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Grozījums Nr. 110
Olle Schmidt

Normatīvās rezolūcijas projekts
4.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2011. gada 5. jūlija normatīvo rezolūciju 
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas 
sistēmām (COM(2010)0371 – C7-
0174/2010 2010/0199(COD))- Schmidt 
ziņojums),

Or. en

Grozījums Nr. 111
Olle Schmidt

Normatīvās rezolūcijas projekts
4.b atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

- ņemot vērā tā 2012. gada 16. februāra 
nostāju par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par 
noguldījumu garantiju sistēmām 
(pārstrādāta redakcija),
_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0049

Or. en

Grozījums Nr. 112
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šā priekšlikuma galvenais mērķis un 
priekšmets ir saskaņot valstu noteikumus 
minētajās jomās, tāpēc priekšlikums būtu 
jābalsta uz LESD 53. panta 1. punktu un 
62. pantu. Direktīvas forma ir piemērota, 
lai īstenošanas noteikumus šīs direktīvas 
darbības jomās vajadzības gadījumā varētu 
pielāgot jebkādām konkrētā tirgus 
vajadzībām un katras dalībvalsts tiesību 
sistēmai. Ar šo direktīvu arī vajadzētu 
tiekties saskaņot valstu noteikumus par 
piekļuvi apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbībai, 
tostarp profesionālai prasību pārvaldībai 
un zaudējumu novērtēšanai, un tāpēc tās 
pamatā ir Līguma 53. panta 1. punkts. 
Turklāt šīs direktīvas pamatā ir arī Līguma 
62. pants, jo šīs nozares pakalpojumi tiek 
piedāvāti visā Savienībā.

(2) Šā priekšlikuma galvenais mērķis un 
priekšmets ir saskaņot valstu noteikumus 
minētajās jomās, tāpēc priekšlikums būtu 
jābalsta uz LESD 53. panta 1. punktu un 
62. pantu. Direktīvas forma ir piemērota, 
lai īstenošanas noteikumus šīs direktīvas 
darbības jomās vajadzības gadījumā varētu 
pielāgot jebkādām konkrētā tirgus 
vajadzībām un katras dalībvalsts tiesību 
sistēmai. Ar šo direktīvu arī vajadzētu 
tiekties saskaņot valstu noteikumus par 
piekļuvi apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbībai, 
un tāpēc tās pamatā ir Līguma 53. panta 
1. punkts. Turklāt šīs direktīvas pamatā ir 
arī Līguma 62. pants, jo šīs nozares 
pakalpojumi tiek piedāvāti visā Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Kompetentās iestādes jau kontrolē šo darbību, ja tā ir veikta apdrošinātāja vārdā. Šie 
uzņēmumi nav jāreglamentē atsevišķi. Nav nekāda pamata uzskatīt, ka šo uzņēmumu 
iekļaušanas direktīvas tvērumā izmaksas (izmaksas, kas jebkurā gadījumā būs jāsedz 
patērētājam) nodrošinās patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 113
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Apdrošināšanas pakalpojumus var 
izplatīt dažādas personas vai iestādes, 
piemēram, aģenti, brokeri un 
apdrošināšanas pakalpojumu operatori, 
apdrošināšanas sabiedrības, ceļojumu 
aģentūras un automobiļu nomas 

(4) Apdrošināšanas pakalpojumus var 
izplatīt dažādas personas vai iestādes, 
piemēram, aģenti, brokeri un 
apdrošināšanas pakalpojumu operatori. 
Vienlīdzīga attieksme pret operatoriem, kā 
arī klientu aizsardzība nosaka vajadzību šo 
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uzņēmumi. Vienlīdzīga attieksme pret 
operatoriem, kā arī klientu aizsardzība 
nosaka vajadzību šo direktīvu attiecināt uz 
visām minētajām personām un iestādēm.

direktīvu attiecināt uz visām minētajām 
personām un iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Apdrošināšanas pakalpojumus var 
izplatīt dažādas personas vai iestādes, 
piemēram, aģenti, brokeri un 
apdrošināšanas pakalpojumu operatori, 
apdrošināšanas sabiedrības, ceļojumu 
aģentūras un automobiļu nomas uzņēmumi. 
Vienlīdzīga attieksme pret operatoriem, kā 
arī klientu aizsardzība nosaka vajadzību šo 
direktīvu attiecināt uz visām minētajām 
personām un iestādēm.

(4) Apdrošināšanas pakalpojumus var 
izplatīt dažādas personas vai iestādes, 
piemēram, aģenti, brokeri un 
apdrošināšanas pakalpojumu operatori. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
operatoriem, kā arī klientu vienāda līmeņa
aizsardzību, šī direktīva ir jāattiecina uz 
visām minētajām personām un iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) lai nodrošinātu vienādu aizsardzības 
līmeni un salīdzināmus standartus 
patērētājiem, ir būtiski, lai šī direktīva 
starpniekiem nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un konkurenci 
neatkarīgi no tā, vai tos ir nolīgusi kāda 
apdrošināšanas sabiedrība vai tie ir 
patstāvīgi. Patērētājiem ir izdevīgi, lai 
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apdrošināšanas produktus piedāvātu 
dažādi kanāli un starpnieki, kas dažādos 
veidos sadarbojas ar apdrošināšanas 
sabiedrībām, ar nosacījumu, ka tie 
piemēro vienādus patērētāju aizsardzības 
noteikumus. Īstenojot šo direktīvu, 
dalībvalstīm ir jāņem vērā minētie 
aspekti;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Piemērojot Direktīvu 2002/92/EK, ir 
atklājies, ka vairākus noteikumus jāprecizē 
sīkāk, lai vienkāršotu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
veikšanu, un ka patērētāju aizsardzības 
labad minētās direktīvas darbības joma 
jāpaplašina, aptverot visu apdrošināšanas 
pakalpojumu tirdzniecību neatkarīgi no tā, 
vai to veic apdrošināšanas starpnieki vai 
apdrošināšanas sabiedrības. 
Apdrošināšanas sabiedrību, kas nodarbojas 
ar apdrošināšanas pakalpojumu tiešu 
tirdzniecību, pārdošanas, pēcpārdošanas 
un prasību procesi būtu jāiekļauj jaunās 
direktīvas darbības jomā ar līdzīgu 
pamatojumu kā apdrošināšanas aģentiem 
un brokeriem.

(5) Piemērojot Direktīvu 2002/92/EK, ir 
atklājies, ka vairākus noteikumus jāprecizē 
sīkāk, lai vienkāršotu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
veikšanu, un ka patērētāju aizsardzības 
labad minētās direktīvas darbības joma 
jāpaplašina, aptverot visu apdrošināšanas 
pakalpojumu tirdzniecību neatkarīgi no tā, 
vai to veic apdrošināšanas starpnieki vai 
apdrošināšanas sabiedrības. 
Apdrošināšanas sabiedrības, kas 
nodarbojas ar apdrošināšanas pakalpojumu 
tiešu tirdzniecību, no pārdošanas viedokļa 
būtu jāiekļauj jaunās direktīvas darbības 
jomā ar līdzīgu pamatojumu kā 
apdrošināšanas aģentiem un brokeriem.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai garantētu vienādu aizsardzības 
līmeni neatkarīgi no veida, kā patērētāji 
iegādājas apdrošināšanas pakalpojumu –
tieši no apdrošināšanas sabiedrības vai 
netieši no starpnieka –, direktīvas darbības 
jomā jāietver ne tikai apdrošināšanas 
sabiedrības, bet arī citi Etirgus dalībnieki, 
kuri pārdod apdrošināšanas pakalpojumus 
kā papildu pakalpojumus (piemēram, 
ceļojumu aģentūras un automobiļu 
nomas uzņēmumi, preču piegādātāji, kas 
neatbilst nosacījumiem par atbrīvojumu).

(6) Eiropas ieguldītājiem izvirzītās 
prasības attiecībā uz informācijas un 
pakalpojumu sniegšanu joprojām atšķiras 
atkarībā no produkta, izplatīšanas veida 
un valsts. Lai garantētu vienādu 
aizsardzības līmeni neatkarīgi no veida, kā 
patērētāji iegādājas apdrošināšanas 
pakalpojumu — tieši no apdrošināšanas 
sabiedrības vai netieši no starpnieka —, 
direktīvas darbības jomā jāietver ne tikai 
apdrošināšanas sabiedrības, bet arī citi 
tirgus dalībnieki, kuri pārdod 
apdrošināšanas pakalpojumus kā papildu 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai garantētu vienādu aizsardzības 
līmeni neatkarīgi no veida, kā patērētāji 
iegādājas apdrošināšanas pakalpojumu –
tieši no apdrošināšanas sabiedrības vai 
netieši no starpnieka –, direktīvas darbības 
jomā jāietver ne tikai apdrošināšanas 
sabiedrības, bet arī citi tirgus dalībnieki, 
kuri pārdod apdrošināšanas pakalpojumus 
kā papildu pakalpojumus (piemēram, 
ceļojumu aģentūras un automobiļu nomas 
uzņēmumi, preču piegādātāji, kas neatbilst 
nosacījumiem par atbrīvojumu).

(6) Lai patērētājiem garantētu vienādu 
aizsardzības līmeni neatkarīgi no veida, kā 
patērētāji iegādājas apdrošināšanas 
pakalpojumu — tieši no apdrošināšanas 
sabiedrības vai netieši no starpnieka —, 
direktīvas darbības jomā jāietver ne tikai 
apdrošināšanas sabiedrības, bet arī visi citi 
tirgus dalībnieki, kuri pārdod 
apdrošināšanas pakalpojumus kā papildu 
pakalpojumus (piemēram, ceļojumu 
aģentūras un automobiļu nomas uzņēmumi, 
preču piegādātāji, kas neatbilst 
nosacījumiem par atbrīvojumu).

Or. en
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Grozījums Nr. 119
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro personām, 
kuras sniedz palīdzību (klienta vai 
apdrošināšanas sabiedrības vārdā) 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
līguma pārvaldībā un izpildē, tostarp 
nodarbojas ar profesionālu prasību 
pārvaldību vai zaudējumu novērtēšanu, 
vai ekspertu veiktu apdrošināšanas 
atlīdzības aprēķinu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 120
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ir jānodrošina atklāta, pārredzama 
un konkurētspējīga finanšu tirgu darbība 
un augsts ieguldītāju aizsardzības līmenis.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Valstu tiesību aktos joprojām ir 
būtiskas atšķirības, kas iekšējā tirgū rada 

(8) Valstu tiesību aktos joprojām ir 
būtiskas atšķirības, kas iekšējā tirgū rada 
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šķēršļus apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku darbības 
sākšanai un veikšanai.

šķēršļus apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku darbības 
sākšanai un veikšanai; arī turpmāk ir 
jāstiprina iekšējais tirgus un jārada īstens 
Eiropas dzīvības un nedzīvības 
apdrošināšanas produktu un 
pakalpojumu iekšējais tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pašreizējie un nesenie satricinājumi 
finanšu tirgos pierādījuši, ka ir svarīgi 
nodrošināt patērētāju efektīvu aizsardzību 
visās finanšu nozarēs. Tāpēc ir lietderīgi 
stiprināt klientu uzticēšanos un veidot 
vienotāku apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatīšanas regulējumu, lai klientiem 
nodrošinātu atbilstošu aizsardzības līmenī 
visā Savienībā. Pasākumi klientu 
aizsardzībai būtu jāpielāgo katras klientu 
kategorijas (profesionāļu vai citu) 
īpašajām vajadzībām.

