 
usadit, k činnosti v oblasti 
zprostředkování pojištění a zajištění a 
výkonu této činnosti. Ustanovení dalších 
nástrojů Společenství, které se odlišují či 
doplňují tato pravidla se nebudou 
vztahovat na činnosti zprostředkování 
pojištění a zajištění.

Or. de

Odůvodnění

Objasnění určené k ozřejmění skutečnosti, že obchodování s pojistnými produkty je 
upravováno pouze touto směrnicí. Další nástroje Společenství jsou proto ve vztahu k této 
směrnici subsidiární, což ji činí jedinou směrnicí, která stanoví konkrétní ustanovení pro 
zprostředkovávání pojištění.

Pozměňovací návrh 172
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Aby bylo při určování typu správních 
sankcí nebo opatření a úrovně správních 
peněžitých sankcí zajištěno jednotné 
uplatňování sankcí ve všech členských 
státech, mělo by se od členských států 
vyžadovat, aby zajistily, že příslušné 
orgány vezmou v úvahu všechny náležité 
okolnosti.

(45) Aby bylo při určování typu správních 
sankcí nebo opatření a úrovně správních 
peněžitých sankcí zajištěno jednotné 
uplatňování sankcí ve všech členských 
státech, mělo by se od členských států 
vyžadovat, aby zajistily, že příslušné 
orgány vezmou v úvahu všechny náležité 
okolnosti. Členské státy však nejsou 
vázány povinností zavádět správní sankce 
v případě, že vnitrostátní právní předpisy 
stanoví sankce v rámci trestního soudního 
systému.

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) K posílení odrazujícího účinku pro 
širokou veřejnost a k informování o 
porušeních pravidel, jež mohou narušit 
ochranu spotřebitele, měly by být uložené 
sankce a opatření zveřejněny, s výjimkou 
některých přesně vymezených případů. 
Aby bylo zajištěno dodržování zásady 
proporcionality, měly by být uložené 
sankce a opatření zveřejněny s 
anonymními údaji, pokud by zveřejnění 
způsobilo dotčeným stranám nepřiměřenou 
škodu.

(46) K posílení odrazujícího účinku pro 
širokou veřejnost a k informování 
o porušeních pravidel, jež mohou narušit 
ochranu spotřebitele, měly by být uložené 
sankce a opatření zveřejněny na 
internetových stránkách odpovědných 
orgánů a orgánu EIOPA, s výjimkou 
některých přesně vymezených případů. 
Aby bylo zajištěno dodržování zásady 
proporcionality, měly by být uložené 
sankce a opatření zveřejněny s 
anonymními údaji, pokud by zveřejnění 
způsobilo dotčeným stranám nepřiměřenou 
škodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Ke zjištění možných porušení by 
příslušné orgány měly mít nezbytné 
vyšetřovací pravomoci a měly by vytvořit 
účinné mechanismy na podporu hlášení 
možných nebo skutečných porušení.

(47) Ke zjištění možných porušení by 
příslušné orgány měly mít nezbytné 
vyšetřovací pravomoci a měly by vytvořit 
účinné mechanismy na podporu hlášení 
možných nebo skutečných porušení. 
Z tohoto nařízení nicméně nevyplývá, že 
členské státy musejí správním orgánům 
poskytnout pravomoci provádět trestní 
vyšetřování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Ke zjištění možných porušení by 
příslušné orgány měly mít nezbytné 
vyšetřovací pravomoci a měly by vytvořit 
účinné mechanismy na podporu hlášení 
možných nebo skutečných porušení.

(47) Ke zjištění možných porušení by 
příslušné orgány měly mít nezbytné 
vyšetřovací pravomoci a měly by vytvořit 
účinné mechanismy na podporu hlášení 
možných nebo skutečných porušení, které 
poskytují vhodnou ochranu pro ty, kteří 
případy porušení nahlásí.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49a) Informátoři sdělují příslušným 
orgánům nové informace, které jim 
pomáhají při odhalování a postihování 
případů obchodování zasvěcených osob a 
manipulace s trhem. Ochota oznamovat 
tyto přečiny však může být nižší v 
důsledku strachu z odplaty nebo 
z nedostatku odpovídajících postupů pro 
ohlašování porušení. Tato směrnice by 
proto mělo zajistit, aby byla k dispozici 
odpovídající opatření, která podpoří 
informátory v úsilí upozornit příslušné 
orgány na případná porušení této 
směrnice a ochrání je před odvetou. 
Členské státy by měly rovněž zajistit, aby 
informátorské programy, které zavedou, 
obsahovaly mechanismy, které poskytují 
odpovídající ochranu nahlášených osob, 
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zejména pokud jde o právo na ochranu 
osobních údajů, a postupy pro zajištění 
práva nahlášené osoby na obhajobu a 
práva být vyslechnut před přijetím 
rozhodnutí, jež se této osoby týká, jakož i 
práva žádat u soudu o účinný opravný 
prostředek proti rozhodnutí, jež se této 
osoby týká.

Or. en

Odůvodnění

Znění z nařízení o zneužití trhu.

Pozměňovací návrh 177
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Za účelem dosažení cílů této směrnice 
by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o podrobnosti 
týkající se pojmů přiměřených znalostí a 
schopností zprostředkovatele, řešení střetů 
zájmů, povinností výkonu činnosti ve
vztahu k pojistným strukturovaným 
retailovým investičním produktům a 
postupů a formulářů k předkládání 
informací o sankcích. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a 
to i na odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

(50) Za účelem dosažení cílů této směrnice 
by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s články 
290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Při přípravě a vypracování aktů v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de
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Pozměňovací návrh 178
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Technické normy ve finančních 
službách by měly zajistit jednotnou 
harmonizaci a přiměřenou ochranu 
spotřebitelů po celé Unii. Jelikož EIOPA 
je orgánem s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, bylo by účinné a 
vhodné pověřit ho vypracováním návrhů 
regulačních a prováděcích technických 
norem, jejichž součástí není politická 
volba a které následně předloží Komisi.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Technické normy ve finančních 
službách by měly zajistit jednotnou 
harmonizaci a přiměřenou ochranu 
spotřebitelů po celé Unii. Jelikož EIOPA je 
orgánem s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, bylo by účinné a 
vhodné pověřit ho vypracováním návrhů 
regulačních a prováděcích technických 
norem, jejichž součástí není politická 
volba a které následně předloží Komisi.

(51) Technické normy ve finančních 
službách by měly zajistit jednotnou 
harmonizaci a přiměřenou ochranu 
spotřebitelů po celé Unii. Jelikož EIOPA je 
orgánem s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, ale s omezenými 
kapacitami, mělo by mu být svěřeno pouze 
vypracování návrhů, které nevyžadují 
politickou volbu a které následně předloží 
Komisi a Parlamentu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 180
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Technické normy ve finančních 
službách by měly zajistit jednotnou 
harmonizaci a přiměřenou ochranu 
spotřebitelů po celé Unii. Jelikož EIOPA je 
orgánem s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, bylo by účinné a 
vhodné pověřit ho vypracováním návrhů 
regulačních a prováděcích technických 
norem, jejichž součástí není politická volba 
a které následně předloží Komisi.

(51) Technické normy ve finančních 
službách by měly zajistit jednotnou 
harmonizaci a vysokou ochranu 
spotřebitelů po celé Unii. Jelikož EIOPA je 
orgánem s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, bylo by účinné a 
vhodné pověřit ho vypracováním návrhů 
regulačních a prováděcích technických 
norem, jejichž součástí není politická volba 
a které následně předloží Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Technické normy ve finančních 
službách by měly zajistit jednotnou 
harmonizaci a přiměřenou ochranu 
spotřebitelů po celé Unii. Jelikož EIOPA je 
orgánem s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, bylo by účinné a 
vhodné pověřit ho vypracováním návrhů 
regulačních a prováděcích technických 
norem, jejichž součástí není politická volba 
a které následně předloží Komisi.

(51) Technické normy ve finančních 
službách by měly zajistit minimální 
úroveň harmonizace a přiměřenou 
ochranu spotřebitelů po celé Unii. Jelikož 
EIOPA je orgánem s vysoce 
specializovanými odbornými znalostmi, 
bylo by účinné a vhodné pověřit ho 
vypracováním návrhů regulačních a 
prováděcích technických norem, jejichž 
součástí není politická volba a které 
následně předloží Komisi.

Or. en
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Odůvodnění

V některých členských státech existuje výraznější ochrana spotřebitelů, přičemž v těchto 
státech přílišná míra harmonizace již zavedená opatření na ochranu spotřebitelů oslabuje.

Pozměňovací návrh 182
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článků 290 a 291 
Smlouvy o fungování Evropské unie a v 
souladu s články 10 až 15 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o 
zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění) by 
Komise měla přijmout akty v přenesené 
pravomoci, jak je uvedeno v článku [8] 
ohledně pojmů přiměřených znalostí a 
schopností zprostředkovatele, v článcích 
[17 a 23] ohledně řešení střetů zájmů a v 
článcích [24 a 25] ohledně povinností 
výkonu činnosti ve vztahu k pojistným 
strukturovaným retailovým investičním 
produktům, jakož i prováděcím 
technickým normám uvedeným v článku 
[30] týkajícím se postupů a formulářů k 
předkládání informací ve vztahu k 
sankcím. Předlohy aktů v přenesené 
pravomoci a návrhy prováděcích 
technických norem by měl vypracovat 
orgán EIOPA.

(52) Prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článků 290 a 291 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
v souladu s články 10 až 15 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010
o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění) by 
Komise měla přijmout akty v přenesené 
pravomoci, jak je uvedeno v článku [8] 
ohledně pojmů přiměřených znalostí a 
schopností zprostředkovatele, jakož i 
prováděcím technickým normám 
uvedeným v článku [30] týkajícím se 
postupů a formulářů k předkládání 
informací ve vztahu k sankcím. Předlohy 
aktů v přenesené pravomoci a návrhy 
prováděcích technických norem by měl 
vypracovat orgán EIOPA.

Or. de

Pozměňovací návrh 183
Olle Schmidt
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55a) Orgány dohledu členských států 
musí proto mít k dispozici veškeré 
prostředky, které jsou nezbytné k zajištění 
řádného výkonu činnosti 
zprostředkovatele pojištění a pojišťoven 
v rámci celého Společenství na základě 
práva usazování nebo volného pohybu 
služeb. Aby se zajistil účinný dohled, měla 
by být veškerá opatření orgánů dohledu, 
nehledě na význam dotyčné pojišťovny 
nebo zajišťovny pro celkovou finanční 
stabilitu trhu, přiměřená povaze, 
působnosti a složitosti rizik spojených 
s činností pojišťovny nebo zajišťovny.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55b) Tato směrnice by neměla pro malé a 
střední pojišťovny představovat příliš 
velkou zátěž. Jedním z nástrojů k dosažení 
tohoto cíle je řádné uplatňování zásady 
proporcionality. Tato zásada by se měla 
vztahovat jak na požadavky na pojišťovny 
a zajišťovny, tak i na výkon pravomocí 
dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Werner Langen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Přezkum této směrnice by měl být 
proveden pět let po dni, kdy tato směrnice 
vstoupí v platnost, aby se zohlednil vývoj 
na trhu i vývoj v jiných oblastech práva 
Unie nebo zkušenosti členských států s 
jeho prováděním, zejména s ohledem na 
produkty spadající do působnosti směrnice 
2003/41/ES.

(56) Přezkum vývoje trhu, k němuž vedla 
tato směrnice by měl být proveden po pěti 
letech s cílem posoudit uplatňování této 
směrnice a měly by být vypracovány 
závěry týkající se účinnosti této směrnice i 
s ohledem na vývoj v jiných oblastech 
práva Unie nebo zkušenosti členských států 
s jeho prováděním, zejména s ohledem na 
produkty spadající do působnosti směrnice 
2003/41/ES.

Or. de

(Úvodní posouzení lze provést nejdříve po pěti letech. Viz rovněž čl. 8 odst. 7).

Pozměňovací návrh 186
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Přezkum této směrnice by měl být 
proveden pět let po dni, kdy tato směrnice 
vstoupí v platnost, aby se zohlednil vývoj 
na trhu i vývoj v jiných oblastech práva 
Unie nebo zkušenosti členských států s 
jeho prováděním, zejména s ohledem na 
produkty spadající do působnosti směrnice 
2003/41/ES.

(56) Přezkum této směrnice by měl být 
proveden tři roky po dni, kdy tato směrnice 
vstoupí v platnost, aby se zohlednil vývoj 
na trhu i vývoj v jiných oblastech práva 
Unie nebo zkušenosti členských států 
s jeho prováděním, zejména s ohledem na 
produkty spadající do působnosti směrnice 
2003/41/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se přístupu fyzických a právnických osob, 
které jsou usazeny v členském státě nebo si 
přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti 
zprostředkování pojištění a zajištění , 
včetně profesionální správy pojistných 
událostí a likvidace škod, a výkonu této 
činnosti.

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se přístupu fyzických a právnických osob, 
které jsou usazeny v členském státě nebo si 
přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti 
zprostředkování pojištění a zajištění a 
výkonu této činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se přístupu fyzických a právnických osob, 
které jsou usazeny v členském státě nebo si 
přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti 
zprostředkování pojištění a zajištění , 
včetně profesionální správy pojistných 
událostí a likvidace škod, a výkonu této 
činnosti.

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se přístupu fyzických a právnických osob, 
které jsou usazeny v členském státě nebo si 
přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti 
zprostředkování pojištění a zajištění a 
výkonu této činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se přístupu fyzických a právnických osob, 
které jsou usazeny v členském státě nebo si 

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se přístupu fyzických a právnických osob, 
které jsou usazeny v členském státě nebo si 
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přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti 
zprostředkování pojištění a zajištění, 
včetně profesionální správy pojistných 
událostí a likvidace škod, a výkonu této 
činnosti.

přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti 
zprostředkování pojištění a zajištění a 
výkonu této činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se nevztahuje na osoby 
poskytující zprostředkovatelské služby pro 
pojistné smlouvy, jsou-li splněny všechny 
tyto podmínky:

vypouští se

(a) pro dotyčnou pojistnou smlouvu je 
nutná pouze znalost pojistného krytí, které 
je poskytováno;
(b) pojistná smlouva není smlouvou na 
životní pojištění;
(c) pojistná smlouva nekryje žádnou 
občanskoprávní odpovědnost;
(d) hlavní profesní činnost dotyčné osoby 
je jiná než zprostředkování pojištění;
(e) pojištění je doplňkem ke zboží 
dodanému jakýmkoli jiným 
poskytovatelem, kdy takové pojištění kryje 
riziko špatného fungování, ztráty nebo 
poškození zboží dodaného tímto 
poskytovatelem , 
(f) výše ročního pojistného za pojistnou 
smlouvu, pokud se vyjádří poměrně jako 
roční částka, nepřekračuje 600 EUR .

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) hlavní profesní činnost dotyčné osoby 
je jiná než zprostředkování pojištění;

(d) hlavní profesní činnost dotyčné osoby 
je jiná než zprostředkování pojištění. 
Životní pojištění nebo pojištění 
občanskoprávní odpovědnosti mohou být 
nabízeny jako doplňkový produkt či 
služba, které osoba nabízí při výkonu své 
hlavní profesní činnosti;

Or. de

Odůvodnění

Dohody o pronajatých vozidlech zahrnují dodatečnou občanskoprávní odpovědnost, která má 
za cíl pokrýt rizika pronajatých vozidel. Cestovní pojištění, které zahrnují životní pojištění, 
pokrývají riziko přirozené smrti. Zprostředkovatelské služby tohoto druhu tvoří vedlejší 
aspekty hlavního produktu či služby.

