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Pakeitimas 110
Olle Schmidt

Teisėkūros rezoliucijos projektas
4 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 5 d. 
Europos Parlamento teisėkūros 
rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš 
dalies keičiama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 97/9/EB dėl 
investuotojų kompensavimo sistemų 
(COM(2010) 0371 – C7-0174/2010 –
2010/0199(COD) – O. Schmidto 
pranešimas),

Or. en

Pakeitimas 111
Olle Schmidt

Teisėkūros rezoliucijos projektas
4 b nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 
16 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
indėlių garantijų sistemų (nauja 
redakcija)1,
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0049.

Or. en

Pakeitimas 112
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi pagrindinis šio pasiūlymo 
tikslas ir dalykas – suderinti nacionalines 
minėtų sričių nuostatas, pasiūlymas turėtų 
būti pagrįstas SESV 53 straipsnio 1 dalimi 
ir 62 straipsniu. Direktyva yra tinkamos 
formos dokumentas siekiant sudaryti 
sąlygas, kai būtina, šia direktyva 
reglamentuojamų sričių įgyvendinimo 
nuostatas pritaikyti visiems esamiems 
kiekvienos valstybės narės tam tikros 
rinkos ir teisinės sistemos ypatumams. Šia 
direktyva taip pat turėtų būti siekiama 
koordinuoti nacionalines taisykles dėl 
galimybės užsiimti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veikla,
įskaitant profesinį reikalavimų išmokėti 
draudimo išmoką administravimą ir žalos 
(nuostolių) nustatymą, todėl remiamasi 
Sutarties 53 straipsnio 1 dalimi. Be to, šis 
sektorius siūlo paslaugas visoje Sąjungoje, 
todėl direktyva taip pat grindžiama 
Sutarties 62 straipsniu;

(2) kadangi pagrindinis šio pasiūlymo 
tikslas ir dalykas – suderinti nacionalines 
minėtų sričių nuostatas, pasiūlymas turėtų 
būti pagrįstas SESV 53 straipsnio 1 dalimi 
ir 62 straipsniu. Direktyva yra tinkamos 
formos dokumentas siekiant sudaryti 
sąlygas, kai būtina, šia direktyva 
reglamentuojamų sričių įgyvendinimo 
nuostatas pritaikyti visiems esamiems 
kiekvienos valstybės narės tam tikros 
rinkos ir teisinės sistemos ypatumams. Šia 
direktyva taip pat turėtų būti siekiama 
koordinuoti nacionalines taisykles dėl 
galimybės užsiimti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veikla, todėl 
remiamasi Sutarties 53 straipsnio 1 dalimi.
Be to, šis sektorius siūlo paslaugas visoje 
Sąjungoje, todėl direktyva taip pat 
grindžiama Sutarties 62 straipsniu;

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos jau atlieka šios veiklos, kai ji vykdoma draudiko vardu, 
reguliavimo kontrolę. Nebūtina tokias įmones atskirai reglamentuoti. Nėra jokių įrodymų, kad 
tokių įmonių įtraukimo į taikymo sritį sąnaudas (išlaidas, kurios galiausiai bus perkeltos 
vartotojui) nusvers vartotojų apsaugos privalumai.

Pakeitimas 113
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) draudimo produktus gali platinti įvairūs 
asmenys ar institucijos, pavyzdžiui, 
agentai, brokeriai ir bankų draudimo 

(4) draudimo produktus gali platinti įvairūs 
asmenys ar įstaigos, pavyzdžiui, agentai, 
brokeriai ir bankų draudimo operatoriai.
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operatoriai, draudimo įmonės, kelionių 
agentai ir automobilių nuomos bendrovės.
Vienodas požiūris į operatorius ir kliento 
apsaugą yra būtinas, kad visi minėti 
asmenys ar institucijos būtų šios direktyvos 
subjektai;

Vienodas požiūris į operatorius ir kliento 
apsaugą yra būtinas, kad visi minėti 
asmenys ar institucijos būtų šios direktyvos 
subjektai;

Or. en

Pakeitimas 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) draudimo produktus gali platinti įvairūs 
asmenys ar institucijos, pavyzdžiui, 
agentai, brokeriai ir bankų draudimo 
operatoriai, draudimo įmonės, kelionių 
agentai ir automobilių nuomos bendrovės.
Vienodas požiūris į operatorius ir kliento
apsaugą yra būtinas, kad visi minėti 
asmenys ar institucijos būtų šios direktyvos 
subjektai;

(4) draudimo produktus gali platinti įvairūs 
asmenys ar įstaigos, pavyzdžiui, agentai, 
brokeriai ir bankų draudimo operatoriai, 
draudimo įmonės, kelionių agentai ir 
automobilių nuomos bendrovės. Siekiant 
užtikrinti vienodą požiūrį į draudimo
operatorius ir suderinto lygio kliento
apsaugą reikia, kad visi minėti asmenys ar
institucijos būtų šios direktyvos subjektai;

Or. en

Pakeitimas 115
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) siekiant užtikrinti vienodo lygio 
apsaugą ir kad vartotojas galėtų 
pasinaudoti palyginamais standartais, 
svarbu, kad ši direktyva skatintų vienodas 
veiklos sąlygas ir tarpininkų konkurenciją 
vienodomis sąlygomis, nesvarbu ar jie yra 
priklausomi nuo draudimo įmonės, ar ne. 
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Vartotojams naudinga, jei draudimo 
produktai siūlomi įvairiais kanalais, o 
tarpininkai su draudimo įmonėmis 
bendradarbiauja įvairiais būdais, su 
sąlyga, kad būtų taikomos vienodos 
vartotojų apsaugos taisyklės. Svarbu, kad 
įgyvendindamos šią direktyvą valstybės 
narės atsižvelgtų į šiuos aspektus;

Or. en

Pakeitimas 116
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) taikant Direktyvą 2002/92/EB 
paaiškėjo, kad tam tikras jos nuostatas 
būtina patikslinti, siekiant palengvinti 
draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo 
veiklos vykdymą, ir kad vartotojų apsaugos 
tikslais būtina išplėsti tos direktyvos 
taikymo sritį į ją įtraukiant visus draudimo 
produktų pardavimo atvejus, nesvarbu, ar 
draudimo produktus parduoda draudimo 
tarpininkai ar draudimo įmonės. Draudimo 
įmonės, tiesiogiai parduodančios draudimo 
produktus, turėtų būti įtrauktos į naujosios 
direktyvos taikymo sritį panašiu pagrindu 
kaip draudimo agentai ir brokeriai, kiek tai 
susiję su jų pardavimo paslaugų, po 
pardavimo teikiamų paslaugų ir 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
valdymo procesais;

(5) taikant Direktyvą 2002/92/EB 
paaiškėjo, kad tam tikras jos nuostatas 
būtina patikslinti, siekiant palengvinti 
draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo 
veiklos vykdymą, ir kad vartotojų apsaugos 
tikslais būtina išplėsti tos direktyvos 
taikymo sritį į ją įtraukiant visus draudimo 
produktų pardavimo atvejus, nesvarbu, ar 
draudimo produktus parduoda draudimo 
tarpininkai ar draudimo įmonės. Draudimo 
įmonės, tiesiogiai parduodančios draudimo 
produktus, turėtų būti įtrauktos į naujosios 
direktyvos taikymo sritį panašiu pagrindu 
kaip draudimo agentai ir brokeriai, kiek tai 
susiję su jų pardavimo paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 117
Olle Schmidt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti vienodo lygio 
apsaugą nepriklausomai nuo to, kokiu 
kanalu vartotojai perka draudimo produktą 
– tiesiogiai iš draudimo įmonės ar 
netiesiogiai iš tarpininko – direktyva turi 
būti taikoma ne tik draudimo įmonėms, bet 
ir kitiems rinkos dalyviams, kurie 
draudimo produktų pardavimu užsiima 
kaip papildoma veikla (pvz., kelionių 
agentams ir automobilių nuomos 
bendrovėms, išimties taikymo sąlygų 
neatitinkantiems prekių tiekėjams);

(6) Europos investuotojai ir toliau 
susiduria su nevienodu informacijos 
atskleidimu ir paslaugų teikimu, 
susijusiais su įvairiais produktais, 
platinimo kanalais ir šalimis. siekiant 
užtikrinti vienodo lygio apsaugą 
nepriklausomai nuo to, kokiu kanalu 
vartotojai perka draudimo produktą –
tiesiogiai iš draudimo įmonės ar 
netiesiogiai iš tarpininko – direktyva turi 
būti taikoma ne tik draudimo įmonėms, bet 
ir kitiems rinkos dalyviams, kurie 
draudimo produktų pardavimu užsiima 
kaip papildoma veikla;

Or. en

Pakeitimas 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti vienodo lygio 
apsaugą nepriklausomai nuo to, kokiu 
kanalu vartotojai perka draudimo produktą 
– tiesiogiai iš draudimo įmonės ar 
netiesiogiai iš tarpininko – direktyva turi 
būti taikoma ne tik draudimo įmonėms, bet 
ir kitiems rinkos dalyviams, kurie 
draudimo produktų pardavimu užsiima
kaip papildoma veikla (pvz., kelionių 
agentams ir automobilių nuomos 
bendrovėms, išimties taikymo sąlygų 
neatitinkantiems prekių tiekėjams);

(6) siekiant užtikrinti vienodo lygio
vartotojų apsaugą nepriklausomai nuo to, 
kokiu kanalu vartotojai perka draudimo 
produktą – tiesiogiai iš draudimo įmonės ar 
netiesiogiai iš tarpininko – direktyva turi 
būti taikoma ne tik draudimo įmonėms, bet 
ir visiems kitiems rinkos dalyviams, kurie 
draudimo produktų pardavimu užsiima 
kaip papildoma veikla (pvz., kelionių 
agentams ir automobilių nuomos 
bendrovėms, išimties taikymo sąlygų 
neatitinkantiems prekių tiekėjams);

Or. en
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Pakeitimas 119
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
asmenims, kurių veiklos tikslas yra padėti 
(kliento arba draudimo įmonės vardu) 
administruoti ir vykdyti draudimo ar 
perdraudimo sutartį, įskaitant profesinį 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
administravimą, žalos (nuostolių) 
nustatymą arba ekspertinį reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 120
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) reikia atvirų, skaidrių ir 
konkurencingų finansų rinkų ir aukšto 
lygio investuotojų apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 121
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) nacionalinėse nuostatose dar liko 
esminių skirtumų, kurie trukdo pradėti ir 

(8) nacionalinėse nuostatose dar liko 
esminių skirtumų, kurie trukdo pradėti ir 
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vykdyti draudimo ir perdraudimo 
tarpininkų veiklą vidaus rinkoje;

vykdyti draudimo ir perdraudimo 
tarpininkų veiklą vidaus rinkoje; reikia 
toliau stiprinti vidaus rinką ir sukurti 
tikrą gyvybės ir ne gyvybės draudimo 
produktų ir paslaugų Europos vidaus 
rinką;

Or. en

Pakeitimas 122
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) po pastarojo meto ir naujausių 
neramumų finansų rinkose išryškėjo 
veiksmingos vartotojų apsaugos 
užtikrinimo visuose finansų sektoriuose 
svarba. Todėl tikslinga sustiprinti klientų 
pasitikėjimą ir labiau suvienodinti 
draudimo produktų platinimo reguliavimą 
siekiant užtikrinti pakankamą klientų 
apsaugos lygį visoje Sąjungoje. Klientų 
apsaugos priemonės turėtų būti pritaikytos 
kiekvienos klientų kategorijos 
(profesionalų ar kitų) ypatumams;

(9) po pastarojo meto ir naujausių 
neramumų finansų rinkose išryškėjo 
veiksmingos vartotojų apsaugos 
užtikrinimo visuose finansų sektoriuose 
svarba. Todėl tikslinga sustiprinti klientų 
pasitikėjimą ir labiau suvienodinti 
draudimo produktų platinimo reguliavimą 
siekiant užtikrinti pakankamą klientų 
apsaugos lygį visoje Sąjungoje. Vartotojų 
apsaugos lygis turėtų būti padidintas 
atsižvelgiant į dabartinę direktyvą, kad 
sumažėtų įvairių nacionalinių priemonių 
poreikis. Svarbu atsižvelgti į specifinį 
draudimo sutarčių pobūdį, palyginti su 
Finansinių priemonių rinkų direktyva 
(FRPD) reguliuojamais investiciniais 
produktais. Draudimo sutarčių, įskaitant 
vadinamuosius draudimo investicinius 
produktus, platinimas turėtų būti 
reglamentuojamas pagal šią direktyvą ir 
suderintas su FPRD. Reikia padidinti 
minimalius standartus, susijusius su 
platinimo taisyklėmis ir vienodomis 
veiklos sąlygomis, taikytinus visiems 
draudimo investicinių produktų paketams. 
Klientų apsaugos priemonės 
neprofesionaliems klientams turėtų būti
didesnės nei priemonės profesionaliems 
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klientams;

Or. en

Pakeitimas 123
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) draudimo ir perdraudimo 
tarpininkai, kurie yra fiziniai asmenys, 
turėtų būti įregistruoti valstybių narių, 
kuriose yra jų gyvenamoji vieta, 
kompetentingose institucijose; draudimo ir 
perdraudimo tarpininkai, kurie yra 
juridiniai asmenys, turėtų būti įregistruoti 
valstybių narių, kuriose yra jų registruotoji 
buveinė (arba, jei pagal nacionalinę teisę 
jie neturi registruotosios buveinės, jų 
pagrindinė buveinė), kompetentingose 
institucijose, jeigu jie atitinka griežtus 
profesinius reikalavimus, keliamus jų 
gebėjimams, gerai reputacijai, profesinės 
civilinės atsakomybės draudimui ir 
finansiniam pajėgumui. Valstybėse narėse 
jau įregistruoti draudimo tarpininkai 
neprivalo vėl registruotis pagal šią 
direktyvą;

(15) draudimo ir perdraudimo 
tarpininkai, kurie yra fiziniai asmenys, 
turėtų būti įregistruoti valstybių narių, 
kuriose yra jų gyvenamoji vieta, 
kompetentingose institucijose ir registruoti 
priimančioje valstybėje narėje, kad galėtų 
pasinaudoti įsisteigimo laisve; draudimo ir 
perdraudimo tarpininkai, kurie yra 
juridiniai asmenys, turėtų būti įregistruoti 
valstybių narių, kuriose yra jų registruotoji 
buveinė (arba, jei pagal nacionalinę teisę 
jie neturi registruotosios buveinės, jų 
pagrindinė buveinė), kompetentingose 
institucijose, jeigu jie atitinka griežtus 
profesinius reikalavimus, keliamus jų 
gebėjimams, gerai reputacijai, profesinės 
civilinės atsakomybės draudimui ir 
finansiniam pajėgumui. Valstybėse narėse 
jau įregistruoti draudimo tarpininkai 
neprivalo vėl registruotis pagal šią 
direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 124
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) pagal abipusio pripažinimo ir 
buveinės valstybės narės priežiūros 
principus valstybių narių kompetentingos 
institucijos neturėtų suteikti leidimų arba 
turėtų juos atšaukti, jeigu tokie veiksniai 
kaip geografinis pasiskirstymas arba 
faktiškai vykdoma veikla aiškiai rodo, kad 
draudimo tarpininkas pasirinko vienos 
kurios nors valstybės narės teisinę 
sistemą, siekdamas išvengti kitoje 
valstybėje narėje, kurios teritorijoje jis 
ketina vykdyti arba vykdo didesnę savo 
veiklos dalį, galiojančių griežtesnių 
standartų. Draudimo tarpininkas, turintis 
juridinio asmens statusą, turėtų gauti 
leidimą toje valstybėje narėje, kurioje yra 
registruota jo buveinė. Draudimo 
tarpininkas, neturintis juridinio asmens 
statuso, turėtų gauti leidimą toje 
valstybėje narėje, kurioje yra jo 
pagrindinė buveinė. Be to, valstybės narės 
turėtų reikalauti, kad pagrindinė 
draudimo tarpininko buveinė visuomet 
būtų buveinės valstybėje narėje ir vykdytų 
joje faktinę veiklą;

Or. en

Pakeitimas 125
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) draudimo ir perdraudimo tarpininkams 
turėtų būti sudarytos sąlygos naudotis 
Sutartyje įtvirtinta įsisteigimo laisve ir 
laisve teikti paslaugas. Todėl 
registracija savo buveinės valstybėje narėje
arba jai pateikta deklaracija turėtų leisti 
draudimo ir perdraudimo tarpininkams 

(16) draudimo ir perdraudimo tarpininkams 
turėtų būti sudarytos sąlygos naudotis 
Sutartyje įtvirtinta įsisteigimo laisve ir 
laisve teikti paslaugas. Todėl 
registracija savo buveinės valstybėje narėje 
turėtų leisti draudimo ir perdraudimo 
tarpininkams veikti kitose valstybėse 
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veikti kitose valstybėse narėse pagal 
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti 
paslaugas principus, jeigu kompetentingos 
institucijos vadovavosi atitinkama 
pranešimų teikimo tvarka;

narėse pagal įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas principus, jeigu 
kompetentingos institucijos vadovavosi 
atitinkama pranešimų teikimo tvarka;

Or. en

Pakeitimas 126
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) tai, kad draudimo tarpininkai negali 
laisvai veikti visoje Sąjungoje, trukdo 
tinkamai funkcionuoti bendrajai draudimo 
rinkai;

(21) tai, kad draudimo tarpininkai negali 
laisvai veikti visoje Sąjungoje, trukdo 
tinkamai funkcionuoti bendrajai draudimo 
rinkai ir neigiamai veikia vartotojų 
apsaugos lygį;

Or. en

Pakeitimas 127
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) tai, kad draudimo tarpininkai negali 
laisvai veikti visoje Sąjungoje, trukdo 
tinkamai funkcionuoti bendrajai draudimo 
rinkai;

(21) tai, kad draudimo tarpininkai negali 
laisvai veikti visoje Sąjungoje, trukdo 
tinkamai funkcionuoti bendrajai draudimo 
rinkai. Direktyva dėl draudimo 
tarpininkavimo yra svarbus žingsnis 
siekiant aukštesnio lygio vartotojų 
apsaugos ir didesnės rinkos integracijos 
vidaus rinkoje;

Or. en
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Pakeitimas 128
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) svarbu užtikrinti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų, dalyvaujančių 
vykdant veiklą, susijusią su draudimo 
liudijimų pardavimo parengiamuoju darbu, 
pardavimu ir paslaugomis po pardavimo, 
aukštą profesionalumo ir kompetencijos 
lygį. Todėl tarpininko, tiesioginių draudikų 
darbuotojų ir automobilių nuomos 
bendrovių bei kelionių agentų darbuotojų
profesinės žinios, taip pat asmenų, 
užsiimančių reikalavimų išmokėti 
draudimo išmoką administravimu, žalos 
(nuostolių) nustatymu ar ekspertiniu 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
vertinimu, profesinės žinios turi atitikti 
šios veiklos sudėtingumą. Turėtų būti 
užtikrintas tęstinis mokymas;

(22) svarbu užtikrinti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų, dalyvaujančių 
vykdant veiklą, susijusią su draudimo 
liudijimų pardavimo parengiamuoju darbu, 
pardavimu ir paslaugomis po pardavimo, 
aukštą profesionalumo ir kompetencijos 
lygį. Todėl tarpininko ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų profesinės žinios turi 
atitikti šios veiklos sudėtingumą. Turėtų 
būti užtikrintas tęstinis mokymas;

Or. en

Pakeitimas 129
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) svarbu užtikrinti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų, dalyvaujančių 
vykdant veiklą, susijusią su draudimo 
liudijimų pardavimo parengiamuoju darbu, 
pardavimu ir paslaugomis po pardavimo, 
aukštą profesionalumo ir kompetencijos 
lygį. Todėl tarpininko, tiesioginių draudikų 
darbuotojų ir automobilių nuomos 

(22) svarbu užtikrinti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų, dalyvaujančių 
vykdant veiklą, susijusią su draudimo 
liudijimų pardavimo parengiamuoju darbu, 
pardavimu ir paslaugomis po pardavimo, 
aukštą profesionalumo ir kompetencijos 
lygį. Todėl tarpininko, tiesioginių draudikų 
darbuotojų ir automobilių nuomos 
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bendrovių bei kelionių agentų darbuotojų 
profesinės žinios, taip pat asmenų, 
užsiimančių reikalavimų išmokėti 
draudimo išmoką administravimu, žalos 
(nuostolių) nustatymu ar ekspertiniu 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
vertinimu, profesinės žinios turi atitikti 
šios veiklos sudėtingumą. Turėtų būti 
užtikrintas tęstinis mokymas;

bendrovių bei kelionių agentų darbuotojų 
profesinės žinios turi atitikti šios veiklos 
sudėtingumą;

Or. en

Pakeitimas 130
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) svarbu užtikrinti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų, dalyvaujančių 
vykdant veiklą, susijusią su draudimo 
liudijimų pardavimo parengiamuoju darbu, 
pardavimu ir paslaugomis po pardavimo, 
aukštą profesionalumo ir kompetencijos 
lygį. Todėl tarpininko, tiesioginių draudikų 
darbuotojų ir automobilių nuomos 
bendrovių bei kelionių agentų darbuotojų 
profesinės žinios, taip pat asmenų, 
užsiimančių reikalavimų išmokėti 
draudimo išmoką administravimu, žalos 
(nuostolių) nustatymu ar ekspertiniu 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
vertinimu, profesinės žinios turi atitikti šios 
veiklos sudėtingumą. Turėtų būti 
užtikrintas tęstinis mokymas;

(22) svarbu užtikrinti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų, dalyvaujančių 
vykdant veiklą, susijusią su draudimo 
liudijimų pardavimo parengiamuoju darbu, 
pardavimu ir paslaugomis po pardavimo, 
aukštą profesionalumo ir kompetencijos 
lygį. Todėl tarpininko, tiesioginių draudikų 
darbuotojų ir automobilių nuomos 
bendrovių bei kelionių agentų darbuotojų 
profesinės žinios, taip pat asmenų, 
užsiimančių reikalavimų išmokėti 
draudimo išmoką administravimu, žalos 
(nuostolių) nustatymu ar ekspertiniu 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
vertinimu, profesinės žinios turi atitikti šios 
veiklos sudėtingumą. Draudimo ir 
perdraudimo tarpininkai ir tiesioginiai 
draudikai turi skirti savo darbuotojams 
pakankamai laiko ir išteklių, kad būtų 
galima įgyti šias žinias bei kompetenciją ir 
taikyti jas teikiant paslaugas klientams;

Or. en
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Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad draudimo liudijimus išduodantis personalas turėtų pakankamo lygio 
kvalifikaciją. Nuolatinis mokymas ir kompetencijos didinimas turi būti įmonės pareiga. 
Svarstydamas Komisijos pasiūlymą dėl FPRD išdėstymo nauja redakcija Europos 
Parlamentas priėmė panašią formuluotę.

Pakeitimas 131
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) svarbu užtikrinti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų, dalyvaujančių 
vykdant veiklą, susijusią su draudimo 
liudijimų pardavimo parengiamuoju 
darbu, pardavimu ir paslaugomis po 
pardavimo, aukštą profesionalumo ir 
kompetencijos lygį. Todėl tarpininko, 
tiesioginių draudikų darbuotojų ir 
automobilių nuomos bendrovių bei 
kelionių agentų darbuotojų profesinės 
žinios, taip pat asmenų, užsiimančių 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
administravimu, žalos (nuostolių) 
nustatymu ar ekspertiniu reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimu, 
profesinės žinios turi atitikti šios veiklos 
sudėtingumą. Turėtų būti užtikrintas 
tęstinis mokymas;

(22) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir 
jų gaunamą atlygį. Reikia nustatyti 
privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama 
vartotojui prieš sudarant sutartį. Jos 
tikslas – kad ryšys tarp draudimo įmonės 
ir tarpininko (kai taikytina), taip pat 
tarpininkų atlygio struktūra ir dydis būtų 
skaidrūs;

Or. en

Pakeitimas 132
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) svarbu užtikrinti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų, dalyvaujančių 
vykdant veiklą, susijusią su draudimo 
liudijimų pardavimo parengiamuoju darbu, 
pardavimu ir paslaugomis po pardavimo, 
aukštą profesionalumo ir kompetencijos 
lygį. Todėl tarpininko, tiesioginių draudikų 
darbuotojų ir automobilių nuomos 
bendrovių bei kelionių agentų darbuotojų 
profesinės žinios, taip pat asmenų, 
užsiimančių reikalavimų išmokėti 
draudimo išmoką administravimu, žalos 
(nuostolių) nustatymu ar ekspertiniu 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
vertinimu, profesinės žinios turi atitikti šios 
veiklos sudėtingumą. Turėtų būti 
užtikrintas tęstinis mokymas;

(22) svarbu užtikrinti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų, dalyvaujančių 
vykdant veiklą, susijusią su draudimo 
liudijimų pardavimo parengiamuoju darbu, 
pardavimu ir paslaugomis po pardavimo, 
aukštą profesionalumo ir kompetencijos 
lygį. Todėl tarpininko, tiesioginių draudikų 
darbuotojų ir automobilių nuomos 
bendrovių bei kelionių agentų darbuotojų 
profesinės žinios, taip pat asmenų, 
užsiimančių reikalavimų išmokėti 
draudimo išmoką administravimu, žalos 
(nuostolių) nustatymu ar ekspertiniu 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
vertinimu, profesinės žinios turi atitikti šios 
veiklos sudėtingumą. Turėtų būti 
užtikrintas tęstinis mokymas ir mokymas 
darbo vietoje;

Or. en

Pakeitimas 133
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) tų tarpininko darbuotojų, kurie 
konsultuoja mažmeninius klientus 
draudimo investicinių produktų 
klausimais ar juos parduoda, atveju 
valstybės narės užtikrina, kad jie turėtų 
tinkamo lygio žinių ir kompetencijos, 
susijusių su siūlomais produktais. Tai itin 
svarbu, turint omenyje tai, kad draudimo 
investiciniai produktai tampa vis 
sudėtingesni ir yra nuolat papildomi 
inovacijomis. Draudimo investicinio 
produkto pirkimas susijęs su rizika ir 
investuotojas turi turėti galimybę remtis 



AM\926837LT.doc 17/148 PE504.392v01-00

LT

suteikta informacija ir vertinimo kokybe. 
Taigi būtina, kad darbuotojams būtų 
suteikta pakankamai laiko ir išteklių, kad 
jie galėtų pateikti klientams visą reikiamą 
informaciją apie jų teikiamus produktus;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad draudimo polisus išduodantis personalas turėtų pakankamo lygio 
kvalifikaciją. Nuolatinis mokymas ir kompetencijos didinimas turi būti įmonės pareiga. 
Svarstydamas Komisijos pasiūlymą dėl FPRD išdėstymo nauja redakcija Europos 
Parlamentas priėmė panašią formuluotę.