(9) Pašreizējie un nesenie satricinājumi 
finanšu tirgos pierādījuši, ka ir svarīgi 
nodrošināt patērētāju efektīvu aizsardzību 
visās finanšu nozarēs. Tāpēc ir lietderīgi 
stiprināt klientu uzticēšanos un veidot 
vienotāku apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatīšanas regulējumu, lai klientiem 
nodrošinātu atbilstošu aizsardzības līmenī 
visā Savienībā. Patlaban spēkā esošajā 
direktīvā paredzētais patērētāju 
aizsardzības līmenis būtu jāpalielina, lai 
samazinātu vajadzību pēc dažādām valstu 
normām. Ir būtiski ņemt vērā 
apdrošināšanas līgumu īpatnības 
salīdzinājumā ar ieguldījumu produktiem, 
kas reglamentēti FITD. Tāpēc 
apdrošināšanas līgumu, tostarp tā 
saucamo apdrošināšanas ieguldījumu 
produktu, izplatīšana, būtu jāreglamentē 
šajā direktīvā un būtu jāpadara atbilstīga 
FITD. Ir jāpalielina standartu minimums 
gan attiecībā uz izplatīšanas noteikumiem, 
gan vienlīdzīgas konkurences 
nosacījumiem, kas jāpiemēro attiecībā uz 
visiem standartizētiem apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem. Neprofesionālu 
klientu aizsardzības normām vajadzētu 
būt stingrākām par profesionāliem
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klientiem paredzētām normām.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem, kuri ir fiziskas personas, 
jābūt reģistrētiem tās dalībvalsts 
kompetentajā iestādē, kurā ir to pastāvīgā 
dzīvesvieta; tiem, kuri ir juridiskas 
personas, jābūt reģistrētiem tās dalībvalsts 
kompetentajā iestādē, kurā ir to juridiskā 
adrese (vai to galvenais birojs, ja saskaņā 
ar attiecīgās valsts tiesību aktiem tiem nav 
juridiskās adreses), ar nosacījumu, ka tie 
atbilst stingrām profesionālām prasībām 
attiecībā uz to kompetenci, nevainojamu 
reputāciju, profesionālās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas segumu un 
finansiālo stāvokli. Apdrošināšanas 
starpniekiem, kas jau ir reģistrēti 
dalībvalstī, nav jāprasa vēlreiz reģistrēties 
saskaņā ar šo direktīvu.

(15) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem, kuri ir fiziskas personas, 
vajadzētu būt reģistrētiem tās dalībvalsts 
kompetentajā iestādē, kurā ir to pastāvīgā 
dzīvesvieta, un tiem būtu jāreģistrējas 
uzņēmējā dalībvalstī, lai varētu izmantot 
brīvību veikt uzņēmējdarbību; tiem, kuri ir 
juridiskas personas, vajadzētu būt
reģistrētiem tās dalībvalsts kompetentajā 
iestādē, kurā ir to juridiskā adrese (vai to 
galvenais birojs, ja saskaņā ar attiecīgās 
valsts tiesību aktiem tiem nav juridiskās 
adreses), ar nosacījumu, ka tie atbilst 
stingrām profesionālām prasībām attiecībā 
uz to kompetenci, nevainojamu reputāciju, 
profesionālās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas segumu un finansiālo 
stāvokli. Apdrošināšanas starpniekiem, kas 
jau ir reģistrēti dalībvalstī, nevajadzētu 
jāprasa vēlreiz reģistrēties saskaņā ar šo 
direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Saskaņā ar savstarpējās atzīšanas 
principu un piederības dalībvalsts 
kontroles principu dalībvalstu 
kompetentās iestādes nedrīkstētu izsniegt 
atļauju vai tā būtu jāatceļ, ja tādi faktori 
kā ģeogrāfiskā izplatība vai faktiskā 
darbība skaidri norāda, ka 
apdrošināšanas sabiedrība ir izvēlējusies 
vienas dalībvalsts tiesību sistēmu, lai 
izvairītos no stingrākiem standartiem, kas 
ir spēkā citā dalībvalstī, kuras teritorijā tā 
plāno veikt vai veic lielāko daļu savas 
darbības. Apdrošināšanas starpniekam, 
kas ir juridiska persona, atļauja būtu 
jāizsniedz dalībvalstī, kurā ir tās juridiskā 
adrese. Apdrošināšanas starpniekam, kas 
nav juridiska persona, atļauja būtu 
jāizsniedz dalībvalstī, kurā ir tās galvenā 
mītne. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāpieprasa, lai apdrošināšanas starpnieka 
galvenā mītne vienmēr atrastos piederības 
dalībvalstī un pats starpnieks tajā arī 
faktiski darbotos.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem jāspēj izmantot Līgumā 
paredzēto uzņēmējdarbības veikšanas 
brīvību un pakalpojumu sniegšanas 
brīvību. Attiecīgi reģistrācijai vai 
deklarēšanai to piederības dalībvalstī būtu 
jānodrošina iespēja apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem veikt 
darbību citās dalībvalstīs saskaņā ar 

(16) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem jāspēj izmantot Līgumā 
paredzēto uzņēmējdarbības veikšanas 
brīvību un pakalpojumu sniegšanas 
brīvību. Attiecīgi reģistrācijai to piederības 
dalībvalstī būtu jānodrošina iespēja 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem veikt darbību citās 
dalībvalstīs saskaņā ar uzņēmējdarbības 
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uzņēmējdarbības brīvības un pakalpojumu 
sniegšanas brīvības principiem, ja starp 
kompetentajām iestādēm ir ievērota 
atbilstīga izziņošanas procedūra.

brīvības un pakalpojumu sniegšanas 
brīvības principiem, ja starp 
kompetentajām iestādēm ir ievērota 
atbilstīga izziņošanas procedūra.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Elena Băsescu

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Apdrošināšanas starpnieku nespēja 
brīvi veikt darbību visā Savienībā kavē 
apdrošināšanas vienotā tirgus pareizu 
darbību.

(21) Apdrošināšanas starpnieku nespēja 
brīvi veikt darbību visā Savienībā kavē 
apdrošināšanas vienotā tirgus pareizu 
darbību un negatīvi ietekmē patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Apdrošināšanas starpnieku nespēja 
brīvi veikt darbību visā Savienībā kavē 
apdrošināšanas vienotā tirgus pareizu 
darbību.

(21) Apdrošināšanas starpnieku nespēja 
brīvi veikt darbību visā Savienībā kavē 
apdrošināšanas vienotā tirgus pareizu 
darbību. Apdrošināšanas starpniecības 
direktīva ir svarīgs solis, palielinot 
patērētāju aizsardzības līmeni un tirgus 
integrāciju iekšējā tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir svarīgi garantēt to, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un tiešo apdrošinātāju 
darbinieku, kas iesaistīti apdrošināšanas 
polišu pārdošanā tās sagatavošanas gaitā, 
pārdošanas laikā un pēc tās, 
profesionālisms un kompetence ir augstā 
līmenī. Tāpēc starpnieka, tiešo 
apdrošinātāju darbinieku, automobiļu 
nomas uzņēmumu darbinieku un 
ceļojumu aģentu profesionālajām 
zināšanām, kā arī personu, kas veic 
prasību pārvaldību, zaudējumu 
novērtēšanu vai ekspertu veiktu 
apdrošināšanas atlīdzības aprēķinu,
profesionālajām zināšanām jāatbilst šo 
darbību sarežģītības līmenim. Būtu 
jānodrošina pastāvīga izglītošana.

(22) Ir svarīgi garantēt to, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un tiešo apdrošinātāju 
darbinieku, kas iesaistīti apdrošināšanas 
polišu pārdošanā tās sagatavošanas gaitā, 
pārdošanas laikā un pēc tās, 
profesionālisms un kompetence ir augstā 
līmenī. Tāpēc starpnieka un tiešo 
apdrošinātāju darbinieku profesionālajām 
zināšanām jāatbilst šo darbību sarežģītības 
līmenim. Būtu jānodrošina pastāvīga 
izglītošana.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir svarīgi garantēt to, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un tiešo apdrošinātāju 
darbinieku, kas iesaistīti apdrošināšanas 
polišu pārdošanā tās sagatavošanas gaitā, 
pārdošanas laikā un pēc tās, 
profesionālisms un kompetence ir augstā 
līmenī. Tāpēc starpnieka, tiešo 
apdrošinātāju darbinieku, automobiļu 

(22) Ir svarīgi garantēt to, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un tiešo apdrošinātāju 
darbinieku, kas iesaistīti apdrošināšanas 
polišu pārdošanā tās sagatavošanas gaitā, 
pārdošanas laikā un pēc tās, 
profesionālisms un kompetence ir augstā 
līmenī. Tāpēc starpnieka un tiešo 
apdrošinātāju darbinieku, automobiļu 
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nomas uzņēmumu darbinieku un ceļojumu 
aģentu profesionālajām zināšanām, kā arī 
personu, kas veic prasību pārvaldību, 
zaudējumu novērtēšanu vai ekspertu 
veiktu apdrošināšanas atlīdzības 
aprēķinu, profesionālajām zināšanām
jāatbilst šo darbību sarežģītības līmenim. 
Būtu jānodrošina pastāvīga izglītošana.

nomas uzņēmumu darbinieku un ceļojumu 
aģentu profesionālajām zināšanām jāatbilst 
šo darbību sarežģītības līmenim.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir svarīgi garantēt to, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un tiešo apdrošinātāju 
darbinieku, kas iesaistīti apdrošināšanas 
polišu pārdošanā tās sagatavošanas gaitā, 
pārdošanas laikā un pēc tās, 
profesionālisms un kompetence ir augstā 
līmenī. Tāpēc starpnieka, tiešo 
apdrošinātāju darbinieku, automobiļu 
nomas uzņēmumu darbinieku un ceļojumu 
aģentu profesionālajām zināšanām, kā arī 
personu, kas veic prasību pārvaldību, 
zaudējumu novērtēšanu vai ekspertu veiktu 
apdrošināšanas atlīdzības aprēķinu, 
profesionālajām zināšanām jāatbilst šo 
darbību sarežģītības līmenim. Būtu 
jānodrošina pastāvīga izglītošana.

(22) Ir svarīgi garantēt to, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un tiešo apdrošinātāju 
darbinieku, kas iesaistīti apdrošināšanas 
polišu pārdošanā tās sagatavošanas gaitā, 
pārdošanas laikā un pēc tās, 
profesionālisms un kompetence ir augstā 
līmenī. Tāpēc starpnieka, tiešo 
apdrošinātāju darbinieku, automobiļu 
nomas uzņēmumu darbinieku un ceļojumu 
aģentu profesionālajām zināšanām, kā arī 
personu, kas veic prasību pārvaldību, 
zaudējumu novērtēšanu vai ekspertu veiktu 
apdrošināšanas atlīdzības aprēķinu, 
profesionālajām zināšanām jāatbilst šo 
darbību sarežģītības līmenim. 
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem un tiešiem apdrošinātājiem 
vajadzētu saviem darbiniekiem paredzēt 
pietiekami daudz laika un līdzekļu, lai 
iegūtu šīs zināšanas un kompetenci un 
piemērotu tās, klientiem sniedzot 
pakalpojumus. 

Or. en
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Pamatojums

Darbiniekiem, kas izsniedz apdrošināšanas polises, jānodrošina pietiekams kvalifikāciju 
līmenis. Par nepārtrauktu apmācību un kompetences attīstību atbild uzņēmums. Komisijas 
priekšlikumā pārstrādāt FITD Eiropas Parlaments pieņēma līdzīgu formulējumu.

Grozījums Nr. 131
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir svarīgi garantēt to, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un tiešo apdrošinātāju 
darbinieku, kas iesaistīti apdrošināšanas 
polišu pārdošanā tās sagatavošanas gaitā, 
pārdošanas laikā un pēc tās, 
profesionālisms un kompetence ir augstā 
līmenī. Tāpēc starpnieka, tiešo 
apdrošinātāju darbinieku, automobiļu 
nomas uzņēmumu darbinieku un 
ceļojumu aģentu profesionālajām 
zināšanām, kā arī personu, kas veic 
prasību pārvaldību, zaudējumu 
novērtēšanu vai ekspertu veiktu 
apdrošināšanas atlīdzības aprēķinu, 
profesionālajām zināšanām jāatbilst šo 
darbību sarežģītības līmenim. Būtu 
jānodrošina pastāvīga izglītošana.