Pozměňovací návrh 192
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) pojištění je doplňkem ke zboží 
dodanému jakýmkoli jiným 
poskytovatelem, kdy takové pojištění kryje 
riziko špatného fungování, ztráty nebo 
poškození zboží dodaného tímto 
poskytovatelem ,

(e) pojištění je doplňkem ke zboží nebo 
službám dodaným či poskytnutým 
jakýmkoli jiným poskytovatelem, kdy 
takové pojištění kryje riziko špatného 
fungování, ztráty nebo odcizení či
poškození zboží dodaného tímto 
poskytovatelem;

Or. de
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Pozměňovací návrh 193
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) pojištění je doplňkem ke zboží
dodanému jakýmkoli jiným 
poskytovatelem, kdy takové pojištění kryje 
riziko špatného fungování, ztráty nebo 
poškození zboží dodaného tímto 
poskytovatelem , 

(e) pojištění je doplňkem k produktu nebo 
služeb dodanému jakýmkoli jiným 
poskytovatelem, kdy takové pojištění kryje 
riziko špatného fungování, ztráty nebo 
poškození zboží dodaného tímto 
poskytovatelem ,

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) výše ročního pojistného za pojistnou 
smlouvu, pokud se vyjádří poměrně jako 
roční částka, nepřekračuje 600 EUR .

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 195
Werner Langen
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) výše ročního pojistného za pojistnou 
smlouvu, pokud se vyjádří poměrně jako 
roční částka, nepřekračuje 600 EUR .

(f) výše ročního pojistného nepřekračuje 
600 EUR.

Or. de

Odůvodnění

Zavedení poměrného ročního výpočtu by dle této směrnice u pojistných smluv mnohem 
menšího rozsahu uzavíraných na dobu jednoho týdne znamenalo nutnost uhradit pojistné ve 
výši 30 EUR.

Pozměňovací návrh 196
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) Pojistná smlouva nekryje rizika 
zdravotního pojištění; 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke své zásadní hospodářské a sociální úloze jsou produkty zdravotního pojištění 
kryty směrnicí IMD II.

Pozměňovací návrh 197
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fb) pojistný produkt je právně závazný 
nebo nezbytně nutný pro účelnost 
produktu či služby poskytované jakýmkoli 
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poskytovatelem

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice se nevztahuje na 
profesionální spotřebitele, jak je definuje 
příloha I.

Or. de

(Bod odůvodnění 9).

Pozměňovací návrh 199
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato směrnice zaručuje, že platí stejná 
úroveň ochrany a že se spotřebitelé 
mohou opírat o srovnatelné standardy.  
Tato směrnice podporuje rovné podmínky 
hospodářské soutěže a stejný přístup pro 
zprostředkovatele nezávisle na tom, zda 
jsou smluvně vázáni na pojišťovnu, či 
nikoli. Pro spotřebitele je přínosné, pokud 
jsou pojistné produkty zprostředkovávány 
různými kanály a zprostředkovateli, kteří 
navázaly různé druhy spolupráce s 
pojišťovnami, pokud platí, že se na ně 
vztahují podobná pravidla pro ochranu 
spotřebitelů. Tato skutečnost bude při 
provádění této směrnice členskými státy 
zohledněna.
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Or. en

Pozměňovací návrh 200
Ashley Fox

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Následující části kapitoly VI této směrnice 
se nevztahují na zprostředkovatele 
pojištění a pojišťovny při výkonu 
zprostředkovávání pojištění ve vztahu 
k pojistným investičním produktům –
a. Článek 15
b. Článek 16 písm. a) body i), ii), iii) a iv)
c. Čl. 16 písm. b) body i), ii) a iii)
d. Čl. 17 odst. 1 c), d), e), f) a g)
e. Čl. 17 odst. 2, 3, 4 a 5
f. Článek 18
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
při výkonu zprostředkovávání pojištění ve 
vztahu k pojistným investičním 
produktům by se namísto toho měli řídit 
požadavky stanovenými v následujících 
ustanoveních směrnice [2004/39/ES*], 
takovým způsobem, aby byly zohledněny 
zvláštnosti pojišťovací činnosti:
a. Čl. 16 odst. 3
b. Článek 23, 24 a 25
Orgány EIOPA a ESMA vytvářejí pokyny 
týkající se způsobu uplatňování těchto 
ustanovení v případě podniků, které jsou 
činné jak v podnikání v oblasti pojistných 
investic, tak i investičního podnikání v 
rámci směrnice [2004/39/ES*] a 
souvisejících ustanovení směrnici 
[2006/73/ES*].
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Or. en

Odůvodnění

Znění stávající směrnice Parlamentu MIFID II uplatňuje pravidla výkonu činnosti týkající se 
pojistných investičních produktů. Obecně se jedná o stejná pravidla, která jsou uplatňována 
na pojistné investiční produkty v článcích 22 –25 směrnice IMD2. Neexistuje důvod proto, 
aby tato pravidla byla součástí dvou různých právních předpisů a tento pozměňovací návrh 
objasňuje, která ustanovení směrnice MIFID se vztahují k pojistným investičním produktům a 
které části směrnice IMD2 nebudou dále uplatňovány.

Pozměňovací návrh 201
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství, navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události , a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod . Tyto činnosti se považují 
za zprostředkování pojištění i v případě, že 
jsou vykonávány pojišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele pojištění. 

3. „zprostředkováním zajištění“ činnost 
vykonávanou za odměnu spočívající v 
poradenství, navrhování nebo provádění 
jiných přípravných prací pro uzavírání 
zajistných smluv nebo uzavírání takových 
smluv nebo napomáhání při správě a plnění 
takových smluv, zejména v případě
pojistné události týkající se distribuce 
pojistných produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství , navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství, navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
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uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události , a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod . Tyto činnosti se považují 
za zprostředkování pojištění i v případě, že 
jsou vykonávány pojišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele pojištění.

uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména 
v případě pojistné události. Těmito 
činnostmi se rozumí činnosti spočívající 
v poradenství, navrhování nebo provádění 
jiných přípravných prací pro uzavírání 
pojistných smluv nebo uzavírání takových 
smluv a rovněž se považují za 
zprostředkování pojištění také v případě, že 
jsou vykonávány zaměstnancem
pojišťovny v přímém kontaktu s klientem
bez zásahu zprostředkovatele pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství , navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události , a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod . Tyto činnosti se považují 
za zprostředkování pojištění i v případě, že 
jsou vykonávány pojišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele pojištění. 

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství, navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojištění, uzavírání takových 
smluv nebo napomáhání při správě a plnění 
takových smluv, zejména v případě 
pojistné události. Činnosti spočívající v 
poradenství, navrhování nebo uzavírání 
pojistných smluv se považují za 
zprostředkování pojištění i v případě, že 
jsou vykonávány zaměstnancem 
pojišťovny v přímém kontaktu s klientem
bez zásahu zprostředkovatele pojištění.   

Or. en

Odůvodnění

Směrnice IMD2 upravuje povolání zprostředkovatelů pojištění a rovněž dodržování pravidel 
výkonu činnosti týkající se prodeje pojistných produktů. Nevztahuje se na činnost „back 
office“ zaměstnanců pojišťoven týkající se přípravy dokumentů, výpočtu výše pojistného, 
vyřizování pojistných událostí atd. Pozměňovací návrh vyjasňuje, že tyto činnosti jsou z 
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působnosti směrnice IMD2 vyňaty.    

Pozměňovací návrh 204
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství , navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události , a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod. Tyto činnosti se považují 
za zprostředkování pojištění i v případě, že 
jsou vykonávány pojišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele pojištění. 

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství , navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména 
v případě pojistné události , a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod, včetně internetových 
stránek srovnávajících ceny a produkty, 
kdy klient je schopen uzavřít na konci 
procesu pojistnou smlouvu 
prostřednictvím internetové stránky nebo 
uzavřením pojistné smlouvy přímo 
v pojišťovně či u jiného zprostředkovatele 
pojištění. Tyto činnosti se považují za 
zprostředkování pojištění i v případě, že 
jsou vykonávány pojišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství , navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství, navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
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takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události, a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod. Tyto činnosti se považují 
za zprostředkování pojištění i v případě, že 
jsou vykonávány pojišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele pojištění.

takových smluv nebo napomáhání při
správě a plnění takových smluv, zejména 
v případě pojistné události. Tyto činnosti se 
považují za zprostředkování pojištění i 
v případě, že jsou vykonávány pojišťovnou 
bez zásahu zprostředkovatele pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství , navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události, a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod. Tyto činnosti se považují 
za zprostředkování pojištění i v případě, že 
jsou vykonávány pojišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele pojištění.

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství, navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména 
v případě pojistné události, a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod, včetně internetových 
stránek srovnávajících ceny. Tyto činnosti 
se považují za zprostředkování pojištění i 
v případě, že jsou vykonávány pojišťovnou 
bez zásahu zprostředkovatele pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) příležitostné poskytování (a) Příležitostné poskytování informací 
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informací zákazníkovi v souvislosti s jinou 
profesní činností , pokud poskytovatel 
nepodnikne žádné další kroky , aby pomohl 
zákazníkům s uzavíráním nebo plněním 
pojistných smluv;

v souvislosti s jinou profesní činností za 
předpokladu, že účelem této činnosti není 
pomáhat zákazníkům s uzavíráním nebo 
plněním pojistných smluv, profesionální 
správa pojistných událostí pro pojišťovnu 
a likvidace a odborné posuzování škod se 
rovněž nepovažují za zprostředkování 
pojištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „pojistným investičním produktem“ 
smlouva o pojištění, kterou by též bylo 
možné klasifikovat jako „investiční 
produkt“ definovaný v čl. 2 písm. a)
[nařízení o klíčových informačních 
dokumentech pro investiční produkty];

4. „pojistným investičním produktem“ 
smlouva o pojištění, jež musí obsahovat 
klíčový informační dokument, jak 
stanovuje [nařízení o klíčových 
informačních dokumentech pro investiční 
produkty];  

Or. de

Pozměňovací návrh 209
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „pojistným investičním produktem“ 
smlouva o pojištění, kterou by též bylo 
možné klasifikovat jako „investiční 
produkt“ definovaný v čl. 2 písm. a) 
[nařízení o klíčových informačních 
dokumentech pro investiční produkty];

4. „pojistným investičním produktem“ 
smlouva o pojištění, kterou by též bylo 
možné klasifikovat jako „investiční 
produkt“ definovaný v čl. 2 písm. a) 
[nařízení o klíčových informačních 
dokumentech pro investiční produkty]; 
mimo ty vymezené v čl. 2 písm. e) a f) 
nařízení o klíčových informačních 
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dokumentech pro investiční produkty 
týkající se systémů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a penzijních 
produktů, do nichž podle vnitrostátních 
právních předpisů zaměstnavatel povinně 
přispívá a kde si zaměstnanec 
poskytovatele penzijního produktu 
nemůže zvolit;     

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „pojistným investičním produktem“ 
smlouva o pojištění, kterou by též bylo 
možné klasifikovat jako „investiční 
produkt“ definovaný v čl. 2 písm. a)
[nařízení o klíčových informačních 
dokumentech pro investiční produkty];

4. „pojistným investičním produktem“ 
smlouva o pojištění, kterou by též bylo 
možné klasifikovat jako „investiční 
produkt“ definovaný v čl. 4 písm. a) 
s výjimkou produktů uvedených v článku 
2 [nařízení o klíčových informačních 
dokumentech pro investiční produkty];

Or. en

Odůvodnění

Z definice by mělo jasně vyplývat, zda by se měla vztahovat na  zaměstnanecké penzijní 
pojištění či nikoli. Úprava by měla být uvedena v soulad s návrhy Evropského parlamentu o 
balíčku retailových investičních produktů.   

Pozměňovací návrh 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „zprostředkovatelem pojištění“ každá 5. „zprostředkovatelem pojištění“ každá 
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fyzická nebo právnická osoba, která není
pojišťovnou a která za odměnu přistupuje 
ke zprostředkování pojištění nebo je 
vykonává;

fyzická nebo právnická osoba vyjma
pojišťovny, které vykonávající v oblasti 
pojišťovnictví samostatně výdělečnou 
činnost a které za odměnu přistupují ke 
zprostředkování pojištění nebo je 
vykonávají;

Or. en

Odůvodnění

Přímý prodej realizovaný pojišťovnou by neměl spadat do působnosti definice o 
zprostředkování pojištění. Nejedná se totiž o činnost zprostředkování pojištění. Přímý prodej 
vlastních pojistných produktů představuje základní činnost pojišťoven. O činnost 
zprostředkování pojištění se jedná pouze v případech, kdy pojišťovna realizuje prodej 
pojistných produktů jiného pojistitele. Podle této definice neexistuje rozdíl mezi přímým 
prodejem a činností zprostředkování pojištění (prodej produktů jiného pojistitele). Přímý 
prodej realizovaný pojišťovnou by neměl spadat do působnosti definice o zprostředkování 
pojištění.  

Pozměňovací návrh 212
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „zprostředkovatelem pojištění“ každá 
fyzická nebo právnická osoba, která není 
pojišťovnou a která za odměnu přistupuje 
ke zprostředkování pojištění nebo je 
vykonává;

5. „zprostředkovatelem zajištění“ každá 
fyzická nebo právnická osoba, která není 
zajišťovnou ani jejím zaměstnancem a 
která za odměnu přistupuje ke 
zprostředkování zajištění nebo je 
vykonává;

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění je třeba chápat ve spojitosti s čl. 3 odst. 1. 

Pozměňovací návrh 213
Othmar Karas
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „zprostředkovatelem pojištění“ každá 
fyzická nebo právnická osoba , která není 
pojišťovnou a která za odměnu přistupuje 
ke zprostředkování pojištění nebo je 
vykonává;

5. „zprostředkovatelem pojištění“ každá 
fyzická nebo právnická osoba , která není 
pojišťovnou ani jejím zaměstnancem a 
která za odměnu přistupuje ke 
zprostředkování pojištění nebo je 
vykonává;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 32 předloženým zpravodajem by zde měli být uvedeni 
také zaměstnanci pojišťoven, neboť nejednají jako zprostředkovatelé mezi pojišťovnou a 
klientem.  

Pozměňovací návrh 214
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „zprostředkováním zajištění“ činnost 
spočívající v poradenství , navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání zajistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události, a činnosti 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod. Tyto činnosti se považují 
za zprostředkování zajištění i v případě, že 
jsou vykonávány zajišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele zajištění;

6. „zprostředkováním zajištění“ činnost 
vykonávaná za odměnu spočívající v
poradenství, navrhování nebo provádění 
jiných přípravných prací pro uzavírání 
zajistných smluv nebo uzavírání takových 
smluv nebo napomáhání při správě a plnění 
takových smluv, zejména v případě 
pojistné události.