Pakeitimas 134
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) draudimo tarpininkų arba įmonių ir 
klientų ginčams spręsti valstybėse narėse 
būtina nustatyti tinkamas ir 
veiksmingas neteisminio skundų pateikimo 
ir žalos atlyginimo procedūras, tam tikrais 
atvejais taikant esamas procedūras. Reikėtų 
nustatyti veiksmingas neteisminio skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūras, 
pagal kurias būtų sprendžiami draudimo 
įmonių arba asmenų, parduodančių ar 
siūlančių draudimo produktus, ir klientų 
ginčai dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių 
ir pareigų. Siekiant padidinti neteisminio 
ginčų sprendimo procedūrų, pagal kurias 
nagrinėjami klientų pateikti skundai, 
veiksmingumą, šioje direktyvoje turėtų būti 
numatyta, kad draudimo įmonės arba 
asmenys, parduodantys ar siūlantys 
draudimo produktus, turi dalyvauti ginčų 
nagrinėjimo procedūrose dėl šioje 
direktyvoje nustatytų teisių ir pareigų,
kuriuos prieš juos pradėjo klientai ir kurių 
metu nepriimamas privalomas 

(28) draudimo tarpininkų arba įmonių ir 
klientų ginčams spręsti valstybėse narėse 
būtina nustatyti tinkamas ir 
veiksmingas neteisminio skundų pateikimo 
ir žalos atlyginimo procedūras, tam tikrais 
atvejais taikant esamas procedūras. Reikėtų 
nustatyti veiksmingas neteisminio skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūras, 
pagal kurias būtų sprendžiami draudimo 
įmonių arba asmenų, parduodančių ar 
siūlančių draudimo produktus, ir klientų 
ginčai dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių 
ir pareigų. Ginčų alternatyvaus sprendimo 
atveju Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB, 
nuostatos turėtų būti privalomos ir taikant 
šią direktyvą. Siekiant padidinti 
neteisminio ginčų sprendimo procedūrų, 
pagal kurias nagrinėjami klientų pateikti 
skundai, veiksmingumą, šioje direktyvoje 
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sprendimas. Tokių neteisminio ginčų 
sprendimo procedūrų tikslas – greičiau ir 
pigiau išspręsti draudimo įmonių arba 
asmenų, parduodančių ar siūlančių 
draudimo produktus, ir klientų ginčus ir 
palengvinti naštą teismų sistemai. Tačiau 
neteisminio ginčų sprendimo procedūros 
neturėtų pažeisti tokių procedūrų šalių 
teisių teikti ieškinius teismams;

turėtų būti numatyta, kad draudimo įmonės 
arba asmenys, parduodantys ar siūlantys 
draudimo produktus, turi dalyvauti ginčų 
nagrinėjimo procedūrose ir kad 
sprendimai, kai aiškiai paprašoma, gali 
būti privalomi tarpininkui ir klientui, dėl 
šioje direktyvoje nustatytų teisių ir pareigų,
kai ieškinį pateikia patys klientai. Tokių 
neteisminio ginčų sprendimo procedūrų 
tikslas – greičiau ir pigiau išspręsti 
draudimo įmonių arba asmenų, 
parduodančių ar siūlančių draudimo 
produktus, ir klientų ginčus ir palengvinti 
naštą teismų sistemai.

nepažeisdamos klientų teisės kreiptis į 
teismą, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) 
subjektai, nagrinėjantys šioje direktyvoje 
nurodytus ginčus, bendradarbiautų 
nagrinėjant tarpvalstybinius ginčus. 
Valstybės narės turėtų skatinti tokius 
ginčus nagrinėjančius AGS subjektus 
prisijungti prie Skundų dėl finansinių 
paslaugų tinklo (FIN-NET);

Nepažeisdamos klientų teisės kreiptis į 
teismą, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) 
subjektai, nagrinėjantys šioje direktyvoje 
nurodytus ginčus, bendradarbiautų 
nagrinėjant tarpvalstybinius ginčus. 
Valstybės narės turėtų skatinti tokius 
ginčus nagrinėjančius AGS subjektus 
prisijungti prie Skundų dėl finansinių 
paslaugų tinklo (FIN-NET);

Or. en

Pakeitimas 135
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) draudimo tarpininkų arba įmonių ir 
klientų ginčams spręsti valstybėse narėse 
būtina nustatyti tinkamas ir 
veiksmingas neteisminio skundų pateikimo 
ir žalos atlyginimo procedūras, tam tikrais 
atvejais taikant esamas procedūras. Reikėtų 
nustatyti veiksmingas neteisminio skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūras, 
pagal kurias būtų sprendžiami draudimo 
įmonių arba asmenų, parduodančių ar 

(28) draudimo tarpininkų arba įmonių ir 
klientų ginčams spręsti valstybėse narėse 
būtina nustatyti tinkamas ir 
veiksmingas neteisminio skundų pateikimo 
ir žalos atlyginimo procedūras, tam tikrais 
atvejais taikant esamas procedūras. Reikėtų 
nustatyti veiksmingas neteisminio skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūras, 
pagal kurias būtų sprendžiami draudimo 
įmonių arba asmenų, parduodančių ar 
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siūlančių draudimo produktus, ir klientų 
ginčai dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių 
ir pareigų. Siekiant padidinti neteisminio 
ginčų sprendimo procedūrų, pagal kurias 
nagrinėjami klientų pateikti skundai, 
veiksmingumą, šioje direktyvoje turėtų būti 
numatyta, kad draudimo įmonės arba 
asmenys, parduodantys ar siūlantys 
draudimo produktus, turi dalyvauti ginčų 
nagrinėjimo procedūrose dėl šioje 
direktyvoje nustatytų teisių ir pareigų, 
kuriuos prieš juos pradėjo klientai ir kurių 
metu nepriimamas privalomas 
sprendimas. Tokių neteisminio ginčų 
sprendimo procedūrų tikslas – greičiau ir 
pigiau išspręsti draudimo įmonių arba 
asmenų, parduodančių ar siūlančių 
draudimo produktus, ir klientų ginčus ir 
palengvinti naštą teismų sistemai. Tačiau 
neteisminio ginčų sprendimo procedūros 
neturėtų pažeisti tokių procedūrų šalių 
teisių teikti ieškinius teismams; 

siūlančių draudimo produktus, ir klientų 
ginčai dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių 
ir pareigų. Siekiant padidinti neteisminio 
ginčų sprendimo procedūrų, pagal kurias 
nagrinėjami klientų pateikti skundai, 
veiksmingumą, šioje direktyvoje turėtų būti 
numatyta, kad draudimo įmonės arba 
asmenys, parduodantys ar siūlantys 
draudimo produktus, turi dalyvauti ginčų 
nagrinėjimo procedūrose dėl šioje 
direktyvoje nustatytų teisių ir pareigų, 
kuriuos prieš juos pradėjo klientai. Tokių 
neteisminio ginčų sprendimo procedūrų 
tikslas – greičiau ir pigiau išspręsti 
draudimo įmonių arba asmenų, 
parduodančių ar siūlančių draudimo 
produktus, ir klientų ginčus ir palengvinti 
naštą teismų sistemai.

nepažeisdamos klientų teisės kreiptis į 
teismą, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) 
subjektai, nagrinėjantys šioje direktyvoje 
nurodytus ginčus, bendradarbiautų 
nagrinėjant tarpvalstybinius ginčus. 
Valstybės narės turėtų skatinti tokius 
ginčus nagrinėjančius AGS subjektus 
prisijungti prie Skundų dėl finansinių 
paslaugų tinklo (FIN-NET);

Nepažeisdamos klientų teisės kreiptis į 
teismą, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) 
subjektai, nagrinėjantys šioje direktyvoje 
nurodytus ginčus, bendradarbiautų 
nagrinėjant tarpvalstybinius ginčus. 
Valstybės narės turėtų skatinti tokius 
ginčus nagrinėjančius AGS subjektus 
prisijungti prie Skundų dėl finansinių 
paslaugų tinklo (FIN-NET);

Or. en

Pakeitimas 136
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) draudimo tarpininkų arba įmonių ir 
klientų ginčams spręsti valstybėse narėse 

(28) draudimo tarpininkų ir klientų 
ginčams spręsti valstybėse narėse būtina 
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būtina nustatyti tinkamas ir 
veiksmingas neteisminio skundų pateikimo 
ir žalos atlyginimo procedūras, tam tikrais 
atvejais taikant esamas procedūras. Reikėtų 
nustatyti veiksmingas neteisminio skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūras, 
pagal kurias būtų sprendžiami draudimo 
įmonių arba asmenų, parduodančių ar 
siūlančių draudimo produktus, ir klientų 
ginčai dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių 
ir pareigų. Siekiant padidinti neteisminio 
ginčų sprendimo procedūrų, pagal kurias 
nagrinėjami klientų pateikti skundai, 
veiksmingumą, šioje direktyvoje turėtų būti 
numatyta, kad draudimo įmonės arba
asmenys, parduodantys ar siūlantys 
draudimo produktus, turi dalyvauti ginčų 
nagrinėjimo procedūrose dėl šioje 
direktyvoje nustatytų teisių ir pareigų, 
kuriuos prieš juos pradėjo klientai ir kurių 
metu nepriimamas privalomas sprendimas.
Tokių neteisminio ginčų sprendimo 
procedūrų tikslas – greičiau ir pigiau 
išspręsti draudimo įmonių arba asmenų, 
parduodančių ar siūlančių draudimo 
produktus, ir klientų ginčus ir palengvinti 
naštą teismų sistemai. Tačiau neteisminio 
ginčų sprendimo procedūros neturėtų 
pažeisti tokių procedūrų šalių teisių teikti 
ieškinius teismams;

nustatyti tinkamas ir 
veiksmingas neteisminio skundų pateikimo 
ir žalos atlyginimo procedūras, tam tikrais 
atvejais taikant esamas procedūras. Reikėtų 
nustatyti veiksmingas neteisminio skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūras, 
pagal kurias būtų sprendžiami asmenų, 
parduodančių ar siūlančių draudimo 
produktus, ir klientų ginčai dėl šioje 
direktyvoje nustatytų teisių ir pareigų.
Siekiant padidinti neteisminio ginčų 
sprendimo procedūrų, pagal kurias 
nagrinėjami klientų pateikti skundai, 
veiksmingumą, šioje direktyvoje turėtų būti 
numatyta, kad asmenys, parduodantys ar 
siūlantys draudimo produktus, turi 
dalyvauti ginčų nagrinėjimo procedūrose 
dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių ir 
pareigų, kuriuos prieš juos pradėjo klientai 
ir kurių metu nepriimamas privalomas 
sprendimas. Tokių neteisminio ginčų 
sprendimo procedūrų tikslas – greičiau ir 
pigiau išspręsti asmenų, parduodančių ar 
siūlančių draudimo produktus, ir klientų 
ginčus ir palengvinti naštą teismų sistemai.
Tačiau neteisminio ginčų sprendimo 
procedūros neturėtų pažeisti tokių 
procedūrų šalių teisių teikti ieškinius 
teismams;

nepažeisdamos klientų teisės kreiptis į 
teismą, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) 
subjektai, nagrinėjantys šioje direktyvoje 
nurodytus ginčus, bendradarbiautų 
nagrinėjant tarpvalstybinius ginčus. 
Valstybės narės turėtų skatinti tokius 
ginčus nagrinėjančius AGS subjektus 
prisijungti prie Skundų dėl finansinių 
paslaugų tinklo (FIN-NET);

nepažeisdamos klientų teisės kreiptis į 
teismą, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) 
subjektai, nagrinėjantys šioje direktyvoje 
nurodytus ginčus, bendradarbiautų 
nagrinėjant tarpvalstybinius ginčus. 
Valstybės narės turėtų skatinti tokius 
ginčus nagrinėjančius AGS subjektus 
prisijungti prie Skundų dėl finansinių 
paslaugų tinklo (FIN-NET);

Or. en

Pakeitimas 137
Sven Giegold
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) draudimo tarpininkų arba įmonių ir 
klientų ginčams spręsti valstybėse narėse 
būtina nustatyti tinkamas ir veiksmingas
neteisminio skundų pateikimo ir žalos 
atlyginimo procedūras, tam tikrais atvejais
taikant esamas procedūras. Reikėtų 
nustatyti veiksmingas neteisminio skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūras, 
pagal kurias būtų sprendžiami draudimo 
įmonių arba asmenų, parduodančių ar 
siūlančių draudimo produktus, ir klientų 
ginčai dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių 
ir pareigų. Siekiant padidinti neteisminio 
ginčų sprendimo procedūrų, pagal kurias 
nagrinėjami klientų pateikti skundai, 
veiksmingumą, šioje direktyvoje turėtų būti 
numatyta, kad draudimo įmonės arba 
asmenys, parduodantys ar siūlantys 
draudimo produktus, turi dalyvauti ginčų 
nagrinėjimo procedūrose dėl šioje 
direktyvoje nustatytų teisių ir pareigų, 
kuriuos prieš juos pradėjo klientai ir kurių 
metu nepriimamas privalomas 
sprendimas. Tokių neteisminio ginčų 
sprendimo procedūrų tikslas – greičiau ir 
pigiau išspręsti draudimo įmonių arba 
asmenų, parduodančių ar siūlančių 
draudimo produktus, ir klientų ginčus ir 
palengvinti naštą teismų sistemai. Tačiau 
neteisminio ginčų sprendimo procedūros 
neturėtų pažeisti tokių procedūrų šalių 
teisių teikti ieškinius teismams;

(28) draudimo tarpininkų arba įmonių ir 
klientų ginčams spręsti valstybėse narėse 
būtina nustatyti tinkamas ir ekonomiškai 
efektyvias neteisminio skundų pateikimo ir 
žalos atlyginimo procedūras, tam tikrais 
atvejais taikant esamas procedūras. Reikėtų 
nustatyti veiksmingas neteisminio skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūras, 
pagal kurias būtų sprendžiami draudimo 
įmonių arba asmenų, parduodančių ar 
siūlančių draudimo produktus, ir klientų 
ginčai dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių 
ir pareigų. Siekiant padidinti neteisminio 
ginčų sprendimo procedūrų, pagal kurias 
nagrinėjami klientų pateikti skundai, 
veiksmingumą, šioje direktyvoje turėtų būti 
numatyta, kad draudimo įmonės arba 
asmenys, parduodantys ar siūlantys 
draudimo produktus, turi dalyvauti ginčų 
nagrinėjimo procedūrose dėl šioje 
direktyvoje nustatytų teisių ir pareigų, 
kuriuos prieš juos pradėjo klientai. Tokių 
neteisminio ginčų sprendimo procedūrų 
tikslas – užtikrinti konstruktyvią 
komunikaciją, greičiau ir pigiau išspręsti 
draudimo įmonių arba asmenų, 
parduodančių ar siūlančių draudimo 
produktus, ir klientų ginčus ir palengvinti 
naštą teismų sistemai. Tačiau neteisminio 
ginčų sprendimo procedūros neturėtų
pakeisti tokių procedūrų šalių teisių teikti 
ieškinius teismams;

nepažeisdamos klientų teisės kreiptis į 
teismą, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) 
subjektai, nagrinėjantys šioje direktyvoje 
nurodytus ginčus, bendradarbiautų 
nagrinėjant tarpvalstybinius ginčus. 
Valstybės narės turėtų skatinti tokius 
ginčus nagrinėjančius AGS subjektus 
prisijungti prie Skundų dėl finansinių 

nepažeisdamos klientų teisės kreiptis į 
teismą, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) 
subjektai, nagrinėjantys šioje direktyvoje 
nurodytus ginčus, bendradarbiautų 
nagrinėjant tarpvalstybinius ginčus. 
Valstybės narės turėtų skatinti tokius 
ginčus nagrinėjančius AGS subjektus 
prisijungti prie Skundų dėl finansinių 
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paslaugų tinklo (FIN-NET); paslaugų tinklo (FIN-NET);

Or. en

Pakeitimas 138
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) daugelis draudimo tarpininkų ir 
įmonių vienu metu užsiima vis įvairesnių 
rūšių veikla, todėl padidėja konflikto tarp 
šių skirtingų veiklos rūšių ir klientų 
interesų galimybė. Dėl to būtina, kad 
valstybės narės numatytų taisykles, 
kuriomis būtų užtikrinama, kad tokie 
konfliktai negalėtų neigiamai paveikti
kliento interesų;

(29) daugelis draudimo tarpininkų ir 
įmonių vienu metu užsiima vis įvairesnių 
rūšių veikla, todėl padidėja konflikto tarp 
šių skirtingų veiklos rūšių ir klientų 
interesų galimybė. Dėl to būtina, kad 
valstybės narės numatytų taisykles, 
kuriomis būtų užtikrinama, kad būtų 
paisoma kliento interesų;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinimo su FPRD II.

Pakeitimas 139
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) daugelis draudimo tarpininkų ir 
įmonių vienu metu užsiima vis įvairesnių 
rūšių veikla, todėl padidėja konflikto tarp 
šių skirtingų veiklos rūšių ir klientų 
interesų galimybė. Dėl to būtina, kad 
valstybės narės numatytų taisykles, 
kuriomis būtų užtikrinama, kad tokie 

(29) daugelis draudimo tarpininkų ir 
įmonių vienu metu užsiima vis įvairesnių 
rūšių veikla, todėl padidėja konflikto tarp 
šių skirtingų veiklos rūšių ir klientų 
interesų galimybė. Vartotojai ne visada 
žino apie interesų konfliktą, kuris kyla, 
kai draudimo tarpininkas gauna 
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konfliktai negalėtų neigiamai paveikti 
kliento interesų;

trečiosios šalies mokamą komisinį 
atlyginimą. Dėl to būtina, kad valstybės 
narės numatytų taisykles, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad tokie konfliktai negalėtų 
neigiamai paveikti kliento interesų;

Or. en

Pakeitimas 140
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) daugelis draudimo tarpininkų ir 
įmonių vienu metu užsiima vis įvairesnių 
rūšių veikla, todėl padidėja konflikto tarp 
šių skirtingų veiklos rūšių ir klientų 
interesų galimybė. Dėl to būtina, kad 
valstybės narės numatytų taisykles, 
kuriomis būtų užtikrinama, kad tokie 
konfliktai negalėtų neigiamai paveikti 
kliento interesų;

(29) daugelis draudimo tarpininkų ir 
įmonių vienu metu užsiima vis įvairesnių 
rūšių veikla, todėl padidėja konflikto tarp 
šių skirtingų veiklos rūšių ir klientų 
interesų galimybė. Dėl to būtina, kad 
valstybės narės numatytų taisykles, 
kuriomis būtų užtikrinama, kad tokie 
konfliktai negalėtų neigiamai paveikti 
kliento interesų ir draudimo rinkų 
ekonominio efektyvumo bei 
veiksmingumo;

Or. en

Pakeitimas 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir jų 
gaunamą atlygį. Reikia nustatyti
privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir jų 
gaunamą atlygį. Reikia nustatyti 
privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
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statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti 
ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko
(kai tinka), taip pat tarpininkų atlygio
struktūrą ir dydį;

statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – kad 
ryšys tarp draudimo įmonės ir tarpininko
(kai taikytina), taip pat tarpininkų atlygio
struktūra ir dydis būtų skaidresni;

Or. en

Pakeitimas 142
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir jų 
gaunamą atlygį. Reikia nustatyti 
privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti 
ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko 
(kai tinka), taip pat tarpininkų atlygio 
struktūrą ir dydį;

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir jų 
gaunamą atlygį. Reikia nustatyti 
informacijos apie Europos draudimo 
tarpininkų ir draudimo įmonių statusą 
atskleidimo gavus prašymą reikalavimus. 
Ši informacija turėtų būti teikiama 
vartotojui prieš sudarant sutartį. Jos tikslas 
– parodyti ryšį tarp draudimo įmonės ir 
tarpininko (kai tinka), taip pat tarpininkų 
atlygio struktūrą ir dydį;

Or. en

Pakeitimas 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir jų 
gaunamą atlygį. Reikia nustatyti 

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir jų 
gaunamą atlygį. Reikia kuo skubiau
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privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti 
ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko
(kai tinka), taip pat tarpininkų atlygio
struktūrą ir dydį;

nustatyti privalomus informacijos apie 
Europos draudimo tarpininkų ir draudimo 
įmonių statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – padėti, 
kad ryšys tarp draudimo įmonės ir 
tarpininko (kai taikytina), taip pat 
tarpininkų atlygio struktūra ir dydis būtų 
skaidresni klientui;

Or. en

Pakeitimas 144
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir jų 
gaunamą atlygį. Reikia nustatyti 
privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti 
ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko
(kai tinka), taip pat tarpininkų atlygio 
struktūrą ir dydį;

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir jų 
gaunamą atlygį. Reikia nustatyti 
privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti 
ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko
(kai taikytina), taip pat tarpininkų atlygio 
struktūrą, dydį ir pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 145
Louis Michel

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto (30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
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teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir jų 
gaunamą atlygį. Reikia nustatyti 
privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti
ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko 
(kai tinka), taip pat tarpininkų atlygio 
struktūrą ir dydį;

teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir jų 
gaunamo atlygio pobūdį. Reikia nustatyti 
privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti 
ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko 
(kai taikytina), taip pat tarpininkų atlygio 
pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 146
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir jų 
gaunamą atlygį. Reikia nustatyti 
privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti 
ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko 
(kai tinka), taip pat tarpininkų atlygio 
struktūrą ir dydį;

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir jų 
gaunamą atlygį. Reikia nustatyti 
privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti 
ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko
(kai taikytina), taip pat tarpininkų atlygio 
struktūrą ir dydį, ir kaip tai gali paveikti 
visą draudimo kainą;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinimo su skaidrumo reikalavimais FPRD II.
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Pakeitimas 147
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 
atskleidžiama pakankamai informacijos 
apie draudimo produktų platintojų atlygį.
Todėl gyvybės draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti informuoti klientą apie savo
atlygį prieš pardavimą. Kai parduodami 
kiti draudimo produktai, taikomas 5 metų 
pereinamasis laikotarpis, kuriuo 
privaloma klientą informuoti apie jo teisę 
reikalauti šios informacijos ir klientui 
prašant ji turi būti pateikta;

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 
atskleidžiama pakankamai informacijos 
apie draudimo produktų platintojų atlygį.
Todėl gyvybės draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti informuoti klientą apie savo
atlygio pobūdį ir dydį prieš pardavimą;

Or. de

Pakeitimas 148
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 
atskleidžiama pakankamai informacijos 
apie draudimo produktų platintojų atlygį. 
Todėl gyvybės draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti informuoti klientą apie savo 
atlygį prieš pardavimą. Kai parduodami 
kiti draudimo produktai, taikomas 5 metų 

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 
atskleidžiama pakankamai informacijos 
apie draudimo produktų platintojų atlygį. 
Todėl gyvybės draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti nemokamai informuoti klientą 
apie savo atlygį prieš pardavimą, kai tik jis 
paprašo;.
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pereinamasis laikotarpis, kuriuo 
privaloma klientą informuoti apie jo teisę 
reikalauti šios informacijos ir klientui 
prašant ji turi būti pateikta;

Or. en

Pakeitimas 149
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 
atskleidžiama pakankamai informacijos 
apie draudimo produktų platintojų atlygį. 
Todėl gyvybės draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti informuoti klientą apie savo 
atlygį prieš pardavimą. Kai parduodami 
kiti draudimo produktai, taikomas 5 metų 
pereinamasis laikotarpis, kuriuo privaloma 
klientą informuoti apie jo teisę reikalauti 
šios informacijos ir klientui prašant ji turi 
būti pateikta;

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 
atskleidžiama pakankamai informacijos 
apie draudimo produktų platintojų atlygį. 
Todėl gyvybės draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti informuoti klientą apie savo 
atlygį prieš pardavimą. Kai parduodami 
kiti draudimo produktai, taikomas 5 metų 
pereinamasis laikotarpis ir tokios pačios 
taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 150
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 
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atskleidžiama pakankamai informacijos
apie draudimo produktų platintojų atlygį. 
Todėl gyvybės draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti informuoti klientą apie savo 
atlygį prieš pardavimą. Kai parduodami 
kiti draudimo produktai, taikomas 5 metų
pereinamasis laikotarpis, kuriuo privaloma 
klientą informuoti apie jo teisę reikalauti 
šios informacijos ir klientui prašant ji turi 
būti pateikta;

atskleidžiama visa informacija apie 
draudimo produktų platintojų atlygį. Kad 
galėtų pasitikėti tarpininku, klientai 
turėtų būti informuoti apie bet kokius 
galimus tarpininko ir trečiosios šalies 
ryšius ir bet kokias finansines skatinimo 
priemones, net jei klientas aiškiai tokios 
informacijos neprašo. Todėl visų
draudimo investicinių produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti informuoti klientą apie savo 
atlygį prieš pardavimą. Kai parduodami 
kiti draudimo produktai, taikomas 3 metų
pereinamasis laikotarpis, kuriuo privaloma 
klientą informuoti apie jo teisę reikalauti 
šios informacijos ir klientui prašant ji turi 
būti pateikta;

Or. en

Pakeitimas 151
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 
atskleidžiama pakankamai informacijos 
apie draudimo produktų platintojų atlygį.
Todėl gyvybės draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti informuoti klientą apie savo 
atlygį prieš pardavimą. Kai parduodami 
kiti draudimo produktai, taikomas 5 metų 
pereinamasis laikotarpis, kuriuo
privaloma klientą informuoti apie jo teisę 
reikalauti šios informacijos ir klientui 
prašant ji turi būti pateikta;

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 
atskleidžiama pakankamai informacijos 
apie draudimo produktų platintojų atlygį.
Todėl gyvybės draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti informuoti klientą apie savo 
atlygį prieš pardavimą. Kai parduodami 
kiti draudimo produktai, privaloma klientą 
informuoti apie jo teisę reikalauti šios 
informacijos ir ji turi būti pateikta;

Or. en
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Pakeitimas 152
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 
atskleidžiama pakankamai informacijos 
apie draudimo produktų platintojų atlygį.
Todėl gyvybės draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti informuoti klientą apie savo 
atlygį prieš pardavimą. Kai parduodami 
kiti draudimo produktai, taikomas 5 metų 
pereinamasis laikotarpis, kuriuo
privaloma klientą informuoti apie jo teisę 
reikalauti šios informacijos ir klientui 
prašant ji turi būti pateikta;

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 
atskleidžiama pakankamai informacijos 
apie draudimo produktų platintojų atlygį.
Todėl gyvybės draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti informuoti klientą apie savo 
atlygį prieš pardavimą. Kai parduodami 
kiti draudimo produktai, privaloma klientą 
informuoti apie jo teisę reikalauti šios 
informacijos ir klientui prašant ji turi būti 
pateikta;

Or. en

Pakeitimas 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant klientui teikti palyginamą 
informaciją apie teikiamas draudimo 
tarpininkavimo paslaugas nepriklausomai 
nuo to, ar klientas jas perka per tarpininką, 
ar tiesiogiai iš draudimo įmonės, ir 
neiškreipti konkurencijos skatinant 
draudimo įmones draudimo produktus 
klientams parduoti tiesiogiai, o ne per 
tarpininkus, kad išvengtų informavimo 
reikalavimų, draudimo įmonėms taip pat 

(32) siekiant klientui teikti palyginamą 
informaciją apie teikiamas draudimo 
tarpininkavimo paslaugas nepriklausomai 
nuo to, ar klientas jas perka per tarpininką, 
ar tiesiogiai iš draudimo įmonės, ir 
neiškreipti konkurencijos skatinant 
draudimo įmones draudimo produktus 
klientams parduoti tiesiogiai, o ne per 
tarpininkus, kad išvengtų informavimo 
reikalavimų, draudimo įmonėms taip pat 
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reikėtų nustatyti reikalavimą teikti 
informaciją apie atlygį, kurį jos gauna už 
draudimo produktų pardavimą, klientams, 
su kuriais teikdamos draudimo 
tarpininkavimo paslaugas jos bendrauja 
tiesiogiai;

reikėtų nustatyti reikalavimą teikti 
informaciją apie atlygį, kurį jos gauna už 
draudimo produktų pardavimą, klientams, 
su kuriais teikdamos draudimo 
tarpininkavimo paslaugas jos bendrauja 
tiesiogiai.

Tais atvejais, kai mokesčių ir paskatų 
suma negali būti nustatyta prieš teikiant 
konsultacijas, pagrindinių paslaugų 
dokumente turi būti išsamiai, tiksliai ir 
suprantamai pateiktas jų skaičiavimo 
būdas, o vėliau, kai tik praktiškai tampa 
įmanoma, klientui kuo greičiau 
nurodoma bendra kaina ir jos poveikis 
kliento pelnui, gautam dėl suteiktų 
konsultacijų. Jei konsultacijos dėl 
investavimo teikiamos nuolat, 
konsultacijų dėl investavimo kaina, 
įskaitant paskatas, turi būti atskleidžiama 
periodiškai bent kartą per metus. 
Periodinėje ataskaitoje nurodomos visos 
per praėjusį laikotarpį apmokėtos arba 
gautos paskatos;

Or. en

Pagrindimas

Klientams turi būti pranešta apie bendrą konsultacijų dėl investavimo kainą, įskaitant kliento 
tiesiogiai tarpininkui sumokėtus mokesčius ir bet kokius trečiosios šalies sumokėtus 
mokesčius, komisinius atlygius ar pinigines išmokas („paskatas“). Ši informacija turi būti 
pateikta klientui prieš teikiant konsultacijas dėl investavimo. Ši informacija turėtų būti 
pateikta neatsižvelgiant į tai, ar konsultacijos teikiamos nepriklausomai, ar ne.