(22) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par viņu saņemto atlīdzību. 
Nepieciešams ieviest obligātu prasību 
Eiropas apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām sniegt 
informāciju par statusu. Šī informācija 
patērētājam būtu jāsniedz pirms līguma 
noslēgšanas. Tās uzdevums ir atspoguļot 
attiecības starp apdrošināšanas sabiedrību 
un starpnieku (ja tādas ir), kā arī atklāt 
starpnieku atlīdzības struktūru un saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Elena Băsescu

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir svarīgi garantēt to, ka (22) Ir svarīgi garantēt to, ka 
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apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un tiešo apdrošinātāju 
darbinieku, kas iesaistīti apdrošināšanas 
polišu pārdošanā tās sagatavošanas gaitā, 
pārdošanas laikā un pēc tās, 
profesionālisms un kompetence ir augstā 
līmenī. Tāpēc starpnieka, tiešo 
apdrošinātāju darbinieku, automobiļu 
nomas uzņēmumu darbinieku un ceļojumu 
aģentu profesionālajām zināšanām, kā arī 
personu, kas veic prasību pārvaldību, 
zaudējumu novērtēšanu vai ekspertu veiktu 
apdrošināšanas atlīdzības aprēķinu, 
profesionālajām zināšanām jāatbilst šo 
darbību sarežģītības līmenim. Būtu 
jānodrošina pastāvīga izglītošana.

apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un tiešo apdrošinātāju 
darbinieku, kas iesaistīti apdrošināšanas 
polišu pārdošanā tās sagatavošanas gaitā, 
pārdošanas laikā un pēc tās, 
profesionālisms un kompetence ir augstā 
līmenī. Tāpēc starpnieka, tiešo 
apdrošinātāju darbinieku, automobiļu 
nomas uzņēmumu darbinieku un ceļojumu 
aģentu profesionālajām zināšanām, kā arī 
personu, kas veic prasību pārvaldību, 
zaudējumu novērtēšanu vai ekspertu veiktu 
apdrošināšanas atlīdzības aprēķinu, 
profesionālajām zināšanām jāatbilst šo 
darbību sarežģītības līmenim. Būtu 
jānodrošina pastāvīga izglītošana un 
stažēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Dalībvalstis attiecībā uz tiem 
starpnieku darbiniekiem, kas konsultē par 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem 
vai tos pārdod, nodrošina, ka viņiem ir
pietiekams zināšanu līmenis un 
kompetence par piedāvātajiem 
produktiem. Tas ir sevišķi svarīgi, ņemot 
vērā ieguldījumu produktu struktūras 
pieaugošo sarežģītību un nepārtrauktās 
inovācijas. Ieguldījumu produkta iegāde 
ir saistīta ar risku, un ieguldītajiem jāspēj 
paļauties uz informāciju un sniegto 
novērtējumu kvalitāti. Turklāt 
darbiniekiem ir jāparedz pietiekami daudz 
laika un līdzekļu, lai viņi spētu klientiem 
sniegt visu būtisko informāciju par 
piedāvātajiem produktiem.
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Or. en

Pamatojums

Darbiniekiem, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus, jānodrošina pietiekams kvalifikāciju 
līmenis. Par nepārtrauktu apmācību un kompetences attīstību atbild uzņēmums. Komisijas 
priekšlikumā pārstrādāt FITD Eiropas Parlaments pieņēma līdzīgu formulējumu.

Grozījums Nr. 134
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīs ir vajadzīgas atbilstīgas 
un efektīvas ārpustiesas sūdzību un prasību 
procedūras, lai izšķirtu strīdus starp 
apdrošināšanas starpniekiem vai 
sabiedrībām un klientiem, attiecīgos 
gadījumos izmantojot pastāvošās 
procedūras. Efektīvām ārpustiesas sūdzību 
un prasību procedūrām jābūt pieejamām, 
lai risinātu strīdus starp apdrošināšanas 
sabiedrībām vai personām, kuras pārdod 
vai piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus, 
un klientiem par tiesībām un pienākumiem, 
kas noteikti ar šo direktīvu. Lai uzlabotu 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru 
efektivitāti, izskatot klientu iesniegtās 
sūdzības, šajā direktīvā vajadzētu noteikt, 
ka apdrošināšanas sabiedrībām vai 
personām, kuras pārdod vai piedāvā 
apdrošināšanas pakalpojumus, ir jāpiedalās 
strīdu izšķiršanas procedūrās, kuru 
rezultātā netiek pieņemts saistošs lēmums, 
ja šīs procedūras pret tām ir uzsākuši 
klienti un tās attiecas uz tiesībām un 
pienākumiem, kas noteikti ar šo direktīvu. 
Šādu ārpustiesas strīdu izšķiršanas 
procedūru mērķis būtu ātrāk un ar 
mazākām izmaksām izšķirt strīdus starp 
apdrošināšanas sabiedrībām vai personām, 
kuras pārdod vai piedāvā apdrošināšanas 
pakalpojumus, un klientiem, kā arī mazināt 

(28) Dalībvalstīs ir vajadzīgas atbilstīgas 
un efektīvas ārpustiesas sūdzību un prasību 
procedūras, lai izšķirtu strīdus starp 
apdrošināšanas starpniekiem vai
sabiedrībām un klientiem, attiecīgos 
gadījumos izmantojot pastāvošās 
procedūras. Efektīvām ārpustiesas sūdzību 
un prasību procedūrām jābūt pieejamām, 
lai risinātu strīdus starp apdrošināšanas 
sabiedrībām vai personām, kuras pārdod 
vai piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus, 
un klientiem par tiesībām un pienākumiem, 
kas noteikti ar šo direktīvu. Izvēloties 
alternatīvas strīdu izšķiršanas risinājumu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
normām, ar kurām reglamentē patērētāju 
strīdu alternatīvo izšķiršanu un groza 
Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 
2009/22/EK, vajadzētu būt saistošām arī 
attiecībā uz šo direktīvu. Lai uzlabotu 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru 
efektivitāti, izskatot klientu iesniegtās 
sūdzības, šajā direktīvā vajadzētu noteikt, 
ka apdrošināšanas sabiedrībām vai 
personām, kuras pārdod vai piedāvā 
apdrošināšanas pakalpojumus, ir jāpiedalās 
strīdu izšķiršanas procedūrās un ka 
lēmumi pēc konkrēta lūguma var 
starpniekam un klientam kļūt saistoši, ja 
šīs procedūras pret šīm sabiedrībām ir 
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tiesu sistēmas noslogotību. Tomēr 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūrām 
nevajadzētu skart šādās procedūrās 
iesaistīto pušu tiesības iesniegt prasību 
izskatīšanai tiesās.

uzsākuši klienti un tās attiecas uz tiesībām 
un pienākumiem, kas noteikti ar šo 
direktīvu. Šādu ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas procedūru mērķis būtu ātrāk un 
ar mazākām izmaksām izšķirt strīdus starp 
apdrošināšanas sabiedrībām vai personām, 
kuras pārdod vai piedāvā apdrošināšanas 
pakalpojumus, un klientiem, kā arī mazināt 
tiesu sistēmas noslogotību. 

Neierobežojot klientu tiesības iesniegt 
prasību izskatīšanai tiesās, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka ADR 
struktūras, kuras risina šajā direktīvā 
minētos strīdus, sadarbotos, 
risinot pārrobežu strīdus. Dalībvalstīm būtu 
jāmudina ADR struktūras, kuras risina 
šādus strīdus, kļūt par FIN-NET daļu.

Neierobežojot klientu tiesības iesniegt 
prasību izskatīšanai tiesās, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka ADR 
struktūras, kuras risina šajā direktīvā 
minētos strīdus, sadarbotos, 
risinot pārrobežu strīdus. Dalībvalstīm būtu 
jāmudina ADR struktūras, kuras risina 
šādus strīdus, kļūt par FIN-NET daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīs ir vajadzīgas atbilstīgas 
un efektīvas ārpustiesas sūdzību un prasību 
procedūras, lai izšķirtu strīdus starp 
apdrošināšanas starpniekiem vai 
sabiedrībām un klientiem, attiecīgos 
gadījumos izmantojot pastāvošās 
procedūras. Efektīvām ārpustiesas sūdzību 
un prasību procedūrām jābūt pieejamām, 
lai risinātu strīdus starp apdrošināšanas 
sabiedrībām vai personām, kuras pārdod 
vai piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus, 
un klientiem par tiesībām un pienākumiem, 
kas noteikti ar šo direktīvu. Lai uzlabotu 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru 
efektivitāti, izskatot klientu iesniegtās 
sūdzības, šajā direktīvā vajadzētu noteikt, 
ka apdrošināšanas sabiedrībām vai 

(28) Dalībvalstīs ir vajadzīgas atbilstīgas 
un efektīvas ārpustiesas sūdzību un prasību 
procedūras, lai izšķirtu strīdus starp 
apdrošināšanas starpniekiem vai 
sabiedrībām un klientiem, attiecīgos 
gadījumos izmantojot pastāvošās 
procedūras. Efektīvām ārpustiesas sūdzību 
un prasību procedūrām jābūt pieejamām, 
lai risinātu strīdus starp apdrošināšanas 
sabiedrībām vai personām, kuras pārdod 
vai piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus, 
un klientiem par tiesībām un pienākumiem, 
kas noteikti ar šo direktīvu. Lai uzlabotu 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru 
efektivitāti, izskatot klientu iesniegtās 
sūdzības, šajā direktīvā vajadzētu noteikt, 
ka apdrošināšanas sabiedrībām vai 
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personām, kuras pārdod vai piedāvā 
apdrošināšanas pakalpojumus, ir jāpiedalās 
strīdu izšķiršanas procedūrās, kuru 
rezultātā netiek pieņemts saistošs lēmums, 
ja šīs procedūras pret tām ir uzsākuši 
klienti un tās attiecas uz tiesībām un 
pienākumiem, kas noteikti ar šo direktīvu. 
Šādu ārpustiesas strīdu izšķiršanas 
procedūru mērķis būtu ātrāk un ar 
mazākām izmaksām izšķirt strīdus starp 
apdrošināšanas sabiedrībām vai personām,
kuras pārdod vai piedāvā apdrošināšanas 
pakalpojumus, un klientiem, kā arī mazināt 
tiesu sistēmas noslogotību. Tomēr 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūrām 
nevajadzētu skart šādās procedūrās 
iesaistīto pušu tiesības iesniegt prasību 
izskatīšanai tiesās. 

personām, kuras pārdod vai piedāvā 
apdrošināšanas pakalpojumus, ir jāpiedalās 
strīdu izšķiršanas procedūrās, ja šīs 
procedūras pret tām ir uzsākuši klienti un 
tās attiecas uz tiesībām un pienākumiem, 
kas noteikti ar šo direktīvu. Šādu 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru 
mērķis būtu ātrāk un ar mazākām 
izmaksām izšķirt strīdus starp 
apdrošināšanas sabiedrībām vai personām, 
kuras pārdod vai piedāvā apdrošināšanas 
pakalpojumus, un klientiem, kā arī mazināt 
tiesu sistēmas noslogotību.

Neierobežojot klientu tiesības iesniegt 
prasību izskatīšanai tiesās, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka ADR 
struktūras, kuras risina šajā direktīvā 
minētos strīdus, sadarbotos, 
risinot pārrobežu strīdus. Dalībvalstīm būtu 
jāmudina ADR struktūras, kuras risina 
šādus strīdus, kļūt par FIN-NET daļu.

Neierobežojot klientu tiesības iesniegt 
prasību izskatīšanai tiesās, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka ADR 
struktūras, kuras risina šajā direktīvā 
minētos strīdus, sadarbotos, 
risinot pārrobežu strīdus. Dalībvalstīm būtu 
jāmudina ADR struktūras, kuras risina 
šādus strīdus, kļūt par FIN-NET daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīs ir vajadzīgas atbilstīgas 
un efektīvas ārpustiesas sūdzību un prasību 
procedūras, lai izšķirtu strīdus starp 
apdrošināšanas starpniekiem vai 
sabiedrībām un klientiem, attiecīgos 
gadījumos izmantojot pastāvošās 
procedūras. Efektīvām ārpustiesas sūdzību 
un prasību procedūrām jābūt pieejamām, 

(28) Dalībvalstīs ir vajadzīgas atbilstīgas 
un efektīvas ārpustiesas sūdzību un prasību 
procedūras, lai izšķirtu strīdus starp 
apdrošināšanas starpniekiem un klientiem, 
attiecīgos gadījumos izmantojot pastāvošās 
procedūras. Efektīvām ārpustiesas sūdzību 
un prasību procedūrām jābūt pieejamām, 
lai risinātu strīdus starp personām, kuras 
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lai risinātu strīdus starp apdrošināšanas 
sabiedrībām vai personām, kuras pārdod 
vai piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus, 
un klientiem par tiesībām un pienākumiem, 
kas noteikti ar šo direktīvu. Lai uzlabotu 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru 
efektivitāti, izskatot klientu iesniegtās 
sūdzības, šajā direktīvā vajadzētu noteikt, 
ka apdrošināšanas sabiedrībām vai 
personām, kuras pārdod vai piedāvā 
apdrošināšanas pakalpojumus, ir jāpiedalās 
strīdu izšķiršanas procedūrās, kuru 
rezultātā netiek pieņemts saistošs lēmums, 
ja šīs procedūras pret tām ir uzsākuši 
klienti un tās attiecas uz tiesībām un 
pienākumiem, kas noteikti ar šo direktīvu. 
Šādu ārpustiesas strīdu izšķiršanas 
procedūru mērķis būtu ātrāk un ar 
mazākām izmaksām izšķirt strīdus starp 
personām, kuras pārdod vai piedāvā 
apdrošināšanas pakalpojumus, un 
klientiem, kā arī mazināt tiesu sistēmas 
noslogotību. Tomēr ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas procedūrām nevajadzētu skart 
šādās procedūrās iesaistīto pušu tiesības 
iesniegt prasību izskatīšanai tiesās.

pārdod vai piedāvā apdrošināšanas 
pakalpojumus, un klientiem par tiesībām 
un pienākumiem, kas noteikti ar šo 
direktīvu. Lai uzlabotu ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas procedūru efektivitāti, izskatot 
klientu iesniegtās sūdzības, šajā direktīvā 
vajadzētu noteikt, ka personām, kuras 
pārdod vai piedāvā apdrošināšanas 
pakalpojumus, ir jāpiedalās strīdu 
izšķiršanas procedūrās, kuru rezultātā 
netiek pieņemts saistošs lēmums, ja šīs 
procedūras pret tām ir uzsākuši klienti un 
tās attiecas uz tiesībām un pienākumiem, 
kas noteikti ar šo direktīvu. Šādu 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru 
mērķis būtu ātrāk un ar mazākām 
izmaksām izšķirt strīdus starp personām, 
kuras pārdod vai piedāvā apdrošināšanas 
pakalpojumus, un klientiem, kā arī mazināt 
tiesu sistēmas noslogotību. Tomēr 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūrām 
nevajadzētu skart šādās procedūrās 
iesaistīto pušu tiesības iesniegt prasību 
izskatīšanai tiesās.