Or. en
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Pozměňovací návrh 215
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) příležitostné poskytování informací v 
souvislosti s jinou profesní činností za 
předpokladu, že účelem této činnosti není 
pomáhat zákazníkům s uzavíráním nebo 
plněním zajistných smluv;

(a) Příležitostné poskytování informací 
v souvislosti s jinou profesní činností za 
předpokladu, že účelem této činnosti není 
pomáhat zákazníkům s uzavíráním nebo 
plněním zajistných smluv, profesionální 
správa pojistných událostí pro zajišťovnu 
a likvidace a odborné posuzování škod se 
rovněž nepovažují za zprostředkování 
zajištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „smluvně vázaným zprostředkovatelem 
pojištění“ každá osoba, která vykonává 
činnost ve zprostředkování pojištění pro 
jednu nebo více pojišťoven 
nebo zprostředkovatelů pojištění a jejich 
jménem a na jejich účet a která jedná za 
neomezené odpovědnosti těchto 
pojišťovacích podniků nebo 
zprostředkovatelů pojištění, za 
předpokladu, že zprostředkovatelé 
pojištění, na jejichž odpovědnost tato 
osoba jedná, nejednají sami na 
odpovědnost jiné pojišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 217
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „smluvně vázaným zprostředkovatelem 
pojištění“ každá osoba, která vykonává 
činnost ve zprostředkování pojištění pro 
jednu nebo více pojišťoven 
nebo zprostředkovatelů pojištění a jejich 
jménem a na jejich účet a která jedná za 
neomezené odpovědnosti těchto 
pojišťovacích podniků nebo 
zprostředkovatelů pojištění, za 
předpokladu, že zprostředkovatelé 
pojištění, na jejichž odpovědnost tato 
osoba jedná, nejednají sami na 
odpovědnost jiné pojišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění;

8. „smluvně vázaným zprostředkovatelem 
pojištění“ každá osoba, která vykonává 
činnost ve zprostředkování pojištění pro 
jednu nebo více pojišťoven v případě
pojistných produktů, které si navzájem 
nekonkurují, a která jedná za neomezené 
odpovědnosti těchto pojišťovacích 
podniků u produktů, jež se jich týkají;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „smluvně vázaným zprostředkovatelem 
pojištění“ každá osoba, která vykonává 
činnost ve zprostředkování pojištění pro 
jednu nebo více pojišťoven 
nebo zprostředkovatelů pojištění a jejich 
jménem a na jejich účet a která jedná za 
neomezené odpovědnosti těchto 
pojišťovacích podniků nebo 
zprostředkovatelů pojištění, za 
předpokladu, že zprostředkovatelé 
pojištění, na jejichž odpovědnost tato 
osoba jedná, nejednají sami na 
odpovědnost jiné pojišťovny nebo 

8. „smluvně vázaným zprostředkovatelem 
pojištění“ každá osoba, která vykonává 
činnost ve zprostředkování pojištění pro 
jednu pojišťovnu či zprostředkovatele 
pojištění, nebo, pokud si pojistné produkty 
navzájem nekonkurují, pro více 
pojišťoven nebo zprostředkovatelů 
pojištění a jejich jménem a na jejich účet, 
která však nepřijímá pojistné ani částky 
určené pro zákazníka a která jedná za 
neomezené odpovědnosti těchto 
pojišťovacích podniků nebo 
zprostředkovatelů pojištění, za 
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zprostředkovatele pojištění; předpokladu, že zprostředkovatelé 
pojištění, na jejichž odpovědnost tato 
osoba jedná, nejednají sami na 
odpovědnost jiné pojišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění;

Každá osoba, která vykonává činnost ve 
zprostředkování pojištění doplňkově ke 
své hlavní profesní činnosti, se rovněž 
považuje za smluvně vázaného 
zprostředkovatele pojištění jednajícího 
jménem jedné nebo více pojišťoven 
ohledně jejich produktů, jestliže je 
pojištění doplňkem zboží nebo služeb 
poskytovaných v rámci této hlavní 
profesní činnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 219
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „smluvně vázaným zprostředkovatelem 
pojištění“ každá osoba, která vykonává 
činnost ve zprostředkování pojištění pro 
jednu nebo více pojišťoven 
nebo zprostředkovatelů pojištění a jejich 
jménem a na jejich účet a která jedná za 
neomezené odpovědnosti těchto 
pojišťovacích podniků nebo
zprostředkovatelů pojištění, za 
předpokladu, že zprostředkovatelé
pojištění, na jejichž odpovědnost tato 
osoba jedná, nejednají sami na 
odpovědnost jiné pojišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění;

8. „smluvně vázaným zprostředkovatelem 
pojištění“ každá osoba, která vykonává 
činnost ve zprostředkování pojištění pro 
jednu pojišťovnu či registrovaného 
zprostředkovatele pojištění a na jejich 
jméno, pokud si pojistné produkty 
navzájem nekonkurují a pokud nepřijímá 
pojistné ani částky určené pro zákazníka a 
která jedná za neomezené odpovědnosti 
těchto pojišťovacích podniků nebo
registrovaných zprostředkovatelů pojištění 
ohledně jejich produktů, za předpokladu, 
že registrovaní zprostředkovatelé pojištění, 
na jejichž odpovědnost tato osoba jedná, 
nejednají sami na odpovědnost jiné 
pojišťovny nebo zprostředkovatele 
pojištění;

Každá osoba, která vykonává činnost ve 
zprostředkování pojištění doplňkově ke 
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své hlavní profesní činnosti, se rovněž 
považuje za smluvně vázaného 
zprostředkovatele pojištění jednajícího 
jménem jedné nebo více pojišťoven nebo 
registrovaného zprostředkovatele 
pojištění, jestliže je pojištění doplňkem 
zboží nebo služeb poskytovaných v rámci 
této hlavní profesní činnosti a osoba 
nevybírá pojistné ani částky určené pro 
zákazníka;

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo vzniku nepřiměřených nákladů, měla by revize požadavky změnit pouze tam, 
kde to je nezbytné. V posouzení dopadu vypracovaném Komisí není uveden žádný odkaz na 
problémy, jež souvisejí s pojmem „smluvně vázaný zprostředkovatel“. Zrušení článku 4, 
"oznámení zprostředkovatelé“, vyžaduje opětovné začlenění tohoto odstavce zahrnujícího 
doplňkové činnosti. Toto vyjasnění je učiněno v zájmu spotřebitelů. 

Pozměňovací návrh 220
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „poradenstvím“ poskytování doporučení 
zákazníkům buď na jejich žádost, nebo z 
podnětu pojišťovny nebo zprostředkovatele 
pojištění;

9. „poradenstvím“ poskytování 
poradenství týkající se pojistného 
produktu i doby trvání smlouvy stávajícím 
nebo potenciálním zákazníkům, jež 
vychází z osobního doporučení, buď na 
jejich žádost, nebo z podnětu pojišťovny 
nebo zprostředkovatele pojištění; 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje přesnější vymezení definice poradenství. Jeho cílem je 
navíc posílit poradenství ohledně pojištění poskytované za určitý poplatek, ale bez úhrady 
provize. Tento pozměňovací návrh vychází z podnětů orgánu EIOPA a německé organizace 
spotřebitelů BDV.  
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Pozměňovací návrh 221
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „poradenstvím“ poskytování doporučení 
zákazníkům buď na jejich žádost, nebo z 
podnětu pojišťovny nebo zprostředkovatele 
pojištění;

9. „poradenstvím“ poskytování osobního
doporučení konkrétním zákazníkům buď 
na jejich žádost, nebo z podnětu pojišťovny 
nebo zprostředkovatele pojištění; 
poradenská činnost by měla být chápána 
jako samostatná služba, jež se odlišuje od 
poskytování informací o produktech a 
jejich popisu;  

Or. en

Odůvodnění

Poradenství by mělo znamenat poskytování doporučení konkrétnímu zákazníkovi ve věci 
jednoho nebo více určitých produktů. Definice musí být uvedena v soulad se stejným termínem 
ve směrnici MiFID a směrnici o smlouvách o úvěru na bydlení.

Pozměňovací návrh 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „poradenstvím“ poskytování doporučení 
zákazníkům buď na jejich žádost, nebo z 
podnětu pojišťovny nebo zprostředkovatele 
pojištění;

9. „poradenstvím“ poskytování osobního
doporučení zákazníkům buď na jejich 
žádost, nebo z podnětu pojišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „podmíněnou provizí“ odměna ve 
formě provize, kdy je splatná částka vázána 
na splnění dohodnutých cílů týkajících se 
obchodní činnosti vykonané
zprostředkovatelem pro daného pojistitele;

10. „podmíněnou provizí“ odměna ve 
formě provize, kdy je splatná částka vázána 
na splnění produktových nebo prodejních
cílů týkajících se činností prováděných
zprostředkovatelem pro daného pojistitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „podmíněnou provizí“ odměna ve 
formě provize, kdy je splatná částka vázána 
na splnění dohodnutých cílů týkajících se 
obchodní činnosti vykonané
zprostředkovatelem pro daného pojistitele;

10. „podmíněnou provizí“ odměna ve 
formě provize, kdy je splatná částka vázána 
na splnění kterýchkoli z dohodnutých cílů 
týkajících se činností prováděných
zprostředkovatelem pro daného pojistitele;

Or. en

Odůvodnění

Nárok na provizi může vzniknout nejen splněním cílů týkajících se prováděného obchodování, 
ale také na základě počtu pojistných událostí klienta vyřízených zpostředkovatelem. Definice 
podmíněné provize by měla zahrnovat všechny prvky, jež mohou tento typ odměny ovlivnit.  
Některé bankovní a pojišťovatelské skupiny vypočítávají své provize na základě vykonávání 
křížového prodeje: např. výše provize u smluv o úvěrech na bydlení se liší v závislosti na tom, 
zda si tentýž klient sjedná rovněž pojištění pro případ přirozené smrti. Tato praxe podporuje 
zprostředkovatele v prodeji několika produktů zároveň i v případech, kdy klient všechny tyto 
produkty nepotřebuje nebo kdy by mohl upřednostnit pojištění pro případ přirozené smrti 
u jiného poskytovatele. Tento pozměňovací návrh vychází z návrhu Evropské organizace 
spotřebitelů (BEUC).
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Pozměňovací návrh 225
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) je-li zprostředkovatel fyzickou osobou, 
členský stát, v němž má osoba bydliště;

(a) je-li zprostředkovatel fyzickou osobou, 
členský stát, v němž má osoba ústředí a 
v  němž vykonává činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) „křížovým prodejem“ nabízení 
pojišťovací služby nebo produktu spolu 
s jinou službou nebo produktem jakožto 
součást balíčku nebo podmínka pro 
získání jiné dohody či balíčku;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) „křížovým prodejem“ nabízení 
pojišťovací služby nebo produktu spolu 
s jinou službou nebo produktem jakožto 
součást balíčku nebo podmínka pro 
získání jiné dohody či balíčku;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „úzkým propojením“ stav uvedený v 
čl. 4 bodě 31 směrnice [MIFID II];

(16) „úzkým propojením“ stav uvedený 
v čl. 13 bodě 17 směrnice 2009/138/ES;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že směrnice IMD2 je směrnicí o pojištění, bylo by lepší, aby se odkazovalo
na jinou směrnici o pojištění, což by zajistilo její jednotné uplatňování v rámci odvětví 
pojištovnictví.  

Pozměňovací návrh 229
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) „odměnou“ jakákoli provize, poplatek 
nebo jiná platba, včetně hospodářské 
výhody jakéhokoli druhu, jež jsou 
nabídnuty nebo předány ve spojení s
činností zprostředkování pojištění;

(18) „odměnou“ hospodářská výhoda 
jakéhokoli druhu, včetně provize, 
poplatku nebo jiné platby, jež jsou 
nabídnuty nebo předány ve spojení 
s činností zprostředkování pojištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) „odměnou“ jakákoli provize, poplatek 
nebo jiná platba, včetně hospodářské 
výhody jakéhokoli druhu, jež jsou 
nabídnuty nebo předány ve spojení s 
činností zprostředkování pojištění;

(18) „odměnou“ jakákoli provize, poplatek, 
jiná platba nebo jakákoli jiná úhrada, 
včetně přímé nebo nepřímé hospodářské 
výhody jakéhokoli druhu, jež jsou 
nabídnuty nebo předány ve spojení 
s činností zprostředkování pojištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) „odměnou“ jakákoli provize, poplatek 
nebo jiná platba, včetně hospodářské 
výhody jakéhokoli druhu, jež jsou 
nabídnuty nebo předány ve spojení s 
činností zprostředkování pojištění;

(18) „odměnou“ jakákoli provize, poplatek, 
platba nebo jiná úhrada, včetně 
hospodářské výhody nebo peněžitých 
výhod jakéhokoli druhu a jakékoli jiné 
pobídkové odměny, jež jsou nabídnuty 
nebo předány ve spojení s činností 
zprostředkování pojištění;

Or. de

Pozměňovací návrh 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) „odměnou“ jakákoli provize, poplatek 
nebo jiná platba, včetně hospodářské 
výhody jakéhokoli druhu, jež jsou 
nabídnuty nebo předány ve spojení s 
činností zprostředkování pojištění;

(18) „odměnou“ jakákoli provize, poplatek, 
platba nebo jiná úhrada, včetně 
hospodářské výhody či stimuly jakéhokoli 
druhu, jež jsou nabídnuty, zaplaceny nebo 
předány ve spojení s činností 
zprostředkování pojištění;
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Or. en

Pozměňovací návrh 233
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „vázaným obchodem“ nabízení jedné 
nebo více doplňkových služeb společně s 
pojistnou službou nebo produktem v 
balíčku, přičemž tato pojistná služba nebo 
produkt není zákazníkovi zpřístupněna 
odděleně;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „vázaným obchodem“ nabízení jedné 
nebo více doplňkových služeb společně s 
pojistnou službou nebo produktem v 
balíčku, přičemž tato pojistná služba nebo 
produkt není zákazníkovi zpřístupněna 
odděleně;

(19) „vázaným obchodem“ požadavek 
zakoupení jednoho nebo více určitých 
finančních produktů či služeb
spotřebitelem společně s pojistnou službou 
nebo produktem v balíčku, přičemž tato 
pojistná služba nebo produkt není 
zákazníkovi zpřístupněna odděleně; 
Vázaný obchod neznamená volitelnou 
nabídku jednoho či více pojistných 
produktů jako součásti balíčku, přičemž 
hlavní produkt zde nepředstavuje 
pojistnou službu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 235
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „vázaným obchodem“ nabízení jedné 
nebo více doplňkových služeb společně s 
pojistnou službou nebo produktem v 
balíčku, přičemž tato pojistná služba nebo 
produkt není zákazníkovi zpřístupněna 
odděleně;

(19) „vázaným obchodem“ nabízení jedné 
nebo více doplňkových finančních služeb 
nebo produktů spotřebiteli společně 
s hlavní finanční službou nebo produktem 
v balíčku včetně nejméně jedné pojistné 
služby nebo produktu, přičemž tato hlavní 
finanční služba nebo produkt není 
zákazníkovi zpřístupněna odděleně;  

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „vázaným obchodem“ nabízení jedné 
nebo více doplňkových služeb společně s 
pojistnou službou nebo produktem v 
balíčku, přičemž tato pojistná služba nebo 
produkt není zákazníkovi zpřístupněna 
odděleně;

(19) „vázaným obchodem“ nabízení:

- dvou nebo více pojistných služeb nebo 
produktů v balíčku, přičemž tyto pojistné 
služby nebo produkty nejsou zákazníkovi 
zpřístupněny odděleně; nebo
- jedné nebo více doplňkových služeb 
společně s pojistnou službou nebo 
produktem v balíčku, přičemž tato pojistná 
služba nebo produkt nejsou zákazníkovi 
zpřístupněny odděleně;

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise se otázkou vázání a sdružování zabývá pouze v případech, kdy jsou spolu 
s pojistnou službou nabízeny služby jiné než pojistné produkty a nikoli pokud jsou společně 
prodávány dvě či více pojistných služeb. Vázání dvou nebo více pojistných služeb by mělo být 
zakázáno.  Pojistná služba by měla být spotřebitelům dostupná, aniž by spolu s ní museli 
zakoupit jinou pojistnou službu. Např.: pojištění domácnosti ve Francii nesoucí název 
„Multirisque Habitation“ vždy zahrnuje pojištění občanskoprávní odpovědnosti rodinných 
příslušníků: oba produkty by měly být nabízeny samostatně, neboť nepředstavují ucelený 
produkt. Totéž se týká řady zemí, kde je pojištění pro případ přirozené smrti a úvěr na bydlení 
prodáván dohromady spolu s pojištěním domácnosti, přestože neexistuje žádný objektivní 
důvod, aby byly prodávány společně a navíc stejným zprostředkovatelem. Stále více 
pojistných produktů je spotřebitelům nabízeno formou balíčků.  Některé pojišťovny navrhují 
uzavírání souhrnných smluv na všechny běžné případy (pojištění vozidla, domácnosti, 
občanskoprávní odpovědnosti), u nichž je sjednáváno pravidelné měsíční inkaso. Tyto 
praktiky omezují hospodářskou soutěž na pojistných trzích, neboť spotřebitelům znesnadňují 
možnost porovnávat ceny a brání drobným poskytovatelům pojištění v přístupu na trh či 
rozvoji nových produktů. Tento pozměňovací návrh vychází z návrhu Evropské organizace 
spotřebitelů (BEUC).

Pozměňovací návrh 237
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „vázaným obchodem“ nabízení jedné 
nebo více doplňkových služeb společně s 
pojistnou službou nebo produktem v 
balíčku, přičemž tato pojistná služba nebo 
produkt není zákazníkovi zpřístupněna 
odděleně;

(19) „vázaným obchodem“ nabízení jedné 
nebo více doplňkových služeb společně s 
pojistnou službou nebo produktem v 
balíčku, přičemž tato pojistná služba nebo 
produkt není zákazníkovi zpřístupněna 
odděleně;

Vázaný obchod nepředstavuje: dobrovolné 
nabízení pojistného produktu, jenž 
doplňuje finanční službu, pokud pojistný 
produkt zákazníkovi poskytuje pouze 
životní pojištění nebo pojištění pro případ 
ztráty zaměstnání ve spojitosti 
s finančním, spořícím či penzijním 
produktem;      

Or. de
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Odůvodnění

Znemožnění poskytování pojištění pro případ přirozené smrti nebo ztráty zaměstnání v 
kontextu s úvěry či finančními produkty by bylo v rozporu se sociálními standardy. Mohlo by 
to navíc vést ke zvýšení sociálních nákladů.   