Pakeitimas 154
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant klientui teikti palyginamą 
informaciją apie teikiamas draudimo 
tarpininkavimo paslaugas nepriklausomai 

(32) siekiant klientui sudaryti galimybę 
pasirinkti remiantis informacija, 
palyginama informacija apie draudimo 
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nuo to, ar klientas jas perka per tarpininką, 
ar tiesiogiai iš draudimo įmonės, ir 
neiškreipti konkurencijos skatinant 
draudimo įmones draudimo produktus 
klientams parduoti tiesiogiai, o ne per 
tarpininkus, kad išvengtų informavimo 
reikalavimų, draudimo įmonėms taip pat 
reikėtų nustatyti reikalavimą teikti 
informaciją apie atlygį, kurį jos gauna už 
draudimo produktų pardavimą, klientams, 
su kuriais teikdamos draudimo 
tarpininkavimo paslaugas jos bendrauja 
tiesiogiai;

tarpininkavimo paslaugas turi būti 
teikiama nepriklausomai nuo to, ar klientas 
jas perka per tarpininką, ar tiesiogiai iš 
draudimo įmonės, ir neiškreipti 
konkurencijos skatinant draudimo įmones 
draudimo produktus klientams parduoti 
tiesiogiai, o ne per tarpininkus, kad 
išvengtų informavimo reikalavimų, 
draudimo įmonėms taip pat reikėtų 
nustatyti reikalavimą teikti informaciją 
apie atlygį, kurį jos gauna už draudimo 
produktų pardavimą, klientams, su kuriais 
teikdamos draudimo tarpininkavimo 
paslaugas jos bendrauja tiesiogiai;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinimo su FPRD II.

Pakeitimas 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) bet kuris draudimo produktus 
parduodantis asmuo, kuris nėra produktų 
teikėjas, turėtų mažmeniniam 
investuotojui atskirame pagrindinių 
paslaugų dokumente pateikti informaciją 
apie jų kainas ir paslaugas pagal šią 
direktyvą ir direktyvą [FRPD nauja 
redakcija], taip pat papildomą aktualią 
informaciją, kurios mažmeniniams 
investuotojams reikia norint įvertinti 
draudimo produkto tinkamumą pagal jų 
poreikius ir kurios negali suteikti 
investicinio produkto teikėjas;

Or. en
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Pakeitimas 156
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32b) vartotojams naudinga, kai produktai 
parduodami įvairiais kanalais, o 
tarpininkai su draudimo įmonėmis 
bendradarbiauja įvairiais būdais, jei jie 
privalo taikyti vienodas vartotojų 
apsaugos ir skaidrumo taisykles;

Or. en

Pakeitimas 157
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) kad būtų išvengta netinkamo 
pardavimo atvejų, parduodant draudimo 
produktus, jei reikia, turėtų būti teikiamos 
sąžiningos ir profesionalios konsultacijos;

(34) kad būtų išvengta netinkamo 
pardavimo atvejų, kai parduodant 
draudimo produktus teikiamos 
konsultacijos, konsultantas veikia 
sąžiningai, profesionaliai ir 
atsižvelgdamas į klientų interesus. Tų 
darbuotojų, kurie konsultuoja 
mažmeninius klientus draudimo 
investicinių produktų klausimais ar juos 
parduoda, atveju valstybės narės 
reikalauja, kad draudimo tarpininkai ir 
draudimo įmonės užtikrintų, kad įmonės 
jiems mokamas atlygis neturėtų įtakos 
darbuotojų nešališkumui teikiant tinkamą 
rekomendaciją ar vykdant priimtiną 
pardavimą arba pateikiant informaciją 
tokia forma, kuri yra teisinga, aiški ir 
neklaidinanti;

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės turi imtis veiksmų dėl atlygio nustatymo praktikos įmonėse, kad būtų išvengta 
šališkumo rizikos klientus konsultuojant dėl finansinių priemonių ir jas parduodant. Neturėtų 
būti leidžiama taikyti atlygio planų, pvz., premijų už didelius konkrečios finansinės priemonės 
pardavimus, kai dėl jų kyla rizika, jog investicinė įmonė klientams teiks netinkamas 
rekomendacijas ar parduos netinkamų produktų ar paslaugų.

Pakeitimas 158
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) kad būtų išvengta netinkamo 
pardavimo atvejų, parduodant draudimo 
produktus, jei reikia, turėtų būti teikiamos 
sąžiningos ir profesionalios konsultacijos;

(34) kad būtų išvengta netinkamo 
pardavimo atvejų, parduodant draudimo 
produktus, turėtų būti teikiamos sąžiningos 
ir profesionalios konsultacijos;

Or. en

Pakeitimas 159
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) kad būtų išvengta netinkamo 
pardavimo atvejų, parduodant draudimo 
produktus, jei reikia, turėtų būti teikiamos 
sąžiningos ir profesionalios konsultacijos;

(34) kad būtų išvengta netinkamo 
pardavimo atvejų, parduodant draudimo 
produktus, jei reikia, turėtų būti teikiamos 
sąžiningos, teisingos ir profesionalios 
konsultacijos;

Or. en

Pakeitimas 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) valstybės narės reikalauja, kad 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
atlygio politika jų darbuotojų ar atstovų 
atžvilgiu nepablogintų jų gebėjimo veikti 
atsižvelgiant į klientų interesus. Tų 
darbuotojų, kurie konsultuoja klientus 
draudimo investicinių produktų 
klausimais ar juos parduoda, atveju 
valstybės narės reikalauja, kad draudimo 
tarpininkai ir draudimo įmonės 
užtikrintų, kad įmonės jiems mokamas 
atlygis neturėtų įtakos darbuotojų 
nešališkumui teikiant tinkamą 
rekomendaciją ar vykdant priimtiną 
pardavimą arba pateikiant informaciją 
tokia forma, kuri yra teisinga, aiški ir 
neklaidinanti. Tokiais atvejais atlygis 
nepriklauso tik nuo pardavimų tikslų ar 
įmonės pelno iš konkretaus produkto;

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti leidžiama taikyti atlygio planų, pvz., premijų už didelius konkrečios draudimo 
investicinio produkto pardavimus, kai dėl jų kyla rizika, jog investicinė įmonė klientams teiks 
netinkamas rekomendacijas ar parduos netinkamų produktų ar paslaugų.

Pakeitimas 161
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) vartotojai vis labiau kliaujasi 
asmeninėmis rekomendacijomis, todėl 
tikslinga įtraukti konsultacijų apibrėžtį.
Prieš konsultuodamas draudimo 
tarpininkas ar įmonė turėtų įvertinti kliento 

(36) vartotojai vis labiau kliaujasi 
asmeninėmis rekomendacijomis, todėl 
tikslinga įtraukti konsultacijų apibrėžtį.
Konsultacijų kokybė yra labai svarbi ir bet 
kokia konsultacija turi atitikti kliento 
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poreikius, reikmes ir finansinę situaciją.
Jeigu tarpininkas pareiškia, kad jis 
konsultuoja apie daugelio draudimo įmonių 
produktus, jis turėtų atlikti sąžiningą ir 
pakankamai išsamią rinkoje esančių 
produktų analizę. Be to, visi draudimo 
tarpininkai ir draudimo įmonės turėtų 
paaiškinti priežastis, kuriomis grindžia 
vienokius ar kitokius savo patarimus;

asmenines savybes. Prieš konsultuodamas 
draudimo tarpininkas ar įmonė turėtų 
įvertinti kliento poreikius, lūkesčius ir 
finansinę situaciją. Jeigu tarpininkas 
pareiškia, kad jis konsultuoja apie daugelio 
draudimo įmonių produktus, jis turėtų 
atlikti sąžiningą ir išsamią pakankamai
didelio rinkoje esančių draudimo produktų
skaičiaus analizę. Be to, visi draudimo 
tarpininkai ir draudimo įmonės turėtų 
paaiškinti priežastis, kuriomis grindžia 
vienokius ar kitokius savo patarimus ir 
rekomenduoti tinkamus draudimo 
produktus, atsižvelgdami į kliento 
pageidavimus, poreikius, finansinę padėtį 
ir asmenines aplinkybes;

Or. en

Pakeitimas 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) prieš sudarant sutartį, įskaitant atvejus, 
kai parduodant produktus konsultacija 
neteikiama, klientui turėtų būti suteikta 
svarbi informacija apie draudimo produktą, 
kad klientas galėtų priimti informacija 
pagrįstą sprendimą. Draudimo tarpininkas 
turėtų sugebėti paaiškinti klientui 
pagrindines savo parduodamo draudimo 
produkto ypatybes;

(37) prieš sudarant sutartį, įskaitant atvejus, 
kai parduodant produktus konsultacija 
neteikiama, klientui turėtų būti suteikta 
svarbi informacija apie draudimo produktą, 
kad klientas galėtų priimti informacija 
pagrįstą sprendimą. Draudimo tarpininkas 
turėtų paaiškinti klientui pagrindines savo 
parduodamo draudimo produkto ypatybes 
ir todėl jo darbuotojai turėtų turėti 
tinkamas priemones ir laiko tą padaryti;

Or. en

Pakeitimas 163
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) prieš sudarant sutartį, įskaitant atvejus, 
kai parduodant produktus konsultacija 
neteikiama, klientui turėtų būti suteikta 
svarbi informacija apie draudimo produktą, 
kad klientas galėtų priimti informacija 
pagrįstą sprendimą. Draudimo tarpininkas 
turėtų sugebėti paaiškinti klientui 
pagrindines savo parduodamo draudimo 
produkto ypatybes;

(37) prieš sudarant sutartį, įskaitant atvejus, 
kai parduodant produktus konsultacija 
neteikiama, klientui turėtų būti suteikta 
svarbi informacija apie draudimo produktą, 
kad klientas galėtų priimti informacija 
pagrįstą sprendimą. Draudimo tarpininkas 
turėtų paaiškinti klientui pagrindines savo 
parduodamo draudimo produkto ypatybes;

Or. en

Pakeitimas 164
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti 
minimalūs draudimo įmonių ir draudimo 
tarpininkų įsipareigojimai dėl informacijos 
teikimo klientams. Šiuo klausimu valstybė 
narė turėtų galėti išlaikyti arba nustatyti 
griežtesnes nuostatas, kurios gali būti 
taikomos draudimo tarpininkams ir 
draudimo įmonėms, nesvarbu, kokios 
nuostatos galioja jų buveinės valstybėje 
narėje, kai jie draudimo tarpininkavimo 
veiklą vykdo tos valstybės narės 
teritorijoje, jeigu visos tokios griežtesnės 
nuostatos atitinka Sąjungos teisės aktus, 
įskaitant 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus 
rinkoje (Elektroninės komercijos 
direktyva). Valstybė narė, kuri, be šios 
direktyvos nuostatų, siūlo taikyti ir taiko 

(40) šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti 
minimalūs draudimo įmonių ir draudimo 
tarpininkų įpareigojimai. Valstybė narė 
turėtų galėti išlaikyti arba nustatyti 
griežtesnes nuostatas, kurios gali būti 
taikomos draudimo tarpininkams ir 
draudimo įmonėms. Tokios griežtesnės 
nuostatos turi atitikti Sąjungos teisės aktus;
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papildomas draudimo tarpininkus ir 
draudimo produktų pardavimą 
reglamentuojančias nuostatas, turėtų 
užtikrinti, kad dėl tų nuostatų atsirandanti 
administracinė našta būtų proporcinga 
vartotojų apsaugai. Siekdamos užtikrinti 
vartotojų apsaugą ir išvengti netinkamo 
draudimo produktų pardavimo, valstybės 
narės turėtų leisti išimties tvarka taikyti 
griežtesnius reikalavimus tokiems 
draudimo tarpininkams, kurie draudimo 
tarpininkavimu užsiima kaip papildoma 
veikla, jei jos mano, kad tai būtina ir 
proporcinga;

Or. en

Pakeitimas 165
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti 
minimalūs draudimo įmonių ir draudimo 
tarpininkų įsipareigojimai dėl informacijos 
teikimo klientams. Šiuo klausimu valstybė
narė turėtų galėti išlaikyti arba nustatyti 
griežtesnes nuostatas, kurios gali būti 
taikomos draudimo tarpininkams ir 
draudimo įmonėms, nesvarbu, kokios 
nuostatos galioja jų buveinės valstybėje 
narėje, kai jie draudimo tarpininkavimo 
veiklą vykdo tos valstybės narės 
teritorijoje, jeigu visos tokios griežtesnės 
nuostatos atitinka Sąjungos teisės aktus, 
įskaitant 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje
(Elektroninės komercijos direktyva).
Valstybė narė, kuri, be šios direktyvos 
nuostatų, siūlo taikyti ir taiko papildomas 

(40) šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti 
minimalūs draudimo įmonių ir draudimo 
tarpininkų įpareigojimai. Valstybė narė 
turėtų galėti išlaikyti arba nustatyti 
griežtesnes nuostatas, kurios gali būti 
taikomos draudimo tarpininkams ir 
draudimo įmonėms. Tokios griežtesnės 
nuostatos turi atitikti Sąjungos teisės aktus, 
įskaitant 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje
(Elektroninės komercijos direktyva);
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draudimo tarpininkus ir draudimo 
produktų pardavimą reglamentuojančias 
nuostatas, turėtų užtikrinti, kad dėl tų 
nuostatų atsirandanti administracinė 
našta būtų proporcinga vartotojų 
apsaugai. Siekdamos užtikrinti vartotojų 
apsaugą ir išvengti netinkamo draudimo 
produktų pardavimo, valstybės narės 
turėtų leisti išimties tvarka taikyti 
griežtesnius reikalavimus tokiems 
draudimo tarpininkams, kurie draudimo 
tarpininkavimu užsiima kaip papildoma 
veikla, jei jos mano, kad tai būtina ir 
proporcinga;

Or. en

Pagrindimas

Pritariame tam, kad būtų pripažintas principas, pagal kurį valstybės narės be šioje 
direktyvoje nustatytų nuostatų gali taikyti papildomas nuostatas. Žinoma, tokios griežtesnės 
nuostatos turėtų atitikti Sąjungos teisę. Tačiau nemanome, kad šioje direktyvoje reikia 
performuluoti Sąjungos teisę, nes dėl to ji gali pasidaryti nenuosekli ir gali kilti painiava.

Pakeitimas 166
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatyti minimalūs draudimo įmonių ir 
draudimo tarpininkų įsipareigojimai dėl 
informacijos teikimo klientams. Šiuo 
klausimu valstybė narė turėtų galėti 
išlaikyti arba nustatyti griežtesnes 
nuostatas, kurios gali būti taikomos 
draudimo tarpininkams ir draudimo 
įmonėms, nesvarbu, kokios nuostatos 
galioja jų buveinės valstybėje narėje, kai 
jie draudimo tarpininkavimo veiklą vykdo 
tos valstybės narės teritorijoje, jeigu visos 
tokios griežtesnės nuostatos 
atitinka Sąjungos teisės aktus, įskaitant 

(40) šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatyti minimalūs draudimo įmonių ir 
draudimo tarpininkų įpareigojimai dėl 
informacijos teikimo klientams. Šiuo 
klausimu valstybė narė turėtų galėti 
išlaikyti arba nustatyti griežtesnes 
nuostatas, kurios gali būti taikomos 
draudimo tarpininkams ir draudimo 
įmonėms, nesvarbu, kokios nuostatos 
galioja jų buveinės valstybėje narėje, kai 
jie draudimo tarpininkavimo veiklą vykdo 
tos valstybės narės teritorijoje, jeigu visos 
tokios griežtesnės nuostatos 
atitinka Sąjungos teisės aktus, įskaitant 
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2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva). Valstybė narė, kuri, 
be šios direktyvos nuostatų, siūlo taikyti ir 
taiko papildomas draudimo tarpininkus ir 
draudimo produktų pardavimą 
reglamentuojančias nuostatas, turėtų 
užtikrinti, kad dėl tų nuostatų atsirandanti 
administracinė našta būtų proporcinga 
vartotojų apsaugai. Siekdamos užtikrinti 
vartotojų apsaugą ir išvengti netinkamo 
draudimo produktų pardavimo, valstybės 
narės turėtų leisti išimties tvarka taikyti 
griežtesnius reikalavimus tokiems 
draudimo tarpininkams, kurie draudimo 
tarpininkavimu užsiima kaip papildoma 
veikla, jei jos mano, kad tai būtina ir 
proporcinga;

2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva). Valstybė narė, kuri, 
be šios direktyvos nuostatų, siūlo taikyti ir 
taiko papildomas draudimo tarpininkus ir 
draudimo produktų pardavimą 
reglamentuojančias nuostatas, turėtų 
užtikrinti, kad dėl tų nuostatų atsirandanti 
administracinė našta būtų proporcinga 
vartotojų apsaugai. Siekdamos užtikrinti 
vartotojų apsaugą ir išvengti netinkamo 
draudimo produktų pardavimo, valstybės 
narės turėtų leisti taikyti griežtesnius 
reikalavimus tokiems draudimo 
tarpininkams, kurie draudimo 
tarpininkavimu užsiima kaip papildoma 
veikla, jei jos mano, kad tai būtina ir 
proporcinga;

Or. en

Pakeitimas 167
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) kryžminis pardavimas yra įprasta 
mažmeninių finansinių paslaugų teikėjų 
strategija visoje Sąjungoje. Toks 
pardavimas vartotojams gali būti 
naudingas, tačiau tam tikrais atvejais 
vartotojų interesų gali būti paisoma 
nepakankamai. Pavyzdžiui, tam tikros 
kryžminio pardavimo ar produktų formos, 
visų pirma siejimas, kai dvi ar daugiau 
finansinių paslaugų parduodamos kartu 
viename pakete ir bent vienos iš tų 
paslaugų ar produktų atskirai įsigyti 
neįmanoma, gali iškreipti konkurenciją ir 
neigiamai paveikti vartotojų judumą bei 

(41) kryžminis pardavimas yra įprasta ir 
gali būti tinkama mažmeninių finansinių 
paslaugų teikėjų strategija visoje 
Sąjungoje. Siejimo ir grupavimo praktikos 
naudojimas, kai dvi ar daugiau finansinių 
paslaugų arba produktų parduodami kartu 
viename pakete, turėtų būti atidžiai 
įvertinamas siekiant skatinti konkurenciją 
ir didinti vartotojų pasirinkimo galimybes;
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gebėjimą priimti informacija pagrįstus 
sprendimus. Siejimo pavyzdys –
reikalavimas atidaryti einamąją sąskaitą 
teikiant draudimo paslaugą vartotojui, 
kad būtų galima mokėti įmokas, arba
reikalavimas sudaryti transporto 
priemonės draudimo sutartį, kai vartotojui 
teikiamas vartojimo kreditas, kad būtų 
galima apdrausti finansuojamą 
automobilį. Nors grupavimas, kai dvi ar 
daugiau finansinių paslaugų arba
produktų parduodami kartu viename 
pakete, tačiau kiekvieną iš jų galima 
įsigyti atskirai, taip pat gali iškreipti 
konkurenciją ir neigiamai paveikti klientų 
judumą bei gebėjimą priimti informacija 
pagrįstus sprendimus, klientai bent turi 
galimybę pasirinkti ir todėl yra mažesnė 
rizika, kad draudimo tarpininkai 
nesilaikys savo įpareigojimų pagal šią 
direktyvą. Tokių praktikų naudojimas 
turėtų būti atidžiai įvertinamas siekiant 
skatinti konkurenciją ir didinti vartotojų 
pasirinkimo galimybes;

Or. en

Pagrindimas

Kryžminis draudimo produktų pardavimas su kitais produktais yra naudingas vartotojams –
didesnis pasirinkimas ir mažesnės bendros išlaidos.

Pakeitimas 168
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) kryžminis pardavimas yra įprasta 
mažmeninių finansinių paslaugų teikėjų 
strategija visoje Sąjungoje. Toks 
pardavimas vartotojams gali būti 
naudingas, tačiau tam tikrais atvejais 
vartotojų interesų gali būti paisoma 

(41) kryžminis pardavimas yra įprasta 
mažmeninių finansinių paslaugų teikėjų 
strategija visoje Sąjungoje. Toks 
pardavimas vartotojams gali būti 
naudingas, tačiau tam tikrais atvejais 
vartotojų interesų gali būti paisoma 
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nepakankamai. Pavyzdžiui, tam tikros 
kryžminio pardavimo ar produktų formos, 
visų pirma siejimas, kai dvi ar daugiau 
finansinių paslaugų parduodamos kartu 
viename pakete ir bent vienos iš tų 
paslaugų ar produktų atskirai įsigyti 
neįmanoma, gali iškreipti konkurenciją ir 
neigiamai paveikti vartotojų judumą bei 
gebėjimą priimti informacija pagrįstus 
sprendimus. Siejimo pavyzdys –
reikalavimas atidaryti einamąją sąskaitą 
teikiant draudimo paslaugą vartotojui, kad 
būtų galima mokėti įmokas, arba 
reikalavimas sudaryti transporto priemonės 
draudimo sutartį, kai vartotojui teikiamas 
vartojimo kreditas, kad būtų galima 
apdrausti finansuojamą automobilį. Nors 
grupavimas, kai dvi ar daugiau finansinių 
paslaugų arba produktų parduodami kartu
viename pakete, tačiau kiekvieną iš jų
galima įsigyti atskirai, taip pat gali iškreipti 
konkurenciją ir neigiamai paveikti klientų 
judumą bei gebėjimą priimti informacija 
pagrįstus sprendimus, klientai bent turi 
galimybę pasirinkti ir todėl yra mažesnė 
rizika, kad draudimo tarpininkai nesilaikys 
savo įpareigojimų pagal šią direktyvą.
Tokių praktikų naudojimas turėtų būti 
atidžiai įvertinamas siekiant skatinti 
konkurenciją ir didinti vartotojų 
pasirinkimo galimybes;

nepakankamai. Pavyzdžiui, tam tikros 
kryžminio pardavimo ar produktų formos, 
visų pirma siejimas, kai draudimo 
paslauga arba produktas parduodamas
kartu viename pakete su kita finansine 
paslauga ar produktu ir pagrindinės to 
paketo finansinės paslaugos ar produkto
atskirai įsigyti neįmanoma, gali iškreipti 
konkurenciją ir neigiamai paveikti 
vartotojų judumą bei gebėjimą priimti 
informacija pagrįstus sprendimus. Siejimo 
pavyzdys – reikalavimas atidaryti einamąją 
sąskaitą teikiant draudimo paslaugą 
vartotojui, kad būtų galima mokėti įmokas, 
arba reikalavimas sudaryti transporto 
priemonės draudimo sutartį, kai vartotojui 
teikiamas vartojimo kreditas, kad būtų 
galima apdrausti finansuojamą automobilį.
Nors grupavimas, kai draudimo paslauga
arba produktas parduodami kartu su kita 
finansine paslauga ar produktu, tačiau
pagrindinę to paketo finansinę paslaugą 
arba produktą galima įsigyti atskirai, taip 
pat gali iškreipti konkurenciją ir neigiamai 
paveikti klientų judumą bei gebėjimą 
priimti informacija pagrįstus sprendimus, 
klientai bent turi galimybę pasirinkti ir 
todėl yra mažesnė rizika, kad draudimo 
tarpininkai nesilaikys savo įpareigojimų 
pagal šią direktyvą. Tokių praktikų 
naudojimas turėtų būti atidžiai įvertinamas 
siekiant skatinti konkurenciją ir didinti 
vartotojų pasirinkimo galimybes. Platesnio 
draudimo poliso pasiūlymas, pavyzdžiui, 
draudimas nuo gaisro, taip pat apimantis 
nuostolius dėl gaivalinių nelaimių, nėra 
kryžminio pardavimo praktika. Toks 
polisas suteikia vartotojams plačią 
draudimo apsaugą. Ši direktyva 
reglamentuoja finansinių produktų 
kryžminį pardavimą. Nesąžiningos 
komercinės veiklos direktyva 2005/29/EB 
ir toliau taikoma finansinių paslaugų 
arba produktų ir ne finansinių paslaugų 
arba produktų kryžminio pardavimo 
praktikai;

Or. en
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Pakeitimas 169
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) kryžminis pardavimas yra įprasta 
mažmeninių finansinių paslaugų teikėjų 
strategija visoje Sąjungoje. Toks 
pardavimas vartotojams gali būti
naudingas, tačiau tam tikrais atvejais
vartotojų interesų gali būti paisoma 
nepakankamai. Pavyzdžiui, tam tikros 
kryžminio pardavimo ar produktų formos, 
visų pirma siejimas, kai dvi ar daugiau 
finansinių paslaugų parduodamos kartu 
viename pakete ir bent vienos iš tų 
paslaugų ar produktų atskirai įsigyti 
neįmanoma, gali iškreipti konkurenciją ir 
neigiamai paveikti vartotojų judumą bei 
gebėjimą priimti informacija pagrįstus 
sprendimus. Siejimo pavyzdys –
reikalavimas atidaryti einamąją sąskaitą 
teikiant draudimo paslaugą vartotojui, kad 
būtų galima mokėti įmokas, arba 
reikalavimas sudaryti transporto priemonės 
draudimo sutartį, kai vartotojui teikiamas 
vartojimo kreditas, kad būtų galima 
apdrausti finansuojamą automobilį. Nors 
grupavimas, kai dvi ar daugiau finansinių 
paslaugų arba produktų parduodami kartu 
viename pakete, tačiau kiekvieną iš jų 
galima įsigyti atskirai, taip pat gali iškreipti 
konkurenciją ir neigiamai paveikti klientų 
judumą bei gebėjimą priimti informacija 
pagrįstus sprendimus, klientai bent turi 
galimybę pasirinkti ir todėl yra mažesnė 
rizika, kad draudimo tarpininkai nesilaikys 
savo įpareigojimų pagal šią direktyvą.
Tokių praktikų naudojimas turėtų būti 
atidžiai įvertinamas siekiant skatinti 
konkurenciją ir didinti vartotojų 
pasirinkimo galimybes;

(41) kryžminis pardavimas yra įprasta 
mažmeninių finansinių paslaugų teikėjų 
strategija visoje Sąjungoje. Toks 
pardavimas gali būti praktika, kai
vartotojų interesų gali būti paisoma 
nepakankamai. Pavyzdžiui, tam tikros 
kryžminio pardavimo ar produktų formos, 
visų pirma susieti produktai, kai dvi ar 
daugiau finansinių paslaugų parduodamos 
kartu viename pakete ir bent vienos iš tų 
paslaugų ar produktų atskirai įsigyti 
neįmanoma, gali iškreipti konkurenciją ir 
neigiamai paveikti vartotojų judumą bei 
gebėjimą priimti informacija pagrįstus 
sprendimus. Siejimo pavyzdys –
reikalavimas atidaryti einamąją sąskaitą 
teikiant draudimo paslaugą vartotojui, kad 
būtų galima mokėti įmokas, arba 
reikalavimas sudaryti transporto priemonės 
draudimo sutartį, kai vartotojui teikiamas 
vartojimo kreditas, kad būtų galima
apdrausti finansuojamą automobilį. Nors 
grupavimas, kai dvi ar daugiau finansinių 
paslaugų arba produktų parduodami kartu 
viename pakete, tačiau kiekvieną iš jų 
galima įsigyti atskirai, taip pat gali iškreipti 
konkurenciją ir neigiamai paveikti klientų 
judumą bei gebėjimą priimti informacija 
pagrįstus sprendimus, klientai bent turi 
galimybę pasirinkti ir todėl yra mažesnė 
rizika, kad draudimo tarpininkai nesilaikys 
savo įpareigojimų pagal šią direktyvą.
Tokių praktikų naudojimas turėtų būti 
atidžiai įvertinamas siekiant skatinti 
konkurenciją ir didinti vartotojų 
pasirinkimo galimybes;
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Or. en