Neierobežojot klientu tiesības iesniegt 
prasību izskatīšanai tiesās, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka ADR 
struktūras, kuras risina šajā direktīvā 
minētos strīdus, sadarbotos, 
risinot pārrobežu strīdus. Dalībvalstīm būtu 
jāmudina ADR struktūras, kuras risina 
šādus strīdus, kļūt par FIN-NET daļu.

Neierobežojot klientu tiesības iesniegt 
prasību izskatīšanai tiesās, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka ADR 
struktūras, kuras risina šajā direktīvā 
minētos strīdus, sadarbotos, 
risinot pārrobežu strīdus. Dalībvalstīm būtu 
jāmudina ADR struktūras, kuras risina 
šādus strīdus, kļūt par FIN-NET daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīs ir vajadzīgas atbilstīgas 
un efektīvas ārpustiesas sūdzību un prasību 
procedūras, lai izšķirtu strīdus starp 
apdrošināšanas starpniekiem vai 
sabiedrībām un klientiem, attiecīgos 
gadījumos izmantojot pastāvošās 
procedūras. Efektīvām ārpustiesas sūdzību 
un prasību procedūrām jābūt pieejamām, 
lai risinātu strīdus starp apdrošināšanas 
sabiedrībām vai personām, kuras pārdod 
vai piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus, 
un klientiem par tiesībām un pienākumiem, 
kas noteikti ar šo direktīvu. Lai uzlabotu 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru 
efektivitāti, izskatot klientu iesniegtās 
sūdzības, šajā direktīvā vajadzētu noteikt, 
ka apdrošināšanas sabiedrībām vai 
personām, kuras pārdod vai piedāvā 
apdrošināšanas pakalpojumus, ir jāpiedalās 
strīdu izšķiršanas procedūrās, kuru 
rezultātā netiek pieņemts saistošs lēmums, 
ja šīs procedūras pret tām ir uzsākuši 
klienti un tās attiecas uz tiesībām un 
pienākumiem, kas noteikti ar šo direktīvu. 
Šādu ārpustiesas strīdu izšķiršanas 
procedūru mērķis būtu ātrāk un ar 
mazākām izmaksām izšķirt strīdus starp 
apdrošināšanas sabiedrībām vai personām, 
kuras pārdod vai piedāvā apdrošināšanas 
pakalpojumus, un klientiem, kā arī mazināt 
tiesu sistēmas noslogotību. Tomēr 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūrām 
nevajadzētu skart šādās procedūrās 
iesaistīto pušu tiesības iesniegt prasību 
izskatīšanai tiesās.

(28) Dalībvalstīs ir vajadzīgas atbilstīgas 
un ekonomiskas ārpustiesas sūdzību un 
prasību procedūras, lai izšķirtu strīdus starp 
apdrošināšanas starpniekiem vai 
sabiedrībām un klientiem, attiecīgos 
gadījumos izmantojot pastāvošās 
procedūras. Efektīvām ārpustiesas sūdzību 
un prasību procedūrām jābūt pieejamām, 
lai risinātu strīdus starp apdrošināšanas 
sabiedrībām vai personām, kuras pārdod 
vai piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus, 
un klientiem par tiesībām un pienākumiem, 
kas noteikti ar šo direktīvu. Lai uzlabotu 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru 
efektivitāti, izskatot klientu iesniegtās 
sūdzības, šajā direktīvā vajadzētu noteikt, 
ka apdrošināšanas sabiedrībām vai 
personām, kuras pārdod vai piedāvā 
apdrošināšanas pakalpojumus, ir jāpiedalās 
strīdu izšķiršanas procedūrās, ja šīs 
procedūras pret tām ir uzsākuši klienti un 
tās attiecas uz tiesībām un pienākumiem, 
kas noteikti ar šo direktīvu. Šādu 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru 
mērķis būtu nodrošināt konstruktīvu 
saziņu, ātrāk un ar mazākām izmaksām 
izšķirt strīdus starp apdrošināšanas 
sabiedrībām vai personām, kuras pārdod 
vai piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus, 
un klientiem, kā arī mazināt tiesu sistēmas 
noslogotību. Tomēr ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas procedūrām nevajadzētu aizstāt
šādās procedūrās iesaistīto pušu tiesības 
iesniegt prasību izskatīšanai tiesās.

Neierobežojot klientu tiesības iesniegt 
prasību izskatīšanai tiesās, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka ADR 
struktūras, kuras risina šajā direktīvā 
minētos strīdus, sadarbotos, 
risinot pārrobežu strīdus. Dalībvalstīm būtu 
jāmudina ADR struktūras, kuras risina 
šādus strīdus, kļūt par FIN-NET daļu.

Neierobežojot klientu tiesības iesniegt 
prasību izskatīšanai tiesās, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka ADR 
struktūras, kuras risina šajā direktīvā 
minētos strīdus, sadarbotos, 
risinot pārrobežu strīdus. Dalībvalstīm būtu 
jāmudina ADR struktūras, kuras risina 
šādus strīdus, kļūt par FIN-NET daļu.
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Or. en

Grozījums Nr. 138
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Paplašinoties to darbību tvērumam, 
kuras vienlaikus veic daudzi 
apdrošināšanas starpnieki un sabiedrības, ir 
palielinājusies interešu konfliktu 
iespējamība starp šīm dažādajām darbībām 
un klientu interesēm. Tādēļ dalībvalstīm 
jāparedz noteikumi, ar ko nodrošina, ka 
šādiem konfliktiem nav nelabvēlīgas 
ietekmes uz klientu interesēm.

(29) Paplašinoties to darbību tvērumam, 
kuras vienlaikus veic daudzi 
apdrošināšanas starpnieki un sabiedrības, ir 
palielinājusies interešu konfliktu 
iespējamība starp šīm dažādajām darbībām 
un klientu interesēm. Tādēļ dalībvalstīm 
jāparedz noteikumi, ar ko nodrošina, ka 
klientu intereses ir ievērotas.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai panāktu atbilstību 2. Finanšu instrumentu tirgus direktīvai.

Grozījums Nr. 139
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Paplašinoties to darbību tvērumam, 
kuras vienlaikus veic daudzi 
apdrošināšanas starpnieki un sabiedrības, ir 
palielinājusies interešu konfliktu 
iespējamība starp šīm dažādajām darbībām 
un klientu interesēm. Tādēļ dalībvalstīm 
jāparedz noteikumi, ar ko nodrošina, ka 
šādiem konfliktiem nav nelabvēlīgas 
ietekmes uz klientu interesēm.

(29) Paplašinoties to darbību tvērumam, 
kuras vienlaikus veic daudzi 
apdrošināšanas starpnieki un sabiedrības, ir 
palielinājusies interešu konfliktu 
iespējamība starp šīm dažādajām darbībām 
un klientu interesēm. Patērētāji ne 
vienmēr ir informēti par interešu 
konfliktu, kurā atrodas apdrošināšanas 
starpnieks, ja komisijas maksu tai maksā 
trešā puse. Tādēļ dalībvalstīm jāparedz 
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noteikumi, ar ko nodrošina, ka šādiem 
konfliktiem nav nelabvēlīgas ietekmes uz 
klientu interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Elena Băsescu

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Paplašinoties to darbību tvērumam, 
kuras vienlaikus veic daudzi 
apdrošināšanas starpnieki un sabiedrības, ir 
palielinājusies interešu konfliktu 
iespējamība starp šīm dažādajām darbībām 
un klientu interesēm. Tādēļ dalībvalstīm 
jāparedz noteikumi, ar ko nodrošina, ka 
šādiem konfliktiem nav nelabvēlīgas 
ietekmes uz klientu interesēm.

(29) Paplašinoties to darbību tvērumam, 
kuras vienlaikus veic daudzi 
apdrošināšanas starpnieki un sabiedrības, ir 
palielinājusies interešu konfliktu 
iespējamība starp šīm dažādajām darbībām 
un klientu interesēm. Tādēļ dalībvalstīm 
jāparedz noteikumi, ar ko nodrošina, ka 
šādiem konfliktiem nav nelabvēlīgas 
ietekmes uz klientu interesēm un ka 
apdrošināšanas tirgi ir ekonomiski un 
efektīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību. Nepieciešams 
ieviest obligātu prasību Eiropas 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 

(30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību. Nepieciešams 
ieviest obligātu prasību Eiropas 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 



PE504.392v01-00 24/150 AM\926837LV.doc

LV

jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir atspoguļot attiecības starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku atlīdzības 
struktūru un saturu.

jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir padarīt pārredzamākas gan 
attiecības starp apdrošināšanas sabiedrību 
un starpnieku (ja tādas ir), gan starpnieku 
atlīdzības struktūru un saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību. Nepieciešams 
ieviest obligātu prasību Eiropas 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 
jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir atspoguļot attiecības starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku atlīdzības 
struktūru un saturu.

(30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību. Nepieciešams 
ieviest prasību Eiropas apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām par statusa izpaušanu pēc 
pieprasījuma. Šī informācija patērētājam 
būtu jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. 
Tās uzdevums ir atspoguļot attiecības starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku atlīdzības 
struktūru un saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību. Nepieciešams 

(30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību. Steidzami
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ieviest obligātu prasību Eiropas 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 
jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir atspoguļot attiecības starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku atlīdzības 
struktūru un saturu.

nepieciešams ieviest obligātu prasību 
Eiropas apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 
jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir sekmēt lielākas 
pārredzamības nodrošināšanu no klienta 
viedokļa gan attiecībās starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), gan nosakot starpnieku atlīdzības 
struktūru un saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību. Nepieciešams 
ieviest obligātu prasību Eiropas 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 
jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir atspoguļot attiecības starp
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku atlīdzības 
struktūru un saturu.

(30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību. Nepieciešams 
ieviest obligātu prasību Eiropas 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 
jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir atspoguļot attiecības starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku atlīdzības 
struktūru, saturu un raksturu.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Louis Michel

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību. Nepieciešams 
ieviest obligātu prasību Eiropas 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 
jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir atspoguļot attiecības starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku atlīdzības 
struktūru un saturu.

(30) Patērētājiem būtu jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību veidu. 
Nepieciešams ieviest obligātu prasību 
Eiropas apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 
jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir atspoguļot attiecības starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku atlīdzības 
veidu.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību. Nepieciešams 
ieviest obligātu prasību Eiropas 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 
jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir atspoguļot attiecības starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku atlīdzības 
struktūru un saturu.

(30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību. Nepieciešams 
ieviest obligātu prasību Eiropas 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 
jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir atspoguļot attiecības starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku atlīdzības 
struktūru un saturu un tās iespējamo 
ietekmi uz apdrošināšanas kopējām 
izmaksām.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, lai panāktu atbilstību otrās Finanšu instrumentu tirgus direktīvas 
minētajām pārrredzamības prasībām.

Grozījums Nr. 147
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja interešu 
konfliktus, jānodrošina pietiekama 
atklātība par apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatītāju atlīdzību. Attiecīgi, pārdodot 
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, 
starpniekam un apdrošināšanas starpnieka 
vai apdrošināšanas sabiedrības 
darbiniekam būtu jāuzliek pienākums 
pirms pārdošanas informēt pircēju par savu 
atlīdzību. Iegādājoties citus 
apdrošināšanas pakalpojumus, klients 
jāinformē par klienta tiesībām pieprasīt 
šādu informāciju, kas klientam jāsniedz 
pēc pieprasījuma, un attiecībā uz šo 
prasību ir 5 gadu pārejas periods.