Pozměňovací návrh 238
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) „sdružováním produktů“ nabízení 
jedné nebo více doplňkových služeb 
společně s pojistnou službou nebo 
produktem v balíčku, přičemž tato 
pojistná služba nebo produkt jsou 
zákazníkovi zpřístupněny odděleně, avšak 
ne nutně za stejných podmínek, za jakých 
jsou nabízeny ve spojení s doplňkovými 
službami.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) „sdružováním produktů“ nabízení 
jedné nebo více doplňkových služeb 
společně s pojistnou službou nebo 
produktem v balíčku, přičemž tato pojistná
služba nebo produkt jsou zákazníkovi 
zpřístupněny odděleně, avšak ne nutně za 
stejných podmínek, za jakých jsou 
nabízeny ve spojení s doplňkovými 
službami.

(20) „vázaným obchodem“ nabízení jedné 
nebo více doplňkových finančních služeb 
nebo produktů spotřebiteli společně 
s hlavní finanční službou nebo produktem 
v balíčku včetně nejméně jedné pojistné 
služby nebo produktu, přičemž tato hlavní 
finanční služba nebo produkt jsou 
zákazníkovi zpřístupněny odděleně, avšak 
ne nutně za stejných podmínek, za jakých 
jsou nabízeny ve spojení s doplňkovými 
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službami;  

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) „sdružováním produktů“ nabízení 
jedné nebo více doplňkových služeb 
společně s pojistnou službou nebo 
produktem v balíčku, přičemž tato pojistná 
služba nebo produkt jsou zákazníkovi 
zpřístupněny odděleně, avšak ne nutně za 
stejných podmínek, za jakých jsou 
nabízeny ve spojení s doplňkovými 
službami.

(20) „sdružováním produktů“ nabízení 
jednoho nebo více finančních produktů 
nebo služeb společně s pojistnou službou 
nebo produktem v balíčku, přičemž tato 
pojistná služba nebo produkt jsou 
zákazníkovi zpřístupněny odděleně, avšak 
ne nutně za stejných podmínek, za jakých 
jsou nabízeny ve spojení s jinými produkty 
nebo službami.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a. pro účely článku 31a této směrnice 
znamená „určitá činnost ve finanční 
oblasti" jakoukoli činnost v kterékoli fázi 
celého procesu vytváření nějakého 
nástroje od jeho návrhu po poprodejní 
fázi, včetně závazků a povinností na 
straně tvůrce tohoto nástroje.    

Or. en
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Pozměňovací návrh 242
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20b. pro účely článku 31a této směrnice 
znamená „nástroj“ pojistný či penzijní 
produkt, jenž spadá do oblasti pravomocí 
orgánu EIOPA ve smyslu nařízení (EU) č. 
1094/2010.  

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a. „profesionálním klientem nebo 
zákazníkem" klient nebo zákazník, který 
splňuje kritéria stanovená v příloze I. 

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a. „spotřebitelem“ spotřebitel ve smyslu 
článku 2 písm. a) směrnice o nekalých 
obchodních praktikách 2005/29/ES.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20b. „neprofesionálním klientem nebo 
zákazníkem“ klient nebo zákazník, který 
není profesionálním klientem či 
zákazníkem;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou ustanovení v článku 4 se 
zprostředkovatelé pojištění a zajištění 
registrují u příslušného orgánu ve 
svém členském státě původu. Pojišťovny 
registrované v členských státech podle 
směrnice 73/239/EHS, směrnice 
2002/83/ES a směrnice 2005/68/ES a 
jejich zaměstnanci nemají povinnost se 
znovu registrovat podle této směrnice.

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění se 
registrují u příslušného orgánu ve svém 
členském státě původu. Pojišťovny 
registrované v členských státech podle 
směrnice 73/239/EHS, směrnice 
2002/83/ES a směrnice 2005/68/ES nemají 
povinnost se znovu registrovat podle této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zlepšit registraci všech zprostředkovatelů pojištění, 
čímž bude vyřešen problém pyramidových systémů prodeje v oblasti pojistných produktů.   
Tento pozměňovací návrh vychází z podnětu německé organizace spotřebitelů VZBV.  
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Pozměňovací návrh 247
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou ustanovení v článku 4 se 
zprostředkovatelé pojištění a zajištění 
registrují u příslušného orgánu ve 
svém členském státě původu. Pojišťovny 
registrované v členských státech podle 
směrnice 73/239/EHS, směrnice 
2002/83/ES a směrnice 2005/68/ES a jejich 
zaměstnanci nemají povinnost se znovu 
registrovat podle této směrnice.

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění se 
registrují u příslušného orgánu ve svém 
členském státě původu. Pojišťovny 
registrované v členských státech podle 
směrnice 73/239/EHS, směrnice 
2002/83/ES a směrnice 2005/68/ES a jejich 
zaměstnanci nemají povinnost se znovu 
registrovat podle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou ustanovení v článku 4 se 
zprostředkovatelé pojištění a zajištění 
registrují u příslušného orgánu ve 
svém členském státě původu. Pojišťovny 
registrované v členských státech podle 
směrnice 73/239/EHS, směrnice 
2002/83/ES a směrnice 2005/68/ES a jejich 
zaměstnanci nemají povinnost se znovu 
registrovat podle této směrnice.

S výjimkou ustanovení v článku 4 se 
zprostředkovatelé pojištění a zajištění 
registrují u příslušného orgánu ve 
svém členském státě původu, jak stanovuje 
článek 7 odst. 2. Pojišťovny a zajišťovny 
registrované v členských státech podle 
směrnice 73/239/EHS, směrnice 
2002/83/ES a směrnice 2005/68/ES a jejich 
zaměstnanci nemají povinnost se znovu 
registrovat podle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Sven Giegold
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen první pododstavec, mohou 
členské státy stanovit, že pojišťovny a 
zajišťovny nebo jiné instituce mohou 
spolupracovat s příslušnými orgány při 
registraci zprostředkovatelů pojištění a 
zajištění a při uplatňování požadavků 
článku 8 vůči těmto zprostředkovatelům. 
Zejména smluvně vázaní zprostředkovatelé 
pojištění mohou být registrováni 
pojišťovnou, sdružením pojišťoven nebo 
zprostředkovatelem pojištění či zajištění 
pod dohledem příslušného orgánu.

Aniž je dotčen první pododstavec, mohou 
členské státy stanovit, že pojišťovny a 
zajišťovny nebo jiné instituce mohou 
spolupracovat s příslušnými orgány při 
registraci zprostředkovatelů pojištění a 
zajištění a při uplatňování požadavků čl. 8 
odst. 2 vůči těmto zprostředkovatelům. 
Smluvně vázaní zprostředkovatelé pojištění 
se však registrují také u příslušného 
orgánu ve svém členském státě původu. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se zaměřuje na zajištění rovných podmínek mezi zprostředkovateli 
pojištění.  Vzhledem k tomu, že smluvně vázaní zprostředkovatelé pojištění vykonávají 
podobné profesní úkoly jako smluvně nevázaní zprostředkovatelé pojištění, proces jejich 
registrace by měl být stejný jako u smluvně nevázaných zprostředkovatelů. Tento 
pozměňovací návrh vychází z podnětu německé organizace spotřebitelů BDV.  

Pozměňovací návrh 250
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že pokud 
zprostředkovatel pojištění či zajištění jedná 
v rámci odpovědnosti pojišťovny nebo 
zajišťovny nebo jiného registrovaného
zprostředkovatele pojištění či zajištění
zodpovídá tento registrovaný 
zprostředkovatel nebo podnik za zajištění 
toho, že prvně uvedený zprostředkovatel 
splňuje podmínky pro registraci stanovené 
touto směrnicí. V takovém případě jsou 

Členské státy mohou stanovit, že pokud 
zprostředkovatel pojištění či zajištění jedná 
v rámci odpovědnosti pojišťovny nebo 
zajišťovny nebo jiného registrovaného 
zprostředkovatele pojištění či zajištění, 
není zprostředkovatel pojištění povinen 
poskytovat příslušnému orgánu informace 
uvedené v čl. 3 odst. 7 písm. a) a b) a 
příslušný pojišťující subjekt zajistí, že 
dotyčný zprostředkovatel pojištění splňuje 
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osoba nebo subjekt přijímající 
odpovědnost, poté co jsou informovány 
členskými státy o záležitostech uvedených 
v odst. 7 písm. a) a b) tohoto článku, 
uspokojeny, co se týče záležitostí
uvedených v odst. 7 písm. c) tohoto 
článku. Členské státy si rovněž mohou 
vyhradit, že osoba nebo subjekt, který za 
zprostředkovatele přebírá odpovědnost, 
musí tohoto zprostředkovatele 
zaregistrovat.

podmínky pro registraci a další 
ustanovení podle této směrnice. Členské 
státy si rovněž mohou vyhradit, že osoba 
nebo subjekt, který za zprostředkovatele 
přebírá odpovědnost, musí tohoto 
zprostředkovatele zaregistrovat.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by díky tomu mohly hlavním pojišťovacím společnostem umožnit, aby zapisovaly 
své agenty do rejstříku bez ohledu na to, jak jsou tyto vztahy definovány v jejich právních 
předpisech. Za takových podmínek by agent neposkytoval informace o registraci danému 
orgánu, ale namísto toho by je poskytl hlavní pojišťovací společnosti, jež by nesla plnou 
odpovědnost za to, že tento agent splňuje podmínky pro registraci a další ustanovení podle 
této směrnice.  

Pozměňovací návrh 251
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy mohou stanovit, že pokud 
zprostředkovatel pojištění či zajištění jedná 
v rámci odpovědnosti pojišťovny nebo 
zajišťovny nebo jiného registrovaného
zprostředkovatele pojištění či zajištění
zodpovídá tento registrovaný
zprostředkovatel nebo podnik za zajištění 
toho, že prvně uvedený zprostředkovatel 
splňuje podmínky pro registraci stanovené 
touto směrnicí. V takovém případě jsou 
osoba nebo subjekt přijímající 
odpovědnost, poté co jsou informovány 
členskými státy o záležitostech uvedených 
v odst. 7 písm. a) a b) tohoto článku,
uspokojeny, co se týče záležitostí 

Členské státy mohou stanovit, že pokud 
zprostředkovatel pojištění či zajištění jedná 
v rámci odpovědnosti pojišťovny nebo 
zajišťovny nebo jiného registrovaného 
zprostředkovatele pojištění či zajištění, 
neposkytuje zprostředkovatel pojištění
příslušnému orgánu informace o 
registraci uvedené v čl. 3 odst. 7 a 
příslušný zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna zajistí, že jejich 
zprostředkovatel pojištění splňuje 
podmínky pro registraci a další 
ustanovení podle této směrnice. Členské 
státy si rovněž mohou vyhradit, že osoba 
nebo subjekt, který za zprostředkovatele 
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uvedených v odst. 7 písm. c) tohoto 
článku. Členské státy si rovněž mohou 
vyhradit, že osoba nebo subjekt, který za 
zprostředkovatele přebírá odpovědnost, 
musí tohoto zprostředkovatele 
zaregistrovat.

přebírá odpovědnost, musí tohoto 
zprostředkovatele zaregistrovat.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla stanovit přiměřený systém registrace, který by pro drobné 
zprostředkovatele nepředstavoval tak velkou zátěž a umožňoval by, aby za jejich činnost nesly 
regulační odpovědnost jiné pojišťovací subjekty. Členské státy by díky tomu mohly hlavním 
pojišťovacím společnostem umožnit, aby zapisovaly své agenty do rejstříku bez ohledu na to, 
jak jsou tyto vztahy definovány v jejich právních předpisech.

Pozměňovací návrh 252
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy nemusí uplatnit požadavek 
uvedený v prvním a druhém pododstavci 
na všechny fyzické osoby, které pracují 
v pojišťovně nebo zajišťovně nebo pro 
registrovaného zprostředkovatele pojištění 
či zajištění a které vykonávají činnost ve 
zprostředkování pojištění nebo zajištění.

Členské státy uplatní požadavek uvedený v 
prvním a druhém pododstavci na všechny 
fyzické osoby, které pracují v pojišťovně 
nebo zajišťovně nebo pro registrovaného 
zprostředkovatele pojištění či zajištění 
a které vykonávají činnost ve 
zprostředkování pojištění nebo zajištění.

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkovatelé pojištění by měli být registrování jednotlivě, aby se zabránilo 
neudržitelnému nárůstu modelů „prodejů založených na principu struktury pyramidy“.    
Jejich základem je pyramidová struktura a zprostředkovatelé s nízkou kvalifikací.   
Zprostředkovatelé tak dostávají část ze všech provizí, které získají zprostředkovatelé na nižší 
úrovni.  Tyto praktiky poškozují kvalitu poradenských služeb a zájmy spotřebitelů a měly by 
tedy být účinně řešeny.   Tento pozměňovací návrh vychází z podnětů německých organizací 
spotřebitelů VZBV a BDV.  
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Pozměňovací návrh 253
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA zřídí jednotný elektronický 
rejstřík obsahující záznamy o 
zprostředkovatelích pojištění či zajištění, 
kteří vyjádřili úmysl vykonávat 
přeshraniční činnost v souladu s 
kapitolou IV, zpřístupní tento rejstřík na 
svých internetových stránkách a průběžně 
jej aktualizuje. Členské státy k tomuto 
účelu neprodleně poskytnou orgánu 
EIOPA příslušné informace. V rejstříku je 
uveden hypertextový odkaz na každý 
příslušný orgán v jednotlivých členských 
státech. Rejstřík obsahuje odkazy na 
internetové stránky každého příslušného 
orgánu v jednotlivých členských státech a 
je rovněž z těchto internetových stránek 
přístupný.

Orgán EIOPA zřídí internetovou stránku 
s hypertextovými odkazy na každý 
jednotlivý záznam poskytnutý členským 
státem podle čl. 3 odst. 3. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy jsou podle čl. 3 odst. 3 povinny zvěřejňovat údaje o schválených 
zprostředkovatelích a není tedy zapotřebí, aby orgán EIOPA zřizoval zvláštní databázi. 
Orgán EIOPA by měl zajistit provoz ústřední internetové stránky propojující vnitrostátní 
internetové stránky, jež poskytují příslušné informace.  

Pozměňovací návrh 254
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy se rovněž starají o to, aby 
zprostředkovatelé pojištění, včetně 
smluvně vázaných, a zprostředkovatelé 

Členské státy se rovněž starají o to, aby 
zprostředkovatelé pojištění, včetně 
smluvně vázaných, a zprostředkovatelé 
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zajištění, kteří přestali plnit tyto 
požadavky, byli vymazáni z rejstříku. 
Platnost registrace podléhá pravidelnému 
přezkumu příslušným orgánem. V případě 
nutnosti členský stát původu informuje o 
takovém vymazání z rejstříku hostitelský 
členský stát .

zajištění, kteří přestali plnit tyto 
požadavky, byli neprodleně vymazáni 
z rejstříku. Platnost registrace podléhá 
pravidelnému přezkumu příslušným 
orgánem. V případě nutnosti členský stát 
původu informuje o takovém vymazání 
z rejstříku hostitelský členský stát .

Or. de

Pozměňovací návrh 255
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že příslušné orgány 
nepovolí zprostředkovateli pojištění či 
zajištění, aby byl zapsán do rejstříku, 
pokud se orgán nepřesvědčil, že 
zprostředkovatel splňuje požadavky 
stanovené v článku 8.