Pakeitimas 170
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) draudimo sutartys, susijusios su 
investicijomis, dažnai siūlomos klientams 
kaip galima investicinių produktų, kuriems 
taikoma Direktyva [FPRD II], alternatyva 
arba pakaitalas. Siekiant užtikrinti 
nuoseklią investuotojų apsaugą ir išvengti 
reguliacinio arbitražo rizikos, svarbu, kad 
mažmeniniams investiciniams produktams
(investiciniams draudimo produktams, kaip 
apibrėžta Reglamente dėl investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentų) būtų taikomi tie patys veiklos 
vykdymo standartai, įskaitant, be kita ko, 
reikalavimą teikti tinkamą informaciją, 
reikalavimą, kad konsultacijos būtų 
tinkamos, paskatų apribojimus, taip pat 
reikalavimus valdyti interesų konfliktus, o 
nepriklausomų konsultantų atveju –
apribojimus dėl atlygio formos. Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija
(EVPRI) ir Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) turėtų dirbti 
kartu, kad priimdamos gaires užtikrintų 
kuo didesnį veiklos vykdymo standartų, 
skirtų mažmeniniams investiciniams 
produktams, kuriems taikoma [FPRD II] 
arba ši direktyva, nuoseklumą. Investicinių 
draudimo produktų atveju šioje direktyvoje
numatyti standartai, taikomi visoms
draudimo sutartims (šios direktyvos VII 
skyrius), ir griežtesni standartai, skirti 
investiciniams draudimo produktams, 
taikomi bendrai. Todėl asmenys, 
užsiimantys draudimo tarpininkavimu dėl 
investicinių draudimo produktų, turėtų 
laikytis veiklos vykdymo standartų, 

(42) draudimo sutartys, susijusios su 
investicijomis, dažnai siūlomos klientams 
kaip galima investicinių produktų, kuriems 
taikoma Direktyva [FPRD II], alternatyva 
arba pakaitalas. Siekiant užtikrinti 
nuoseklią investuotojų apsaugą ir išvengti 
reguliacinio arbitražo rizikos, svarbu, kad 
mažmeniniams investiciniams produktams
(investiciniams draudimo produktams, kaip 
apibrėžta Reglamente dėl investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentų) būtų taikomi tie patys veiklos 
vykdymo standartai, įskaitant, be kita ko, 
reikalavimą teikti tinkamą informaciją, 
reikalavimą, kad konsultacijos būtų 
tinkamos, paskatų apribojimus, taip pat 
reikalavimus valdyti interesų konfliktus,
kitus apribojimus dėl atlygio. Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija
(EVPRI) ir Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) turėtų dirbti 
kartu, kad priimdamos gaires užtikrintų 
kuo didesnį veiklos vykdymo standartų, 
skirtų mažmeniniams investiciniams 
produktams, kuriems taikoma [FPRD II] 
arba ši direktyva, nuoseklumą. Vis dėlto 
šiose gairėse turi būti atsižvelgiama į ne 
gyvybės draudimo produktų specifiką. Be 
to, vadovaujantis analogišku principu, 
išdėstytu FPRD II 3 straipsnyje, turėtų 
būti taikoma analogiška draudimo tvarka, 
kai direktyva įgyvendindama nacionaliniu 
lygmeniu ir rengiamos Jungtinio komiteto 
gairės. Investicinių draudimo produktų 
atveju turėtų būti sugriežtinti veiklos 
vykdymo standartai, kurie pakeičia šioje 
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taikomų visoms draudimo sutartims, ir 
taip pat griežtesnių standartų, taikomų
investiciniams draudimo produktams;

direktyvoje numatytus standartus, 
taikomus bendrojo draudimo sutartims
(šios direktyvos VII skyrius). Todėl 
asmenys, užsiimantys draudimo 
tarpininkavimu dėl investicinių draudimo 
produktų, turėtų laikytis griežtesnių 
standartų, taikomų tokiems produktams;

Or. en

Pagrindimas

Draudimo investiciniams produktams turėtų būti taikoma griežtesnė vartotojų apsauga ir 
veiklos vykdymo standartai, nei tie, kurie taikomi bendrojo draudimo sutartims. Nėra 
tikslinga įmonėms, vykdančioms draudimo tarpininkavimo veiklą, susijusią su draudimo 
investiciniais produktais, kartu taikyti VI ir VII skyrius. 24 straipsnio 1 ir 2 dalis dubliuoja 15 
straipsnį. Kai kurios VI skyriaus dalys taip pat prieštarauja kai kuriomis VII skyriaus dalims, 
pvz., 17 straipsnio c punkto nuostatoms.

Pakeitimas 171
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) šia direktyva nustatomos fizinių ir 
juridinių asmenų, įsteigtų valstybėje 
narėje arba norinčių ten įsisteigti, 
draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo 
veiklos pradėjimo ir vykdymo taisyklės. 
Kitų Bendrijos priemonių nuostatos, 
nukrypstančios ar papildančios šias 
taisykles, draudimo ir perdraudimo 
tarpininkavimo veiklai netaikomos;

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama, kad draudimo produktų pardavimas reglamentuojamas vien tik pagal šią 
direktyvą. Todėl kitos Bendrijos priemonės papildo direktyvą, nes tik joje nustatomos būtent 
draudimo tarpininkavimo nuostatos.
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Pakeitimas 172
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) siekiant užtikrinti, kad sankcijos 
visose valstybėse narėse būtų taikomos 
nuosekliai, nustatant administracinės 
sankcijos arba priemonės rūšį ir 
administracinės piniginės sankcijos dydį, 
valstybių narių turėtų būti reikalaujama 
užtikrinti, kad kompetentingos institucijos 
atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes;

(45) siekiant užtikrinti, kad sankcijos 
visose valstybėse narėse būtų taikomos 
nuosekliai, nustatant administracinės 
sankcijos arba priemonės rūšį ir 
administracinės piniginės sankcijos dydį, 
valstybių narių turėtų būti reikalaujama 
užtikrinti, kad kompetentingos institucijos
atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes. Vis 
dėlto valstybės narės neprivalo numatyti 
administracinių sankcijų, jeigu 
nacionalinėje teisėje numatytos sankcijos 
pagal baudžiamojo teisingumo sistemą;

Or. en

Pakeitimas 173
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) siekiant sustiprinti sankcijų 
atgrasomąjį poveikį plačiajai visuomenei ir 
informuoti apie taisyklių pažeidimus, kurie 
gali pakenkti klientų apsaugai, apie 
taikomas sankcijas ir priemones turėtų būti 
skelbiama, išskyrus atvejus, kai susidaro 
tam tikros aiškiai nurodytos aplinkybės. 
Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
proporcingumo principo, informacija apie 
taikomas sankcijas ir priemones turėtų būti 
skelbiama anonimiškai, jei dėl paskelbimo 
susijusioms šalims būtų padaryta 
neproporcinga žala;

(46) siekiant sustiprinti sankcijų 
atgrasomąjį poveikį plačiajai visuomenei ir 
informuoti apie taisyklių pažeidimus, kurie 
gali pakenkti klientų apsaugai, apie 
taikomas sankcijas ir priemones turėtų būti 
skelbiama kompetentingų institucijų ir 
EDPPI interneto svetainėse, išskyrus 
atvejus, kai susidaro tam tikros aiškiai 
nurodytos aplinkybės. Siekiant užtikrinti, 
kad būtų laikomasi proporcingumo 
principo, informacija apie taikomas 
sankcijas ir priemones turėtų būti 
skelbiama anonimiškai, jei dėl paskelbimo 
susijusioms šalims būtų padaryta 
neproporcinga žala;
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Or. en

Pakeitimas 174
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) kad kompetentingos institucijos galėtų 
nustatyti galimus pažeidimus, joms turėtų 
būti suteikti reikiami tyrimo įgaliojimai, 
jos turėtų sukurti veiksmingus 
mechanizmus, kuriais skatintų pranešti apie 
galimus arba padarytus pažeidimus;

(47) kad kompetentingos institucijos galėtų 
nustatyti galimus pažeidimus, joms turėtų 
būti suteikti reikiami tyrimo įgaliojimai, 
jos turėtų sukurti veiksmingus 
mechanizmus, kuriais skatintų pranešti apie 
galimus arba padarytus pažeidimus. Vis 
dėlto šia direktyva valstybės narės nėra 
įpareigojamos suteikti administracinėms 
institucijoms teisę atlikti baudžiamosios 
veikos tyrimus;

Or. en

Pakeitimas 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) kad kompetentingos institucijos galėtų 
nustatyti galimus pažeidimus, joms turėtų 
būti suteikti reikiami tyrimo įgaliojimai, 
jos turėtų sukurti veiksmingus 
mechanizmus, kuriais skatintų pranešti apie 
galimus arba padarytus pažeidimus;

(47) kad kompetentingos institucijos galėtų 
nustatyti galimus pažeidimus, joms turėtų 
būti suteikti reikiami tyrimo įgaliojimai, 
jos turėtų sukurti veiksmingus 
mechanizmus, kuriais skatintų pranešti apie 
galimus arba padarytus pažeidimus ir teikti 
atitinkamą apsaugą tiems, kurie praneša 
apie tokius pažeidimus;

Or. en
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Pakeitimas 176
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) asmenys, informuojantys apie 
galimus pažeidimus, atkreipia 
kompetentingų institucijų dėmesį į naują 
informaciją ir taip padeda joms nustatyti 
prekybos vertybiniais popieriais 
naudojantis viešai neatskleista 
informacija bei manipuliavimo rinka 
atvejus ir taikyti sankcijas. Tačiau 
asmenys, informuojantys apie galimus 
pažeidimus, gali nenorėti teikti 
informaciją bijodami, kad su jais bus 
susidorota, arba dėl to, kad nenustatytos 
tinkamos informavimo apie pažeidimus 
procedūros. Todėl šia direktyva reikėtų 
užtikrinti, kad būtų numatytos tinkamos 
nuostatos, kuriomis asmenys, 
informuojantys apie galimus pažeidimus, 
būtų skatinami atkreipti kompetentingų 
institucijų dėmesį į galimus šios 
direktyvos pažeidimus ir būtų apsaugoti 
nuo susidorojimo. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad jų įgyvendinamose 
asmenims, informuojantiems apie 
galimus pažeidimus, taikomose sistemose 
būtų numatyti asmenų, apie kuriuos 
pranešama, tinkamos apsaugos 
mechanizmai, visų pirma paisoma jų 
teisių į asmens duomenų apsaugą, taip pat 
procedūros, kuriomis būtų užtikrinama 
asmens teisė į veiksmingą teisinę gynybą, 
teisė būti išklausytam prieš priimant 
sprendimą dėl šio asmens, taip pat teisė 
veiksmingai apskųsti teisme su juo 
susijusį sprendimą;

Or. en

Pagrindimas

Tekstas iš Piktnaudžiavimo rinka reglamento.
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Pakeitimas 177
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) kad būtų pasiekti šioje direktyvoje 
nustatyti tikslai, pagal Sutarties 290
straipsnį Komisijai turėtų būti suteikiami 
įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriuose 
būtų pateikta išsami informacija apie 
pakankamų tarpininko žinių ir 
kompetencijos sąvokas, apie interesų 
konfliktų valdymą, veiklos vykdymo 
įpareigojimus, susijusius su draudimo 
mažmeninių investicinių produktų 
paketais, ir apie procedūras bei formas, 
taikomas teikiant informaciją apie 
sankcijas. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus,
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

(50) kad būtų pasiekti šioje direktyvoje 
nustatyti tikslai, pagal Sutarties 290 ir 291 
straipsnius Komisijai turėtų būti 
suteikiami įgaliojimai priimti teisės aktus.
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

Or. de

Pakeitimas 178
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) finansinių paslaugų techniniais 
standartais turėtų būti užtikrinamas 
nuoseklus jų suderinimas ir tinkama 
vartotojų apsauga visoje Sąjungoje. Su 

Išbraukta.
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politikos pasirinkimu nesusijusių 
techninių reguliavimo ir įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie būtų teikiami 
Komisijai, būtų veiksminga ir tinkama 
patikėti rengti EDPPI, kuri yra itin 
specializuotą kompetenciją turinti įstaiga;

Or. en

Pakeitimas 179
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) finansinių paslaugų techniniais 
standartais turėtų būti užtikrinamas 
nuoseklus jų suderinimas ir tinkama 
vartotojų apsauga visoje Sąjungoje. Su 
politikos pasirinkimu nesusijusių 
techninių reguliavimo ir įgyvendinimo 
standartų projektus, kurie būtų teikiami 
Komisijai, būtų veiksminga ir tinkama 
patikėti rengti EDPPI, kuri yra itin 
specializuotą kompetenciją turinti įstaiga;

(51) finansinių paslaugų techniniais 
standartais turėtų būti užtikrinamas 
nuoseklus jų suderinimas ir tinkama 
vartotojų apsauga visoje Sąjungoje.
Kadangi EDPPI yra itin specializuotą 
kompetenciją, tačiau ribotus pajėgumus 
turinti įstaiga, jai turėtų būti patikėta tik 
rengti pasiūlymų, dėl kurių nereikia 
politinio pasirinkimo, projektus, kurie būtų 
teikiami Komisijai ir Parlamentui;

Or. de

Pakeitimas 180
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) finansinių paslaugų techniniais 
standartais turėtų būti užtikrinamas 
nuoseklus jų suderinimas ir tinkama
vartotojų apsauga visoje Sąjungoje. Su 
politikos pasirinkimu nesusijusių techninių 
reguliavimo ir įgyvendinimo standartų 

(51) finansinių paslaugų techniniais 
standartais turėtų būti užtikrinamas 
nuoseklus jų suderinimas ir aukšto lygio
vartotojų apsauga visoje Sąjungoje. Su 
politikos pasirinkimu nesusijusių techninių 
reguliavimo ir įgyvendinimo standartų 
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projektus, kurie būtų teikiami Komisijai, 
būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti 
EDPPI, kuri yra itin specializuotą 
kompetenciją turinti įstaiga;

projektus, kurie būtų teikiami Komisijai, 
būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti 
EDPPI, kuri yra itin specializuotą 
kompetenciją turinti įstaiga;

Or. en

Pakeitimas 181
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) finansinių paslaugų techniniais 
standartais turėtų būti užtikrinamas
nuoseklus jų suderinimas ir tinkama 
vartotojų apsauga visoje Sąjungoje. Su 
politikos pasirinkimu nesusijusių techninių 
reguliavimo ir įgyvendinimo standartų 
projektus, kurie būtų teikiami Komisijai, 
būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti 
EDPPI, kuri yra itin specializuotą 
kompetenciją turinti įstaiga;

(51) finansinių paslaugų techniniais 
standartais turėtų būti užtikrinamas
mažiausio lygio jų suderinimas ir tinkama 
vartotojų apsauga visoje Sąjungoje. Su 
politikos pasirinkimu nesusijusių techninių 
reguliavimo ir įgyvendinimo standartų 
projektus, kurie būtų teikiami Komisijai, 
būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti 
EDPPI, kuri yra itin specializuotą 
kompetenciją turinti įstaiga;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse vartotojų apsauga didesnė, nei kitose, ir maksimalus 
suderinimas sumažintų vartotojų apsaugos priemones, kurios jau taikomos tose valstybėse.

Pakeitimas 182
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 ir 291 straipsnius ir 2010 m. 

(52) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 ir 291 straipsnius ir 2010 m. 
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lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010, 
kuriuo įsteigiama Europos priežiūros 
institucija (Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija), 10–15 straipsniuose 
nustatyta tvarka Komisija turėtų priimti 
deleguotuosius aktus dėl pakankamų 
tarpininko žinių ir gebėjimų sąvokų, kaip 
nurodyta [8] straipsnyje, dėl interesų 
konfliktų valdymo, kaip nurodyta [17 ir 
23] straipsniuose, ir dėl veiklos vykdymo 
įpareigojimų, susijusių su draudimo 
mažmeninių investicinių produktų 
paketais, kaip nurodyta [24 ir 25 
straipsniuose], taip pat techninius 
įgyvendinimo standartus dėl procedūrų bei 
formų, taikomų teikiant informaciją apie 
sankcijas, kaip nurodyta [30] straipsnyje.
Šių deleguotųjų aktų ir techninių 
įgyvendinimo standartų projektus turėtų 
parengti EDPPI;

lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010, 
kuriuo įsteigiama Europos priežiūros 
institucija (Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija), 10–15 straipsniuose 
nustatyta tvarka Komisija turėtų priimti 
deleguotuosius aktus dėl pakankamų 
tarpininko žinių ir gebėjimų sąvokų, kaip 
nurodyta [8] straipsnyje, taip pat techninius 
įgyvendinimo standartus dėl procedūrų bei 
formų, taikomų teikiant informaciją apie 
sankcijas, kaip nurodyta [30] straipsnyje.
Šių deleguotųjų aktų ir techninių 
įgyvendinimo standartų projektus turėtų 
parengti EDPPI;

Or. de

Pakeitimas 183
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55a) valstybių narių priežiūros 
institucijos turėtų turėti galimybę naudoti 
visas priemones, kurios būtinos siekiant 
užtikrinti, kad draudimo tarpininkai ir 
perdraudimo įmonės Bendrijoje tinkamai 
vykdytų įsisteigimo teise ar laisve teikti 
paslaugas grindžiamą veiklą. Siekiant 
užtikrinti veiksmingą priežiūrą, visų 
priežiūros institucijų veiksmų pobūdis, 
apimtis ir sudėtingumas turėtų atitikti 
draudimo ar perdraudimo įmonės veiklai 
būdingą riziką, neatsižvelgiant į 
atitinkamos įmonės svarbą bendram 
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rinkos finansiniam stabilumui;

Or. en

Pakeitimas 184
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55b) ši direktyva neturėtų pernelyg 
apsunkinti mažų ir vidutinių draudimo 
įmonių. Viena iš priemonių tam tikslui 
pasiekti yra tinkamas proporcingumo 
principo taikymas. Tas principas turėtų 
būti taikomas tiek reikalavimams, 
taikomiems draudimo ir perdraudimo 
įmonėms, tiek naudojimuisi priežiūros 
įgaliojimais;

Or. en

Pakeitimas 185
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) ši direktyva turėtų būti peržiūrėta 
praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, siekiant atsižvelgti 
į rinkos pokyčius, taip pat pokyčius kitose 
Sąjungos teisės srityse arba valstybių narių
patirtį įgyvendinant Sąjungos teisę, visų 
pirma dėl produktų, kuriems taikoma 
Direktyva 2003/41/EB;

(56) siekiant įvertinti, kaip įgyvendinama
direktyva, ir parengti pirmines išvadas, 
susijusias su jos veiksmingumu, po 
penkerių metų turėtų būti atliktas šios 
direktyvos nulemtų rinkos pokyčių, taip 
pat pokyčių kitose Sąjungos teisės srityse 
arba valstybių narių patirties įgyvendinant 
Sąjungos teisę, visų pirma dėl produktų, 
kuriems taikoma Direktyva 2003/41/EB, 
vertinimas;

Or. de
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(Pirminiai vertinimai gali būti atliekami anksčiausiai po penkerių metų. Taip pat žr. 8 
straipsnio 7 dalį)).

Pakeitimas 186
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) ši direktyva turėtų būti peržiūrėta 
praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, siekiant atsižvelgti 
į rinkos pokyčius, taip pat pokyčius kitose 
Sąjungos teisės srityse arba valstybių narių 
patirtį įgyvendinant Sąjungos teisę, visų 
pirma dėl produktų, kuriems taikoma 
Direktyva 2003/41/EB;

(56) ši direktyva turėtų būti peržiūrėta 
praėjus trejiems metams po šios direktyvos 
įsigaliojimo, siekiant atsižvelgti į rinkos 
pokyčius, taip pat pokyčius kitose 
Sąjungos teisės srityse arba valstybių narių 
patirtį įgyvendinant Sąjungos teisę, visų 
pirma dėl produktų, kuriems taikoma 
Direktyva 2003/41/EB;

Or. en

Pakeitimas 187
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva nustato fizinių ir juridinių 
asmenų, įsteigtų valstybėje narėje arba 
norinčių ten įsisteigti, draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo 
veiklos, įskaitant profesinį reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką 
administravimą ir žalos (nuostolių) 
nustatymą, pradėjimo ir vykdymo 
taisykles.

1. Ši direktyva nustato fizinių ir juridinių 
asmenų, įsteigtų valstybėje narėje arba 
norinčių ten įsisteigti, draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veiklos 
pradėjimo ir vykdymo taisykles.

Or. en
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Pakeitimas 188
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva nustato fizinių ir juridinių 
asmenų, įsteigtų valstybėje narėje arba 
norinčių ten įsisteigti, draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo 
veiklos, įskaitant profesinį reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką 
administravimą ir žalos (nuostolių) 
nustatymą, pradėjimo ir 
vykdymo taisykles.

1. Šia direktyva nustatomos fizinių ir 
juridinių asmenų, įsteigtų valstybėje narėje 
arba norinčių ten įsisteigti, draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veiklos 
pradėjimo ir vykdymo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 189
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva nustato fizinių ir juridinių 
asmenų, įsteigtų valstybėje narėje arba 
norinčių ten įsisteigti, draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo 
veiklos, įskaitant profesinį reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką 
administravimą ir žalos (nuostolių) 
nustatymą, pradėjimo ir 
vykdymo taisykles.

1. Ši direktyva nustato fizinių ir juridinių 
asmenų, įsteigtų valstybėje narėje arba 
norinčių ten įsisteigti, draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veiklos 
pradėjimo ir vykdymo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 190
Antolín Sánchez Presedo
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva netaikoma asmenims, 
teikiantiems tarpininkavimo paslaugas 
sudarant draudimo sutartis, jeigu 
įvykdomos visos toliau išvardytos sąlygos:

Išbraukta.

a) draudimo sutarčiai sudaryti reikia tik 
žinoti apie teikiamą draudimo apsaugą;
b) draudimo sutartis nėra gyvybės 
draudimo sutartis;
c) draudimo sutartimi nėra apdraudžiama 
jokia atsakomybės rizika;
d) draudimo tarpininkavimas nėra 
pagrindinė asmens profesinė veikla;
e) draudimo paslauga papildo bet kurio 
tiekėjo siūlomas prekes ir apima 
draudimo apsaugą nuo to tiekėjo siūlomų 
prekių sugedimo, praradimo ar 
sugadinimo rizikos; 
f) draudimo sutarties metinės draudimo 
įmokos suma, apskaičiuota proporcingai 
siekiant gauti metinę sumą, neviršija 600 
EUR.

Or. en

Pakeitimas 191
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) draudimo tarpininkavimas nėra 
pagrindinė asmens profesinė veikla;

d) draudimo tarpininkavimas nėra 
pagrindinė asmens profesinė veikla. 
Gyvybės draudimo ir civilinės 
atsakomybės rizikos draudimas gali būti 
papildomas produkto ar paslaugos, 
kuriuos asmuo siūlo vykdydamas 
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pagrindinę profesinę veiklą, aspektas;

Or. de

Pagrindimas

Į automobilių nuomos sutartis įeina papildomas civilinės atsakomybės draudimas, skirtas 
rizikai, kuri gali kilti nuomojamai transporto priemonei, padengti. Kelionės draudimo 
polisais, į kuriuos įeina gyvybės draudimas, apdraudžiama nuo mirties rizikos. Tokio tipo 
tarpininkavimas papildo pagrindinį produktą ar paslaugą.

Pakeitimas 192
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) draudimo paslauga papildo bet kurio 
tiekėjo siūlomas prekes ir apima draudimo 
apsaugą nuo to tiekėjo siūlomų prekių 
sugedimo, praradimo ar sugadinimo 
rizikos;

e) draudimo paslauga papildo bet kurio 
tiekėjo siūlomas prekes ir apima draudimo 
apsaugą nuo to tiekėjo siūlomų prekių 
sugedimo, praradimo arba vagystės ar 
sugadinimo rizikos;

Or. de

Pakeitimas 193
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) draudimo paslauga papildo bet kurio 
tiekėjo siūlomas prekes ir apima draudimo 
apsaugą nuo to tiekėjo siūlomų prekių 
sugedimo, praradimo ar sugadinimo 
rizikos;

e) draudimo paslauga papildo bet kurio 
tiekėjo siūlomus produktus ar paslaugas ir 
apima draudimo apsaugą nuo to tiekėjo 
siūlomų prekių sugedimo, praradimo ar 
sugadinimo rizikos;

Or. en
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Pakeitimas 194
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) draudimo sutarties metinės draudimo 
įmokos suma, apskaičiuota proporcingai 
siekiant gauti metinę sumą, neviršija 600 
EUR.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 195
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) draudimo sutarties metinės draudimo 
įmokos suma, apskaičiuota proporcingai 
siekiant gauti metinę sumą, neviršija 
600 EUR.

f) draudimo sutarties metinės draudimo 
įmokos suma neviršija 600 EUR.

Or. de

Pagrindimas

Proporcingo metinės sumos apskaičiavimo metodo taikymas nulemtų tai, kad net labai mažos 
vertės polisai, kurių įmoka yra 30 EUR ir kurie sudaromi savaitei kartą per metus, patektų į 
direktyvos taikymo sritį.
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Pakeitimas 196
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) draudimo sutartis neapima sveikatos 
draudimo rizikos; 

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos draudimo produktams dėl jų svarbaus ekonominio ir socialinio vaidmens turėtų būti 
taikoma FPRD II.

Pakeitimas 197
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) draudimo produktas yra teisiškai 
privalomas ar iš esmės būtinas 
komponentas bet kurio tiekėjo tiekiamos 
prekės ar teikiamos paslaugos veikimui.

Or. en

Pakeitimas 198
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva netaikoma 
profesionaliems klientams, kaip apibrėžta 
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I priede.

Or. de

(9 konstatuojamoji dalis)

Pakeitimas 199
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Direktyva užtikrina, kad būtų taikoma 
vienodo lygio apsauga ir kad vartotojas 
galėtų naudotis palyginamais standartais. 
Direktyva skatina vienodas veiklos sąlygas 
ir tarpininkų konkurenciją vienodomis 
sąlygomis, nesvarbu ar jie yra susieti su 
nuo draudimo įmone, ar ne. Vartotojams 
naudinga, kai produktai siūlomi įvairiais 
kanalais, o tarpininkai su draudimo 
įmonėmis bendradarbiauja įvairiais 
būdais, jeigu taikomos panašios vartotojų 
apsaugos taisyklės. Įgyvendindamos šią 
direktyvą valstybės narės į tai atsižvelgia;

Or. en

Pakeitimas 200
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Šios direktyvos VI skyriaus dalys 
netaikomos draudimo tarpininkams ir 
draudimo įmonėms, kai vykdoma su 
investiciniais draudimo produktais 
susijusi draudimo tarpininkavimo veikla:
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a. 15 straipsnis,
b. 16 straipsnio a punkto i, ii, iii ir iv 
papunkčiai,
c. 16 straipsnio b punkto i, ii ir iii 
papunkčiai,
d. 17 straipsnio 1 dalies c, d, e, f ir g 
punktai,
e. 17 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalys,
f. 18 straipsnis.
Tačiau draudimo tarpininkai ir draudimo 
įmonės, kurios užsiima su investiciniais 
draudimo produktais susijusia draudimo 
tarpininkavimo veikla, turėtų atitikti 
reikalavimus, atitinkamai pagal draudimo 
verslo ypatumus, išdėstytus šiose 
Direktyvos [2004/39/EB*] nuostatose:
a. 16 straipsnio 3 dalis,
b. 23, 24 ir 25 straipsniai.
EDPPI ir EVPRI parengia gaires, kaip 
šios nuostatos turėtų būti taikomos 
įmonėms, vykdančioms tiek draudimo 
investicinę veiklą, tiek investicijų veiklą 
pagal Direktyvą [2004/39/EB*] ir 
susijusias Direktyvos [2006/73/EB*] 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Parlamento dabartinį FPRD II tekstą taikomos veiklos vykdymo taisyklės draudimo 
investiciniams produktams. Tai yra iš esmės tos pačios taisyklės, kurios taikomos draudimo 
investiciniams produktams pagal DTD2 22–25 straipsnius.  Nėra jokio pagrindo taisykles 
išskirstyti į du teisės aktus ir šiuo pakeitimu paaiškinama, kurios FPRD nuostatos taikomos 
draudimo investiciniams produktams ir kurios DTD2 dalys netaikomos.

Pakeitimas 201
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. „draudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, ir 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo bei žalos 
(nuostolių) nustatymo veikla. Ši veikla 
laikoma draudimo tarpininkavimu ir tuo 
atveju, jei yra vykdoma draudimo įmonės 
be draudimo tarpininko. 

3. draudimo tarpininkavimas – už atlygį 
vykdoma veikla, susijusi su konsultavimu
dėl galimybės sudaryti draudimo sutartis, 
pasiūlymu sudaryti draudimo sutartis ar 
kitu draudimo sutarčių parengiamuoju 
darbu, taip pat veikla, susijusi su draudimo 
sutarčių sudarymu arba pagalba 
administruojant ar vykdant tokias sutartis, 
visų pirma pateikus reikalavimą dėl
draudimo produktų platinimo.

Or. en

Pakeitimas 202
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. „draudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, ir 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo bei žalos 
(nuostolių) nustatymo veikla. Ši veikla 
laikoma draudimo tarpininkavimu ir tuo 
atveju, jei yra vykdoma draudimo įmonės 
be draudimo tarpininko.

3. draudimo tarpininkavimas – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką. Ši 
veikla laikoma konsultavimu dėl 
galimybės sudaryti draudimo sutartis, 
pasiūlymu sudaryti draudimo sutartis ar 
kitu draudimo sutarčių parengiamuoju 
darbu ir taip pat laikoma draudimo
tarpininkavimu, jei ją vykdo draudimo 
įmonės darbuotojas tiesiogiai 
bendraudamas su klientu be draudimo 
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tarpininko.

Or. en

Pakeitimas 203
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. „draudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, ir 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo bei žalos 
(nuostolių) nustatymo veikla. Ši veikla 
laikoma draudimo tarpininkavimu ir tuo 
atveju, jei yra vykdoma draudimo įmonės 
be draudimo tarpininko.

3. draudimo tarpininkavimas – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
parengiamuoju darbu, taip pat veikla, 
susijusi su draudimo sutarčių sudarymu 
arba pagalba administruojant ar vykdant 
tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką.
Veikla, susijusi su konsultavimu dėl 
galimybės sudaryti draudimo sutartis, 
pasiūlymu sudaryti draudimo sutartis ar 
susijusi su draudimo sutarčių sudarymu,
laikoma draudimo tarpininkavimu, jei ją 
vykdo draudimo įmonės darbuotojas 
tiesiogiai bendraudamas su klientu be 
draudimo tarpininko.

Or. en

Pagrindimas

DTD2 reglamentuoja draudimo tarpininkų veiklą, taip pat joje nustatytos draudimo produktų 
pardavimo veiklos vykdymo taisyklės. Ji netaikoma netiesioginėms draudimo paslaugoms, 
kurias vykdo draudimo bendrovių darbuotojai ruošdami dokumentus, apskaičiuodami įmokas, 
tvarkydami reikalavimus ir t. t. Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad ši veikla nepatenka į DTD2 
taikymo sritį.

Pakeitimas 204
Olle Schmidt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. „draudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, ir 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo bei žalos 
(nuostolių) nustatymo veikla. Ši veikla 
laikoma draudimo tarpininkavimu ir tuo 
atveju, jei yra vykdoma draudimo įmonės 
be draudimo tarpininko. 

3. draudimo tarpininkavimas – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, ir 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo bei žalos 
(nuostolių) nustatymo veikla, įskaitant 
kainų ir produktų palyginimo interneto 
svetaines, kai proceso pabaigoje klientas 
gali tiesiogiai sudaryti draudimo sutartį 
naudodamasis interneto svetaine arba 
sudaryti draudimo sutartį tiesiogiai su 
draudimo įmone ar kitu draudimo 
tarpininku. Ši veikla laikoma draudimo 
tarpininkavimu ir tuo atveju, jei yra 
vykdoma draudimo įmonės be draudimo 
tarpininko.

Or. en

Pakeitimas 205
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. „draudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 

3. draudimo tarpininkavimas – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
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reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, ir 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo bei žalos 
(nuostolių) nustatymo veikla. Ši veikla 
laikoma draudimo tarpininkavimu ir tuo 
atveju, jei yra vykdoma draudimo įmonės 
be draudimo tarpininko.

reikalavimą išmokėti draudimo išmoką. Ši 
veikla laikoma draudimo tarpininkavimu ir 
tuo atveju, jei yra vykdoma draudimo 
įmonės be draudimo tarpininko.

Or. en

Pakeitimas 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. „draudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, ir 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo bei žalos 
(nuostolių) nustatymo veikla. Ši veikla 
laikoma draudimo tarpininkavimu ir tuo 
atveju, jei yra vykdoma draudimo įmonės 
be draudimo tarpininko.

3. draudimo tarpininkavimas – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, ir 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo bei žalos 
(nuostolių) nustatymo veikla, įskaitant 
kainų palyginimo interneto svetaines. Ši 
veikla laikoma draudimo tarpininkavimu ir 
tuo atveju, jei yra vykdoma draudimo 
įmonės be draudimo tarpininko.

Or. en

Pakeitimas 207
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto antros pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsitiktinis informacijos 
teikimas klientui, užsiimant kita profesine 
veikla, jeigu informacijos teikėjas nesiima 
jokių papildomų veiksmų siekdamas padėti 
klientui sudaryti ar vykdyti draudimo 
sutartį;

a) atsitiktinis informacijos 
teikimas klientui, užsiimant kita profesine 
veikla, jeigu informacijos teikėjas nesiima 
jokių papildomų veiksmų siekdamas padėti 
klientui sudaryti ar vykdyti draudimo 
sutartį, taip pat draudimo tarpininkavimu 
nelaikomas profesionalus draudimo 
įmonei pateiktų reikalavimų išmokėti 
draudimo išmoką administravimas, žalos 
nustatymas ar ekspertinis reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 208
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „investicinis draudimo produktas“ –
draudimo sutartis, kurią taip pat galima 
priskirti prie investicinių produktų, kaip 
apibrėžta [Reglamento dėl investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentų] 2 straipsnio a punkte;

4. investicinis draudimo produktas –
draudimo sutartis, dėl kurios reikia 
pateikti PID, kaip apibrėžta [Reglamente
dėl investicinių produktų pagrindinės 
informacijos dokumentų];

Or. de

Pakeitimas 209
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „investicinis draudimo produktas“ –
draudimo sutartis, kurią taip pat galima 

4. investicinis draudimo produktas –
draudimo sutartis, kurią taip pat galima 
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priskirti prie investicinių produktų, kaip 
apibrėžta [Reglamento dėl investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentų] 2 straipsnio a punkte;

priskirti prie investicinių produktų, kaip 
apibrėžta [Reglamento dėl investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentų] 2 straipsnio a punkte, išskyrus 
tuos, kurie apibrėžti MIPP reglamento 
2 straipsnio e ir f punktuose dėl profesinių 
pensijų sistemų ir pensijų produktų, su 
kuriais susijusių finansinių darbdavio 
mokamų įmokų reikalaujama 
nacionalinės teisės aktais, kai darbuotojas 
negali pasirinkti pensijų produkto teikėjo;

Or. en

Pakeitimas 210
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „investicinis draudimo produktas“ –
draudimo sutartis, kurią taip pat galima 
priskirti prie investicinių produktų, kaip 
apibrėžta [Reglamento dėl investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentų] 2 straipsnio a punkte;

4. investicinis draudimo produktas –
draudimo sutartis, kurią taip pat galima 
priskirti prie investicinių produktų, kaip 
apibrėžta [Reglamento dėl investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentų] 4 straipsnio a punkte, išskyrus 
tuos produktus, kurie aprašyti 
2 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis turėtų būti patikslinta, kad būtų aišku, ar į ją patenka ar nepatenka profesinės 
pensijos. Turėtų būti suderinama su Europos Parlamento pasiūlymais dėl MIPP.

Pakeitimas 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. „draudimo tarpininkas“ – bet kuris 
fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus 
draudimo įmonę, kuris pradeda ar vykdo 
draudimo tarpininkavimo veiklą ir už tai 
gauna atlygį;

5. draudimo tarpininkas – bet kuris fizinis 
ar juridinis asmuo, išskyrus draudimo 
įmonę, vykdančią savarankišką draudimo 
veiklą, kuris pradeda ar vykdo draudimo 
tarpininkavimo veiklą ir už tai gauna 
atlygį;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 212
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. „draudimo tarpininkas“ – bet kuris 
fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus 
draudimo įmonę, kuris pradeda ar vykdo 
draudimo tarpininkavimo veiklą ir už tai 
gauna atlygį;

5. draudimo tarpininkas – bet kuris fizinis 
ar juridinis asmuo, išskyrus draudimo 
įmonę ir jos darbuotojus, kuris pradeda ar 
vykdo draudimo tarpininkavimo veiklą ir 
už tai gauna atlygį;

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinimas, susijęs su 3 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 213
Othmar Karas



AM\926837LT.doc 69/148 PE504.392v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. „draudimo tarpininkas“ – bet kuris 
fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus 
draudimo įmonę, kuris pradeda ar vykdo 
draudimo tarpininkavimo veiklą ir už tai 
gauna atlygį;

5. draudimo tarpininkas – bet kuris fizinis 
ar juridinis asmuo, išskyrus draudimo 
įmonę ir jos darbuotojus, kuris pradeda ar 
vykdo draudimo tarpininkavimo veiklą ir 
už tai gauna atlygį;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinimo su pranešėjo 32 pakeitimu, draudimo įmonių darbuotojai taip pat turėtų 
būti čia paminėti, nes jie neveikia kaip draudimo įmonės ir kliento tarpininkai.

Pakeitimas 214
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 6 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. „perdraudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti perdraudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti perdraudimo sutartis ar kitu 
perdraudimo sutarčių parengiamuoju 
darbu, taip pat veikla, susijusi su 
perdraudimo sutarčių sudarymu arba 
pagalba administruojant ar vykdant tokias 
sutartis, visų pirma pateikus reikalavimą 
išmokėti draudimo išmoką, ir profesinio 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
administravimo bei žalos (nuostolių) 
nustatymo veikla. Ši veikla laikoma 
perdraudimo tarpininkavimu ir tuo atveju, 
jei yra vykdoma perdraudimo įmonės be 
perdraudimo tarpininko.

6. perdraudimo tarpininkavimas – už atlygį 
vykdoma veikla, susijusi su konsultavimu 
dėl galimybės sudaryti perdraudimo 
sutartis, pasiūlymu sudaryti perdraudimo 
sutartis ar kitu perdraudimo sutarčių 
parengiamuoju darbu, arba veikla, susijusi 
su perdraudimo sutarčių sudarymu arba 
pagalba administruojant ar vykdant tokias 
sutartis, visų pirma pateikus reikalavimą 
išmokėti draudimo išmoką.

Or. en
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Pakeitimas 215
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 6 punkto antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsitiktinis informacijos teikimas 
užsiimant kita profesine veikla, jeigu tos 
veiklos tikslas nėra padėti klientui sudaryti 
ar vykdyti perdraudimo sutartį;

a) atsitiktinis informacijos teikimas 
užsiimant kita profesine veikla, jeigu tos 
veiklos tikslas nėra padėti klientui sudaryti 
ar vykdyti perdraudimo sutartį, taip pat 
perdraudimo tarpininkavimu nelaikomas 
profesionalus perdraudimo įmonei 
pateiktų reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimas, žalos 
nustatymas ar ekspertinis reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 216
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. „priklausomas draudimo tarpininkas“ 
– bet kuris asmuo, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima vienos ar kelių 
draudimo įmonių arba draudimo 
tarpininkų vardu ir jų naudai, o visa 
atsakomybė tenka atitinkamoms draudimo 
įmonėms arba draudimo tarpininkams, jei 
draudimo tarpininkai, kurių atsakomybe 
veikia tas asmuo, patys neveikia kitos 
draudimo įmonės ar tarpininko 
atsakomybe;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 217
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. „priklausomas draudimo tarpininkas“ –
bet kuris asmuo, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima vienos ar kelių 
draudimo įmonių arba draudimo 
tarpininkų vardu ir jų naudai, o visa 
atsakomybė tenka atitinkamoms draudimo 
įmonėms arba draudimo tarpininkams, jei 
draudimo tarpininkai, kurių atsakomybe 
veikia tas asmuo, patys neveikia kitos 
draudimo įmonės ar tarpininko 
atsakomybe;

8. priklausomas draudimo tarpininkas – bet 
kuris asmuo, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima vienos arba, jeigu 
draudimo produktai tarpusavyje 
nekonkuruoja, kelių draudimo įmonių 
vardu ir jų naudai, o visa atsakomybė už 
produktus tenka atitinkamoms draudimo 
įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 218
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. „priklausomas draudimo tarpininkas“ –
bet kuris asmuo, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima vienos ar kelių 
draudimo įmonių arba draudimo tarpininkų 
vardu ir jų naudai, o visa atsakomybė tenka 
atitinkamoms draudimo įmonėms arba 
draudimo tarpininkams, jei draudimo 
tarpininkai, kurių atsakomybe veikia tas 
asmuo, patys neveikia kitos draudimo 
įmonės ar tarpininko atsakomybe;

8. priklausomas draudimo tarpininkas – bet 
kuris asmuo, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima vienos ar, tuo 
atveju, jei draudimo produktai tarpusavyje 
nekonkuruoja, kelių draudimo įmonių arba 
draudimo tarpininkų vardu ir jų naudai,
tačiau nerenka įmokų ar klientams skirtų 
išmokų, o visa atsakomybė tenka 
atitinkamoms draudimo įmonėms arba 
draudimo tarpininkams, jei draudimo 
tarpininkai, kurių atsakomybe veikia tas 
asmuo, patys neveikia kitos draudimo 
įmonės ar tarpininko atsakomybe.

Bet kuris asmuo, kuris verčiasi draudimo 
tarpininkavimu ir tai yra pagrindinę 
profesinę veiklą papildanti veikla, taip pat 
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laikomas priklausomu draudimo 
tarpininku, už kurio veiklą atsako viena 
ar kelios draudimo įmonės kalbant apie 
atitinkamų įmonių produktus, jeigu 
draudimas, kaip papildoma paslauga, 
įeina į jo pagrindinės profesinės veiklos 
produktus ar paslaugas;

Or. de

Pakeitimas 219
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. „priklausomas draudimo tarpininkas“ –
bet kuris asmuo, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima vienos ar kelių 
draudimo įmonių arba draudimo
tarpininkų vardu ir jų naudai, o visa 
atsakomybė tenka atitinkamoms draudimo 
įmonėms arba draudimo tarpininkams, jei 
draudimo tarpininkai, kurių atsakomybe 
veikia tas asmuo, patys neveikia kitos 
draudimo įmonės ar tarpininko 
atsakomybe;

8. priklausomas draudimo tarpininkas – bet 
kuris asmuo, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima vienos ar, kai 
atitinkami draudimo produktai 
nekonkuruoja, kelių draudimo įmonių arba
registruoto draudimo tarpininko vardu ir 
jų naudai, tačiau neužsiima nei įmokų, nei 
klientams skirtų išmokų surinkimu, o visa 
atsakomybė už atitinkamus produktus
tenka atitinkamoms draudimo įmonėms 
arba registruotiems draudimo 
tarpininkams, jei registruotas draudimo
tarpininkas, kurio atsakomybe veikia tas 
asmuo, pats neveikia kitos draudimo 
įmonės ar tarpininko atsakomybe.
Asmuo, kuriam draudimo 
tarpininkavimas yra papildoma veikla prie 
pagrindinės profesinės veiklos, taip pat 
laikomas priklausomu draudimo 
tarpininku, veikiančiu vienos ar kelių 
draudimo įmonių arba registruotų 
draudimo tarpininkų atsakomybe už 
atitinkamus produktus, jeigu draudimas, 
kaip papildoma paslauga, įeina į jo 
pagrindinės profesinės veiklos produktus 
ir paslaugas, o pats asmuo įmokų ir 
klientui skirtų išmokų nerenka;
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Or. en

Pagrindimas

Tam, kad būtų išvengta nereikalingų išlaidų, atliekant peržiūrą reikėtų keisti tik tuos 
reikalavimus, kuriuos keisti būtina. Komisijos poveikio vertinime nėra nuorodos į problemas, 
susijusias su „priklausomo tarpininko“ sąvoka. Išbraukus 4 straipsnį (deklaruotieji 
tarpininkai), būtina vėl įterpti šią pastraipą, kad būtų apimta ir papildoma veikla. Aiškumas 
atitinka vartotojų interesus.

Pakeitimas 220
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. „konsultacijos“ – rekomendacijų 
teikimas klientui jo prašymu arba 
draudimo įmonės ar draudimo tarpininko 
iniciatyva;

9. konsultacijos – kliento ar potencialaus 
kliento konsultavimas apie draudimo 
produktą, paremtas asmenine 
rekomendacija, jo prašymu arba draudimo 
įmonės ar draudimo tarpininko iniciatyva, 
įskaitant ir tuos atvejus, kai sutartis jau 
sudaryta;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama konsultacijų apibrėžtis. Be to, juo siekiama sustiprinti mokamas 
draudimo konsultacijas, kai nemokamas komisinis atlyginimas. Šis pakeitimas parengtas 
remiantis EDPPI ir Vokietijos vartotojų organizacijos BDV patarimais.

Pakeitimas 221
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. „konsultacijos“ – rekomendacijų 
teikimas klientui jo prašymu arba 
draudimo įmonės ar draudimo tarpininko 

9. konsultacijos – asmeninių klientui 
pritaikytų rekomendacijų teikimas jo 
prašymu arba draudimo įmonės ar 
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iniciatyva; draudimo tarpininko iniciatyva;
konsultacijų veikla turėtų būti laikoma 
atskira paslauga, kuri skiriasi nuo 
informacijos ir paaiškinimų apie 
produktus teikimo;

Or. en

Pagrindimas

Konsultacijos turėtų būti suprantamos kaip rekomendacijų, skirtų konkrečiai tam vartotojui, 
apie vieną ar daugiau konkrečių produktų teikimas. Apibrėžtis turėtų būti suderinta su to 
paties termino apibrėžtimi Finansinių priemonių rinkų direktyvoje ir Hipotekinių kreditų 
direktyvoje.

Pakeitimas 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. „konsultacijos“ – rekomendacijų 
teikimas klientui jo prašymu arba draudimo 
įmonės ar draudimo tarpininko iniciatyva;

9. konsultacijos – asmeninių
rekomendacijų teikimas klientui jo 
prašymu arba draudimo įmonės ar 
draudimo tarpininko iniciatyva;

Or. en

Pakeitimas 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. „neapibrėžtieji komisiniai“ – komisinių 
forma mokamas atlygis, kai mokėtina suma 
priklauso nuo rezultatų siekiant sutartų
tikslų, susijusių su veikla, kurią tarpininkas 
vykdė bendradarbiaudamas su tuo 
draudiku;

10. neapibrėžtieji komisiniai – komisinių 
forma mokamas atlygis, kai mokėtina suma 
priklauso nuo rezultatų siekiant produktų 
ar pardavimų tikslų, susijusių su veikla, 
kurią tarpininkas vykdė 
bendradarbiaudamas su tuo draudiku;
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Or. en

Pakeitimas 224
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. „neapibrėžtieji komisiniai“ – komisinių 
forma mokamas atlygis, kai mokėtina suma 
priklauso nuo rezultatų siekiant sutartų 
tikslų, susijusių su veikla, kurią tarpininkas 
vykdė bendradarbiaudamas su tuo 
draudiku;

10. neapibrėžtieji komisiniai – komisinių 
forma mokamas atlygis, kai mokėtina suma 
priklauso nuo rezultatų siekiant bet kokio 
tipo sutartų tikslų, susijusių su veikla, kurią 
tarpininkas vykdė bendradarbiaudamas su 
tuo draudiku;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 225
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 12 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu tarpininkas yra fizinis asmuo – tai 
valstybė narė, kurioje yra jo gyvenamoji 
vieta;

a) jeigu tarpininkas yra fizinis asmuo – tai 
valstybė narė, kurioje yra jo pagrindinė 
buveinė ir kurioje jis vykdo veiklą;
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Or. en

Pakeitimas 226
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. „kryžminis pardavimas“ – siūlymas 
pirkti draudimo paslaugą arba produktą 
kartu su kita paslauga ar produktu kaip 
paketo dalį arba kaip kito susitarimo 
sudarymo ar paketo įsigijimo sąlyga;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 227
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. „kryžminis pardavimas“ – siūlymas 
pirkti draudimo paslaugą arba produktą 
kartu su kita paslauga ar produktu kaip 
paketo dalį arba kaip kito susitarimo 
sudarymo ar paketo įsigijimo sąlyga;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 16 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) „glaudūs ryšiai“ – situacija, nurodyta 
Direktyvos [FPRD II] 4 straipsnio 31 
dalyje;

16) glaudūs ryšiai – situacija, nurodyta 
Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 
17 punkte;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi DTD2 yra draudimo direktyva, būtų geriau pateikti nuorodą į kitą draudimo 
direktyvą, siekiant nuoseklaus taikymo draudimo sektoriuje.

Pakeitimas 229
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. „atlygis“ – bet kokie už draudimo 
tarpininkavimo veiklą siūlomi ar mokami 
komisiniai, atlyginimas, mokestis ar 
kitokia išmoka, įskaitant bet kokios rūšies 
ekonominę naudą;

18. atlygis – bet kokios rūšies ekonominė 
nauda, įskaitant komisinį atlyginimą, 
mokestį ar kitokią išmoką, siūlomą ar 
mokamą už draudimo tarpininkavimo 
veiklą;

Or. en

Pakeitimas 230
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. „atlygis“ – bet kokie už draudimo 
tarpininkavimo veiklą siūlomi ar mokami 
komisiniai, atlyginimas, mokestis ar 
kitokia išmoka, įskaitant bet kokios rūšies 
ekonominę naudą;

18. atlygis – bet kokie už draudimo 
tarpininkavimo veiklą siūlomi ar mokami 
komisiniai, atlyginimas, mokestis ar 
kitokia išmoka, įskaitant bet kokios rūšies
tiesioginę ar netiesioginę ekonominę 
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naudą;

Or. en

Pakeitimas 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. „atlygis“ – bet kokie už draudimo 
tarpininkavimo veiklą siūlomi ar mokami 
komisiniai, atlyginimas, mokestis ar 
kitokia išmoka, įskaitant bet kokios rūšies 
ekonominę naudą;

18. atlygis – bet kokie už draudimo 
tarpininkavimo veiklą siūlomi ar mokami 
komisiniai, atlyginimas, mokestis ar 
kitokia išmoka, įskaitant bet kokios rūšies 
ekonominę ar piniginę naudą ir bet kokias 
kitas paskatas;

Or. de

Pakeitimas 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. „atlygis“ – bet kokie už draudimo 
tarpininkavimo veiklą siūlomi ar mokami
komisiniai, atlyginimas, mokestis ar 
kitokia išmoka, įskaitant bet kokios rūšies 
ekonominę naudą;

18. atlygis – bet kokie už draudimo 
tarpininkavimo veiklą siūlomi, mokami ar
suteikiami komisiniai, atlyginimas, 
mokestis ar kitokia išmoka, įskaitant bet 
kokios rūšies ekonominę naudą ar paskatą;

Or. en

Pakeitimas 233
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 19 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. „siejimas“ – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau papildomų paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui atskirai neteikiami;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 234
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. „siejimas“ – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau papildomų paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui atskirai neteikiami;

19. siejimas – reikalavimas vartotojui 
įsigyti vieną ar daugiau specifinių 
finansinių produktų ar paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui atskirai neteikiami. 
„Siejimas“ nereiškia neprivalomo 
pasiūlymo pirkti vieną ar daugiau 
draudimo produktų kaip paketo dalį, kai 
pagrindinis produktas yra ne draudimo 
paslauga;

Or. en

Pakeitimas 235
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. „siejimas“ – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau papildomų paslaugų kartu su
draudimo paslauga ar produktu kaip 

19. siejimas – siūlymas vartotojui pirkti 
vieną ar daugiau papildomų finansinių
paslaugų ar produktų kartu su pagrindine 
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paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui atskirai neteikiami;

finansine paslauga ar produktu kaip 
paketą, apimantį bent vieną draudimo 
paslaugą ar produktą, ir kai ši paslauga 
arba produktas vartotojui atskirai 
neteikiami;

Or. en

Pakeitimas 236
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) „siejimas“ – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau papildomų paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui atskirai neteikiami;

19) siejimas – siūlymas pirkti:

– dvi ar daugiau draudimo paslaugų ar 
produktų kaip paketą, kai šios draudimo 
paslaugos ar produktai vartotojui atskirai 
neteikiami, arba
– vieną ar daugiau papildomų paslaugų 
kartu su draudimo paslauga ar produktu 
kaip paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui atskirai neteikiami.

Or. en

Pagrindimas

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



AM\926837LT.doc 81/148 PE504.392v01-00

LT

a monthly direct debit. Those practices restrict competition in the insurance market making it 
difficult for consumers to shop around and preventing smaller insurance providers to enter 
the market or develop new products. The amendment is based on a proposal from BEUC.

Pakeitimas 237
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. „siejimas“ – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau papildomų paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui atskirai neteikiami;

19. siejimas – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau papildomų paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui atskirai neteikiami.

Siejimu nelaikoma: siūlymas savanoriškai 
pirkti draudimo produktą, papildantį 
finansinę paslaugą, jei draudimo 
produktas skirtas tik tam, kad klientas 
būtų apdraustas gyvybės draudimu ar 
panašiu finansinio stabilumo draudimu, 
susijusiais su finansiniu, taupymo ar 
pensijų produktu; 

Or. de

Pagrindimas

Teikiant paskolas ar parduodant finansinius produktus nederėtų nepaisyti socialinių principų, 
pagal kuriuos suteikiama galimybė apdrausti gyvybės draudimu ar draudimu nuo darbo 
praradimo. Be to, dėl to galėtų padidėti socialinės sistemos išlaidos.

Pakeitimas 238
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. „grupavimas“ – siūlymas pirkti vieną 
ar daugiau papildomų paslaugų kartu su 

Išbraukta.
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draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui taip pat teikiami 
atskirai, tačiau nebūtinai tomis pačiomis 
sąlygomis kaip sugrupuoti su 
papildomomis paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 239
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. „grupavimas“ – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau papildomų paslaugų kartu su
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui taip pat teikiami 
atskirai, tačiau nebūtinai tomis pačiomis 
sąlygomis kaip sugrupuoti su
papildomomis paslaugomis;

20. grupavimas – siūlymas vartotojui pirkti 
vieną ar daugiau papildomų finansinių
paslaugų ar produktų kartu su pagrindine 
finansine paslauga ar produktu kaip 
paketą, apimantį bent vieną draudimo 
paslaugą ar produktą, ir kai pagrindinė 
finansinė paslauga arba produktas 
vartotojui taip pat teikiami atskirai, tačiau 
nebūtinai tomis pačiomis sąlygomis kaip 
sugrupuoti su papildomomis paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 240
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. „grupavimas“ – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau papildomų paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui taip pat teikiami 
atskirai, tačiau nebūtinai tomis pačiomis 

20. grupavimas – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau finansinių produktų ar paslaugų 
kartu su draudimo paslauga ar produktu 
kaip paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui taip pat teikiami 
atskirai, tačiau nebūtinai tomis pačiomis 
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sąlygomis kaip sugrupuoti su
papildomomis paslaugomis;

sąlygomis kaip sugrupuoti su kitais 
produktais ar paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 241
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a. šios direktyvos 31a straipsnyje „tam 
tikra finansinė veikla“ – bet kokios rūšies 
veikla bet kuriame etape per visą 
priemonės gamybos ciklą nuo jos 
suplanavimo iki laikotarpio po pardavimo, 
įskaitant priemonės emitento 
įsipareigojimus ir pareigas.