Členské státy zajistí, že příslušné orgány 
nepovolí zprostředkovateli pojištění či 
zajištění, aby byl zapsán do rejstříku, 
pokud se orgán nepřesvědčil, že 
zprostředkovatel splňuje požadavky 
stanovené v článku 8 nebo že jiný 
zprostředkovatel nebo podnik na sebe 
vezme odpovědnost za zajištění toho, aby 
daný zprostředkovatel splňoval tyto 
požadavky v souladu s čl. 3 odst. 1 bodem 
3.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by díky tomu mohly hlavním pojišťovacím společnostem umožnit, aby zapisovaly 
své agenty do rejstříku bez ohledu na to, jak jsou tyto vztahy definovány v jejich právních 
předpisech. Za takových podmínek by agent neposkytoval informace o registraci danému 
orgánu, ale namísto toho by je poskytl hlavní pojišťovací společnosti, jež by nesla plnou 
odpovědnost za to, že tento agent splňuje podmínky pro registraci a další ustanovení podle 
této směrnice.  

Pozměňovací návrh 256
Peter Simon
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že příslušné orgány 
nepovolí zprostředkovateli pojištění či 
zajištění, aby byl zapsán do rejstříku, 
pokud se orgán nepřesvědčil, že
zprostředkovatel splňuje požadavky 
stanovené v článku 8.

Členské státy zajistí, že příslušné orgány 
nepovolí zprostředkovateli pojištění či 
zajištění, aby byl zapsán do rejstříku, 
pokud zprostředkovatel nesplňuje 
požadavky stanovené v článku 8.

Or. dePozměňovací návrh 257
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že příslušné orgány 
nepovolí zprostředkovateli pojištění či 
zajištění, aby byl zapsán do rejstříku, 
pokud se orgán nepřesvědčil, že 
zprostředkovatel splňuje požadavky 
stanovené v článku 8.

Členské státy zajistí, že příslušné orgány 
nepovolí zprostředkovateli pojištění či 
zajištění, aby byl zapsán do rejstříku, 
pokud se orgán nepřesvědčil, že 
zprostředkovatel splňuje požadavky 
stanovené v článku 8 nebo že splnění 
těchto požadavků ze strany 
zprostředkovatele zajistí jiný pojišťovací 
subjekt v souladu s čl. 3 odst. 1 
pododstavcem 3.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla stanovit přiměřený systém registrace, který by pro drobné 
zprostředkovatele nepředstavoval tak velkou zátěž a umožňoval by, aby za jejich činnost nesly 
regulační odpovědnost jiné pojišťovací subjekty. Členské státy by díky tomu mohly hlavním 
pojišťovacím společnostem umožnit, aby zapisovaly své agenty do rejstříku bez ohledu na to, 
jak jsou takové vztahy definovány v jejich právních předpisech.

Pozměňovací návrh 258
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec -1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Registrovaní zprostředkovatelé pojištění a 
zajištění mohou přistupovat k činnosti ve 
zprostředkování pojištění a zajištění a 
vykonávat ji v Unii jak v rámci svobody 
usazování, tak i v rámci volného pohybu 
služeb. Zprostředkovatel pojištění 
vykonává činnost v rámci volného pohybu 
služeb, má-li v úmyslu s pojistníkem, který 
je usazen v jiném členském státě, než je 
členský stát, v němž je usazen 
zprostředkovatel pojištění, uzavřít 
pojistnou smlouvu vztahující se na rizika 
nacházející se v jiném členském státě, než 
je stát, v němž je zprostředkovatel pojištění 
usazen.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Registrovaní zprostředkovatelé 
pojištění a zajištění mohou přistupovat 
k činnosti ve zprostředkování pojištění a 
zajištění a vykonávat ji v Unii jak v rámci 
svobody usazování, tak i v rámci volného 
pohybu služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Registrovaní zprostředkovatelé 
pojištění a zajištění mohou přistupovat 
k činnosti ve zprostředkování pojištění a 
zajištění a vykonávat ji ve Společenství jak 
v rámci svobody usazování, tak i v rámci 
volného pohybu služeb.

Or. de

Odůvodnění

Uvedené znění nebylo ze směrnice IMD 1 převzato a musí být do textu navráceno s cílem 
zakotvit v něm zásady svobody usazování a volného pohybu služeb.

Pozměňovací návrh 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Registrovaní zprostředkovatelé 
pojištění a zajištění mohou přistupovat 
k činnosti ve zprostředkování pojištění a 
zajištění a vykonávat ji ve Společenství jak 
v rámci svobody usazování, tak i v rámci 
volného pohybu služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, že žádosti 
zprostředkovatelů o zapsání do rejstříku 

Členské státy stanoví, že žádosti 
zprostředkovatelů o zapsání do rejstříku 



PE504.392v01-00 96/149 AM\926837CS.doc

CS

mají být vyřízeny do šesti měsíců od 
podání úplné žádosti a že žadatel bude o 
přijatém rozhodnutí neprodleně 
informován.

mají být vyřízeny do dvou měsíců od 
podání úplné žádosti a že žadatel bude 
o přijatém rozhodnutí neprodleně 
informován.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
orgány od zprostředkovatelů pojištění či 
zajištění jako podmínku k registraci
požadovaly, aby:

7. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
orgány od zprostředkovatelů pojištění či 
zajištění, kterými nejsou smluvně vázaní 
zprostředkovatelé ani zprostředkovatelé, 
u nichž jiný pojišťovací subjekt nese 
odpovědnost za zajištění plnění požadavků 
ze strany zprostředkovatele v souladu s čl. 
3 odst. 1 pododstavcem 3, požadovaly jako 
podmínku k registraci prokázání 
následujících skutečností: 

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
orgány od zprostředkovatelů pojištění či 
zajištění jako podmínku k registraci 
požadovaly, aby:

7. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
orgány od zprostředkovatelů pojištění či 
zajištění, kterými nejsou smluvně vázaní 
zprostředkovatelé ani zprostředkovatelé, 
u nichž jiný pojišťovací subjekt zajišťuje 
plnění požadavků z jejich strany v souladu 
s čl. 3 odst. 1 pododstavcem 3, jako 
podmínku k registraci požadovaly:
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Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu je vyloučit z působnosti směrnice správu pojistných událostí a likvidaci škod. 
Na poskytovatele doplňkových služeb by se však měl vztahovat mírnější registrační postup, při 
kterém by musely být splněny pouze některé požadavky kladené na zprostředkovatele, včetně 
čl. 8 odst. 1, čl. 8 odst. 2, článku 15 a článku 16. Členské státy mohou jít nad rámec těchto 
požadavků, pokud je to přiměřené k dané činnosti. Členské státy by měly mít rovněž možnost 
přizpůsobit registrační postup složitosti daného produktu.

Pozměňovací návrh 265
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) svým příslušným orgánům poskytli 
informace o totožnosti akcionářů nebo 
podílníků nebo členů, ať se jedná o fyzické 
či právnické osoby, kteří mají na 
zprostředkovateli podíl větší než 10 %, a 
velikost tohoto podílu;

a) totožnost akcionářů nebo podílníků nebo 
členů, ať se jedná o fyzické či právnické 
osoby, kteří mají na zprostředkovateli podíl 
větší než 10 %, a velikost tohoto podílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) svým příslušným orgánům poskytli 
informace o totožnosti akcionářů nebo 
podílníků nebo členů, ať se jedná o fyzické 
či právnické osoby, kteří mají na 
zprostředkovateli podíl větší než 10 %, a 
velikost tohoto podílu;

a) totožnost akcionářů nebo podílníků nebo 
členů, ať se jedná o fyzické či právnické 
osoby, kteří mají na zprostředkovateli podíl 
větší než 10 %, a velikost tohoto podílu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 267
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) svým příslušným orgánům poskytli 
informace o totožnosti osob, které mají se 
zprostředkovatelem pojištění či zajištění 
úzké propojení;

b) totožnost osob, které mají se 
zprostředkovatelem pojištění či zajištění 
úzké propojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) svým příslušným orgánům poskytli 
informace o totožnosti osob, které mají se 
zprostředkovatelem pojištění či zajištění 
úzké propojení;

b) totožnost osob, které mají se 
zprostředkovatelem pojištění či zajištění 
úzké propojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) svým příslušným orgánům dostatečně 
prokázali, že podíly nebo úzké propojení 
nebrání příslušným orgánům v účinném 
vykonávání funkce dohledu.

c) že podíly nebo úzké propojení nebrání 
příslušným orgánům v účinném 
vykonávání funkce dohledu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 270
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) svým příslušným orgánům dostatečně 
prokázali, že podíly nebo úzké propojení 
nebrání příslušným orgánům v účinném 
vykonávání funkce dohledu.

c) že podíly nebo úzké propojení nebrání 
příslušným orgánům v účinném 
vykonávání funkce dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 3. – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
orgány stanovily pro zprostředkovatele 
pojištění a zajištění, na něž se vztahuje čl. 
3 odst. 7, povinnost informovat je bez 
zbytečného prodlení o veškerých změnách, 
k nimž dojde, pokud jde o informace 
poskytnuté podle čl. 3 odst. 7 písm. a) a b).

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkovatelé by měli příslušné orgány informovat o změnách, k nimž dojde u informací 
uvedených při registraci. V zájmu zajištění účinného dohledu a ochrany spotřebitelů je 
důležité, aby příslušné orgány věděly o změnách vlastnické struktury společností.

Pozměňovací návrh 272
Olle Schmidt



PE504.392v01-00 100/149 AM\926837CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 3. – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
orgány stanovily pro zprostředkovatele 
pojištění a zajištění, na něž se vztahuje čl. 
3 odst. 7, povinnost informovat je bez 
zbytečného prodlení o veškerých změnách, 
k nimž dojde, pokud jde o informace 
poskytnuté podle čl. 3 odst. 7 písm. a) a b).

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby společnosti v případě změn, k nimž u nich dojde, poskytovaly příslušným 
orgánům aktualizované informace. 

Pozměňovací návrh 273
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Členské státy mohou stanovit, že ty 
osoby, které vykonávaly 
zprostředkovatelskou činnost  přede dnem 
XXX, byly zapsány do rejstříku a měly 
úroveň odborného vzdělání a zkušeností 
podobnou úrovni, kterou vyžaduje tato 
směrnice, se automaticky zapíší do 
rejstříku, který bude vytvořen, jakmile 
budou splněny požadavky stanovené v čl. 
4 odst. 3 a 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Sven Giegold
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Členské státy uplatní registrační 
požadavky stanovené v článku 3 na 
zprostředkovatele pojištění, na něž se 
vztahuje čl. 3 odst. 10. V tom případě 
členské státy zajistí, aby administrativní 
zátěž plynoucí z těchto požadavků byla 
přiměřená povaze, rozsahu a složitosti 
dané činnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má spolu s následujícími pozměňovacími návrhy k čl. 3 odst. 10 a 
k čl. 3 odst. 11 stanovit přiměřený a adekvátní registrační postup pro zprostředkovatele 
pojištění, pro něž je tato činnost doplňkovou. Návrh by měl rovněž nahradit zjednodušený 
registrační postup stanovený v článku 4 návrhu směrnice IMD II, který předložila Komise, 
(viz také příslušný pozměňovací návrh na vypuštění článku 4).

Pozměňovací návrh 275
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. Přiměřené registrační požadavky 
uvedené v čl. 3 odst. 9 se vztahují na 
zprostředkovatele pojištění, který provádí 
zprostředkování pojištění jako doplňkovou 
činnost, pokud splňuje všechny 
následující podmínky:
a) hlavní profesní činnost dotyčného 
zprostředkovatele pojištění je jiná než 
zprostředkování pojištění;
b) zprostředkovatel pojištění 
zprostředkovává pouze určité pojistné 
produkty, jež jsou doplňkové ve vztahu 
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k jinému produktu či službě, a jasně je při 
registraci uvede;
c) dotčené pojistné produkty nepokrývají 
životní pojištění nebo občanskoprávní 
odpovědnost.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má spolu s pozměňovacími návrhy k čl. 3 odst. 9  a k čl. 3 odst. 11 
stanovit přiměřený a adekvátní registrační postup pro zprostředkovatele pojištění, pro něž je 
tato činnost doplňkovou. Návrh by měl rovněž nahradit zjednodušený registrační postup 
stanovený v článku 4 návrhu směrnice IMD II, který předložila Komise, (viz také příslušný 
pozměňovací návrh na vypuštění článku 4).

Pozměňovací návrh 276
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8c. Podmínkou uplatnění přiměřených 
registračních požadavků uvedených v čl. 3 
odst. 9 je, že daný zprostředkovatel 
pojištění jedná přímo nebo jménem jedné 
či několika pojišťoven nebo 
zaregistrovaných zprostředkovatelů 
pojištění nebo s těmito pojišťovnami či 
zprostředkovateli uzavřel zvláštní dohodu 
o zprostředkování dotčených pojistných 
produktů, přičemž každý z nich přijímá 
odpovědnost za zajištění dodržování 
ustanovení čl. 8 odst. 1 a 2 a článků 15 a 
16 ze strany dotčeného zprostředkovatele, 
pokud jde o produkty, na něž se dohoda 
vztahuje. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má spolu s pozměňovacími návrhy k čl. 3 odst. 9  a k čl. 3 odst. 10 
stanovit přiměřený a adekvátní registrační postup pro zprostředkovatele pojištění, pro něž je 
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tato činnost doplňkovou. Návrh by měl rovněž nahradit zjednodušený registrační postup 
stanovený v článku 4 návrhu směrnice IMD II, který předložila Komise, (viz také příslušný 
pozměňovací návrh na vypuštění článku 4).

Pozměňovací návrh 277
Sven Giegold

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Registrovaní zprostředkovatelé pojištění a 
zajištění mohou přistupovat k činnosti ve 
zprostředkování pojištění a zajištění a 
vykonávat ji v Evropské unii jak v režimu 
svobody usazování, tak i volného pohybu 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje hospodářskou soutěž ve zprostředkování pojištění 
prostřednictvím zásady jediného schválení („Single Passport Principle“) a vychází z bodu 
odůvodnění 25 návrhu směrnice IMD II, který předložila Komise a který tuto zásadu posiluje, 
z ustanovení obsažených ve směrnici IMD I a z návrhu orgánu EIOPA.

Pozměňovací návrh 278
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkovatelé by měli být v zásadě registrováni a mělo by se zabránit situaci, kdy by 
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došlo k čemusi mezi registrací a nedostatečnou registrací. Uvedený postup lze také obtížně 
vnímat jako skutečné zjednodušení pro dotčené společnosti, neboť je třeba dodržet požadavky 
uvedené v článku 8.

Pozměňovací návrh 279
Sven Giegold

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k čl. 3 odst. 9, čl. 3 odst. 8  a k čl. 3 odst. 10 mají stanovit přiměřený a 
adekvátní registrační postup pro zprostředkovatele pojištění, pro něž je tato činnost 
doplňkovou. Výše uvedené návrhy mají rovněž nahradit zjednodušený registrační postup 
uvedený v tomto článku.

Pozměňovací návrh 280
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postup prohlášení pro poskytování 
doplňkového zprostředkování pojištění; 
služby profesionální správy pojistných 
událostí nebo likvidace škod

Postup prohlášení pro poskytování 
doplňkového zprostředkování pojištění

Or. de

Pozměňovací návrh 282
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dotčené pojistné produkty nepokrývají 
životní pojištění nebo občanskoprávní 
odpovědnost, ledaže je toto krytí 
doprovodné ke krytí hlavnímu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 283
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dotčené pojistné produkty nepokrývají 
životní pojištění nebo občanskoprávní 
odpovědnost, ledaže je toto krytí 
doprovodné ke krytí hlavnímu.

d) dotčené pojistné produkty nepokrývají 
životní pojištění nebo občanskoprávní 
odpovědnost, ledaže je toto krytí 
doplněním produktu či služby nabízených 
zprostředkovatelem pojištění v rámci jeho 
hlavní profesní činnosti.

Or. de
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Pozměňovací návrh 284
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Registrační požadavky uvedené v 
článku 3 se nevztahují na 
zprostředkovatele pojištění, jehož jedinou 
činností jsou služby profesionální správy 
pojistných událostí a likvidace škod.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 285
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na zprostředkovatele pojištění, na které 
se vztahují odstavce 1 a 2 tohoto článku, se 
vztahují též ustanovení kapitoly I, III, IV, 
V, VIII, IX a články 15 a 16 této směrnice.

4. Na zprostředkovatele pojištění, na které 
se vztahují odstavce 1 a 2 tohoto článku, se 
vztahují též ustanovení kapitoly I, III, IV, 
V, VIII, IX této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

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 Services 
Intermediaries 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 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 organisations.
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Pozměňovací návrh 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na zprostředkovatele pojištění, na které 
se vztahují odstavce 1 a 2 tohoto článku, se 
vztahují též ustanovení kapitoly I, III, IV, 
V, VIII, IX a články 15 a 16 této směrnice.

4. Na zprostředkovatele pojištění, na které 
se vztahují odstavce 1 a 2 tohoto článku, se 
vztahují též ustanovení kapitoly I, III, IV, 
V, VIII, IX a články 15, 16, 17 a 18 této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý zprostředkovatel pojištění a 
zajištění, který má v úmyslu poprvé 
vykonávat činnost na území jiného 
členského státu v rámci volného pohybu 
služeb , , sdělí příslušnému orgánu svého 
členského státu původu následující 
informace :

1. Každý zprostředkovatel pojištění a 
zajištění, který má v úmyslu poprvé 
vykonávat činnost na území jiného 
členského státu v rámci volného pohybu
služeb či svobody usazování, sdělí 
příslušnému orgánu svého členského státu 
původu a daného jiného členského státu 
následující informace:

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o sladění obsahu se zněním předchozí směrnice IMD, který by neměl být ve směrnici 
IMD II oslaben.
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Pozměňovací návrh 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) prokázání odborných znalostí a 
schopností.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Písmeno e) ne pro praxi žádný význam, protože – jak uvádí čl. 5 odst. 2 pododstavec 2 –„Po 
obdržení informací uvedených v odstavci 1 hostitelský členský stát uzná předchozí zkušenost s 
činností zprostředkování pojištění či zajištění, která byla prokázána dokladem o registraci 
nebo prohlášením v členském státě původu, jako důkaz o požadovaných znalostech a 
schopnostech“.

Pozměňovací návrh 289
Werner Langen

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Zprostředkovatel pojištění či zajištění 
vykonává zprostředkování pojištění v 
rámci volného pohybu služeb, pokud
a) zprostředkovává pojištění či zajištění 
pro pojistníka nebo případného pojistníka, 
který má bydliště nebo sídlo v jiném 
členském státě než ve členském státě 
původu zprostředkovatele; a
b) jakékoliv riziko, proti kterému se 
sjednává pojištění, se nachází v jiném 
členském státě než ve členském státě 
původu zprostředkovatele.

Or. de
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(Viz bod odůvodnění 21a - pozměňovací návrh 8 je v souladu s Lucemburským protokolem.)

Pozměňovací návrh 290
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zprostředkovatel pojištění či zajištění 
vykonává zprostředkování pojištění či 
zajištění v rámci volného pohybu služeb, 
pokud je trvale přítomen v jiném členském 
státě než ve členském státě původu.

Or. de

(Viz také pozměňovací návrh 8 k bodu odůvodnění 21a, svoboda usazování.)

Odůvodnění

Toto doplnění má objasnit text a je v souladu s Lucemburským protokolem.

Pozměňovací návrh 291
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Každý členský stát vyžaduje, aby:
a) každý zprostředkovatel pojištění, který 
je právnickou osobou, měl své ústředí ve 
stejném členském státě, kde se nachází 
jeho sídlo, a aby v něm skutečně působil;
b) každý zprostředkovatel pojištění, který 
není právnickou osobou, nebo každý 
zprostředkovatel pojištění, který je 
právnickou osobou, ale podle 
vnitrostátních právních předpisů 
dotyčného státu nemá sídlo, měl své 
ústředí v členském státě, v němž skutečně 
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vykonává svou činnost.

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkovatel by měl být zaregistrován a měly by se na něj vztahovat právní předpisy státu 
původu, v němž skutečně vykonává činnost.

Pozměňovací návrh 292
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V zájmu účinného dohledu nad 
zprostředkovateli pojištění a zajištění, 
kteří poskytují své služby na území jiného 
členského státu či členských států
i) prostřednictvím pobočky, odpovídá za 
stanovení minimálních požadavků na 
znalosti a odbornou způsobilost 
pracovníků pobočky hostitelský členský 
stát;
ii) v rámci volného pohybu služeb, 
odpovídá za stanovení minimálních 
požadavků na znalosti a odbornou 
způsobilost členský stát původu. 
Hostitelský členský stát může stanovit 
dodatečné požadavky na znalosti a 
odbornou způsobilost.  Příslušné orgány 
hostitelského členského státu a členského 
státu původu úzce spolupracují v zájmu 
účinného dohledu a vymáhání požadavků 
na znalosti a odbornou způsobilost 
stanovených hostitelským členským 
státem. Za tímto účelem může každý z 
těchto orgánů přenést určité úkoly a 
povinnosti na svůj protějšek.

Or. en
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Odůvodnění

Toto znění vychází z postoje Evropského parlamentu k směrnici o smlouvách o úvěru na 
bydlení.

Pozměňovací návrh 293
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud má hostitelský členský stát 
důvody se domnívat, že zprostředkovatel 
pojištění či zajištění, který jedná na jeho 
území v rámci volného pohybu služeb nebo 
prostřednictvím své provozovny, porušuje 
některou z povinností stanovených v této 
směrnici, předá tato zjištění příslušnému 
orgánu členského státu původu, který 
přijme odpovídající opatření. V případech, 
kdy navzdory opatřením přijatým 
příslušným orgánem členského státu 
původu zprostředkovatel pojištění či 
zajištění pokračuje v jednání způsobem, 
který zjevně porušuje zájmy spotřebitelů v 
hostitelském členském státě nebo řádné 
fungování pojistného a zajistného trhu, 
uplatní se na zprostředkovatele pojištění či 
zajištění následující opatření:

3. Pokud má hostitelský členský stát 
důvody se domnívat, že zprostředkovatel 
pojištění či zajištění, který jedná na jeho 
území v rámci volného pohybu služeb nebo 
prostřednictvím své provozovny, porušuje 
některou z povinností stanovených v této 
směrnici, a pokud hostitelský členský stát 
nemá podle této směrnice pravomoci, aby 
proti tomuto porušení přijal opatření, 
předá tato zjištění příslušnému orgánu 
členského státu původu, který přijme 
odpovídající opatření. V případech, kdy 
navzdory opatřením přijatým příslušným 
orgánem členského státu původu 
zprostředkovatel pojištění či zajištění 
pokračuje v jednání způsobem, který 
zjevně porušuje zájmy spotřebitelů v 
hostitelském členském státě nebo řádné
fungování pojistného a zajistného trhu, 
uplatní se na zprostředkovatele pojištění či 
zajištění následující opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky na profesní a organizační
způsobilost

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 296
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění , 
včetně osob vykonávajících tuto činnost 
jako doplňkovou, osob vykonávajících 
činnosti profesionální správy pojistných 
událostí, likvidace škod nebo odborné 
posuzování nároků a zaměstnanců 
pojišťoven vykonávajících činnosti 
zprostředkování pojištění, musí mít 
přiměřené znalosti a schopnosti, které 
stanoví členský stát původu 
zprostředkovatele nebo pojišťovny, aby 
řádně plnili své úkoly a povinnosti, a které 
musí prokázat odpovídající odbornou 
zkušenost přiměřenou složitosti produktů, 
jež zprostředkovávají .

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven vykonávající
činnosti zprostředkování pojištění musí mít 
přiměřené znalosti a schopnosti, které 
stanoví členský stát původu 
zprostředkovatele nebo pojišťovny, aby 
řádně plnili své úkoly a povinnosti, 
přičemž by měli prokázat odpovídající 
odbornou zkušenost přiměřenou složitosti 
produktů, jež zprostředkovávají.
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Or. en

Pozměňovací návrh 297
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění , 
včetně osob vykonávajících tuto činnost 
jako doplňkovou, osob vykonávajících 
činnosti profesionální správy pojistných 
událostí, likvidace škod nebo odborné 
posuzování nároků a zaměstnanců 
pojišťoven vykonávajících činnosti 
zprostředkování pojištění, musí mít
přiměřené znalosti a schopnosti, které 
stanoví členský stát původu 
zprostředkovatele nebo pojišťovny, aby 
řádně plnili své úkoly a povinnosti, a které 
musí prokázat odpovídající odbornou 
zkušenost přiměřenou složitosti produktů, 
jež zprostředkovávají .

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění, 
včetně osob vykonávajících tuto činnost 
jako doplňkovou, a zaměstnanci
pojišťoven vykonávající činnosti 
zprostředkování pojištění musí mít 
přiměřené znalosti a schopnosti, které 
stanoví členský stát původu 
zprostředkovatele nebo pojišťovny po 
konzultaci s orgánem EIOPA, aby řádně 
plnili své úkoly a povinnosti, přičemž by 
měli prokázat odpovídající odbornou 
zkušenost a způsobilost přiměřenou 
složitosti produktů, jež zprostředkovávají.
Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé  
pojištění a zajištění a pojišťovny 
poskytovali svým pracovníkům 
dostatečnou a vhodnou odbornou 
přípravu, a zajistili tak dodržování těchto 
ustanovení. Členské státy rovněž uveřejní 
jimi stanovená kritéria odborné 
způsobilosti, která musí splňovat 
pracovníci zprostředkovatelů. Součástí 
těchto kritérií je seznam veškerých jimi 
uznávaných kvalifikací.

Or. en

Odůvodnění

Je nutno zajistit, aby pracovníci poskytující pojišťovací služby byli dostatečně kvalifikováni. 
Za trvalou odbornou přípravu a rozvoj odborné způsobilosti musí odpovídat dotyčná 
společnost. Podobnou formulaci schválil Evropský parlament v souvislosti s návrhem na 
přepracování MiFID.
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Pozměňovací návrh 298
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Zprostředkovatelé pojištění a zajištění , 
včetně osob vykonávajících tuto činnost 
jako doplňkovou, osob vykonávajících 
činnosti profesionální správy pojistných 
událostí, likvidace škod nebo odborné 
posuzování nároků a zaměstnanců 
pojišťoven vykonávajících činnosti 
zprostředkování pojištění, musí mít 
přiměřené znalosti a schopnosti, které 
stanoví členský stát původu
zprostředkovatele nebo pojišťovny, aby 
řádně plnili své úkoly a povinnosti, a které 
musí prokázat odpovídající odbornou 
zkušenost přiměřenou složitosti produktů, 
jež zprostředkovávají .

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění, 
včetně osob vykonávajících tuto činnost 
jako doplňkovou, osob vykonávajících 
činnosti profesionální správy pojistných 
událostí, likvidace škod nebo odborné 
posuzování nároků a zaměstnanců 
pojišťoven vykonávajících činnosti 
zprostředkování pojištění, musí mít 
přiměřené znalosti a schopnosti, které 
stanoví hostitelský členský stát 
zprostředkovatele nebo pojišťovny, aby 
plnili své úkoly a povinnosti při 
zachovávání vysoké úrovně, přičemž by 
měli jasně prokázat odpovídající odbornou 
zkušenost přiměřenou složitosti produktů, 
jež zprostředkovávají.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, aby 
zprostředkovatelé pojištění či zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven, kteří vykonávají 
činnost ve zprostředkování pojištění, 
obnovovali své znalosti a schopnosti 
neustálým profesním rozvojem, aby si 
udrželi odpovídající úroveň výkonnosti.

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé 
pojištění či zajištění a zaměstnanci 
pojišťoven, kteří vykonávají činnost ve 
zprostředkování pojištění, své znalosti a 
schopnosti přiměřené funkci, kterou 
vykonávají, a příslušnému trhu pravidelně 
obnovovali neustálým profesním rozvojem, 
aby si udrželi odpovídající úroveň 
výkonnosti.

Za tímto účelem členské státy zavedou 
mechanismus pro kontrolu, posuzování a 
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osvědčování znalostí a dovedností ze 
strany nezávislých orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, aby 
zprostředkovatelé pojištění či zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven, kteří vykonávají 
činnost ve zprostředkování pojištění, 
obnovovali své znalosti a schopnosti 
neustálým profesním rozvojem, aby si 
udrželi odpovídající úroveň výkonnosti.

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé 
pojištění či zajištění a zaměstnanci 
pojišťoven, kteří vykonávají činnost ve 
zprostředkování pojištění, obnovovali své 
znalosti a schopnosti neustálým profesním 
rozvojem, aby si udrželi odpovídající 
úroveň výkonnosti. Požadované znalosti a 
schopnosti stanoví členský stát v souladu s 
odstavcem 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, aby 
zprostředkovatelé pojištění či zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven, kteří vykonávají 
činnost ve zprostředkování pojištění, 
obnovovali své znalosti a schopnosti 
neustálým profesním rozvojem, aby si 
udrželi odpovídající úroveň výkonnosti.

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé 
pojištění či zajištění a zaměstnanci 
pojišťoven, kteří vykonávají činnost ve 
zprostředkování pojištění, obnovovali své 
znalosti a schopnosti neustálým profesním 
rozvojem a dostatečným a vhodným 
odborným vzděláváním, aby si udrželi 
odpovídající úroveň výkonnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Zprostředkovatelé pojištění a zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven vykonávající 
činnosti ve zprostředkování pojištění musí 
mít dobrou pověst. Minimálně nesmějí mít 
záznam v trestním rejstříku nebo jiném 
vnitrostátním ekvivalentu, pokud jde o 
závažné trestné činy proti majetku nebo 
související s činností ve finanční oblasti, a 
neměli by se v minulosti dostat do úpadku, 
ledaže byli rehabilitováni v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy.

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven vykonávající 
činnosti ve zprostředkování pojištění musí 
mít dobrou pověst. Minimálně nesmějí mít 
osoby, jež se přímo podílejí na uvádění 
výrobku na trh či na jeho prodeji, záznam 
v trestním rejstříku nebo jiném 
vnitrostátním ekvivalentu, pokud jde o 
závažné trestné činy proti majetku nebo 
související s činností ve finanční oblasti, a 
neměly by se v minulosti dostat do úpadku, 
ledaže byly rehabilitovány v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Zprostředkovatelé pojištění a zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven vykonávající 
činnosti ve zprostředkování pojištění musí 
mít dobrou pověst. Minimálně nesmějí mít 
záznam v trestním rejstříku nebo jiném 
vnitrostátním ekvivalentu, pokud jde o 
závažné trestné činy proti majetku nebo 
související s činností ve finanční oblasti, a 
neměli by se v minulosti dostat do úpadku, 
ledaže byli rehabilitováni v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy.

(Netýká se českého znění.)
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Or. en

Pozměňovací návrh 304
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si 
udržují pojištění odpovědnosti za škody při 
výkonu povolání, které pokrývá celé 
území Unie , nebo jinou podobnou záruku 
proti odpovědnosti z porušení povinné péče 
při výkonu povolání v hodnotě 
nejméně 1.120.000 EUR na jednu 
pojistnou událost a 1.680.000 EUR na 
všechny pojistné události dohromady za 
jeden rok, pokud jim takové pojištění nebo 
srovnatelnou záruku již neposkytuje 
pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, 
na jejíž účet zprostředkovatelé pojištění 
nebo zajištění působí nebo za niž jsou 
zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění 
oprávněni jednat, nebo pokud tento podnik 
nepřebírá neomezenou odpovědnost za 
jednání zprostředkovatele.

3. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si 
udržují pojištění odpovědnosti za škody při 
výkonu povolání, které pokrývá celé 
území Unie , nebo jinou podobnou záruku 
proti odpovědnosti z porušení povinné péče 
při výkonu povolání v hodnotě 
nejméně 1.000.000 EUR na jednu 
pojistnou událost a 2.000.000 EUR na 
všechny pojistné události dohromady za 
jeden rok, pokud jim takové pojištění nebo 
srovnatelnou záruku již neposkytuje 
pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, 
na jejíž účet zprostředkovatelé pojištění 
nebo zajištění působí nebo za niž jsou 
zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění 
oprávněni jednat, nebo pokud tento podnik 
nepřebírá neomezenou odpovědnost za 
jednání zprostředkovatele.

Or. de

Pozměňovací návrh 305
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si 
udržují pojištění odpovědnosti za škody při 
výkonu povolání, které pokrývá celé 
území Unie , nebo jinou podobnou záruku 
proti odpovědnosti z porušení povinné péče 

3. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si 
udržují pojištění odpovědnosti za škody při 
výkonu povolání, které pokrývá celé 
území Unie , nebo jinou podobnou záruku 
proti odpovědnosti z porušení povinné péče 
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při výkonu povolání v hodnotě 
nejméně 1.120.000 EUR na jednu 
pojistnou událost a 1.680.000 EUR na 
všechny pojistné události dohromady za 
jeden rok, pokud jim takové pojištění nebo 
srovnatelnou záruku již neposkytuje 
pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, 
na jejíž účet zprostředkovatelé pojištění 
nebo zajištění působí nebo za niž jsou 
zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění 
oprávněni jednat, nebo pokud tento podnik 
nepřebírá neomezenou odpovědnost za 
jednání zprostředkovatele.

při výkonu povolání v hodnotě 
nejméně 1.000.000 EUR na jednu 
pojistnou událost a 1.500.000 EUR na 
všechny pojistné události dohromady za 
jeden rok, pokud jim takové pojištění nebo 
srovnatelnou záruku již neposkytuje 
pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, 
na jejíž účet zprostředkovatelé pojištění 
nebo zajištění působí nebo za niž jsou 
zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění 
oprávněni jednat, nebo pokud tento podnik 
nepřebírá neomezenou odpovědnost za 
jednání zprostředkovatele.

Or. en

Odůvodnění

Pro navrhované zvýšení částek pro pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání není 
zjevně důvod. Stávající částky jsou stále ještě dost vysoké, aby chránily spotřebitele v 
dostatečné míře. Čím vyšší je toto pojištění, tím vyšší bude cena pojistky. Zprostředkovatelé 
pojištění jsou jedinou profesní skupinou, která je tlačena ke stanovení tak vysokých záruk, 
pokud jde o odpovědnost za škody.

Pozměňovací návrh 306
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA pravidelně přezkoumává 
částky uvedené v odstavcích 3 a 4 , aby
braly v úvahu změny evropského indexu 
spotřebitelských cen zveřejňovaného 
Eurostatem. První přezkum se uskuteční 
pět let po vstupu této směrnice v platnost a 
následné přezkumy každých pět po 
předchozím přezkumu.

Orgán EIOPA pravidelně přezkoumává 
částky uvedené v odstavci 3, aby odrážely
změny evropského indexu spotřebitelských 
cen zveřejňovaného Eurostatem. První 
přezkum se uskuteční pět let po vstupu této 
směrnice v platnost a následné přezkumy 
každých pět po předchozím přezkumu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 307
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA vypracuje návrhy 
regulačních norem, které upraví základní 
částku v eurech uvedenou v odstavcích 3 a 
4 o procentní změnu tohoto indexu během 
období mezi vstupem této směrnice v 
platnost a datem prvního přezkumu nebo 
mezi datem posledního a nového 
přezkumu a zaokrouhlí ji nahoru na celá 
eura.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA předloží Komisi tyto 
návrhy regulačních technických norem 
pět let po vstupu této směrnice v platnost a 
následné přezkumy každých pět let po 
předchozím přezkumu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 7 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené v 
prvním pododstavci v souladu s článkem 
15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) pojem odpovídajících znalostí a 
schopností zprostředkovatele při výkonu 
zprostředkování pojištění pro své 
zákazníky, jak je uvedeno v odstavci 1 
tohoto článku;
b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména úrovně odborné kvalifikace, 
zkušeností a schopností vyžadovaných pro 
vykonávání zprostředkování pojištění;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatelé 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k obnovení znalostí a schopností 
prostřednictvím neustálého profesního 
rozvoje, aby si udrželi přiměřenou úroveň 
výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Jean-Paul Gauzès



AM\926837CS.doc 121/149 PE504.392v01-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) pojem odpovídajících znalostí a 
schopností zprostředkovatele při výkonu 
zprostředkování pojištění pro své 
zákazníky, jak je uvedeno v odstavci 1 
tohoto článku;
b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména úrovně odborné kvalifikace, 
zkušeností a schopností vyžadovaných pro 
vykonávání zprostředkování pojištění;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatelé 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k obnovení znalostí a schopností 
prostřednictvím neustálého profesního 
rozvoje, aby si udrželi přiměřenou úroveň 
výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) pojem odpovídajících znalostí a 
schopností zprostředkovatele při výkonu 
zprostředkování pojištění pro své 
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zákazníky, jak je uvedeno v odstavci 1 
tohoto článku;
b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména úrovně odborné kvalifikace, 
zkušeností a schopností vyžadovaných pro 
vykonávání zprostředkování pojištění;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatelé 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k obnovení znalostí a schopností 
prostřednictvím neustálého profesního 
rozvoje, aby si udrželi přiměřenou úroveň 
výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) pojem odpovídajících znalostí a 
schopností zprostředkovatele při výkonu 
zprostředkování pojištění pro své 
zákazníky, jak je uvedeno v odstavci 1 
tohoto článku;
b) odpovídající kritéria pro určení
zejména úrovně odborné kvalifikace, 
zkušeností a schopností vyžadovaných pro 
vykonávání zprostředkování pojištění;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatelé 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k obnovení znalostí a schopností 
prostřednictvím neustálého profesního 
rozvoje, aby si udrželi přiměřenou úroveň 
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výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

8. Členské státy upřesní:

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

8. Orgán EIOPA vypracuje návrhy 
regulačních norem, které upřesní:

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavedení účinných minimálních norem pro kvalifikaci 
zprostředkovatelů pojištění. To je velmi důležité, neboť členské státy nebudou ochotny uznat 
přeshraniční normy, které jsou příliš mírné. Proto pouze vhodné normy pro kvalifikaci 
podpoří přeshraniční činnosti, a tím i jednotný trh. EIOPA je orgánem, který dokáže vyřešit 
tyto technické záležitosti nejefektivněji.
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Pozměňovací návrh 316
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

8. Orgán EIOPA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem. Tyto 
regulační technické normy upřesní:

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pojem odpovídajících znalostí a 
schopností zprostředkovatele při výkonu 
zprostředkování pojištění pro své 
zákazníky, jak je uvedeno v odstavci 1 
tohoto článku;

a) pojem odpovídajících znalostí a 
schopností zprostředkovatele a 
zaměstnanců pojišťoven při výkonu 
zprostředkování pojištění pro své 
zákazníky, jak je uvedeno v odstavci 1 
tohoto článku;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatelé 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout k 
obnovení znalostí a schopností 

c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatelé 
pojištění či zaměstnanci pojišťoven mohli 
podniknout k obnovení znalostí a 
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prostřednictvím neustálého profesního 
rozvoje, aby si udrželi přiměřenou úroveň 
výkonnosti.

schopností prostřednictvím neustálého 
profesního rozvoje, aby si udrželi 
přiměřenou úroveň výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pojem bezúhonnosti pro účely 
odstavce 2

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke složité povaze většiny pojistných produktů a k potenciálně vysokým negativním 
důsledkům špatného poradenství je správná definice bezúhonnosti nezbytná k podpoře 
efektivity na trhu zprostředkování pojištění.

Pozměňovací návrh 320
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do [...]*.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulatorní technické normy v souladu 
s články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.
____________
* Pro Úř. věst.: prosím vložte datum: 18 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost.
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Or. en

Pozměňovací návrh 321
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát, který vedle ustanovení 
stanovených v této směrnici navrhuje 
uplatnit a uplatňuje další ustanovení, 
kterými se řídí zprostředkovatelé pojištění 
a prodej pojistných produktů, zajistí, aby 
administrativní zátěž plynoucí z těchto 
ustanovení byla přiměřená ochraně 
spotřebitelů. Členské státy nadále tato 
ustanovení sledují, aby jejich přiměřenost 
byla zachována.

2. Tato směrnice nebrání členským 
státům, aby zachovaly nebo přijaly 
přísnější ustanovení. Členský stát, který 
vedle ustanovení stanovených v této 
směrnici navrhuje uplatnit a uplatňuje další 
ustanovení, kterými se řídí 
zprostředkovatelé pojištění a prodej 
pojistných produktů, zajistí, aby byla v 
souladu s právními předpisy Unie. 
Členské státy nadále tato ustanovení 
sledují, aby jejich přiměřenost byla 
zachována.

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme uznání zásady, že členské státy mohou uplatňovat dodatečná ustanovení 
k ustanovením stanoveným v této směrnici. Tato ustanovení by pochopitelně měla být v 
souladu s právními předpisy Unie. Nicméně nemáme pocit, že je nutné přeformulovat právní 
předpisy Unie v této směrnici, neboť by to mohlo vést k nekonzistentnosti a zmatení.

Pozměňovací návrh 322
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgány uvedené v odstavci 1 jsou buď 
veřejné orgány, nebo instituce uznané 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
veřejnými orgány výslovně za tímto 
účelem zmocněnými vnitrostátními 

2. Orgány uvedené v odstavci 1 jsou buď 
veřejné orgány, nebo instituce uznané 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
veřejnými orgány výslovně za tímto 
účelem zmocněnými vnitrostátními 



AM\926837CS.doc 127/149 PE504.392v01-00

CS

právními předpisy. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny.

právními předpisy. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny nebo sdružení, 
jejichž členové jsou přímo či nepřímo 
propojeni s pojišťovnami nebo 
zajišťovnami nebo se zprostředkovateli 
pojištění nebo zajištění.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit střetu zájmů mezi zprostředkovateli pojištění 
a orgány dohledu nad nimi, a tím posílit kvalitu služeb a účinnost trhu. Tento pozměňovací 
návrh vychází z návrhu Evropské organizace spotřebitelů (BEUC).

Pozměňovací návrh 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 10. – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tyto pravomoci zahrnují 
přinejmenším právo
a) mít přístup k jakémukoli dokumentu 
v jakékoli formě, která by byla vhodná pro 
výkon dohlížecích úkolů, a obdržet jeho 
kopii;
b) požadovat informace od jakékoli osoby 
a v případě potřeby předvolat a 
vyslechnout jakoukoli osobu s cílem získat 
informace;
c) provádět kontroly na místě, a to včetně 
utajených kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pravomoci uvedené v odstavci 3 jsou 
vykonávány v souladu s vnitrostátním 
právem a zahrnují přinejmenším právo
a) mít přístup k jakémukoli dokumentu 
v jakékoli formě, která by byla vhodná pro 
výkon dohlížecích úkolů, a obdržet jeho 
kopii; požadovat informace od jakékoli 
osoby a v případě potřeby předvolat a 
vyslechnout jakoukoli osobu s cílem získat 
informace;
c) provádět kontroly na místě;
d) provádět zkušební nákupy (mystery 
shopping);
e) požádat o dočasný zákaz profesionální 
činnosti;
f) požadovat, aby pojišťovny poskytovaly 
informace;
g) postoupit věci k trestnímu stíhání;
h) umožnit auditorům nebo odborníkům 
provádět ověřování či vyšetřování.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci příslušných orgánů by měly být lépe popsány, aby bylo zajištěno, že příslušné 
orgány ve všech členských státech mají pravomoci potřebné k výkonu povinností, jež stanoví 
směrnice IMD, což je dohled nad dodržováním příslušných pravidel výkonu činnosti. Tento 
pozměňovací návrh vychází z návrhu Evropské organizace spotřebitelů (BEUC).

Pozměňovací návrh 325
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Příslušné orgány zřídí webové stránky 
pro srovnávání pojistných produktů. Tyto 
webové stránky poskytnou informace o 
klíčových aspektech pojistných produktů a 
o veškerých nákladech souvisejících s 
uzavřením smlouvy. Orgán EIOPA 
vypracuje návrh prováděcích technických 
norem k normám pro zveřejňování 
jednotlivých aspektů pojistných produktů, 
nákladů souvisejících s uzavřením 
smlouvy a srovnávání produktů na těchto 
webových stránkách. Tyto webové stránky 
jsou financovány nezávisle na příspěvcích 
zprostředkovatelů pojištění a pojišťoven 
nebo přidružených společností.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zřídit finančně nezávislé webové stránky, které mají 
sloužit jako platforma pro zprostředkování informací a srovnávání pojistných produktů, a 
podpořit tak transparentnost. Tento pozměňovací návrh vychází z návrhu Evropské 
organizace spotřebitelů (BEUC).

Pozměňovací návrh 326
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 
stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a 
zákazníky, jakož i mezi pojišťovnami a 
zákazníky, popřípadě s využitím 
stávajících orgánů. Členské státy dále 
zajistí, aby se postupů pro mimosoudní 

vypouští se
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urovnávání sporů účastnily všechny 
pojišťovny a zprostředkovatelé pojištění, 
jestliže jsou splněny tyto podmínky:
a) postup vyústí v rozhodnutí, jež nejsou 
závazná;
b) [průběh] promlčecí doby k předložení 
sporu před soud je pozastaven na dobu, po 
kterou trvá postup pro alternativní řešení 
sporů.
c) doba promlčení nároku je pozastavena 
po dobu trvání postupu;
d) postup je bezplatný nebo spojený jen s 
mírnými náklady;
e) elektronické prostředky nejsou jediným 
prostředkem, jak mohou mít strany 
přístup k postupu, a
f) ve výjimečných případech, kdy si to 
naléhavost situace vyžaduje, lze přijmout 
předběžná opatření. 

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 
stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a 
zákazníky, jakož i mezi pojišťovnami a 
zákazníky, popřípadě s využitím 
stávajících orgánů. Členské státy dále 
zajistí, aby se postupů pro mimosoudní 
urovnávání sporů účastnily všechny 
pojišťovny a zprostředkovatelé pojištění, 
jestliže jsou splněny tyto podmínky:

1. V souladu se směrnicí (číslo XXX) o 
alternativním řešení sporů a nařízením 
(číslo XXX) o online řešení sporů členské 
státy zajišťují vytvoření přiměřených, 
účinných, nestranných a nezávislých 
postupů pro vyřizování stížností a 
zjednávání nápravy s cílem mimosoudního 
urovnávání sporů mezi zprostředkovateli 
pojištění a zákazníky, jakož i mezi 
pojišťovnami a zákazníky, popřípadě s 
využitím stávajících orgánů. Členské státy 
dále zajistí, aby se postupů pro 
mimosoudní urovnávání sporů účastnily 
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všechny pojišťovny a zprostředkovatelé 
pojištění, jestliže jsou splněny tyto 
podmínky:

Or. en

Odůvodnění

V případě alternativního řešení sporů by byla pro tuto směrnici závazná ustanovení 
Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o 
změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.

Pozměňovací návrh 328
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 
stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a 
zákazníky, jakož i mezi pojišťovnami a 
zákazníky, popřípadě s využitím 
stávajících orgánů. Členské státy dále 
zajistí, aby se postupů pro mimosoudní 
urovnávání sporů účastnily všechny 
pojišťovny a zprostředkovatelé pojištění, 
jestliže jsou splněny tyto podmínky:

1. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 
stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a 
zákazníky, jakož i mezi pojišťovnami a 
zákazníky, popřípadě s využitím 
stávajících orgánů. Členské státy dále 
zajistí, aby se postupů pro mimosoudní 
urovnávání sporů měly možnost účastnit
všechny pojišťovny a zprostředkovatelé 
pojištění, jestliže jsou splněny tyto 
podmínky:

Or. pl

Odůvodnění

Povinnost pojišťoven a zprostředkovatelů pojištění účastnit se postupů pro mimosoudní 
urovnávání sporů by byla v rozporu se svobodou usazování. Základním předpokladem 
rozhodčího řízení je, že by mělo být dobrovolné a založené na dohodě obou stran.

Pozměňovací návrh 329
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postup vyústí v rozhodnutí, jež nejsou 
závazná;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ve Spojeném království, Dánsku a Norsku (EHP) jsou rozhodnutí závazná pro dané odvětví, 
ale nikoli pro spotřebitele, a návrh podle písmene a) bude mít tudíž za následek omezení 
zavedených práv spotřebitelů v těchto zemích.

Pozměňovací návrh 330
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postup vyústí v rozhodnutí, jež nejsou 
závazná;

a) postup vyústí v rozhodnutí, jež mohou 
být na výslovnou žádost závazná pro 
zprostředkovatele a/nebo pojišťovnu a 
klienta;

Or. en

Odůvodnění

Výhodou alternativního řešení sporů je, že poskytne zprostředkovateli a neprofesionálnímu 
klientovi časově nenáročný a hospodárný systém řešení sporů, který navíc ještě odlehčí 
běžným soudům. Takže by mělo záležet na volbě účastníků řízení, jestli se rozhodnou pro toto
řešení.

Pozměňovací návrh 331
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postup vyústí v rozhodnutí, jež nejsou
závazná;

a) postup vyústí v rozhodnutí, jež jsou 
závazná pro pojišťovnu nebo 
zprostředkovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) [průběh] promlčecí doby k předložení 
sporu před soud je pozastaven na dobu, po 
kterou trvá postup pro alternativní řešení 
sporů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doba promlčení nároku je pozastavena 
po dobu trvání postupu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) postup je bezplatný nebo spojený jen s 
mírnými náklady;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) elektronické prostředky nejsou jediným 
prostředkem, jak mohou mít strany 
přístup k postupu, a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ve výjimečných případech, kdy si to 
naléhavost situace vyžaduje, lze přijmout 
předběžná opatření. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 
stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a 
zákazníky, jakož i mezi pojišťovnami a 
zákazníky, popřípadě s využitím 
stávajících orgánů. To musí být v souladu 
se stávajícími právními předpisy EU v 
oblasti alternativního řešení sporů.
Pokud zákazník zahájí postup pro 
alternativní řešení sporů stanovený ve 
vnitrostátních právních předpisech proti 
zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně ohledně sporu týkajícího se 
práv a povinností stanovených v této 
směrnici, bude od zprostředkovatele 
pojištění nebo od pojišťovny požadováno, 
aby se tohoto postupu zúčastnili.
Pro účely uplatňování této směrnice 
budou příslušné orgány spolupracovat 
mezi sebou i se subjekty odpovědnými za 
výše uvedené stížnosti na 
zprostředkovatele pojištění a zajištění a za 
postupy pro mimosoudní urovnání sporů 
a v míře, již umožňují platné směrnice 
nebo nařízení EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby 
zprostředkovatelé pojištění usazení na 
jejich území informovali spotřebitele o 
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názvu, adrese a adrese webových stránek 
subjektů alternativního řešení sporů, které 
jsou příslušné pro řešení případných 
sporů mezi těmito obchodníky a 
spotřebiteli.
Zprostředkovatelé pojištění v rámci Unie 
vstupující do online prodejů nebo 
přeshraničních online prodejů budou 
spotřebitele v případě potřeby informovat 
o platformě pro online řešení sporů a o 
své e-mailové adrese. Tyto informace by 
měly být uvedeny na webových stránkách 
zprostředkovatele pojištění snadným, 
přímým, zřetelným a trvale přístupným 
způsobem a pokud se nabídka činí 
prostřednictvím e-mailu nebo jiného 
textového sdělení předávaného pomocí 
elektronických prostředků, pak v takovém 
textovém sdělení. Obsahují elektronický 
odkaz na domovskou internetovou 
stránku platformy pro online řešení 
sporů. Zprostředkovatelé pojištění rovněž 
informují spotřebitele o platformě pro 
online řešení sporů, pokud spotřebitel 
podává stížnost zprostředkovateli pojištění 
nebo ombudsmanovi společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Pokud zákazník zahájil postup pro 
alternativní řešení sporů stanovený ve 
vnitrostátních právních předpisech proti 
zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně ohledně sporu týkajícího se 
práv a povinností stanovených v této 
směrnici, bude od zprostředkovatele 
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pojištění nebo od pojišťovny požadováno, 
aby se tohoto postupu zúčastnili.
Pro účely uplatňování této směrnice 
budou příslušné orgány spolupracovat 
mezi sebou i se subjekty odpovědnými za 
výše uvedené stížnosti na 
zprostředkovatele pojištění a zajištění a za 
postupy pro mimosoudní stížnosti a 
urovnání sporů a v míře, již umožňují 
platné směrnice nebo nařízení EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, aby pojišťovny , 
zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění či 
zajištění využívali služby zprostředkování 
pojištění a zajištění pouze registrovaných 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění nebo 
osob uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo osob, 
které splnily postup prohlášení uvedený v 
článku 4.

Členské státy zajistí, aby pojišťovny, 
zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění či 
zajištění využívali služby zprostředkování 
pojištění a zajištění pouze registrovaných 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění nebo 
osob uvedených v čl. 1 odst. 2.

Dotčené služby jsou služby 
zprostředkování pojištění a zajištění 
poskytované v souvislosti s riziky a 
závazky nacházejícími se či uzavřenými 
v rámci Unie.

Or. de

(podle čl. 1 odst. 3)

Odůvodnění

Jde o ujasnění znění. Zprostředkovatelům pojištění musí být umožněno uzavírat dohody o 
mezinárodní spolupráci, aby mohli pojišťovat zákazníky, kteří podnikají v mezinárodním 
měřítku.
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Pozměňovací návrh 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby pojišťovny , 
zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění či 
zajištění využívali služby zprostředkování 
pojištění a zajištění pouze registrovaných 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění nebo
osob uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo osob, 
které splnily postup prohlášení uvedený v 
článku 4.

Členské státy zajistí, aby pojišťovny, 
zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění či 
zajištění využívali služby zprostředkování 
pojištění a zajištění pouze registrovaných 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění a 
nebo osob uvedených v čl. 1 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Článek 4 se zrušuje a tato změna je proto nutná k udržení konzistentnosti znění.

Pozměňovací návrh 342
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, aby pojišťovny , 
zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění či 
zajištění využívali služby zprostředkování 
pojištění a zajištění pouze registrovaných 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění nebo 
osob uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo osob, 
které splnily postup prohlášení uvedený v 
článku 4.

Členské státy zajistí, aby pojišťovny, 
zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění či 
zajištění využívali služby zprostředkování 
pojištění a zajištění pouze registrovaných 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění nebo 
osob uvedených v čl. 1 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 343
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby pojišťovny , 
zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění či 
zajištění využívali služby zprostředkování 
pojištění a zajištění pouze registrovaných 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění nebo 
osob uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo osob, 
které splnily postup prohlášení uvedený v 
článku 4.

Členské státy zajistí, aby pojišťovny , 
zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění či 
zajištění při užívání služeb 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění 
usazených v EU využívali služby 
zprostředkování pojištění a zajištění pouze 
registrovaných zprostředkovatelů pojištění 
a zajištění nebo osob uvedených v čl. 1 
odst. 2 nebo osob, které splnily postup 
prohlášení uvedený v článku 4.

Or. en

Odůvodnění

Znění Komise musí být pozměněno tak, aby nebyly vyloučeny mezinárodní činnosti 
evropských zprostředkovatelů.

Pozměňovací návrh 344
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
při zprostředkování pojištění zákazníkům 
jednali čestně, spravedlivě a profesionálně 
v souladu s nejlepšími zájmy svých 
zákazníků.

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
při zprostředkování pojištění zákazníkům 
jednali čestně, spravedlivě a profesionálně 
v souladu se zájmy svých zákazníků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
při zprostředkování pojištění zákazníkům 
jednali čestně, spravedlivě a profesionálně 
v souladu s nejlepšími zájmy svých 
zákazníků.

Netýká se českého znění.

Or. de

Pozměňovací návrh 346
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
při zprostředkování pojištění zákazníkům 
jednali čestně, spravedlivě a profesionálně 
v souladu s nejlepšími zájmy svých 
zákazníků.

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
při zprostředkování pojištění zákazníkům 
vždy jednali čestně, spravedlivě 
a profesionálně v souladu s nejlepšími 
zájmy svých zákazníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
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článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní požadavek stanovený 
v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované akty v přenesené pravomoci umožní upřesnit pravidla výkonu činnosti pro 
zprostředkovatele pojištění, čímž se zvýší regulační účinnost.

Pozměňovací návrh 348
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
pojišťovny navrhují pojistné a pojistně-
investiční produkty k prodeji 
profesionálním nebo neprofesionálním 
zákazníkům, byly tyto produkty navrženy 
tak, aby odpovídaly potřebám určeného 
cílového trhu podle příslušné kategorie 
zákazníků.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl podporovat vhodné produkty a slaďuje směrnici MiFID II 
se směrnicí IMD II.

Pozměňovací návrh 349
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členské státy zajistí, aby pojišťovny 
učinily přiměřené kroky k zajištění toho, 
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že každý pojistně-investiční produkt je 
uváděn na trh a dále distribuován 
zákazníkům v rámci cílové skupiny a že 
cíle prodeje a interní systémy odměňování 
či stimuly neposkytují pobídku pro to, aby 
daný produkt byl uváděn na trh a 
distribuován mimo cílovou skupinu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl podporovat vhodné pojistné produkty a slaďuje směrnici 
IMD II se směrnicí MiFID.

Pozměňovací návrh 350
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Členské státy uloží investičním 
podnikům, které navrhují pojistně-
investiční produkty nebo k prodeji 
profesionálním nebo neprofesionálním 
zákazníkům, povinnost poskytovat třetí 
straně zastávající funkci zprostředkovatele 
informace o zamýšleném cílovém trhu pro 
daný produkt.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slaďuje směrnici IMD II se směrnicí MiFID II.

Pozměňovací návrh 351
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 e (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e. Členské státy zajistí, aby způsob, jímž 
pojišťovna odměňuje své zaměstnance, 
pověřené zástupce či jiné 
zprostředkovatele, mu nebránil v plnění 
jeho povinnosti jednat s ohledem na 
nejlepší zájmy zákazníků. Členské státy 
rovněž zajistí, aby v případě, že pracovníci 
poskytují poradenství, uvádějí na trh nebo 
prodávají pojistné nebo pojistně-investiční 
produkty neprofesionálním zákazníkům, 
neovlivňovaly platné systémy odměňování 
nepříznivě jejich schopnost poskytnout 
objektivní doporučení,

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl sladit směrnici IMD II se směrnicí MiFID II.

Pozměňovací návrh 352
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré informace, včetně propagačních 
sdělení, zprostředkovatele pojištění nebo 
pojišťovny určené pro zákazníky nebo 
potenciální zákazníky musí být korektní, 
jasné a neklamavé. Propagační sdělení 
musí být možné jako taková jasně určit.

2. Veškeré informace, včetně propagačních 
sdělení, zprostředkovatele pojištění nebo 
pojišťovny určené pro zákazníky nebo 
potenciální zákazníky musí být korektní, 
jasné a neklamavé. Propagační sdělení 
musí být vždy možné jako taková jasně 
určit.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Sven Giegold
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby pojišťovny 
zveřejňovaly informace o úspěšnosti 
uplatňování nároků zákazníků. Proto tyto 
pojišťovny zveřejní u každého typu 
pojistky: 1) kolik z uplatněných nároků 
bylo honorováno, 2) kolik činila 
průměrná výše platby na pojistnou prémii 
a 3) jaká byla průměrná doba mezi 
uplatněním nároku a platbou. 
Zprostředkovatelé pojištění poskytnou 
zákazníkovi tuto informaci před 
uzavřením jakékoli pojistné smlouvy. 
Orgán EIOPA vypracuje návrhy 
prováděcích technických norem pro 
ocenění a zveřejnění nároků zákazníků 
podle tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Jednou z častých stížností pojistníků je, že při uplatňování nároku zjistí, že buď nejsou 
pojištěni v takovém rozsahu, jak se domnívali, a že obdrží mnohem menší odškodnění, než se 
domnívali, nebo že musí čekat na vyřízení mnohem déle, než předpokládali. Ve Spojeném 
království se nedávný skandál se systémem ochrany plateb týkal pojistných smluv, které byly 
často prodávány bez toho, že by s nimi klient souhlasil, a když klient uplatňoval nárok, často 
se zjistilo, že jej nemůže požadovat. Proto by měly být zveřejňovány informace o tom, jaká je 
pravděpodobná úspěšnost nároku pojistníka.

Pozměňovací návrh 354
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. zprostředkovatelé zveřejní formou 
krátkého standardizovaného oznámení, že 
si před uzavřením pojistné smlouvy 
zkontrolovali, zda si zákazník již zakoupil 
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vhodný produkt pro potřebu, kterou 
původně označil zprostředkovatel.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se zaměřuje na řešení problému příliš vysokého pojištění. Vychází z 
příspěvku profesora Schwintowskiho (Humboldtova univerzita v Berlíně).

Pozměňovací návrh 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) před uzavřením jakékoli pojistné 
smlouvy poskytne zprostředkovatel 
pojištění, jakož i smluvně vázaný 
zprostředkovatel pojištění zákazníkovi tyto 
informace:

a) před uzavřením jakékoli pojistné 
smlouvy – nebo dojde-li k jakékoli 
podstatné změně údajů týkajících se 
zprostředkovatele po uzavření jakékoli 
pojistné smlouvy –poskytne 
zprostředkovatel pojištění, jakož i smluvně 
vázaný zprostředkovatel pojištění 
zákazníkovi tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba rozlišovat mezi dvěma případy: mohlo by dojít ke změnám v údajích o 
zprostředkovateli a také v detailech pojistné smlouvy. Zprostředkovatel pojištění by měl také 
poskytnout informace zákazníkovi, pokud dojde ke změnám v údajích týkajících se 
zprostředkovatele.

Pozměňovací návrh 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zda poskytuje nějaký druh poradenství o ii) zda nabízí nebo poskytuje nějaký druh 
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prodávaných pojistných produktech, či 
nikoli,

poradenství o prodávaných pojistných 
produktech, či nikoli, a také povahu tohoto 
poradenství,

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zda poskytuje nějaký druh poradenství o 
prodávaných pojistných produktech, či 
nikoli,

ii) zda poskytuje nějaký druh poradenství o 
prodávaných pojistných produktech, a o 
jaký druh poradenství se jedná,

Or. de

Pozměňovací návrh 358
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zda poskytuje nějaký druh poradenství o 
prodávaných pojistných produktech, či 
nikoli,

ii) zda poskytuje nějaký druh poradenství o 
prodávaných pojistných produktech,

Or. fr

Pozměňovací návrh 359
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a – bod v
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) zda zprostředkovatel zastupuje 
zákazníka nebo jedná na účet či jménem 
pojišťovny;

v) zda zprostředkovatel při výkonu své 
činnosti zprostředkovatele pojištění 
zastupuje zákazníka nebo jedná na účet či 
jménem pojišťovny;

Or. de

Pozměňovací návrh 360
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) pokud zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna odměňuje jakékoli vlastní 
nebo smluvní zaměstnance, jmenuje 
pověřené zástupce nebo jiné 
zprostředkovatele pojištění tak, aby to 
nebránilo v plnění jejich povinnosti jednat 
v nejlepším zájmu zákazníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) před uzavřením jakékoli pojistné 
smlouvy poskytne pojišťovna zákazníkovi 
tyto informace:

vypouští se

i) svou totožnost a adresu a skutečnost, že 
je pojišťovnou,
ii) zda poskytuje nějaký druh poradenství 
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o prodávaných pojistných produktech, či 
nikoli,
iii) o postupech uvedených v článku 12, 
které umožňují zákazníkům a jiným 
zúčastněným osobám podávat stížnosti na 
pojišťovnu, a o postupech pro 
mimosoudní urovnávání sporů uvedených 
v článku 13.

Or. en

Odůvodnění

Článek 183 a 185 směrnice Solventnost II požaduje, aby pojišťovny poskytovaly zákazníkům 
stejné informace.

Pozměňovací návrh 362
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zprostředkovatelé zveřejní formou 
krátkého standardizovaného oznámení, 
zda používají IT program k porovnání 
dostupných pojistných produktů, a také 
hlavní aspekty uvedených produktů, výši 
pojistného a náklady, které s těmito 
produkty souvisejí. Pokud 
zprostředkovatel používá jakýkoli IT 
program pro poskytnutí přehledu a 
porovnání, zveřejní také tuto skutečnost 
formou krátkého standardizovaného 
oznámení.

Or. en

Odůvodnění

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 
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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.

Pozměňovací návrh 363
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zda poskytuje nějaký druh poradenství o 
prodávaných pojistných produktech, či 
nikoli,

ii) zda poskytuje nějaký druh poradenství o 
prodávaných pojistných produktech, a o 
jaký druh poradenství se jedná,

Or. de

Pozměňovací návrh 364
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zda poskytuje nějaký druh poradenství o 
prodávaných pojistných produktech, či 
nikoli,

ii) zda poskytuje nějaký druh poradenství o 
prodávaných pojistných produktech,

Or. fr