Or. en

Pakeitimas 242
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 20 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20b. šios direktyvos 31a straipsnyje 
„priemonė“ – draudimo ar pensijos 
produktas, patenkantis į EDPPI 
kompetencijos sritį, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) Nr. 1094/2010.

Or. en

Pakeitimas 243
Olle Schmidt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a. profesionalus klientas – klientas, 
atitinkantis I priede nustatytus kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 244
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a. vartotojas – tai vartotojas, kaip 
apibrėžta Nesąžiningos komercinės 
veiklos direktyvos 2005/29/EB 2 straipsnio 
a punkte;

Or. en

Pakeitimas 245
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 20 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20b. mažmeninis klientas – klientas, kuris 
yra nėra profesionalus klientas;

Or. en

Pakeitimas 246
Sven Giegold
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus 4 straipsnyje nurodytus atvejus,
draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
registruojasi savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoje institucijoje. Draudimo 
įmonės, registruotos valstybėse narėse 
pagal Direktyvą 73/239/EEB, Direktyvą 
2002/83/EB ir Direktyvą 2005/68/EB, ir jų 
darbuotojai neprivalo vėl registruotis pagal 
šią direktyvą.

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
registruojasi savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoje institucijoje. Draudimo 
įmonės, registruotos valstybėse narėse 
pagal Direktyvą 73/239/EEB, Direktyvą 
2002/83/EB ir Direktyvą 2005/68/EB, 
neprivalo vėl registruotis pagal šią 
direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pagerinti visų draudimo tarpininkų registravimą ir taip spręsti 
piramidinio pardavimo schemų draudimo srityje problemą. Šis pakeitimas parengtas 
remiantis Vokietijos vartotojų organizacijos VZBV patarimais.

Pakeitimas 247
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus 4 straipsnyje nurodytus atvejus,
draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
registruojasi savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoje institucijoje. Draudimo 
įmonės, registruotos valstybėse narėse 
pagal Direktyvą 73/239/EEB, Direktyvą 
2002/83/EB ir Direktyvą 2005/68/EB, ir jų 
darbuotojai neprivalo vėl registruotis pagal 
šią direktyvą.

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
registruojasi savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoje institucijoje. Draudimo 
įmonės, registruotos valstybėse narėse 
pagal Direktyvą 73/239/EEB, Direktyvą 
2002/83/EB ir Direktyvą 2005/68/EB, ir jų 
darbuotojai neprivalo vėl registruotis pagal 
šią direktyvą.

Or. en
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Pakeitimas 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus 4 straipsnyje nurodytus atvejus, 
draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
registruojasi savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoje institucijoje. Draudimo 
įmonės, registruotos valstybėse narėse 
pagal Direktyvą 73/239/EEB, Direktyvą 
2002/83/EB ir Direktyvą 2005/68/EB, ir jų 
darbuotojai neprivalo vėl registruotis pagal 
šią direktyvą.

Išskyrus 4 straipsnyje nurodytus atvejus, 
draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
registruojasi savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoje institucijoje, kaip 
nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje. Draudimo
ir perdraudimo įmonės, registruotos 
valstybėse narėse pagal Direktyvą 
73/239/EEB, Direktyvą 2002/83/EB ir 
Direktyvą 2005/68/EB, ir jų darbuotojai 
neprivalo vėl registruotis pagal šią 
direktyvą.

Or. en

Pakeitimas 249
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos pirmos pastraipos, 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės bei kitos 
institucijos gali bendradarbiauti su 
kompetentingomis institucijomis 
registruojant draudimo ir perdraudimo 
tarpininkus bei taikant jiems 8 straipsnyje
išdėstytus reikalavimus. Visų pirma 
priklausomus draudimo tarpininkus gali 
registruoti draudimo įmonė, draudimo 
įmonių asociacija arba draudimo ar
perdraudimo tarpininkas, prižiūrint 
kompetentingai institucijai.

Nepažeisdamos pirmos pastraipos, 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
draudimo ir perdraudimo įmonės bei kitos 
institucijos gali bendradarbiauti su 
kompetentingomis institucijomis 
registruojant draudimo ir perdraudimo 
tarpininkus bei taikant jiems 8 straipsnio 
2 dalyje išdėstytus reikalavimus. Vis dėlto 
priklausomi draudimo ir perdraudimo
tarpininkai taip pat turi registruotis savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoje 
institucijoje.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sukurti vienodas veiklos sąlygas draudimo tarpininkams. Kadangi 
priklausomi ir nepriklausomi draudimo tarpininkai atlieka panašias profesines užduotis, jų 
registracijos procesas turėtų būti toks pat kaip ir nepriklausomų tarpininkų. Šis pakeitimas 
parengtas remiantis Vokietijos vartotojų organizacijos BDV patarimais.

Pakeitimas 250
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad tais 
atvejais, kai draudimo ar perdraudimo 
tarpininkas veikia draudimo ar 
perdraudimo įmonės arba kito registruoto
draudimo ar perdraudimo tarpininko 
atsakomybe, pastarasis tarpininkas arba 
įmonė privalo užtikrinti, kas jis atitiktų 
šioje direktyvoje nustatytas registracijos 
sąlygas. Tokiu atveju atsakomybę 
prisiimantis asmuo arba įmonė, gavę iš 
valstybių narių informaciją šio straipsnio 
7 dalies a ir b punktuose nurodytais 
klausimais, įsitikina, kad laikomasi 
reikalavimų pagal šio straipsnio 7 dalies c 
punktą. Valstybės narės taip pat gali 
nustatyti, kad už tarpininką atsakomybę 
prisiimantis asmuo ar įmonė tą tarpininką 
registruotų.

Valstybės narės gali nustatyti, kad tais 
atvejais, kai draudimo ar perdraudimo 
tarpininkas veikia draudimo ar 
perdraudimo įmonės arba draudimo 
tarpininko atsakomybe, draudimo
tarpininkas neprivalo pateikti 
kompetentingai institucijai informacijos, 
nurodytos 3 straipsnio 7 dalies a ir 
b punktuose, o atsakingas draudimo 
subjektas užtikrina, kad draudimo 
tarpininkas atitiktų registracijos sąlygas ir 
kitas šioje direktyvoje nustatytas
nuostatas. Valstybės narės taip pat gali 
nustatyti, kad už tarpininką atsakomybę 
prisiimantis asmuo ar įmonė tą tarpininką 
registruotų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę leisti pagrindinėms įmonėms registruoti agentus, 
nepriklausomai nuo to, ar tai yra apibrėžta nacionalinėje teisėje. Pagal tokią tvarką agentas 
neteiktų registracijos informacijos institucijai, tačiau ją teiktų pagrindinei įmonei, kuri 
prisiimtų visą atsakomybę už tai, kad agentas atitiktų registracijos sąlygas ir kitas šios 
direktyvos nuostatas.
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Pakeitimas 251
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad tais 
atvejais, kai draudimo ar perdraudimo 
tarpininkas veikia draudimo ar 
perdraudimo įmonės arba kito registruoto
draudimo ar perdraudimo tarpininko 
atsakomybe, pastarasis tarpininkas arba 
įmonė privalo užtikrinti, kas jis atitiktų 
šioje direktyvoje nustatytas registracijos 
sąlygas. Tokiu atveju atsakomybę 
prisiimantis asmuo arba įmonė, gavę iš 
valstybių narių informaciją šio straipsnio 
7 dalies a ir b punktuose nurodytais 
klausimais, įsitikina, kad laikomasi 
reikalavimų pagal šio straipsnio 7 dalies c 
punktą. Valstybės narės taip pat gali 
nustatyti, kad už tarpininką atsakomybę 
prisiimantis asmuo ar įmonė tą tarpininką 
registruotų.

Valstybės narės gali nustatyti, kad tais 
atvejais, kai draudimo ar perdraudimo 
tarpininkas veikia draudimo ar 
perdraudimo įmonės arba draudimo 
tarpininko atsakomybe, draudimo
tarpininkas neprivalo pateikti 
kompetentingai institucijai registracijos 
informacijos, nurodytos 3 straipsnio 
7 dalyje, o atsakingas draudimo 
tarpininkas arba įmonė užtikrina, kad jų 
draudimo tarpininkas atitiktų registracijos 
sąlygas ir kitas šioje direktyvoje nustatytas
nuostatas. Valstybės narės taip pat gali 
nustatyti, kad už tarpininką atsakomybę 
prisiimantis asmuo ar įmonė tą tarpininką 
registruotų.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti nustatyta proporcinga registracijos tvarka, sumažinanti naštą 
mažesniems tarpininkams ir sudaranti sąlygas draudimo subjektams už savo veiklą prisiimti 
reguliavimo atsakomybę. Šis metodas suteikia valstybėms narėms galimybę leisti 
pagrindinėms įmonėms registruoti agentus, nepriklausomai nuo to, ar tokie santykiai 
apibrėžti nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas 252
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybėms narėms nereikia pirmoje ir Valstybės narės pirmoje ir antroje 
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antroje pastraipose nustatyto reikalavimo 
taikyti visiems fiziniams asmenims, kurie 
dirba draudimo ar perdraudimo 
įmonėje arba registruotam draudimo ar 
perdraudimo tarpininkui ir kurie vykdo 
draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo 
veiklą.

pastraipose nustatytą reikalavimą taiko
visiems fiziniams asmenims, kurie 
dirba draudimo ar perdraudimo 
įmonėje arba registruotam draudimo ar 
perdraudimo tarpininkui ir kurie vykdo 
draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo 
veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Draudimo tarpininkai turėtų būti įregistruoti kiekvienas atskirai, siekiant išvengti 
„struktūrinio pardavimo“ modelių plitimo. Jų pagrindas yra piramidinės schemos ir žemos 
kvalifikacijos tarpininkai. Taigi, tarpininkai gauna dalį visų antrinių tarpininkų gaunamų 
komisinių. Ši praktika kenkia konsultacijų kokybei ir vartotojų interesams ir todėl šis 
klausimas turėtų būti veiksmingai sprendžiamas. Šis pakeitimas parengtas remiantis EDPPI 
ir Vokietijos vartotojų organizacijų VZBV ir BDV patarimais.

Pakeitimas 253
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI sukuria, paskelbia savo svetainėje 
ir nuolat atnaujina bendrą elektroninį 
registrą, kuriame registruojami draudimo 
ir perdraudimo tarpininkai, apie savo 
ketinimą vykdyti tarpvalstybinę veiklą 
pranešę pagal IV skyrių. Kad EDPPI 
turėtų galimybę tai padaryti, valstybės 
narės nedelsdamos teikia jai atitinkamą 
informaciją. Šiame registre pateikiama 
nuoroda į kiekvieną atitinkamą 
kompetentingą instituciją kiekvienoje 
valstybėje narėje. Šiame registre taip pat 
pateikiamos nuorodos į visų valstybių 
narių kompetentingų institucijų interneto 
svetaines, o iš tų svetainių galima patekti į 
registrą.

EDPPI sukuria interneto svetainę su 
nuorodomis į kiekvieną valstybės narės
pagal 3 straipsnio 3 dalį įsteigtą bendrą 
informacijos centrą.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės privalo skelbti filialų tarpininkų informaciją pagal 3 straipsnio3 dalį, todėl 
nereikia, kad EDPPI sukurtų atskirą duomenų bazę. EDPPI turėtų prižiūrėti centrinę 
interneto svetainę, kurioje būtų nuorodos į nacionalines interneto svetaines, kuriose teikiama 
atitinkama informacija.

Pakeitimas 254
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad iš 
registro būtų išbraukiami minėtų 
reikalavimų nebeatitinkantys draudimo 
tarpininkai (įskaitant priklausomus 
tarpininkus) ir perdraudimo tarpininkai.
Registracijos galiojimą reguliariai tikrina 
kompetentinga institucija. Jei būtina, 
buveinės valstybė narė apie tarpininko 
išregistravimą praneša priimančiajai 
valstybei narei.

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad iš 
registro būtų nedelsiant išbraukiami 
minėtų reikalavimų nebeatitinkantys 
draudimo tarpininkai (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) ir perdraudimo 
tarpininkai. Registracijos galiojimą 
reguliariai tikrina kompetentinga 
institucija. Jei būtina, buveinės valstybė 
narė apie tarpininko išregistravimą praneša 
priimančiajai valstybei narei.

Or. de

Pakeitimas 255
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos neregistruotų 
draudimo ar perdraudimo tarpininko, kol 
neįsitikina, kad tarpininkas atitinka 8 
straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos neregistruotų 
draudimo ar perdraudimo tarpininko, kol 
neįsitikina, kad tarpininkas atitinka 8 
straipsnyje nustatytus reikalavimus arba 
kad tas kitas tarpininkas ar įmonė 
prisiims atsakomybę ir užtikrins, kad 
tarpininkas atitiktų tuos reikalavimus 
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pagal 3 straipsnio 1 dalies trečią 
pastraipą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę leisti pagrindinėms įmonėms registruoti agentus, 
nepriklausomai nuo to, ar tai yra apibrėžta nacionalinėje teisėje. Pagal tokią tvarką agentas 
neteiktų registracijos informacijos institucijai, tačiau ją teiktų pagrindinei įmonei, kuri 
prisiimtų visą atsakomybę už tai, kad agentas atitiktų registracijos sąlygas ir kitas šios 
direktyvos nuostatas.

Pakeitimas 256
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos neregistruotų 
draudimo ar perdraudimo tarpininko, kol 
neįsitikina, kad tarpininkas atitinka 8 
straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos neregistruotų 
draudimo ar perdraudimo tarpininko,
nebent tarpininkas atitinka 8 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus.

Or. de

Pakeitimas 257
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos neregistruotų 
draudimo ar perdraudimo tarpininko, kol 
neįsitikina, kad tarpininkas atitinka 8 
straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos neregistruotų 
draudimo ar perdraudimo tarpininko, kol 
neįsitikina, kad tarpininkas atitinka 8 
straipsnyje nustatytus reikalavimus arba 
kad tas kitas draudimo subjektas 
užtikrina, kad tarpininkas atitiktų tuos 
reikalavimus pagal 3 straipsnio 1 dalies 
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trečią pastraipą.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti nustatyta proporcinga registracijos tvarka, sumažinanti naštą 
mažesniems tarpininkams ir sudaranti sąlygas draudimo subjektams už savo veiklą prisiimti 
reguliavimo atsakomybę. Šis metodas suteikia valstybėms narėms galimybę leisti 
pagrindinėms įmonėms registruoti agentus, nepriklausomai nuo to, ar tokie santykiai 
apibrėžti nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas 258
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Registruotiems draudimo ir perdraudimo 
tarpininkams leidžiama pradėti ir vykdyti 
draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo 
veiklą Sąjungoje pagal įsisteigimo laisvės 
ir laisvės teikti paslaugas principus. 
Draudimo tarpininkas veikia pagal laisvės 
teikti paslaugas principą, jei jis ketina 
teikti draudėjui, kuris yra įsisteigęs kitoje 
valstybėje narėje, negu ta, kurioje yra 
įsisteigęs draudimo tarpininkas, draudimo 
sutartį, susijusią su rizika, kylančia 
valstybėje narėse, kuri skiriasi nuo 
valstybės narės, kurioje draudimo 
tarpininkas yra įsisteigęs.

Or. en

Pakeitimas 259
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Registruotiems draudimo ir 
perdraudimo tarpininkams leidžiama 
pradėti ir vykdyti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veiklą 
Sąjungoje pagal įsisteigimo laisvės ir 
laisvės teikti paslaugas principus.

Or. en

Pakeitimas 260
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Registruotiems draudimo ir 
perdraudimo tarpininkams 
leidžiama pradėti ir vykdyti 
draudimo ir perdraudimo 
tarpininkavimo veiklą Bendrijoje 
pagal įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas principus.

Or. de

Pagrindimas

Ši formuluotė neperimta iš DTD 1 ir turi būti vėl įrašyta siekiant įtvirtinti įsisteigimo laisvės 
ir laisvės teikti paslaugas principus direktyvoje.

Pakeitimas 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Registruotiems draudimo ir 
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perdraudimo tarpininkams leidžiama 
pradėti ir vykdyti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veiklą 
Bendrijoje pagal įsisteigimo laisvės ir 
laisvės teikti paslaugas principus.

Or. en

Pakeitimas 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad tarpininkų 
paraiškos įtraukti į registrą išnagrinėjamos 
per šešis mėnesius nuo išsamios paraiškos 
pateikimo, o pareiškėjui nedelsiant 
pranešama apie sprendimą.

Valstybės narės nustato, kad tarpininkų 
paraiškos įtraukti į registrą išnagrinėjamos 
per du mėnesius nuo išsamios paraiškos 
pateikimo, o pareiškėjui nedelsiant 
pranešama apie sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 263
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
kompetentingos institucijos kaip vieną iš 
registracijos sąlygų nustatytų reikalavimą 
draudimo ir perdraudimo tarpininkams 
pateikti tokią informaciją:

7. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
kompetentingos institucijos kaip vieną iš 
registracijos sąlygų nustatytų reikalavimą 
draudimo ir perdraudimo tarpininkams, 
išskyrus priklausomus tarpininkus ir 
tarpininkus, kai kiti draudimo subjektai 
prisiima atsakomybę užtikrinti, kad 
tarpininkas atitiktų reikalavimus pagal 3 
straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, kaip 
įrodymą pateikti šią informaciją. 

Or. en
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Pakeitimas 264
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
kompetentingos institucijos kaip vieną iš 
registracijos sąlygų nustatytų reikalavimą 
draudimo ir perdraudimo tarpininkams 
pateikti tokią informaciją:

7. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
kompetentingos institucijos kaip vieną iš 
registracijos sąlygų nustatytų reikalavimą 
draudimo ir perdraudimo tarpininkams, 
išskyrus priklausomus tarpininkus ir 
tarpininkus, kai kiti draudimo subjektai 
užtikrina, kad tarpininkas atitiktų 
reikalavimus pagal 3 straipsnio 1 dalies 
trečią pastraipą, pateikti:

Or. en

Pagrindimas

Siūloma pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
administravimą ir žalos (nuostolių) nustatymą. Tačiau papildomų paslaugų teikėjams turėtų 
būti taikoma paprastesnė registracijos procedūra, kai turi būti tenkinami tik tam tikri 
tarpininkams taikomi reikalavimai, įskaitant 8 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 2 dalį, 15 ir 16 
straipsnius. Valstybės narės gali viršyti šiuos reikalavimus, jeigu jie proporcingi atsižvelgiant 
į veiklą. Valstybės narės taip pat turėtų galėti pritaikyti registravimo procesą pagal produkto 
sudėtingumą.

Pakeitimas 265
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikti informaciją savo 
kompetentingoms institucijoms apie
akcininkų arba narių, kurie gali būti fiziniai 
arba juridiniai asmenys ir turi didesnį nei 
10 % tarpininko akcijų paketą, tapatybę ir 
tų paketų dydžius;

a) akcininkų arba narių, kurie gali būti 
fiziniai arba juridiniai asmenys ir turi 
didesnį nei 10 % tarpininko akcijų paketą, 
tapatybę ir tų paketų dydžius;
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Or. en

Pakeitimas 266
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikti informaciją savo 
kompetentingoms institucijoms apie
akcininkų arba narių, kurie gali būti fiziniai 
arba juridiniai asmenys ir turi didesnį nei 
10 % tarpininko akcijų paketą, tapatybę ir 
tų paketų dydžius;

a) akcininkų arba narių, kurie gali būti 
fiziniai arba juridiniai asmenys ir turi 
didesnį nei 10 % tarpininko akcijų paketą, 
tapatybę ir tų paketų dydžius;

Or. en

Pakeitimas 267
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikti informaciją savo 
kompetentingoms institucijoms apie
asmenų, turinčių glaudžių ryšių su 
draudimo ar perdraudimo tarpininku, 
tapatybę;

b) asmenų, turinčių glaudžių ryšių su 
draudimo ar perdraudimo tarpininku, 
tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 268
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikti informaciją savo 
kompetentingoms institucijoms apie
asmenų, turinčių glaudžių ryšių su 
draudimo ar perdraudimo tarpininku, 
tapatybę;

b) asmenų, turinčių glaudžių ryšių su 
draudimo ar perdraudimo tarpininku, 
tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 269
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įtikinamai įrodyti, kad akcijų paketai ar 
glaudūs ryšiai netrukdo kompetentingai 
institucijai veiksmingai vykdyti priežiūros 
funkcijų;

c) įrodymą, kad akcijų paketai ar glaudūs 
ryšiai netrukdo kompetentingai institucijai 
veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijų.

Or. en

Pakeitimas 270
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įtikinamai įrodyti, kad akcijų paketai ar 
glaudūs ryšiai netrukdo kompetentingai 
institucijai veiksmingai vykdyti priežiūros 
funkcijų.

c) įrodymą, kad akcijų paketai ar glaudūs 
ryšiai netrukdo kompetentingai institucijai 
veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijų.

Or. en



PE504.392v01-00 98/148 AM\926837LT.doc

LT

Pakeitimas 271
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
kompetentingos institucijos reikalautų, 
kad draudimo ir perdraudimo tarpininkai, 
kuriems taikoma 3 straipsnio 7 dalis, 
nedelsdamos, jei nėra tam priežasties, 
informuotų jas, kai pagal 3 straipsnio 7 
dalies a ir b punktus teikiama informacija 
pasikeičia.

Or. en

Pagrindimas

Tarpininkai turėtų pranešti kompetentingai institucijai apie pasikeitusią registracijos 
informaciją. Siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūrą ir vartotojų apsaugą, svarbu, kad 
valdžios institucijos žinotų apie įmonių atsakomybės struktūros pasikeitimus.

Pakeitimas 272
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pagal 3 straipsnio 7 dalies a ir b 
punktus teikiama informacija pasikeičia, 
valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos reikalautų, 
kad draudimo ir perdraudimo tarpininkai, 
kuriems taikoma 3 straipsnio 7 dalis, 
nedelsdami, jei tam nėra priežasties, jas 
informuotų.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad įmonės kompetentingoms institucijoms teiktų atnaujintą informaciją, kai 
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pasikeičia aplinkybės.

Pakeitimas 273
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
asmenys, kurie tarpininkavimo veiklą 
vykdė iki XXX, buvo įregistruoti ir turėjo 
išsilavinimą bei patirtį, kurios lygis 
atitinka šioje direktyvoje reikalaujamą 
lygį, būtų automatiškai įregistruojami į 
kuriamus registrus iš karto, kai įvykdomi 
4 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyti 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 274
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Valstybės narės taiko 3 straipsnyje 
nurodytus registracijos reikalavimus 
draudimo tarpininkams, patenkantiems į 
3 straipsnio 10 dalies taikymo sritį. Tokiu 
atveju valstybės narės užtikrina, kad 
administracinė našta, susijusi su tokiais 
reikalavimais, būtų proporcinga veiklos 
pobūdžiui, apimčiai ir sudėtingumui. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 3 straipsnio 10 ir 11 dalių pakeitimus ir juo siekiama nustatyti 
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proporcingą ir tinkamą papildomą veiklą vykdančių draudimo tarpininkų registravimo 
procedūrą. Atitinkamai pagal šį pasiūlymą turėtų būti pakeista supaprastinta registravimo 
procedūra, kaip numatyta Komisijos pasiūlymo dėl DTD II 4 straipsnyje, (taip pat žr. 
atitinkamą pakeitimą, kuriuo išbraukiamas 4 straipsnis).

Pakeitimas 275
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. 3 straipsnio 9 dalyje nustatyti 
proporcingi registracijos reikalavimai 
taikomi draudimo tarpininkui, kuris 
draudimo tarpininkavimu užsiima kaip 
papildoma veikla, jei jo veikla atitinka 
visas šias sąlygas:
a) draudimo tarpininkavimas nėra 
pagrindinė draudimo tarpininko profesinė 
veikla;
b) draudimo tarpininkas tarpininkauja 
parduodant tik tam tikrus draudimo 
produktus, kurie papildo kitą produktą ar 
paslaugą, ir juos aiškiai nurodo registre;
c) atitinkami draudimo produktai 
neapima gyvybės draudimo arba civilinės 
atsakomybės rizikos draudimo.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 3 straipsnio 9 ir 11 dalių pakeitimus ir juo siekiama nustatyti 
proporcingą ir tinkamą papildomą veiklą vykdančių draudimo tarpininkų registravimo 
procedūrą. Atitinkamai pagal šį pasiūlymą turėtų būti pakeista supaprastinta registravimo 
procedūra, kaip numatyta Komisijos pasiūlymo dėl DTD II 4 straipsnyje (taip pat žr. 
atitinkamą pakeitimą, kuriuo išbraukiamas 4 straipsnis).

Pakeitimas 276
Sven Giegold
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8c. 3 straipsnio 9 dalyje nustatytų 
proporcingų registracijos reikalavimų 
sąlyga – kad draudimo tarpininkas veiktų 
tiesiogiai vieno ar kelių draudimo įmonių 
arba registruotų draudimo tarpininkų 
vardu arba būtų sudaręs specialų 
susitarimą dėl draudimo produktų 
tarpininkavimo su viena ar keliomis 
draudimo įmonėmis arba registruotais 
draudimo tarpininkais, kurių kiekvienas 
prisiima atsakomybę užtikrinti draudimo 
tarpininko atitiktį, susijusią su produktais, 
kuriems taikomas susitarimas, šios 
direktyvos 8 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 15 
ir 16 straipsnių nuostatoms.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 3 straipsnio 9 ir 10 dalių pakeitimus ir juo siekiama nustatyti 
proporcingą ir tinkamą papildomą veiklą vykdančių draudimo tarpininkų registravimo 
procedūrą. Atitinkamai pagal šį pasiūlymą turėtų būti pakeista supaprastinta registravimo 
procedūra, kaip numatyta Komisijos pasiūlymo dėl DTD II 4 straipsnyje (taip pat žr. 
atitinkamą pakeitimą, kuriuo išbraukiamas 4 straipsnis).

Pakeitimas 277
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Registruotiems draudimo ir perdraudimo 
tarpininkams leidžiama pradėti ir vykdyti 
draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo 
veiklą Europos Sąjungoje pagal 
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti 
paslaugas principus.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu skatinama draudimo tarpininkavimo konkurencija taikant „bendro paso“ 
principą ir jis grindžiamas Komisijos pasiūlymo dėl DTD II 25 konstatuojamąja dalimi, kuria 
skatinamas„bendro paso“ principas, DTD I nuostata ir EDPPI pasiūlymu.

Pakeitimas 278
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tarpininkai iš esmės turėtų būti registruojami, o tarpinės būsenos tarp registravimo ir 
neregistravimo reikėtų vengti. Taip pat sunku įžvelgti, ar ši procedūra ką nors iš tikrųjų 
supaprastina atitinkamoms įmonėms, atsižvelgiant į tai, kad reikia laikytis 8 straipsnio 
reikalavimų.

Pakeitimas 279
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnio 9, 8 ir 10 dalių pakeitimais siekiama nustatyti proporcingą ir tinkamą papildomą 
veiklą vykdančių draudimo tarpininkų registravimo procedūrą. Atitinkamai pagal šiuos 
minėtus pasiūlymus turėtų būti pakeista supaprastinta registravimo procedūra, numatyta 
šiame straipsnyje.
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Pakeitimas 280
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 281
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deklaravimo procedūra norint teikti 
papildomas draudimo tarpininkavimo, 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo ar žalos 
(nuostolių) įvertinimo paslaugas

Deklaravimo procedūra norint teikti 
papildomas draudimo tarpininkavimo 
paslaugas

Or. de

Pakeitimas 282
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atitinkami draudimo produktai 
neapima gyvybės draudimo arba 
atsakomybės rizikos draudimo, nebent 
toks draudimas atsitiktinai papildo 
pagrindinę draudimo apsaugą;

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 283
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atitinkami draudimo produktai neapima 
gyvybės draudimo arba atsakomybės 
rizikos draudimo, nebent toks draudimas
atsitiktinai papildo pagrindinę draudimo 
apsaugą.

d) atitinkami draudimo produktai neapima 
gyvybės draudimo arba civilinės
atsakomybės rizikos draudimo, nebent toks 
draudimas papildo produktą ar paslaugą, 
kuriuos tarpininkas teikia vykdydamas
pagrindinę profesinę veiklą.

Or. de

Pakeitimas 284
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnyje nustatyti registracijos 
reikalavimai netaikomi draudimo 
tarpininkams, kurių vienintelė veikla yra 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo arba žalos 
(nuostolių) įvertinimo paslaugos.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 285
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tarpininkams, kuriems taikomos šio 
straipsnio 1 ir 2 dalys, yra taikomos šios 
direktyvos I, III, IV, V, VIII, IX skyrių ir 
15 bei 16 straipsnių nuostatos.

4. Tarpininkams, kuriems taikomos šio 
straipsnio 1 ir 2 dalys, yra taikomos šios 
direktyvos I, III, IV, V, VIII, IX skyrių 
nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tarpininkams, kuriems taikomos šio 
straipsnio 1 ir 2 dalys, yra taikomos šios 
direktyvos I, III, IV, V, VIII, IX skyrių ir 
15 bei 16 straipsnių nuostatos.

4. Tarpininkams, kuriems taikomos šio 
straipsnio 1 ir 2 dalys, yra taikomos šios 
direktyvos I, III, IV, V, VIII, IX skyrių ir 
15, 16, 17 bei 18 straipsnių nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 287
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu



PE504.392v01-00 106/148 AM\926837LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi draudimo ar perdraudimo 
tarpininkai, kurie ketina pirmą kartą 
vykdyti veiklą kitos valstybės narės 
teritorijoje naudodamiesi laisve teikti 
paslaugas, savo buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia šią 
informaciją:

1. Visi draudimo ar perdraudimo 
tarpininkai, kurie ketina pirmą kartą 
vykdyti veiklą kitos valstybės narės 
teritorijoje naudodamiesi laisve teikti 
paslaugas ar įsisteigimo laisve, savo 
buveinės valstybės narės kompetentingai 
institucijai ir kitos valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia šią 
informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su ankstesnės DTD formuluočių turiniu – formuluotės neturėtų būti susilpnintos 
DTD II

Pakeitimas 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) profesinių žinių ir gebėjimų įrodymą. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Punktas e neturi jokios praktinės reikšmės, nes pagal 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą –
„Gavusi 1 dalyje nurodytą informaciją priimančioji valstybė narė pripažįsta ankstesnę patirtį 
draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo srityje, kurią patvirtina registracija arba 
deklaracija buveinės valstybėje narėje, kaip reikalaujamų žinių ir gebėjimų įrodymą“.

Pakeitimas 289
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Draudimo ar perdraudimo tarpininkas 
vykdo draudimo tarpininkavimo veiklą 
pagal laisvės teikti paslaugas principą, jei:
a) jis vykdo draudimo arba perdraudimo 
tarpininkavimo veiklą draudėjo arba 
galimo draudėjo, gyvenančio arba 
turinčio buveinę valstybėje narėje, kuri 
nėra tarpininko kilmės valstybė narė, 
naudai, ir
b) bet kokia draustina rizika yra valstybėje 
narėje, kuri nėra tarpininko kilmės 
valstybė narė.

Or. de

(Žr. 21a konstatuojamąją dalį, 8 pakeitimas atitinka Liuksemburgo protokolą.)

Pakeitimas 290
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Draudimo arba perdraudimo 
tarpininkas vykdo draudimo arba 
perdraudimo tarpininkavimo veiklą, 
vadovaudamasis paslaugų teikimo laisvės 
principu, jei jis nuolat vykdo veiklą 
valstybėje narėje, kuri nėra tarpininko 
kilmės valstybė narė.

Or. de

(Taip pat žr. 8 pakeitimą, kuriuo keičiama 21a konstatuojamoji dalis, įsisteigimo laisvė.) 

Pagrindimas

Šia pridedama dalimi siekiama paaiškinti tekstą ir ji atitinka Liuksemburgo protokolą.
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Pakeitimas 291
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Kiekviena valstybė narė reikalauja, 
kad:
a) kiekvienas draudimo tarpininkas, 
turintis juridinio asmens statusą, turėtų 
savo pagrindinę buveinę toje pačioje 
valstybėje narėje, kurioje yra jo 
registruotoji būstinė, ir kad jis joje 
vykdytų faktinę veiklą;
b) kiekvienas draudimo tarpininkas, 
neturintis juridinio asmens statuso, arba 
kiekvienas draudimo tarpininkas, turintis 
juridinio asmens statusą, tačiau pagal 
savo nacionalinę teisę neturintis 
registruotosios būstinės, savo pagrindinę 
buveinę turėtų toje valstybėje narėje, 
kurioje jis vykdo savo faktinę veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Tarpininkas turėtų būti registruojamas ir jam turėtų būti taikomas buveinės valstybės narės, 
kurioje jis vykdo faktinę veiklą, reglamentavimas.

Pakeitimas 292
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kad būtų vykdoma veiksminga 
draudimo ir perdraudimo tarpininkų, 
teikiančių savo paslaugas kitos (-ų) 
valstybės (-ių) narės (-ių) teritorijoje, 
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priežiūra:
i) filialų atveju priimančioji valstybė narė 
atsako už filialo darbuotojams taikomų 
būtiniausių žinių ir kompetencijos 
reikalavimų nustatymą;
ii) kai naudojamasi laisve teikti 
paslaugas, buveinės valstybė narė atsako 
už būtiniausių žinių ir kompetencijos 
reikalavimų nustatymą. Priimančioji 
valstybė narė gali nustatyti papildomus 
žinių ir kompetencijos reikalavimus. 
Priimančiosios ir buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos glaudžiai 
bendradarbiauja, siekdamos užtikrinti 
veiksmingą priimančiosios valstybės narės 
būtiniausių žinių ir kompetencijos 
reikalavimų laikymosi priežiūrą ir 
vykdymo užtikrinimą. Šiuo tikslu jos gali 
perduoti užduotis ir pareigas viena kitai.

Or. en

Pagrindimas

Šis tekstas pagrįstas Europos Parlamento pozicija dėl Hipotekinių kreditų direktyvos.

Pakeitimas 293
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu priimančioji valstybė narė turi 
pagrindo daryti išvadą, kad draudimo ar 
perdraudimo tarpininkas, veikiantis jos 
teritorijoje naudodamasis laisve teikti 
paslaugas arba per buveinę, pažeidžia šioje 
direktyvoje nustatytus įpareigojimus, ji tas 
išvadas pateikia buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai, kuri imasi 
atitinkamų priemonių. Tais atvejais, kai 
nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės 
valstybės narės kompetentinga institucija, 

3. Jeigu priimančioji valstybė narė turi 
pagrindo daryti išvadą, kad draudimo ar 
perdraudimo tarpininkas, veikiantis jos 
teritorijoje naudodamasis laisve teikti 
paslaugas arba per buveinę, pažeidžia šioje 
direktyvoje nustatytus įpareigojimus, ir 
jeigu priimančioji valstybė narė pagal šią 
direktyvą neturi teisės imtis veiksmų 
reaguodama į šiuos pažeidimus, ji tas 
išvadas pateikia buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai, kuri imasi 
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draudimo ar perdraudimo tarpininkas toliau 
veikia aiškiai pažeisdamas priimančiosios 
valstybės narės vartotojų interesus ar 
kenkdamas tinkamam draudimo ar 
perdraudimo rinkų veikimui, draudimo ar 
perdraudimo tarpininkui taikomos šios 
priemonės:

atitinkamų priemonių. Tais atvejais, kai 
nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės 
valstybės narės kompetentinga institucija, 
draudimo ar perdraudimo tarpininkas toliau 
veikia aiškiai pažeisdamas priimančiosios 
valstybės narės vartotojų interesus ar 
kenkdamas tinkamam draudimo ar 
perdraudimo rinkų veikimui, draudimo ar 
perdraudimo tarpininkui taikomos šios 
priemonės:

Or. en

Pakeitimas 294
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 295
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Profesiniai ir organizaciniai reikalavimai Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pakeitimas 296
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai, 
įskaitant tuos, kurie šia veikla užsiima 
kaip papildoma veikla, asmenys, 
užsiimantys profesinio reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką 
administravimo, žalos (nuostolių) 
nustatymo ar ekspertinio reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimo 
veikla, ir draudimo įmonių, užsiimančių 
draudimo tarpininkavimo veikla, 
darbuotojai privalo turėti atitinkamų žinių 
ir gebėjimų, kuriuos nustato tarpininko 
arba įmonės buveinės valstybė narė, kad 
galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis ir 
pareigas, naudodamiesi tinkama profesine 
patirtimi, atitinkančia produktų, kuriuos 
parduodant jie tarpininkauja, sudėtingumą.

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai ir 
draudimo įmonių, užsiimančių draudimo 
tarpininkavimo veikla, darbuotojai privalo 
turėti atitinkamų žinių ir gebėjimų, kuriuos 
nustato tarpininko arba įmonės buveinės 
valstybė narė, kad galėtų tinkamai vykdyti 
savo užduotis ir pareigas, naudodamiesi 
tinkama profesine patirtimi, atitinkančia 
produktų, kuriuos parduodant jie 
tarpininkauja, sudėtingumą.

Or. en

Pakeitimas 297
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai, 
įskaitant tuos, kurie šia veikla užsiima kaip 
papildoma veikla, asmenys, užsiimantys 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo, žalos (nuostolių) 
nustatymo ar ekspertinio reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimo 
veikla, ir draudimo įmonių, užsiimančių 
draudimo tarpininkavimo veikla, 
darbuotojai privalo turėti atitinkamų žinių 
ir gebėjimų, kuriuos nustato tarpininko 
arba įmonės buveinės valstybė narė, kad 
galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis ir 
pareigas, naudodamiesi tinkama profesine 
patirtimi, atitinkančia produktų, kuriuos 

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai, 
įskaitant tuos, kurie šia veikla užsiima kaip 
papildoma veikla, asmenys, užsiimantys 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo, žalos (nuostolių) 
nustatymo ar ekspertinio reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimo 
veikla, ir draudimo įmonių, užsiimančių 
draudimo tarpininkavimo veikla, 
darbuotojai privalo turėti atitinkamų žinių 
ir gebėjimų, kuriuos pasikonsultavusi su 
EDPPI nustato tarpininko arba įmonės 
buveinės valstybė narė, kad galėtų 
tinkamai vykdyti savo užduotis ir pareigas, 
naudodamiesi tinkama profesine patirtimi
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parduodant jie tarpininkauja, sudėtingumą. ir kompetencija, atitinkančia produktų, 
kuriuos parduodant jie tarpininkauja, 
sudėtingumą. Valstybės narės užtikrina, 
kad draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
ir draudimo įmonės teiktų savo 
darbuotojams pakankamą ir tinkamą 
mokymą, siekdamos užtikrinti, kad būtų 
laikomasi šių nuostatų. Valstybės narės 
taip pat viešai skelbia kriterijus, kuriuos 
jos nustato tarpininkų darbuotojams, kad 
jie atitiktų kompetencijos reikalavimus. Į 
tokius kriterijus įtraukiamas visų 
pripažįstamų kvalifikacijų sąrašas.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad draudimo polisus išduodantis personalas turėtų pakankamo lygio 
kvalifikaciją. Nuolatinis mokymas ir kompetencijos didinimas turi būti įmonės pareiga. 
Svarstydamas Komisijos pasiūlymą dėl FPRD išdėstymo nauja redakcija Europos 
Parlamentas priėmė panašią formuluotę.

Pakeitimas 298
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai, 
įskaitant tuos, kurie šia veikla užsiima kaip 
papildoma veikla, asmenys, užsiimantys 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo, žalos (nuostolių) 
nustatymo ar ekspertinio reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimo 
veikla, ir draudimo įmonių, užsiimančių 
draudimo tarpininkavimo veikla, 
darbuotojai privalo turėti atitinkamų žinių 
ir gebėjimų, kuriuos nustato tarpininko 
arba įmonės buveinės valstybė narė, kad 
galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis ir 
pareigas, naudodamiesi tinkama profesine 
patirtimi, atitinkančia produktų, kuriuos 
parduodant jie tarpininkauja, sudėtingumą.

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai, 
įskaitant tuos, kurie šia veikla užsiima kaip 
papildoma veikla, asmenys, užsiimantys 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo, žalos (nuostolių) 
nustatymo ar ekspertinio reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimo 
veikla, ir draudimo įmonių, užsiimančių 
draudimo tarpininkavimo veikla, 
darbuotojai privalo turėti atitinkamų žinių 
ir gebėjimų, kuriuos nustato tarpininko 
arba įmonės priimančioji valstybė narė, 
kad galėtų vykdyti savo užduotis ir 
pareigas užtikrindami aukšto lygio 
standartus ir aiškiai įrodydami tinkamą 
profesinę patirtį, atitinkančią produktų, 
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kuriuos parduodant jie tarpininkauja, 
sudėtingumą.

Or. en

Pakeitimas 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo tarpininkai ir draudimo 
įmonių darbuotojai, užsiimantys draudimo 
tarpininkavimo veikla, atnaujintų savo 
žinias ir gebėjimus tęsdami profesinį 
tobulinimąsi, kad būtų užtikrintas tinkamas 
jų veiklos rezultatų lygis.

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo tarpininkai ir draudimo 
įmonių darbuotojai, užsiimantys draudimo 
tarpininkavimo veikla, reguliariai
atnaujintų savo žinias ir gebėjimus, 
reikalingus pagal jų atliekamas funkcijas 
ir atitinkamą rinką, tęsdami profesinį 
tobulinimąsi, kad būtų užtikrintas tinkamas 
jų veiklos rezultatų lygis.
Siekdamos šio tikslo, valstybės narės 
sukuria mechanizmus žinioms ir 
įgūdžiams kontroliuoti, įvertinti ir 
sertifikuoti pasitelkiant nepriklausomas 
įstaigas.

Or. en

Pakeitimas 300
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo tarpininkai ir draudimo 
įmonių darbuotojai, užsiimantys draudimo 
tarpininkavimo veikla, atnaujintų savo 
žinias ir gebėjimus tęsdami profesinį 
tobulinimąsi, kad būtų užtikrintas tinkamas 

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo tarpininkai ir draudimo 
įmonių darbuotojai, užsiimantys draudimo 
tarpininkavimo veikla, atnaujintų savo 
žinias ir gebėjimus tęsdami profesinį 
tobulinimąsi, kad būtų užtikrintas tinkamas 
jų veiklos rezultatų lygis. Reikalaujamas 
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jų veiklos rezultatų lygis. sąlygas, susijusias su žiniomis ir 
gebėjimais, valstybė narė nustato pagal 
8 dalį.

Or. en

Pakeitimas 301
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo tarpininkai ir draudimo 
įmonių darbuotojai, užsiimantys draudimo 
tarpininkavimo veikla, atnaujintų savo 
žinias ir gebėjimus tęsdami profesinį 
tobulinimąsi, kad būtų užtikrintas tinkamas 
jų veiklos rezultatų lygis.

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo tarpininkai ir draudimo 
įmonių darbuotojai, užsiimantys draudimo 
tarpininkavimo veikla, atnaujintų savo 
žinias ir gebėjimus tęsdami profesinį 
tobulinimąsi ir pakankamus bei tinkamus 
mokymus, kad būtų užtikrintas tinkamas jų 
veiklos rezultatų lygis.

Or. en

Pakeitimas 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai ir 
draudimo įmonių darbuotojai, užsiimantys 
draudimo tarpininkavimo veikla, turi būti 
geros reputacijos. Mažiausias reikalavimas
– neturėti teistumo ar nebūti įtrauktam į 
jokį kitą teistumui pagal nacionalinius 
įstatymus prilyginamą dokumentą dėl 
rimtos baudžiamosios veikos, susijusios su 
nusikaltimais nuosavybei arba kitais 
nusikaltimais, susijusiais su finansine 
veikla; tarpininkai neturėtų būti prieš tai 

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai ir 
draudimo įmonių darbuotojai, užsiimantys 
draudimo tarpininkavimo veikla, turi būti 
geros reputacijos. Mažiausias reikalavimas, 
kad darbuotojai, tiesiogiai susiję su 
rinkodara ar produkto pardavimu, 
neturėtų teistumo ar nebūtų įtraukti į jokį 
kitą teistumui pagal nacionalinius 
įstatymus prilyginamą dokumentą dėl 
rimtos baudžiamosios veikos, susijusios su 
nusikaltimais nuosavybei arba kitais 
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paskelbti bankrutavusiais, išskyrus tuos 
atvejus, kai jie buvo reabilituoti pagal 
nacionalinius įstatymus.

nusikaltimais, susijusiais su finansine 
veikla; tarpininkai neturėtų būti prieš tai 
paskelbti bankrutavusiais, išskyrus tuos 
atvejus, kai jie buvo reabilituoti pagal 
nacionalinius įstatymus.

Or. en

Pakeitimas 303
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai ir 
draudimo įmonių darbuotojai, užsiimantys 
draudimo tarpininkavimo veikla, turi būti 
geros reputacijos. Mažiausias reikalavimas 
– neturėti teistumo ar nebūti įtrauktam į
jokį kitą teistumui pagal nacionalinius 
įstatymus prilyginamą dokumentą dėl 
rimtos baudžiamosios veikos, susijusios su 
nusikaltimais nuosavybei arba kitais 
nusikaltimais, susijusiais su finansine 
veikla; tarpininkai neturėtų būti prieš tai 
paskelbti bankrutavusiais, išskyrus tuos 
atvejus, kai jie buvo reabilituoti pagal 
nacionalinius įstatymus.

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai ir 
draudimo įmonių darbuotojai, užsiimantys 
draudimo tarpininkavimo veikla, turi būti 
geros reputacijos. Mažiausias reikalavimas
– neturėti teistumo už baudžiamąsias 
veikas ar nebūti įtrauktam į jokį kitą 
teistumui pagal nacionalinius įstatymus 
prilyginamą dokumentą dėl rimtos 
baudžiamosios veikos, susijusios su 
nusikaltimais nuosavybei arba kitais 
nusikaltimais, susijusiais su finansine 
veikla; tarpininkai neturėtų būti prieš tai 
paskelbti bankrutavusiais, išskyrus tuos 
atvejus, kai jie buvo reabilituoti pagal 
nacionalinius įstatymus.

Or. en

Pakeitimas 304
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
apsidraudžia profesiniu draudimu, 

3. Draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
apsidraudžia profesiniu draudimu, 
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galiojančiu visoje Sąjungos teritorijoje, 
arba pasirūpina kita profesiniam draudimui 
prilyginama garantija, apsaugančia nuo 
profesinio aplaidumo pasekmių. Draudimo 
ar garantijos suma yra ne mažesnė nei 
1 120 000 EUR kiekvienam atskiram 
reikalavimui išmokėti draudimo išmoką, 
arba iš viso 1 680 000 EUR per metus 
visiems reikalavimams išmokėti draudimo 
išmoką, išskyrus tuos atvejus, kai šia 
draudimo ar jam prilyginama garantija jau 
yra pasirūpinusi draudimo, perdraudimo ar 
kita įmonė, kurios vardu veikia draudimo 
ar perdraudimo tarpininkas, arba kuri yra 
įgaliojusi draudimo ar perdraudimo 
tarpininkus veikti jos naudai, arba jeigu 
įmonė prisiima visišką atsakomybę už 
tarpininko veiksmus.

galiojančiu visoje Sąjungos teritorijoje, 
arba pasirūpina kita profesiniam draudimui 
prilyginama garantija, apsaugančia nuo 
profesinio aplaidumo pasekmių. Draudimo 
ar garantijos suma yra ne mažesnė nei 
1 000 000 EUR kiekvienam atskiram 
reikalavimui išmokėti draudimo išmoką, 
arba iš viso 2 000 000 EUR per metus 
visiems reikalavimams išmokėti draudimo 
išmoką, išskyrus tuos atvejus, kai šia 
draudimo ar jam prilyginama garantija jau 
yra pasirūpinusi draudimo, perdraudimo ar 
kita įmonė, kurios vardu veikia draudimo 
ar perdraudimo tarpininkas, arba kuri yra 
įgaliojusi draudimo ar perdraudimo 
tarpininkus veikti jos naudai, arba jeigu 
įmonė prisiima visišką atsakomybę už 
tarpininko veiksmus.

Or. de

Pakeitimas 305
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
apsidraudžia profesiniu draudimu, 
galiojančiu visoje Sąjungos teritorijoje, 
arba pasirūpina kita profesiniam draudimui 
prilyginama garantija, apsaugančia nuo 
profesinio aplaidumo pasekmių. Draudimo 
ar garantijos suma yra ne mažesnė 
nei 1 120 000 EUR kiekvienam atskiram 
reikalavimui išmokėti draudimo išmoką, 
arba iš viso 1 680 000 EUR per metus 
visiems reikalavimams išmokėti draudimo 
išmoką, išskyrus tuos atvejus, kai šia 
draudimo ar jam prilyginama garantija jau 
yra pasirūpinusi draudimo, perdraudimo ar 
kita įmonė, kurios vardu veikia draudimo 
ar perdraudimo tarpininkas, arba kuri yra 
įgaliojusi draudimo ar perdraudimo 

3. Draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
apsidraudžia profesinės civilinės 
atsakomybės draudimu, galiojančiu 
visoje Sąjungos teritorijoje, arba pasirūpina 
kita profesinės civilinės atsakomybės
draudimui prilyginama garantija, 
apsaugančia nuo profesinio aplaidumo 
pasekmių. Draudimo ar garantijos suma 
yra ne mažesnė nei 1 000 000 EUR
kiekvienam atskiram reikalavimui išmokėti 
draudimo išmoką, arba iš viso 1 500 000 
EUR per metus visiems reikalavimams 
išmokėti draudimo išmoką, išskyrus tuos 
atvejus, kai šia draudimo ar jam 
prilyginama garantija jau yra pasirūpinusi 
draudimo, perdraudimo ar kita įmonė, 
kurios vardu veikia draudimo ar 
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tarpininkus veikti jos naudai, arba jeigu 
įmonė prisiima visišką atsakomybę už 
tarpininko veiksmus.

perdraudimo tarpininkas, arba kuri yra 
įgaliojusi draudimo ar perdraudimo 
tarpininkus veikti jos naudai, arba jeigu 
įmonė prisiima visišką atsakomybę už 
tarpininko veiksmus.

Or. en

Pagrindimas

Regis, kad siūlomas profesinės civilinės atsakomybės draudimo padidinimas neturi jokio 
pagrindo. Dabartinė suma yra pakankamai didelė, kad vartotojai būtų tinkamai apsaugoti. 
Kuo didesnis draudimas, tuo didesnė bus poliso kaina. Draudimo tarpininkai yra tik viena 
profesionalų grupė, kuri yra priversta turėti tokia didelę civilinės atsakomybės garantiją.

Pakeitimas 306
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI reguliariai tikslina 3 ir 4 dalyse
nurodytas sumas pagal Europos vartotojų 
kainų indekso, kurį skelbia Eurostatas, 
pasikeitimus. Pirmasis patikslinimas 
atliekamas po penkerių metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo, o visi kiti – kas 
penkeri metai nuo paskutinio patikslinimo 
datos.

EDPPI reguliariai tikslina 3 dalyje
nurodytas sumas pagal Europos vartotojų 
kainų indekso, kurį skelbia Eurostatas, 
pasikeitimus. Pirmasis patikslinimas 
atliekamas po penkerių metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo, o visi kiti – kas 
penkeri metai nuo paskutinio patikslinimo 
datos.

Or. en

Pakeitimas 307
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI parengia reguliavimo standartų 
projektus, kuriuos taikant 3 ir 4 dalyse 

Išbraukta.
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nurodyta bazinė eurais išreikšta suma 
pritaikoma pagal vartotojų kainų indekso 
procentinį pokytį nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo iki pirmojo patikslinimo datos 
arba nuo paskutinio patikslinimo datos iki 
naujo patikslinimo datos, suapvalinant 
rezultatą iki sveikojo skaičiaus.

Or. en

Pakeitimas 308
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuos techninių reguliavimo standartų 
projektus EDPPI pateikia Komisijai per 
penkerius metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo, o vėlesnes peržiūrėtas jų 
versijas – kas penkeri metai nuo 
paskutinės peržiūros datos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 309
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 7 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnyje nustatyta 
tvarka.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 310
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tarpininko pakankamų žinių ir 
gebėjimų sąvoka, kai tarpininkas teikia 
draudimo tarpininkavimo paslaugas savo 
klientams, kaip nurodyta šio straipsnio 1 
dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas profesinės 
kvalifikacijos, patirties ir įgūdžių, būtinų
užsiimant draudimo tarpininkavimu, 
lygis;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atnaujintų savo žinias ir gebėjimus 
tęsdami profesinį tobulinimąsi, taip 
siekdami užtikrinti tinkamą savo veiklos 
rezultatų lygį.

Or. en

Pakeitimas 311
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tarpininko pakankamų žinių ir 
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gebėjimų sąvoka, kai tarpininkas teikia 
draudimo tarpininkavimo paslaugas savo 
klientams, kaip nurodyta šio straipsnio 1 
dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas profesinės 
kvalifikacijos, patirties ir įgūdžių, būtinų 
užsiimant draudimo tarpininkavimu, 
lygis;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atnaujintų savo žinias ir gebėjimus 
tęsdami profesinį tobulinimąsi, taip 
siekdami užtikrinti tinkamą savo veiklos 
rezultatų lygį.

Or. en

Pakeitimas 312
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tarpininko pakankamų žinių ir 
gebėjimų sąvoka, kai tarpininkas teikia 
draudimo tarpininkavimo paslaugas savo 
klientams, kaip nurodyta šio straipsnio 1 
dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas profesinės 
kvalifikacijos, patirties ir įgūdžių, būtinų 
užsiimant draudimo tarpininkavimu, 
lygis;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atnaujintų savo žinias ir gebėjimus 
tęsdami profesinį tobulinimąsi, taip 
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siekdami užtikrinti tinkamą savo veiklos 
rezultatų lygį.

Or. en

Pakeitimas 313
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tarpininko pakankamų žinių ir 
gebėjimų sąvoka, kai tarpininkas teikia 
draudimo tarpininkavimo paslaugas savo 
klientams, kaip nurodyta šio straipsnio 1 
dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas profesinės 
kvalifikacijos, patirties ir įgūdžių, būtinų 
užsiimant draudimo tarpininkavimu, 
lygis;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atnaujintų savo žinias ir gebėjimus 
tęsdami profesinį tobulinimąsi, taip 
siekdami užtikrinti tinkamą savo veiklos 
rezultatų lygį.

Or. en

Pakeitimas 314
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

8. Valstybės narės konkrečiai nurodo:

Or. en

Pakeitimas 315
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

8. EDPPI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus ir juose konkrečiai 
nurodo:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad būtų nustatyti veiksmingi minimalūs draudimo tarpininkų 
kvalifikacijos standartai. Tai labai svarbu, nes valstybės narės nebus linkusios pripažinti 
tokių tarpvalstybinių standartų, kurie yra per žemi. Todėl tik tinkami kvalifikacijos standartai 
skatins tarpvalstybinę veiklą ir sykiu bendrąją rinką. EDPPI yra institucija, galinti 
efektyviausiai spręsti tokius techninius klausimus.

Pakeitimas 316
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį.
Tuose deleguotuosiuose aktuose

8. EDPPI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus. Tuose techniniuose 
reguliavimo standartuose patikslinama:
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patikslinama:

Or. en

Pakeitimas 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tarpininko pakankamų žinių ir gebėjimų 
sąvoka, kai tarpininkas teikia draudimo 
tarpininkavimo paslaugas savo klientams, 
kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje;

a) tarpininko ir draudimo įmonių 
darbuotojų pakankamų žinių ir gebėjimų 
sąvoka, kai jie teikia draudimo 
tarpininkavimo paslaugas savo klientams, 
kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atnaujintų savo žinias ir gebėjimus 
tęsdami profesinį tobulinimąsi, taip 
siekdami užtikrinti tinkamą savo veiklos 
rezultatų lygį;

c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonių 
darbuotojai, kad atnaujintų savo žinias ir 
gebėjimus tęsdami profesinį tobulinimąsi, 
taip siekdami užtikrinti tinkamą savo 
veiklos rezultatų lygį;

Or. en

Pakeitimas 319
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 2 dalyje nurodyta nepriekaištingos 
reputacijos sąvoka.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dauguma draudimo produktų yra sudėtingo pobūdžio ir blogos konsultacijos gali 
turėti labai neigiamų pasekmių, veiksmingas nepriekaištingos reputacijos apibrėžimas yra 
labai svarbus siekiant skatinti veiksmingumą draudimo tarpininkavimo rinkoje.

Pakeitimas 320
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI šiuos techninių reguliavimo 
standartų projektus pateikia Komisijai ne 
vėliau kaip [...]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
šiuos techninius reguliavimo standartus 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
10–14 straipsnius.
____________
*OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 321
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė, kuri, be šios direktyvos 2. Ši direktyva netrukdo valstybėms 
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nuostatų, siūlo taikyti ir taiko papildomas 
draudimo tarpininkus ir draudimo produktų 
pardavimą reglamentuojančias nuostatas, 
užtikrina, kad dėl tų nuostatų atsirandanti 
administracinė našta būtų proporcinga 
vartotojų apsaugai. Valstybės narės toliau 
prižiūri šias nuostatas siekdamos užtikrinti, 
kad taip būtų ir toliau.

narėms palikti galioti arba priimti 
griežtesnių nuostatų. Valstybė narė, kuri, 
be šios direktyvos nuostatų, siūlo taikyti ir 
taiko papildomas draudimo tarpininkus ir 
draudimo produktų pardavimą 
reglamentuojančias nuostatas, užtikrina, 
kad jos atitiktų Sąjungos teisę. Valstybės 
narės toliau prižiūri šias nuostatas 
siekdamos užtikrinti, kad taip būtų ir 
toliau.

Or. en

Pagrindimas

Pritariame tam, kad būtų pripažintas principas, pagal kurį valstybės narės be šioje 
direktyvoje nustatytų nuostatų galėtų taikyti papildomas nuostatas. Akivaizdu, kad tokios 
griežtesnės nuostatos turėtų atitikti Sąjungos teisę. Tačiau nemanome, kad šioje direktyvoje 
reikia performuluoti Sąjungos teisę, nes dėl to ji gali pasidaryti nenuosekli ir gali kilti 
painiava.

Pakeitimas 322
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos institucijos yra arba 
valdžios institucijos, arba pagal 
nacionalinius įstatymus ar nacionalinių 
įstatymų šiam tikslui aiškiai įgaliotos 
valdžios institucijų pripažintos įstaigos. 
Draudimo ar perdraudimo įmonės negali 
būti kompetentingomis institucijomis.

2. 1 dalyje nurodytos institucijos yra arba 
valdžios institucijos, arba pagal 
nacionalinius įstatymus ar nacionalinių 
įstatymų šiam tikslui aiškiai įgaliotos 
valdžios institucijų pripažintos įstaigos. 
Kompetentingos institucijos negali būti
draudimo ar perdraudimo įmonės arba 
asociacijos, kurių nariai tiesiogiai ar 
netiesiogiai yra draudimo ar perdraudimo 
įmonės arba draudimo ar perdraudimo 
tarpininkai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti interesų konflikto tarp draudimo tarpininkų ir jų priežiūros 
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institucijų, taip gerinama paslaugų kokybė ir rinkos efektyvumas. Šis pakeitimas grindžiamas 
Europos vartotojų organizacijų asociacijos pasiūlymu.

Pakeitimas 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tokie įgaliojimai suteikia bent jau 
teises:
a) susipažinti su bet kokios formos 
dokumentu, kuris būtų reikalingas 
priežiūros funkcijoms atlikti, ir gauti jo 
kopiją;
b) pareikalauti iš kiekvieno asmens 
suteikti informaciją ir prireikus pakviesti 
ir apklausti asmenį, siekiant gauti 
informacijos;
c) atlikti patikras vietoje, įskaitant ir tas, 
kurių metu neatskleidžiama tapatybė.

Or. en

Pakeitimas 324
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 3 dalyje nurodyti įgaliojimai vykdomi 
vadovaujantis nacionaline teise ir apima 
bent jau teises:
a) susipažinti su bet kokios formos 
dokumentu, kuris būtų reikalingas 
priežiūros funkcijoms atlikti, ir gauti jo 
kopiją; teisę pareikalauti iš kiekvieno 
asmens suteikti informaciją ir prireikus 
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pakviesti ir apklausti asmenį, siekiant 
gauti informacijos;
c) atlikti patikras vietoje;
d) atlikti kontrolinį pirkimą;
e) prašyti laikinai uždrausti vykdyti 
profesinę veiklą;
f) prašyti draudimo įmonių pateikti 
informaciją;
g) perduoti klausimą baudžiamojo 
persekiojimo instancijoms;
h) leisti auditoriams ar ekspertams atlikti 
patikras ar tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos visose valstybės narėse turėtų įgaliojimus, 
kurių reikia norint atlikti pagal DTD nustatytas užduotis, į kurias įeina veiklos taisyklių 
laikymosi priežiūra, kompetentingų institucijų įgaliojimai turėtų būti geriau aprašyti. Šis 
pakeitimas grindžiamas Europos vartotojų organizacijų asociacijos pasiūlymu.

Pakeitimas 325
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Kompetentingos institucijos sukuria 
interneto svetainę, skirtą draudimo 
produktams palyginti. Šiose interneto 
svetainėse teikiama informacija apie 
pagrindines draudimo produktų savybes ir 
visas sutarties sudarymo išlaidas. EDPPI 
parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus dėl informacijos apie 
draudimo produkto savybių atskleidimo, 
sutarties sudarymo išlaidų ir produktų 
palyginimo šioje svetainėje standartus. Ši 
svetainė finansuojama nepriklausomai 
nuo draudimo tarpininkų ir draudimo 
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įmonių ar susijusių įmonių įnašų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad būtų sukurta finansiškai nepriklausoma interneto svetainė, kuri 
tarnautų kaip informacijos ir draudimo produktų palyginimo platforma, siekiant skatinti 
skaidrumą. Šis pakeitimas grindžiamas Europos vartotojų organizacijų asociacijos 
pasiūlymu.

Pakeitimas 326
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, 
veiksmingos, objektyvios ir 
nepriklausomos skundų pateikimo ir žalos 
atlyginimo procedūros, leidžiančios 
draudimo tarpininkų ir klientų, taip pat 
draudimo įmonių ir klientų ginčus spręsti 
neteismine tvarka, tam tikrais atvejais 
pasinaudojant esančiomis institucijomis. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
visos draudimo įmonės ir draudimo 
tarpininkai dalyvautų neteisminio ginčų 
sprendimo procedūrose, kai įvykdomos 
šios sąlygos:

Išbraukta.

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;
b) senaties terminas, per kurį ginčą 
galima perduoti spręsti teismui, yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūra;
c) reikalavimo senaties terminas yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
procedūra;
d) procedūra nieko nekainuoja arba 
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kainuoja nedaug;
e) elektroninės priemonės nėra vienintelis 
būdas šalims dalyvauti procedūroje;
f) išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl 
situacijos skubos, galima imtis laikinųjų 
priemonių. 

Or. en

Pakeitimas 327
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, 
veiksmingos, objektyvios ir 
nepriklausomos skundų pateikimo ir žalos 
atlyginimo procedūros, leidžiančios 
draudimo tarpininkų ir klientų, taip pat 
draudimo įmonių ir klientų ginčus spręsti 
neteismine tvarka, tam tikrais atvejais 
pasinaudojant esančiomis institucijomis. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
visos draudimo įmonės ir draudimo 
tarpininkai dalyvautų neteisminio ginčų 
sprendimo procedūrose, kai įvykdomos 
šios sąlygos:

1. Pagal direktyvą dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo (Nr. XXX) ir 
reglamentą dėl vartotojų ginčų 
elektroninio sprendimo (Nr. XXX)
valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, veiksmingos, 
objektyvios ir nepriklausomos skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūros, 
leidžiančios draudimo tarpininkų ir klientų, 
taip pat draudimo įmonių ir klientų ginčus 
spręsti neteismine tvarka, tam tikrais 
atvejais pasinaudojant esančiomis 
institucijomis. Valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad visos draudimo įmonės ir 
draudimo tarpininkai dalyvautų 
neteisminio ginčų sprendimo procedūrose, 
kai įvykdomos šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo atveju Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB, nuostatos turėtų būti privalomos ir šiai direktyvai.
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Pakeitimas 328
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, 
veiksmingos, objektyvios ir 
nepriklausomos skundų pateikimo ir žalos 
atlyginimo procedūros, leidžiančios 
draudimo tarpininkų ir klientų, taip pat 
draudimo įmonių ir klientų ginčus spręsti 
neteismine tvarka, tam tikrais atvejais 
pasinaudojant esančiomis institucijomis.
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
visos draudimo įmonės ir draudimo 
tarpininkai dalyvautų neteisminio ginčų 
sprendimo procedūrose, kai įvykdomos 
šios sąlygos:

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, 
veiksmingos, objektyvios ir 
nepriklausomos skundų pateikimo ir žalos 
atlyginimo procedūros, leidžiančios 
draudimo tarpininkų ir klientų, taip pat 
draudimo įmonių ir klientų ginčus spręsti 
neteismine tvarka, tam tikrais atvejais 
pasinaudojant esančiomis institucijomis.
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
visos draudimo įmonės ir draudimo 
tarpininkai turėtų galimybę dalyvauti
neteisminio ginčų sprendimo procedūrose, 
kai įvykdomos šios sąlygos:

Or. pl

Pagrindimas

Įpareigojant draudimo įmones ir draudimo tarpininkus dalyvauti neteisminio ginčų 
sprendimo procedūrose būtų pažeidžiama įsisteigimo laisvė. Pagrindinė arbitražo prielaida 
yra tai, kad jis turėtų būti savanoriškas ir grindžiamas abiejų šalių sutikimu.

Pakeitimas 329
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Didžiojoje Britanijoje, Danijoje ir Norvegijoje (EEE) sprendimai yra privalomi sektoriaus 
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įmonėms, bet ne vartotojams, ir a punkte pateiktas pasiūlymas sumažintų nustatytas vartotojų 
teises tose šalyse.

Pakeitimas 330
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai, jei pateiktas aiškus prašymas, 
gali būti privalomi tarpininkui ir (arba) 
draudimo įmonei bei klientui;

Or. en

Pagrindimas

Ginčų alternatyvaus sprendimo privalumas yra tas, kad tarpininkui ir mažmeniniam klientui 
pateikiama laiką taupanti ir ekonomiška ginčų sprendimo sistema, kuri, be to, nuima naštą 
nuo įprastinių jurisdikcijų. Todėl tai turėtų nuspręsti dalyviai.

Pakeitimas 331
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai privalomi draudimo įmonei ar 
tarpininkui;

Or. en

Pakeitimas 332
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) senaties terminas, per kurį ginčą 
galima perduoti spręsti teismui, yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūra;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 333
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reikalavimo senaties terminas yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
procedūra;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 334
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) procedūra nieko nekainuoja arba 
kainuoja nedaug;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 335
Catherine Stihler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) elektroninės priemonės nėra vienintelis 
būdas šalims dalyvauti procedūroje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 336
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl 
situacijos skubos, galima imtis laikinųjų 
priemonių. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 337
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, veiksmingos, 
objektyvios ir nepriklausomos skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūros, 
leidžiančios draudimo tarpininkų ir 
klientų, taip pat draudimo įmonių ir 
klientų ginčus spręsti neteismine tvarka, 
tam tikrais atvejais pasinaudojant 
esančiomis institucijomis. Procedūros turi 
atitikti GAS srityje galiojančius ES teisės 
aktus.
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Jei klientas pradeda alternatyvaus ginčų 
sprendimo procedūrą, nustatytą 
nacionalinėje teisėje, prieš draudimo 
tarpininką ar draudimo įmonę dėl ginčo, 
susijusio su teisėmis ir pareigomis, 
nustatytomis pagal šios direktyvos 
nuostatas, reikalaujama, kad draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė 
dalyvautų toje procedūroje.
Šios direktyvos taikymo tikslais 
kompetentingos institucijos 
bendradarbiauja viena su kita ir su 
subjektais, atsakingais už pirmiau 
nurodytas neteisminių ginčų ir žalos 
atlyginimo procedūras, tiek, kiek 
leidžiama pagal galiojančias ES 
direktyvas ar reglamentus.

Or. en

Pakeitimas 338
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę draudimo tarpininkai 
informuotų vartotojus apie alternatyvaus 
ginčų sprendimo subjektų, kurių 
paslaugomis jie naudojasi ir kurie yra 
kompetentingi nagrinėti galimus tų 
subjektų ir vartotojų ginčus, pavadinimus, 
adresus ir interneto svetainių adresus. 
Draudimo tarpininkai, Sąjungoje 
užsiimantys internetine prekyba ir 
tarpvalstybine prekyba internetu, jei 
tikslinga, informuoja vartotojus apie GES 
platformą ir nurodo savo elektroninio 
pašto adresą. Ši informacija turėtų būti 
paprastai, tiesiogiai, aiškiai ir nuolat 
teikiama draudimo tarpininkų interneto 
svetainėse ir, jeigu pasiūlymas 
pateikiamas el. paštu arba kitu 
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elektroninėmis priemonėmis perduodamu 
tekstiniu pranešimu, – tame pranešime. 
Taip pat pateikiama elektroninė nuoroda į 
GES platformos pradžios tinklalapį. 
Draudimo tarpininkai taip pat informuoja 
vartotojus apie GES platformą, kai 
vartotojas pateikia skundą draudimo 
tarpininkui arba įmonės ombudsmenui. 

Or. en

Pakeitimas 339
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Jei klientas pradėjo alternatyvaus ginčų 
sprendimo procedūrą, nustatytą 
nacionalinėje teisėje, prieš draudimo 
tarpininką ar draudimo įmonę dėl ginčo, 
susijusio su teisėmis ir pareigomis, 
nustatytomis pagal šios direktyvos 
nuostatas, reikalaujama, kad draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė 
dalyvautų toje procedūroje.
Šios direktyvos taikymo tikslais 
kompetentingos institucijos 
bendradarbiauja viena su kita ir su 
subjektais, atsakingais už pirmiau 
nurodytas neteisminių ginčų ir žalos 
atlyginimo procedūras, tiek, kiek 
leidžiama pagal galiojančias ES 
direktyvas ar reglamentus. 

Or. en

Pakeitimas 340
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės ir tarpininkai 
naudotųsi tik registruotų draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų arba 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų asmenų, arba 4 straipsnyje 
nurodytus deklaravimo reikalavimus 
įvykdžiusių asmenų teikiamomis draudimo 
ir perdraudimo tarpininkavimo 
paslaugomis.

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės ir tarpininkai 
naudotųsi tik registruotų draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų arba 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų asmenų teikiamomis 
draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo.

Atitinkamos paslaugos yra draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo paslaugos, 
susijusios su rizika ir įsipareigojimais, 
esančiais ar prisiimtais už Sąjungos ribų.

Or. de

(Nurodyta 1 straipsnio 3 dalyje.)

Pagrindimas

Paaiškinimas. Draudimo tarpininkams turi būti suteikiama galimybė sudaryti tarptautinius 
bendradarbiavimo susitarimus, kad galėtų apdrausti tarptautiniu mastu veikiančius klientus.

Pakeitimas 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės ir tarpininkai 
naudotųsi tik registruotų draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų arba 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų asmenų, arba 4 straipsnyje 
nurodytus deklaravimo reikalavimus 
įvykdžiusių asmenų teikiamomis draudimo 
ir perdraudimo tarpininkavimo
paslaugomis.

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės ir tarpininkai 
naudotųsi tik registruotų draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų ir (arba) 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų 
teikiamomis draudimo ir perdraudimo 
tarpininkavimo.
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Or. en

Pagrindimas

4 straipsnis išbrauktas, todėl šio pakeitimo reikia, kad būtų išlaikytas teksto nuoseklumas.

Pakeitimas 342
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės ir tarpininkai 
naudotųsi tik registruotų draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų arba 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų asmenų, arba 4 straipsnyje 
nurodytus deklaravimo reikalavimus 
įvykdžiusių asmenų teikiamomis draudimo 
ir perdraudimo tarpininkavimo 
paslaugomis.

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės ir tarpininkai 
naudotųsi tik registruotų draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų arba 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų asmenų teikiamomis 
draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo 
paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 343
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės ir tarpininkai 
naudotųsi tik registruotų draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų arba 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų asmenų, arba 4 straipsnyje 
nurodytus deklaravimo reikalavimus 
įvykdžiusių asmenų teikiamomis draudimo 
ir perdraudimo tarpininkavimo 
paslaugomis.

Valstybės narės užtikrina, kad
naudodamiesi draudimo ar perdraudimo 
tarpininkų, įsisteigusių ES, paslaugomis, 
draudimo ir perdraudimo įmonės ir 
tarpininkai naudotųsi tik registruotų 
draudimo ir perdraudimo tarpininkų arba 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų, arba 4 
straipsnyje nurodytus deklaravimo 
reikalavimus įvykdžiusių asmenų 
teikiamomis draudimo ir perdraudimo 
tarpininkavimo paslaugomis.
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Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekstas turi būti pakeistas, kad Europos tarpininkams būtų galima vykdyti 
tarptautinę veiklą.

Pakeitimas 344
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
teikdamas draudimo tarpininkavimo 
paslaugas klientams arba jų naudai 
draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė 
veiktų garbingai, sąžiningai ir 
profesionaliai, vadovaudamiesi savo 
klientų interesais.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
teikdamas draudimo tarpininkavimo 
paslaugas klientams arba jų naudai 
draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė 
veiktų garbingai, sąžiningai ir 
profesionaliai, vadovaudamiesi savo 
klientų interesais.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas. 

Or. de
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Pakeitimas 346
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
teikdamas draudimo tarpininkavimo 
paslaugas klientams arba jų naudai 
draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė 
veiktų garbingai, sąžiningai ir 
profesionaliai, vadovaudamiesi savo 
klientų interesais.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
teikdamas draudimo tarpininkavimo 
paslaugas klientams arba jų naudai 
draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė 
visada veiktų garbingai, sąžiningai ir 
profesionaliai, vadovaudamiesi savo 
klientų interesais.

Or. en

Pakeitimas 347
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisijai pagal 33 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Tuose 
deleguotuosiuose aktuose patikslinami 1 
dalyje nustatyti reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomi deleguotieji teisės aktai leidžia patikslinti draudimo tarpininkų elgesio taisykles ir 
taip padidina reguliavimo efektyvumą.

Pakeitimas 348
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai draudimo įmonės kuria 
draudimo ir draudimo investicinius 
produktus, kuriuos jos parduoda 
profesionaliems ar mažmeniniams 
klientams, tie produktai būtų sukurti taip, 
kad atitiktų tam tikros kategorijos klientų 
pasirinktos tikslinės rinkos poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama skatinti tinkamus produktus ir juo FPRD II suderinama su DTD 2.

Pakeitimas 349
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės užtikrina, kad 
draudimo įmonės imtųsi pagrįstų veiksmų 
siekdamos užtikrinti, kad kiekvienas 
investicinis draudimo produktas būtų 
parduodamas ir platinamas tikslinės 
grupės klientams ir kad pardavimo tikslai 
ir vidaus premijų sistemos arba paskatos 
nepaskatintų parduoti arba platinti 
produkto netikslinės grupės klientams.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama skatinti tinkamus draudimo produktus ir juo DTD 2 suderinama su 
FPRD II.

Pakeitimas 350
Sven Giegold
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės, kuriančios draudimo 
investicinius produktus profesionaliems 
ar mažmeniniams klientams, teiktų 
trečiosios šalies tarpininkui informaciją 
apie numatomą šio produkto tikslinę 
rinką.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu DTD 2 suderinama su FPRD II.

Pakeitimas 351
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Valstybės narės užtikrina, kad 
draudimo įmonės naudojami darbuotojų, 
paskirtųjų atstovų ar kitų tarpininkų 
atlyginimo būdai nekenktų įmonės 
įsipareigojimui siekti didžiausios kliento 
naudos. Valstybės narės taip pat užtikrina, 
kad darbuotojų, kurie teikia konsultacijas 
dėl draudimo produktų, juos platina ar 
parduoda mažmeniniams klientams, 
atlyginimo sistemos nekenktų jų 
gebėjimui teikti objektyvias 
rekomendacijas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti DTD 2 su FPRD II.
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Pakeitimas 352
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visa informacija, įskaitant draudimo 
tarpininko arba draudimo įmonės 
rinkodaros pranešimus, adresuota 
esamiems ar galimiems klientams, yra 
teisinga, aiški ir neklaidinanti. Rinkodaros 
pranešimai yra aiškiai atpažįstami.

2. Visa informacija, įskaitant draudimo 
tarpininko arba draudimo įmonės 
rinkodaros pranešimus, adresuota 
esamiems ar galimiems klientams, yra 
teisinga, aiški ir neklaidinanti. Rinkodaros 
pranešimai visada turi būti aiškiai 
atpažįstami.

Or. en

Pakeitimas 353
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
draudimo įmonės atskleistų informaciją 
apie patenkintus klientų reikalavimus 
išmokėti draudimo išmoką. Todėl 
draudimo įmonės atskleidžia su kiekviena 
poliso rūšimi susijusią tokią informaciją: 
1) kiek pateiktų reikalavimų buvo 
apmokėta, 2) vidutinę išmokos sumą ir 3) 
kiek laiko vidutiniškai praeina nuo 
reikalavimo pateikimo iki išmokėjimo. 
Draudimo tarpininkai šią informaciją 
klientui turi suteikti prieš bet kokios 
draudimo sutarties sudarymą. EDPPI 
parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus dėl klientų 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
įvertinimo ir informacijos apie juos 
atskleidimo, kaip nurodyta šiame 
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straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Dažnai draudėjai skundžiasi, kad kai pateikia reikalavimą, pasirodo, kad jie yra apdrausti ne 
tiek, kiek jiems atrodė, kad išmoka yra kur kas mažesnė, nei tikėjosi, arba kad jie turi laukti 
daug ilgiau, nei tikėjosi. Jungtinėje Karalystėje nesenas mokėjimų apsaugos sistemos (angl. 
Payment Protection Scheme) skandalas buvo susijęs su draudimo liudijimais, kurie dažnai 
buvo parduodami be kliento sutikimo, o kai klientas pateikdavo reikalavimą išmokėti 
draudimo išmoką, dažnai paaiškėdavo, kad jiems nepriklauso to reikalauti. Todėl informacija 
apie galimą draudėjų reikalavimų išmokėti draudimo išmoką patenkinimą turėtų būti 
atskleista.

Pakeitimas 354
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Tarpininkai, pateikdami trumpą 
standartinį pranešimą, informuoja, kad 
prieš sudarydami draudimo sutartį 
patikrino, ar klientas dar nėra įsigijęs 
tinkamo produkto, kuris atitinka 
tarpininko iš pradžių nustatytus kliento 
poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama spręsti draudimo dubliavimo problemą. Šis pakeitimas grindžiamas 
Berlyno Humboldto universiteto profesoriaus H.-P. Schwintowskio pasiūlymu.

Pakeitimas 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prieš sudarydamas bet kokią draudimo 
sutartį draudimo tarpininkas (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) klientams 
atskleistų tokią informaciją:

a) prieš sudarydamas bet kokią draudimo 
sutartį arba jei daromas koks nors esminis 
duomenų, susijusių su tarpininku, 
pakeitimas po bet kokios draudimo 
sutarties sudarymo, draudimo tarpininkas 
(įskaitant priklausomus tarpininkus) 
klientams atskleistų tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Reikia skirti du atvejus: ten gali būti duomenų apie tarpininką ir taip pat draudimo sutarties 
duomenų pakeitimų. Draudimo tarpininkas taip pat turėtų pateikti informaciją klientui, jeigu 
keičiasi duomenys, susiję su tarpininku.

Pakeitimas 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ar ji teikia kokias nors konsultacijas apie 
parduodamus draudimo produktus;

ii) ar ji siūlo arba teikia kokias nors 
konsultacijas apie parduodamus draudimo 
produktus ir tokių konsultacijų pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 357
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ar jis teikia kokias nors konsultacijas 
apie parduodamus draudimo produktus;

ii) ar ir kokias konsultacijas apie 
parduodamus produktus ji teikia;
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Or. de

Pakeitimas 358
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ar ji teikia kokias nors konsultacijas apie 
parduodamus draudimo produktus;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 359
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) ar tarpininkas atstovauja klientui ar 
veikia draudimo įmonės vardu arba jos 
naudai;

v) ar tarpininkas, vykdydamas savo, kaip 
draudimo tarpininko veiklą, atstovauja 
klientui, ar veikia draudimo įmonės vardu 
arba jos naudai;

Or. de

Pakeitimas 360
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) ar draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė moka atlyginimą visiems 
savo darbuotojams arba pagal sutartį 
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dirbantiems darbuotojams, skiria atstovus 
ar kitus draudimo tarpininkus taip, kad 
tai netrukdo laikytis įsipareigojimo veikti 
atsižvelgiant į kliento interesus;

Or. en

Pakeitimas 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prieš sudarydama bet kokią draudimo 
sutartį draudimo įmonė klientams 
atskleistų tokią informaciją:

Išbraukta.

i) savo tapatybę, adresą ir tai, kad ji yra 
draudimo įmonė;
ii) ar ji teikia kokias nors konsultacijas 
apie parduodamus draudimo produktus;
iii) informaciją apie 12 straipsnyje 
nurodytas procedūras, kurios leidžia 
klientams ir kitiems suinteresuotiems 
asmenims pateikti skundus dėl draudimo 
įmonių veiksmų ir dėl 13 straipsnyje 
nurodytų skundų pateikimo ir žalos 
atlyginimo neteismine tvarka procedūrų;

Or. en

Pagrindimas

Pagal II mokumo direktyvos 183 ir 185 straipsnius reikalaujama, kad draudimo įmonės 
atskleistų tą pačią informaciją klientams.

Pakeitimas 362
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tarpininkai, pateikdami trumpą 
standartinį pranešimą, informuoja, ar 
naudoja kompiuterinę programą 
turimiems draudimo produktams ir jų 
ypatybėms, įmokoms ir susijusioms 
išlaidoms palyginti. Jei tarpininkas 
naudoja kokią nors kompiuterinę 
programą apžvalgai ir palyginimui, tai 
taip pat atskleidžiama pateikiant trumpą 
standartinį pranešimą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 363
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ar ji teikia kokias nors konsultacijas 
apie parduodamus draudimo produktus;

ii) ar ir kokias konsultacijas apie 
parduodamus produktus ji teikia;

Or. de

Pakeitimas 364
Jean-Paul Gauzès
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ar ji teikia kokias nors konsultacijas apie 
parduodamus draudimo produktus;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr