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja interešu 
konfliktus, jānodrošina pietiekama 
atklātība par apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatītāju atlīdzību. Starpniekam un 
apdrošināšanas starpnieka vai 
apdrošināšanas sabiedrības darbiniekam 
būtu jāuzliek pienākums pirms pārdošanas 
informēt pircēju par savas atlīdzības veidu 
un apmēru.

Or. de

Grozījums Nr. 148
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja interešu 
konfliktus, jānodrošina pietiekama 

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja interešu 
konfliktus, jānodrošina pietiekama 
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atklātība par apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatītāju atlīdzību. Attiecīgi, pārdodot 
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, 
starpniekam un apdrošināšanas starpnieka 
vai apdrošināšanas sabiedrības 
darbiniekam būtu jāuzliek pienākums 
pirms pārdošanas informēt pircēju par savu 
atlīdzību. Iegādājoties citus 
apdrošināšanas pakalpojumus, klients 
jāinformē par klienta tiesībām pieprasīt 
šādu informāciju, kas klientam jāsniedz 
pēc pieprasījuma, un attiecībā uz šo 
prasību ir 5 gadu pārejas periods.

atklātība par apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatītāju atlīdzību. Attiecīgi, pārdodot 
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, 
starpniekam un apdrošināšanas starpnieka 
vai apdrošināšanas sabiedrības 
darbiniekam būtu jāuzliek pienākums 
pirms pārdošanas informēt pircēju par savu 
atlīdzību, un pieprasītā informācija 
vienmēr būtu jāsniedz bez maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja interešu 
konfliktus, jānodrošina pietiekama 
atklātība par apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatītāju atlīdzību. Attiecīgi, pārdodot 
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, 
starpniekam un apdrošināšanas starpnieka 
vai apdrošināšanas sabiedrības 
darbiniekam būtu jāuzliek pienākums 
pirms pārdošanas informēt pircēju par savu 
atlīdzību. Iegādājoties citus apdrošināšanas 
pakalpojumus, klients jāinformē par 
klienta tiesībām pieprasīt šādu 
informāciju, kas klientam jāsniedz pēc 
pieprasījuma, un attiecībā uz šo prasību ir
5 gadu pārejas periods.

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja interešu 
konfliktus, jānodrošina pietiekama 
atklātība par apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatītāju atlīdzību. Attiecīgi, pārdodot 
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, 
starpniekam un apdrošināšanas starpnieka 
vai apdrošināšanas sabiedrības 
darbiniekam būtu jāuzliek pienākums 
pirms pārdošanas informēt pircēju par savu 
atlīdzību. Iegādājoties citus apdrošināšanas 
pakalpojumus, attiecībā uz kuriem ir 
jāievēro 5 gadu pārejas periods, tiek 
piemēroti tie paši noteikumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 150
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja interešu 
konfliktus, jānodrošina pietiekama 
atklātība par apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatītāju atlīdzību. Attiecīgi, pārdodot 
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, 
starpniekam un apdrošināšanas starpnieka 
vai apdrošināšanas sabiedrības 
darbiniekam būtu jāuzliek pienākums 
pirms pārdošanas informēt pircēju par savu 
atlīdzību. Iegādājoties citus apdrošināšanas 
pakalpojumus, klients jāinformē par klienta 
tiesībām pieprasīt šādu informāciju, kas 
klientam jāsniedz pēc pieprasījuma, un 
attiecībā uz šo prasību ir 5 gadu pārejas 
periods.

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja interešu 
konfliktus, jānodrošina pilnīga atklātība 
par apdrošināšanas pakalpojumu izplatītāju 
atlīdzību. Lai patērētāji varētu uzticēties 
starpniekam, viņiem ir jābūt informācijai 
par visām iespējamām starpnieka saitēm 
ar trešo pusi un par visiem finanšu 
stimuliem — arī tad, ja patērētājs konkrēti 
nepieprasa šādu informāciju. Attiecīgi, 
pārdodot visu veidu apdrošināšanas 
ieguldījumu produktus, starpniekam un 
apdrošināšanas starpnieka vai 
apdrošināšanas sabiedrības darbiniekam 
būtu jāuzliek pienākums pirms pārdošanas 
informēt pircēju par savu atlīdzību. 
Iegādājoties citus apdrošināšanas 
pakalpojumus, klients jāinformē par klienta 
tiesībām pieprasīt šādu informāciju, kas 
klientam jāsniedz pēc pieprasījuma, un 
attiecībā uz šo prasību ir 3 gadu pārejas 
periods.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja interešu 
konfliktus, jānodrošina pietiekama 
atklātība par apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatītāju atlīdzību. Attiecīgi, pārdodot 

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja interešu 
konfliktus, jānodrošina pietiekama 
atklātība par apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatītāju atlīdzību. Attiecīgi, pārdodot 
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dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, 
starpniekam un apdrošināšanas starpnieka 
vai apdrošināšanas sabiedrības 
darbiniekam būtu jāuzliek pienākums 
pirms pārdošanas informēt pircēju par savu 
atlīdzību. Iegādājoties citus apdrošināšanas 
pakalpojumus, klients jāinformē par klienta 
tiesībām pieprasīt šādu informāciju, kas
klientam jāsniedz pēc pieprasījuma, un 
attiecībā uz šo prasību ir 5 gadu pārejas 
periods.

dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, 
starpniekam un apdrošināšanas starpnieka 
vai apdrošināšanas sabiedrības 
darbiniekam būtu jāuzliek pienākums 
pirms pārdošanas informēt pircēju par savu 
atlīdzību. Iegādājoties citus apdrošināšanas 
pakalpojumus, klients jāinformē par klienta 
tiesībām pieprasīt šādu informāciju, kas 
viņam pienākas.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja interešu 
konfliktus, jānodrošina pietiekama 
atklātība par apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatītāju atlīdzību. Attiecīgi, pārdodot 
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, 
starpniekam un apdrošināšanas starpnieka 
vai apdrošināšanas sabiedrības 
darbiniekam būtu jāuzliek pienākums 
pirms pārdošanas informēt pircēju par savu 
atlīdzību. Iegādājoties citus apdrošināšanas 
pakalpojumus, klients jāinformē par klienta 
tiesībām pieprasīt šādu informāciju, kas 
klientam jāsniedz pēc pieprasījuma, un 
attiecībā uz šo prasību ir 5 gadu pārejas 
periods.

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja interešu 
konfliktus, jānodrošina pietiekama 
atklātība par apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatītāju atlīdzību. Attiecīgi, pārdodot 
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, 
starpniekam un apdrošināšanas starpnieka 
vai apdrošināšanas sabiedrības 
darbiniekam būtu jāuzliek pienākums 
pirms pārdošanas informēt pircēju par savu 
atlīdzību. Iegādājoties citus apdrošināšanas 
pakalpojumus, klients jāinformē par klienta 
tiesībām pieprasīt šādu informāciju, kas 
klientam jāsniedz pēc pieprasījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai sniegtu klientam salīdzināmu 
informāciju par piedāvātajiem 
apdrošināšanas starpniecības 
pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai klients 
veic pirkumu ar starpnieka palīdzību vai 
tieši no apdrošināšanas sabiedrības, un lai 
novērstu konkurences traucējumus, 
mudinot apdrošināšanas sabiedrības pārdot 
pakalpojumus klientiem tieši, nevis caur 
starpniekiem nolūkā izvairīties no 
informēšanas prasību pildīšanas, būtu arī 
jāpieprasa, lai apdrošināšanas sabiedrības 
informētu klientus, kuriem tās sniedz 
apdrošināšanas starpniecības pakalpojumus 
tieši, par atlīdzību, ko tās saņem par 
apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanu.

(32) Lai sniegtu klientam salīdzināmu 
informāciju par piedāvātajiem 
apdrošināšanas starpniecības 
pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai klients 
veic pirkumu ar starpnieka palīdzību vai 
tieši no apdrošināšanas sabiedrības, un lai 
novērstu konkurences traucējumus, 
mudinot apdrošināšanas sabiedrības pārdot 
pakalpojumus klientiem tieši, nevis caur 
starpniekiem nolūkā izvairīties no 
informēšanas prasību pildīšanas, būtu arī 
jāpieprasa, lai apdrošināšanas sabiedrības 
informētu klientus, kuriem tās sniedz 
apdrošināšanas starpniecības pakalpojumus 
tieši, par atlīdzību, ko tās saņem par 
apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanu.

Ja atlīdzību un stimulu apjomu nevar 
noteikt pirms konsultāciju pakalpojuma 
sniegšanas, pamatpakalpojumu 
dokumentos būtu vispusīgi, precīzi un 
saprotami jāapraksta aprēķināšanas 
metode, cik vien praktiski iespējams ātri 
pēc tam klientam norādot kopējās 
izmaksas un to ietekmi uz konsultācijas 
peļņu. Ja ieguldījumu konsultācijas 
sniedz pastāvīgi, informācija par 
ieguldījumu konsultāciju izmaksām, 
tostarp par stimuliem, jāsniedz periodiski 
un vismaz reizi gadā. Periodiskajā 
pārskatā atklāj informāciju par visiem 
stimuliem, kas maksāti vai saņemti 
iepriekšējā laikposmā.

Or. en

Pamatojums

Klientiem jābūt informētiem par ieguldījumu konsultāciju pakalpojuma kopējām izmaksām, 
ietverot gan klienta tieši izmaksātās atlīdzības starpniekam, gan atlīdzības, komisijas maksas 
un monetāros ieguvumus, kurus izmaksājusi trešā persona („stimulus”). Šī informācija 
klientam jāsniedz pirms ieguldījumu konsultāciju pakalpojuma sniegšanas. Informēšanas 
pienākums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai konsultāciju sniedz kā neatkarīgu konsultāciju vai ne.
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Grozījums Nr. 154
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai sniegtu klientam salīdzināmu 
informāciju par piedāvātajiem 
apdrošināšanas starpniecības 
pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai klients 
veic pirkumu ar starpnieka palīdzību vai 
tieši no apdrošināšanas sabiedrības, un lai 
novērstu konkurences traucējumus, 
mudinot apdrošināšanas sabiedrības pārdot 
pakalpojumus klientiem tieši, nevis caur 
starpniekiem nolūkā izvairīties no 
informēšanas prasību pildīšanas, būtu arī 
jāpieprasa, lai apdrošināšanas sabiedrības 
informētu klientus, kuriem tās sniedz 
apdrošināšanas starpniecības pakalpojumus 
tieši, par atlīdzību, ko tās saņem par 
apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanu.

(32) Lai klientam nodrošinātu iespējas 
veikt informētu izvēli par piedāvātajiem 
apdrošināšanas starpniecības 
pakalpojumiem, salīdzināma informācija 
ir jāsniedz neatkarīgi no tā, vai klients veic 
pirkumu ar starpnieka palīdzību vai tieši no 
apdrošināšanas sabiedrības, un lai novērstu 
konkurences traucējumus, mudinot 
apdrošināšanas sabiedrības pārdot 
pakalpojumus klientiem tieši, nevis caur 
starpniekiem nolūkā izvairīties no 
informēšanas prasību pildīšanas, būtu arī 
jāpieprasa, lai apdrošināšanas sabiedrības 
informētu klientus, kuriem tās sniedz 
apdrošināšanas starpniecības pakalpojumus 
tieši, par atlīdzību, ko tās saņem par 
apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, lai nodrošinātu atbilstību otrajai Finanšu tirgus instrumentu direktīvai.

Grozījums Nr. 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Visām personām, kas pārdod 
apdrošināšanas produktus un nav šo 
produktu izstrādātāji, būtu privātajam 
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ieguldītājam atsevišķā pamatpakalpojumu 
dokumentā jāsniedz izsmeļošas ziņas par 
savām izmaksām un pakalpojumiem, 
ievērojot šo direktīvu un FITD direktīvu 
[pārstrādātā redakcijā], kā arī attiecīgo 
papildu informāciju, kas privātajam 
ieguldītājam nepieciešama, lai novērtētu 
apdrošināšanas produkta piemērotību no 
savu vajadzību viedokļa un kuru nevar 
sniegt ieguldījumu produkta sākotnējais 
piedāvātājs.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
32.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32b) Patērētājiem ir izdevīgi, lai 
apdrošināšanas produktus piedāvātu 
dažādi kanāli un starpnieki, kas dažādos 
veidos sadarbojas ar apdrošināšanas 
sabiedrībām, ar nosacījumu, ka tie 
piemēro vienādus patērētāju aizsardzības 
un pārredzamības noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai novērstu maldinošas pārdošanas 
gadījumus, ja tas ir nepieciešams,
apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanā 
jāsniedz godīgas un profesionālas 

(34) Lai novērstu maldinošas pārdošanas 
gadījumus, ja konsultācijas attiecas uz 
apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanu, 
konsultantam ir jābūt godīgam, un 
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konsultācijas. profesionālam un jāievēro sava klienta 
intereses. Attiecībā uz darbiniekiem, kas 
konsultē privātos ieguldītājus par 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem 
vai viņiem tos pārdod, dalībvalstis 
pieprasa apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām nodrošināt, 
lai uzņēmuma viņiem izmaksātais 
atalgojums neietekmētu darbinieku 
neitralitāti, sniedzot piemērotu 
konsultāciju vai pārdodot atbilstošo 
produktu, un spēju informēt godīgā, 
precīzā un nemaldinošā veidā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jārīkojas attiecībā uz atalgojuma praksēm uzņēmumos, lai novērstu 
neobjektīvu konsultāciju un finanšu instrumentu pārdošanas risku klientiem. Atalgojuma 
shēmas, piemēram, ievērojamus tirdzniecības bonusus par konkrētu finanšu instrumentu, 
nevajadzētu pieļaut, ja pastāv risks, ka ieguldījumu sabiedrība neatbilstoši iesaka vai pārdod 
produktus vai pakalpojumus klientiem.

Grozījums Nr. 158
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai novērstu maldinošas pārdošanas 
gadījumus, ja tas ir nepieciešams, 
apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanā 
jāsniedz godīgas un profesionālas 
konsultācijas.

(34) Lai novērstu maldinošas pārdošanas 
gadījumus, apdrošināšanas pakalpojumu 
pārdošanā jāsniedz godīgas un 
profesionālas konsultācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Arlene McCarthy



AM\926837LV.doc 35/150 PE504.392v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai novērstu maldinošas pārdošanas 
gadījumus, ja tas ir nepieciešams, 
apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanā 
jāsniedz godīgas un profesionālas 
konsultācijas.

(34) Lai novērstu maldinošas pārdošanas 
gadījumus, ja tas ir nepieciešams, 
apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanā 
jāsniedz godīgas, reālistiskas un 
profesionālas konsultācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Dalībvalstis pieprasa, lai 
apdrošināšanas starpnieku un 
apdrošināšanas sabiedrību atalgojuma 
politika, ko tie īsteno attiecībā uz saviem 
darbiniekiem vai pārstāvjiem, neietekmētu 
spēju rīkoties patērētāju interesēs. 
Attiecībā uz darbiniekiem, kas konsultē 
privātos ieguldītājus par apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem vai viņiem tos 
pārdod, dalībvalstis pieprasa 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām nodrošināt, 
lai uzņēmuma viņiem izmaksātais 
atalgojums neietekmētu darbinieku 
neitralitāti, sniedzot piemērotu 
konsultāciju vai pārdodot atbilstošo 
produktu, un spēju informēt godīgā, 
precīzā un nemaldinošā veidā. Šādās 
situācijās atalgojums nav atkarīgs tikai no 
tirdzniecības mērķiem vai sabiedrības 
peļņas, pārdodot kādu konkrētu produktu.

Or. en
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Pamatojums

Atalgojuma shēmas, piemēram, ievērojamus tirdzniecības bonusus par konkrētu 
apdrošināšanas ieguldījumu produktu, nevajadzētu pieļaut, ja pastāv risks, ka ieguldījumu 
sabiedrība klientiem ieteiks vai pārdos neatbilstošus produktus vai pakalpojumus.

Grozījums Nr. 161
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Patērētājiem kļūstot aizvien 
atkarīgākiem no personīgiem ieteikumiem, 
ir lietderīgi iekļaut konsultēšanas 
definīciju. Pirms sniegt konsultācijas, 
apdrošināšanas starpniekam vai sabiedrībai 
būtu jānovērtē klienta vajadzības, prasības 
un tā finansiālais stāvoklis. Ja starpnieks 
paziņo, ka tas sniedz konsultācijas par 
pakalpojumiem, ko piedāvā plaša 
amplitūda apdrošināšanas sabiedrību, tam 
jāveic godprātīgs un pietiekami plašs 
pētījums par tirgū pieejamiem 
pakalpojumiem. Turklāt 
visiem apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām jāizskaidro 
iemesli, uz kuriem pamatojas viņu sniegtās 
konsultācijas.

(36) Patērētājiem kļūstot aizvien 
atkarīgākiem no personīgiem ieteikumiem, 
ir lietderīgi iekļaut konsultēšanas 
definīciju. Konsultāciju kvalitāte ir 
izšķiroša un, sniedzot konsultācijas, būtu 
jāņem vērā klienta personīgās īpašības.
Pirms sniegt konsultācijas, apdrošināšanas 
starpniekam vai sabiedrībai būtu jānovērtē 
klienta vajadzības, vēlmes un tā 
finansiālais stāvoklis. Ja starpnieks paziņo, 
ka tas sniedz konsultācijas par 
pakalpojumiem, ko piedāvā plaša 
amplitūda apdrošināšanas sabiedrību, tam 
jāveic godprātīgs un pietiekami plašs 
pētījums par pietiekami lielu tirgū 
pieejamo produktu skaitu. Turklāt 
visiem apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām jāizskaidro 
iemesli, uz kuriem pamatojas viņu sniegtās 
konsultācijas, un jāiesaka piemēroti 
apdrošināšanas produkti, ievērojot klienta 
vēlmes, vajadzības, finansiālo situāciju un 
personiskos apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler



AM\926837LV.doc 37/150 PE504.392v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Pirms līguma noslēgšanas, tostarp arī 
gadījumā, kad pārdošana notiek bez 
konsultēšanās, klientam būtu jāsniedz 
attiecīga informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumu, lai klients spētu pieņemt 
pamatotu lēmumu. Apdrošināšanas 
starpniekam būtu jāspēj izskaidrot
klientam tā pārdodamā pakalpojuma 
pamatiezīmes.

(37) Pirms līguma noslēgšanas, tostarp arī 
gadījumā, kad pārdošana notiek bez 
konsultēšanās, klientam būtu jāsniedz 
attiecīga informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumu, lai klients spētu pieņemt 
pamatotu lēmumu. Apdrošināšanas 
starpniekam būtu jāizskaidro klientam tā 
pārdodamā pakalpojuma pamatiezīmes, un 
tāpēc darbiniekiem būtu jāparedz 
pietiekami resursi un laiks, lai to izdarītu.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Pirms līguma noslēgšanas, tostarp arī 
gadījumā, kad pārdošana notiek bez 
konsultēšanās, klientam būtu jāsniedz 
attiecīga informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumu, lai klients spētu pieņemt 
pamatotu lēmumu. Apdrošināšanas 
starpniekam būtu jāspēj izskaidrot 
klientam tā pārdodamā pakalpojuma 
pamatiezīmes.

(37) Pirms līguma noslēgšanas, tostarp arī 
gadījumā, kad pārdošana notiek bez 
konsultēšanās, klientam būtu jāsniedz 
attiecīga informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumu, lai klients spētu pieņemt 
pamatotu lēmumu. Apdrošināšanas 
starpniekam būtu jāizskaidro klientam tā 
pārdodamā pakalpojuma pamatiezīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Šajā direktīvā jānorāda obligātās 
saistības, kādas jāuzņemas apdrošināšanas 
sabiedrībām un apdrošināšanas 
starpniekiem, sniedzot informāciju 
klientiem. Šajā jomā dalībvalstij vajadzētu 
būt iespējai paturēt spēkā vai pieņemt 
stingrākus noteikumus, kurus var piemērot 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām neatkarīgi no 
to piederības dalībvalsts noteikumiem, ja 
tie veic apdrošināšanas starpniecības 
darbības attiecīgās valsts teritorijā, ar 
nosacījumu, ka visi šādi stingrāki 
noteikumi ir saskaņā ar Savienības 
tiesībām, tostarp Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/31/EK (2000. 
gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem 
aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību). Dalībvalstij, 
kas ierosina piemērot un piemēro 
noteikumus, kuri papildus šīs direktīvas 
noteikumiem reglamentē apdrošināšanas 
starpnieku darbību un apdrošināšanas 
pakalpojumu pārdošanu, būtu 
jānodrošina, ka administratīvais slogs, 
kas izriet no minētajiem noteikumiem, ir 
samērīgs ar patērētāju aizsardzību. 
Patērētāju aizsardzības labad un nolūkā 
novērst apdrošināšanas pakalpojumu 
maldinošu pārdošanu dalībvalstīm būtu 
jāatļauj izņēmuma kārtā piemērot 
stingrākas prasības apdrošināšanas 
starpniekiem, kas apdrošināšanas 
starpniecību veic kā papildpakalpojumu, 
ja dalībvalstis uzskata to par vajadzīgu un 
samērīgu.

(40) Šajā direktīvā jānorāda obligātās 
apdrošināšanas sabiedrību un 
apdrošināšanas starpnieku saistības. 
Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai paturēt 
spēkā vai pieņemt stingrākus noteikumus, 
kurus var piemērot apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām. Šādiem stingrākiem 
noteikumiem ir jāatbilst Savienības 
tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Ashley Fox
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Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Šajā direktīvā jānorāda obligātās 
saistības, kādas jāuzņemas apdrošināšanas 
sabiedrībām un apdrošināšanas 
starpniekiem, sniedzot informāciju
klientiem. Šajā jomā dalībvalstij vajadzētu 
būt iespējai paturēt spēkā vai pieņemt 
stingrākus noteikumus, kurus var piemērot 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām neatkarīgi no 
to piederības dalībvalsts noteikumiem, ja 
tie veic apdrošināšanas starpniecības 
darbības attiecīgās valsts teritorijā, ar 
nosacījumu, ka visi šādi stingrāki 
noteikumi ir saskaņā ar Savienības 
tiesībām, tostarp Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/31/EK (2000. 
gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem 
aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību). Dalībvalstij, kas 
ierosina piemērot un piemēro noteikumus, 
kuri papildus šīs direktīvas noteikumiem 
reglamentē apdrošināšanas starpnieku 
darbību un apdrošināšanas pakalpojumu 
pārdošanu, būtu jānodrošina, ka 
administratīvais slogs, kas izriet no 
minētajiem noteikumiem, ir samērīgs ar 
patērētāju aizsardzību. Patērētāju 
aizsardzības labad un nolūkā novērst 
apdrošināšanas pakalpojumu maldinošu 
pārdošanu dalībvalstīm būtu jāatļauj 
izņēmuma kārtā piemērot stingrākas 
prasības apdrošināšanas starpniekiem, 
kas apdrošināšanas starpniecību veic kā 
papildpakalpojumu, ja dalībvalstis 
uzskata to par vajadzīgu un samērīgu.

(40) Šajā direktīvā jānorāda obligātās 
apdrošināšanas sabiedrību un 
apdrošināšanas starpnieku saistības. 
Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai paturēt 
spēkā vai pieņemt stingrākus noteikumus, 
kurus var piemērot apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām. Šādiem stingrākiem 
noteikumiem ir jāatbilst Savienības 
tiesībām, tostarp Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai 2000/31/EK (2000. 
gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem 
aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību).

Or. en
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Pamatojums

Mēs atbalstām to, ka tiek atzīts princips, saskaņā ar kuru dalībvalstis var piemērot normas 
papildu tām, kas ir noteiktas šajā direktīvā. Pavisam noteikti šādām normām ir 
jāatbilst Savienības tiesībām. Tomēr mēs neuzskatām, ka šajā direktīvā ir no jauna jānosaka 
Savienības tiesības, jo šāds solis varētu radīt nekonsekvenci un jucekli.

Grozījums Nr. 166
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Šajā direktīvā jānorāda obligātās 
saistības, kādas jāuzņemas apdrošināšanas 
sabiedrībām un apdrošināšanas 
starpniekiem, sniedzot informāciju 
klientiem. Šajā jomā dalībvalstij vajadzētu 
būt iespējai paturēt spēkā vai pieņemt 
stingrākus noteikumus, kurus var piemērot 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām neatkarīgi no 
to piederības dalībvalsts noteikumiem, ja 
tie veic apdrošināšanas starpniecības 
darbības attiecīgās valsts teritorijā, ar 
nosacījumu, ka visi šādi stingrāki 
noteikumi ir saskaņā ar Savienības 
tiesībām, tostarp Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/31/EK (2000. 
gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem 
aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību). Dalībvalstij, kas 
ierosina piemērot un piemēro noteikumus, 
kuri papildus šīs direktīvas noteikumiem 
reglamentē apdrošināšanas starpnieku 
darbību un apdrošināšanas pakalpojumu 
pārdošanu, būtu jānodrošina, ka 
administratīvais slogs, kas izriet no 
minētajiem noteikumiem, ir samērīgs ar 
patērētāju aizsardzību. Patērētāju 
aizsardzības labad un nolūkā novērst 
apdrošināšanas pakalpojumu maldinošu 

(40) Šajā direktīvā jānorāda obligātās 
saistības, kādas jāuzņemas apdrošināšanas 
sabiedrībām un apdrošināšanas 
starpniekiem, sniedzot informāciju 
klientiem. Šajā jomā dalībvalstij vajadzētu 
būt iespējai paturēt spēkā vai pieņemt 
stingrākus noteikumus, kurus var piemērot 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām neatkarīgi no 
to piederības dalībvalsts noteikumiem, ja 
tie veic apdrošināšanas starpniecības 
darbības attiecīgās valsts teritorijā, ar 
nosacījumu, ka visi šādi stingrāki 
noteikumi ir saskaņā ar Savienības 
tiesībām, tostarp Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/31/EK (2000. 
gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem 
aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību). Dalībvalstij, kas 
ierosina piemērot un piemēro noteikumus, 
kuri papildus šīs direktīvas noteikumiem 
reglamentē apdrošināšanas starpnieku 
darbību un apdrošināšanas pakalpojumu 
pārdošanu, būtu jānodrošina, ka 
administratīvais slogs, kas izriet no 
minētajiem noteikumiem, ir samērīgs ar 
patērētāju aizsardzību. Patērētāju 
aizsardzības labad un nolūkā novērst 
apdrošināšanas pakalpojumu maldinošu 
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pārdošanu dalībvalstīm būtu jāatļauj 
izņēmuma kārtā piemērot stingrākas 
prasības apdrošināšanas starpniekiem, kas 
apdrošināšanas starpniecību veic kā 
papildpakalpojumu, ja dalībvalstis uzskata 
to par vajadzīgu un samērīgu.

pārdošanu dalībvalstīm būtu jāatļauj 
piemērot stingrākas prasības 
apdrošināšanas starpniekiem, kas 
apdrošināšanas starpniecību veic kā 
papildpakalpojumu, ja dalībvalstis uzskata 
to par vajadzīgu un samērīgu.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Kombinētās pārdošanas prakse ir 
izplatīta finanšu pakalpojumu 
mazumtirdzniecības uzņēmumu stratēģija 
visā Savienībā. Šāda prakse var dot 
ieguvumu patērētājiem, bet var būt arī 
gadījumi, kad patērētāju intereses nav 
atbilstoši ņemtas vērā. Piemēram, daži 
kombinētās pārdošanas prakses vai 
produktu veidi, proti, sasaistīšana, kad 
divi vai vairāki finanšu pakalpojumi tiek 
pārdoti kopā paketē un vismaz viens no 
šiem pakalpojumiem vai produktiem nav 
pieejams atsevišķi, var kaitēt konkurencei 
un negatīvi ietekmēt patērētāju mobilitāti 
un spēju izdarīt uz informāciju pamatotu 
izvēli. Sasaistīšanas prakse var būt, 
piemēram, obligāts noteikums atvērt 
norēķinu kontu prēmiju samaksai, ja 
klientam tiek sniegts apdrošināšanas 
pakalpojums, vai prasība noslēgt 
transportlīdzekļa apdrošināšanas līgumu 
par finansēto automobili, ja patērētājam 
tiek piešķirts patēriņa kredīts automobiļa 
iegādei. Lai gan arī pakalpojumu 
apkopošanas prakse, kad divus vai 
vairākus finanšu pakalpojumus vai 
produktus pārdod kopā paketē, bet katru 
pakalpojumu var iegādāties arī atsevišķi, 
var kaitēt konkurencei un negatīvi 

(41) Kombinētās pārdošanas prakse ir 
izplatīta un var būt piemērota finanšu 
pakalpojumu mazumtirdzniecības 
uzņēmumu stratēģija visā Savienībā. 
Sasaistīšanas un apkopošanas prakšu
izmantošana, kad divus vai vairākus 
finanšu pakalpojumus vai produktus 
pārdod kopā paketē, būtu rūpīgi jāizvērtē, 
lai veicinātu konkurenci un patērētāja 
izvēles iespējas.
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ietekmēt klientu mobilitāti un spēju izdarīt 
uz informāciju pamatotu izvēli, tā vismaz 
dod klientam iespēju izvēlēties un tādējādi 
var radīt mazāku risku, ka 
apdrošināšanas starpnieki nepilda savus 
pienākumus saskaņā ar šo direktīvu.
Šādas prakses izmantošana būtu rūpīgi 
jāizvērtē, lai veicinātu konkurenci un 
patērētāja izvēles iespējas.

Or. en

Pamatojums

Apdrošināšanas produktu kombinētā pārdošana ar citiem produktiem patērētājiem rada 
priekšrocības, piemēram, uzlabo izvēli un ietaupa kopējās izmaksas.

Grozījums Nr. 168
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Kombinētās pārdošanas prakse ir 
izplatīta finanšu pakalpojumu 
mazumtirdzniecības uzņēmumu stratēģija 
visā Savienībā. Šāda prakse var dot 
ieguvumu patērētājiem, bet var būt arī 
gadījumi, kad patērētāju intereses nav 
atbilstoši ņemtas vērā. Piemēram, daži 
kombinētās pārdošanas prakses vai 
produktu veidi, proti, sasaistīšana, kad divi 
vai vairāki finanšu pakalpojumi tiek 
pārdoti kopā paketē un vismaz viens no 
šiem pakalpojumiem vai produktiem nav 
pieejams atsevišķi, var kaitēt konkurencei 
un negatīvi ietekmēt patērētāju mobilitāti 
un spēju izdarīt uz informāciju pamatotu 
izvēli. Sasaistīšanas prakse var būt, 
piemēram, obligāts noteikums atvērt 
norēķinu kontu prēmiju samaksai, ja 
klientam tiek sniegts apdrošināšanas 
pakalpojums, vai prasība noslēgt 
transportlīdzekļa apdrošināšanas līgumu 

(41) Kombinētās pārdošanas prakse ir 
izplatīta finanšu pakalpojumu 
mazumtirdzniecības uzņēmumu stratēģija 
visā Savienībā. Šāda prakse var dot 
ieguvumu patērētājiem, bet var būt arī 
gadījumi, kad patērētāju intereses nav 
atbilstoši ņemtas vērā. Piemēram, daži 
kombinētās pārdošanas prakses vai 
produktu veidi, proti, sasaistīšana, kad 
kāds apdrošināšanas pakalpojums vai 
produkts tiek pārdots kopā paketē ar citu 
finanšu pakalpojumu vai produktu un 
galvenais šīs paketes finanšu pakalpojums 
vai produkts nav pieejams atsevišķi, var 
kaitēt konkurencei un negatīvi ietekmēt 
patērētāju mobilitāti un spēju izdarīt uz 
informāciju pamatotu izvēli. Sasaistīšanas 
prakse var būt, piemēram, obligāts 
noteikums atvērt norēķinu kontu prēmiju 
samaksai, ja klientam tiek sniegts 
apdrošināšanas pakalpojums, vai prasība 
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par finansēto automobili, ja patērētājam 
tiek piešķirts patēriņa kredīts automobiļa 
iegādei. Lai gan arī pakalpojumu 
apkopošanas prakse, kad divus vai 
vairākus finanšu pakalpojumus vai 
produktus pārdod kopā paketē, bet katru 
pakalpojumu var iegādāties arī atsevišķi, 
var kaitēt konkurencei un negatīvi ietekmēt 
klientu mobilitāti un spēju izdarīt uz 
informāciju pamatotu izvēli, tā vismaz dod 
klientam iespēju izvēlēties un tādējādi var 
radīt mazāku risku, ka apdrošināšanas 
starpnieki nepilda savus pienākumus 
saskaņā ar šo direktīvu. Šādas prakses 
izmantošana būtu rūpīgi jāizvērtē, lai 
veicinātu konkurenci un patērētāja izvēles 
iespējas.

noslēgt transportlīdzekļa apdrošināšanas 
līgumu par finansēto automobili, ja 
patērētājam tiek piešķirts patēriņa kredīts 
automobiļa iegādei. Lai gan arī 
pakalpojumu apkopošanas prakse, kad 
kādu apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu pārdod kopā paketē ar citu 
finanšu pakalpojumu vai produktu, bet 
galveno šīs paketes finanšu pakalpojumu 
vai produktu var iegādāties arī atsevišķi, 
var kaitēt konkurencei un negatīvi ietekmēt 
klientu mobilitāti un spēju izdarīt uz 
informāciju pamatotu izvēli, tā vismaz dod 
klientam iespēju izvēlēties un tādējādi var 
radīt mazāku risku, ka apdrošināšanas 
starpnieki nepilda savus pienākumus 
saskaņā ar šo direktīvu. Šādas prakses 
izmantošana būtu rūpīgi jāizvērtē, lai 
veicinātu konkurenci un patērētāja izvēles 
iespējas. Vispārējas apdrošināšanas 
polises piedāvājums, piemēram, 
piedāvājot apdrošināšanu pret 
ugunsgrēku, lai segtu arī dabas 
katastrofas radītos zaudējumus, nav 
uzskatāma par kombinētās pārdošanas 
praksi. Šādā polisē klientiem ir paredzēts 
plašs apdrošināšanas aizsardzības apjoms. 
Šajā direktīvā ir regulēta finanšu 
produktu kombinētā pārdošana. Īstenojot 
kombinēto praksi, kad finanšu 
pakalpojumus vai produktus pārdod kopā 
ar nefinanšu pakalpojumiem vai 
produktiem, joprojām ir jāpiemēro 
Negodīgas komercprakses direktīva 
2005/29/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Kombinētās pārdošanas prakse ir 
izplatīta finanšu pakalpojumu 
mazumtirdzniecības uzņēmumu stratēģija 
visā Savienībā. Šāda prakse var dot 
ieguvumu patērētājiem, bet var būt arī 
gadījumi, kad patērētāju intereses nav 
atbilstoši ņemtas vērā. Piemēram, daži 
kombinētās pārdošanas prakses vai 
produktu veidi, proti, sasaistīšana, kad divi 
vai vairāki finanšu pakalpojumi tiek 
pārdoti kopā paketē un vismaz viens no 
šiem pakalpojumiem vai produktiem nav 
pieejams atsevišķi, var kaitēt konkurencei 
un negatīvi ietekmēt patērētāju mobilitāti 
un spēju izdarīt uz informāciju pamatotu 
izvēli. Sasaistīšanas prakse var būt, 
piemēram, obligāts noteikums atvērt 
norēķinu kontu prēmiju samaksai, ja 
klientam tiek sniegts apdrošināšanas 
pakalpojums, vai prasība noslēgt 
transportlīdzekļa apdrošināšanas līgumu 
par finansēto automobili, ja patērētājam 
tiek piešķirts patēriņa kredīts automobiļa 
iegādei. Lai gan arī pakalpojumu 
apkopošanas prakse, kad divus vai vairākus 
finanšu pakalpojumus vai produktus 
pārdod kopā paketē, bet katru pakalpojumu 
var iegādāties arī atsevišķi, var kaitēt 
konkurencei un negatīvi ietekmēt klientu 
mobilitāti un spēju izdarīt uz informāciju 
pamatotu izvēli, tā vismaz dod klientam 
iespēju izvēlēties un tādējādi var radīt 
mazāku risku, ka apdrošināšanas starpnieki 
nepilda savus pienākumus saskaņā ar šo 
direktīvu. Šādas prakses izmantošana būtu 
rūpīgi jāizvērtē, lai veicinātu konkurenci 
un patērētāja izvēles iespējas.

(41) Kombinētās pārdošanas prakse ir 
izplatīta finanšu pakalpojumu 
mazumtirdzniecības uzņēmumu stratēģija 
visā Savienībā. Šāda prakse var izpausties 
arī kā gadījumi, kad patērētāju intereses 
nav atbilstoši ņemtas vērā. Piemēram, daži 
kombinētās pārdošanas prakses vai 
produktu veidi, proti, produktu
sasaistīšana, kad divi vai vairāki finanšu 
pakalpojumi tiek pārdoti kopā paketē un 
vismaz viens no šiem pakalpojumiem vai 
produktiem nav pieejams atsevišķi, var 
kaitēt konkurencei un negatīvi ietekmēt 
patērētāju mobilitāti un spēju izdarīt uz 
informāciju pamatotu izvēli. Sasaistīšanas 
prakse var būt, piemēram, obligāts 
noteikums atvērt norēķinu kontu prēmiju 
samaksai, ja klientam tiek sniegts 
apdrošināšanas pakalpojums, vai prasība 
noslēgt transportlīdzekļa apdrošināšanas 
līgumu par finansēto automobili, ja 
patērētājam tiek piešķirts patēriņa kredīts 
automobiļa iegādei. Lai gan arī 
pakalpojumu apkopošanas prakse, kad 
divus vai vairākus finanšu pakalpojumus 
vai produktus pārdod kopā paketē, bet 
katru pakalpojumu var iegādāties arī 
atsevišķi, var kaitēt konkurencei un 
negatīvi ietekmēt klientu mobilitāti un 
spēju izdarīt uz informāciju pamatotu 
izvēli, tā vismaz dod klientam iespēju 
izvēlēties un tādējādi var radīt mazāku 
risku, ka apdrošināšanas starpnieki nepilda 
savus pienākumus saskaņā ar šo direktīvu. 
Šādas prakses izmantošana būtu rūpīgi 
jāizvērtē, lai veicinātu konkurenci un 
patērētāja izvēles iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Olle Schmidt
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Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Apdrošināšanas līgumus, kas ietver 
ieguldījumus, bieži piedāvā klientiem kā 
alternatīvas iespējas vai aizstājējus 
ieguldījumu produktiem, uz kuriem attiecas 
Finanšu instrumentu tirgu direktīva [FITD 
II]. Lai konsekventi nodrošinātu ieguldītāju 
aizsardzību un novērstu regulējuma 
arbitrāžas risku, ir svarīgi, lai uz privāto 
ieguldījumu produktiem (apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem, kas definēti 
Regulā par pamatinformācijas 
dokumentiem ieguldījumu produktiem) 
attiektos tādi paši uzņēmējdarbības 
veikšanas standarti, kas ietver attiecīgas 
informācijas sniegšanu, prasības par 
konsultēšanas noderīgumu un stimulu 
ierobežojumus, kā arī prasības par interešu 
konfliktu pārvaldību un, neatkarīgo 
konsultantu gadījumā, atalgojuma formas 
ierobežojumus. Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādei (EVTI) un Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei 
(EAAPI) būtu jāsadarbojas, lai ar vadlīniju 
palīdzību nodrošinātu pēc iespējas lielāku 
uzņēmējdarbības veikšanas standartu 
konsekvenci privāto ieguldījumu 
produktiem, uz kuriem attiecas vai nu 
[FITD II], vai šī direktīva. Attiecībā uz 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem šīs 
direktīvas standarti, kas piemērojami 
visiem apdrošināšanas līgumiem (šīs 
direktīvas VII nodaļa), un paplašinātie 
standarti, kas piemērojami 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem, 
darbojas kumulatīvi. Attiecīgi personām, 
kas nodarbojas ar apdrošināšanas 
starpniecību apdrošināšanas ieguldījumu 
produktu jomā, būtu jāievēro
uzņēmējdarbības veikšanas standarti, kas 
piemērojami visiem apdrošināšanas 
līgumiem, un arī paplašinātie standarti, kas 
piemērojami apdrošināšanas ieguldījumu
produktiem.

(42) Apdrošināšanas līgumus, kas ietver 
ieguldījumus, bieži piedāvā klientiem kā 
alternatīvas iespējas vai aizstājējus 
ieguldījumu produktiem, uz kuriem attiecas 
Finanšu instrumentu tirgu direktīva [FITD 
II]. Lai konsekventi nodrošinātu ieguldītāju 
aizsardzību un novērstu regulējuma 
arbitrāžas risku, ir svarīgi, lai uz privāto 
ieguldījumu produktiem (apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem, kas definēti 
Regulā par pamatinformācijas 
dokumentiem ieguldījumu produktiem) 
attiektos tādi paši uzņēmējdarbības 
veikšanas standarti, kas ietver attiecīgas 
informācijas sniegšanu, prasības par 
konsultēšanas noderīgumu un stimulu 
ierobežojumus, kā arī prasības par interešu 
konfliktu pārvaldību un vēl lielākus
atalgojuma ierobežojumus. Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) un 
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 
iestādei (EAAPI) būtu jāsadarbojas, lai ar 
vadlīniju palīdzību nodrošinātu pēc 
iespējas lielāku uzņēmējdarbības veikšanas 
standartu konsekvenci privāto ieguldījumu 
produktiem, uz kuriem attiecas vai nu 
[FITD II], vai šī direktīva. Šajās vadlīnijās 
tomēr ir jāņem vērā nedzīvības 
apdrošināšanas produktu īpatnības. Tādā 
pat veidā, ievērojot FITD II 3. pantā 
minēto līdzvērtīgo principu, būtu jāapsver
iespēja noteikt līdzīgu režīmu attiecībā uz 
apdrošināšanu, gan īstenojot šo direktīvu 
valstu līmenī, gan izstrādājot apvienotās 
komitejas vadlīnijas. Attiecībā uz 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem 
būtu jāparedz lielāks uzņēmējdarbības 
īstenošanas standartu klāsts, kas stātos 
spēkā to šīs direktīvas standartu vietā, kas 
piemērojami vispārējās apdrošināšanas 
līgumiem (šīs direktīvas VII nodaļa). 
Attiecīgi personām, kas nodarbojas ar 
apdrošināšanas starpniecību 
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apdrošināšanas ieguldījumu produktu 
jomā, būtu jāievēro paplašinātie standarti, 
kas piemērojami šādiem produktiem.

Or. en

Pamatojums

Apdrošināšanas ieguldījumu produkti no patērētāju tiesību aizsardzības un uzņēmējdarbības 
veikšanas standartu viedokļa būtu jākontrolē stingrāk kā vispārējās apdrošināšanas līgumi. 
Nav lietderīgi attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktiem piemērot gan VI, gan VII 
nodaļas normas uzņēmumiem, kas ir apdrošināšanas starpnieki. 24. panta 1. un 2. punkts 
atkārto 15. pantu. Turklāt dažas VI nodaļas daļas ir pretrunā VII nodaļas daļām, piemēram, 
17. panta c) apakšpunkts.

Grozījums Nr. 171
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi 
attiecībā uz tādu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
sākšanu un veikšanu, ko īsteno fiziskas 
un juridiskas personas, kuras ir 
reģistrētas kādā dalībvalstī vai vēlas būt 
tajā reģistrētas. Citu Kopienas 
instrumentu normas, kas atšķiras vai 
papildina šos noteikumus, netiek 
piemērotas apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku darbībai.

Or. de

Pamatojums

Precizējums, lai padarītu saprotamu to, ka apdrošināšanas produktu mārketingu reglamentē 
tikai šajā direktīvā. Citi Kopienas instrumenti tāpēc juridiskā spēka ziņā ir zemāki par šo 
direktīvu, kas ir vienīgais dokuments, kurā ir paredzētas tikai apdrošināšanas starpniecību 
reglamentējošas normas.



AM\926837LV.doc 47/150 PE504.392v01-00

LV

Grozījums Nr. 172
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Lai nodrošinātu sankciju konsekventu 
piemērošanu visās dalībvalstīs, nosakot 
administratīvo sankciju vai pasākumu 
veidu un administratīvo finansiālo sankciju 
līmeni, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
kompetentās iestādes ņem vērā visus 
attiecīgos apstākļus.

(45) Lai nodrošinātu sankciju konsekventu 
piemērošanu visās dalībvalstīs, nosakot 
administratīvo sankciju vai pasākumu 
veidu un administratīvo finansiālo sankciju 
līmeni, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
kompetentās iestādes ņem vērā visus 
attiecīgos apstākļus. Tomēr dalībvalstīm 
nav obligāti jāpiemēro administratīvās 
sankcijas, ja saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem ir jāpiemēro kriminālās tiesvedības 
sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Lai pastiprinātu atturošo ietekmi uz 
plašu sabiedrību un lai informētu par 
noteikumu pārkāpumiem, kuri var kaitēt 
klientu aizsardzībai, informāciju par 
uzliktajām sankcijām un veiktajiem 
pasākumiem vajadzētu publicēt (paredzot 
izņēmumus konkrētos, precīzi noteiktos 
apstākļos). Lai nodrošinātu atbilstību 
proporcionalitātes principam, informācija 
par uzliktajām sankcijām un veiktajiem 
pasākumiem būtu jāpublicē, ievērojot 
anonimitāti, ja publicēšana radītu 
nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām 
personām.

(46) Lai pastiprinātu atturošo ietekmi uz 
plašu sabiedrību un lai informētu par 
noteikumu pārkāpumiem, kuri var kaitēt 
klientu aizsardzībai, informāciju par 
uzliktajām sankcijām un veiktajiem 
pasākumiem vajadzētu publicēt attiecīgo 
kompetento iestāžu un EAAPI tīmekļa 
vietnē (paredzot izņēmumus konkrētos, 
precīzi noteiktos apstākļos). Lai 
nodrošinātu atbilstību proporcionalitātes 
principam, informācija par uzliktajām 
sankcijām un veiktajiem pasākumiem būtu 
jāpublicē, ievērojot anonimitāti, ja 
publicēšana radītu nesamērīgu kaitējumu 
iesaistītajām personām.
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Or. en

Grozījums Nr. 174
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Lai atklātu iespējamos pārkāpumus, 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt 
nepieciešamajām izmeklēšanas pilnvarām 
un būtu jāizveido efektīvi mehānismi, kas 
mudinātu ziņot par iespējamiem vai 
faktiskiem pārkāpumiem.

(47) Lai atklātu iespējamos pārkāpumus, 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt 
nepieciešamajām izmeklēšanas pilnvarām 
un būtu jāizveido efektīvi mehānismi, kas 
mudinātu ziņot par iespējamiem vai 
faktiskiem pārkāpumiem. Tomēr no šīs 
direktīvas neizriet, ka dalībvalstīm ir 
jāpilnvaro administratīvās iestādes veikt 
kriminālizmeklēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Lai atklātu iespējamos pārkāpumus, 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt
nepieciešamajām izmeklēšanas pilnvarām 
un būtu jāizveido efektīvi mehānismi, kas 
mudinātu ziņot par iespējamiem vai 
faktiskiem pārkāpumiem.

(47) Lai atklātu iespējamos pārkāpumus, 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt 
nepieciešamajām izmeklēšanas pilnvarām
un būtu jāizveido efektīvi mehānismi, kas 
mudinātu ziņot par iespējamiem vai 
faktiskiem pārkāpumiem un kuros būtu 
nodrošināta atbilstoša to personu 
aizsardzība, kas ziņo par šādiem 
pārkāpumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 176
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
49.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49a) Ziņotāji vērš kompetento iestāžu 
uzmanību uz jaunu informāciju, un tas 
palīdz tām konstatēt iekšējās informācijas 
ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus 
manipulācijas, kā arī piemērot sankcijas 
šādos gadījumos. Tomēr ziņotājus var 
atturēt bailes no atriebības vai atbilstošu 
procedūru trūkums, lai ziņotu par 
pārkāpumiem. Tāpēc ar šo direktīvu būtu 
jānodrošina atbilstīgi pasākumi, lai 
mudinātu ziņotājus brīdināt kompetentās 
iestādes par šīs direktīvas iespējamiem 
pārkāpumiem un lai aizsargātu viņus no 
atriebības. Dalībvalstīm būtu arī 
jānodrošina, lai to īstenotās ziņošanas 
shēmas saturētu mehānismus, kas garantē 
atbilstīgu aizsardzību personai, par kuru 
tiek ziņots, it sevišķi saistībā ar tiesībām 
uz šīs personas datu aizsardzību, un 
paredzētu procedūras nolūkā nodrošināt 
tās personas tiesības uz aizstāvību un tikt 
uzklausītai, par kuru tiek ziņots, pirms 
par viņu tiek pieņemts lēmums, kā arī 
efektīvas tā lēmuma pārsūdzēšanas tiesā 
iespējas, kas pieņemts par šo personu.

Or. en

Pamatojums

Teksts ņemts no Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas.

Grozījums Nr. 177
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Lai sasniegtu šajā direktīvā izvirzītos 
mērķus, Komisijai būtu deleģējamas 
pilnvaras saskaņā ar Līguma 290. pantu 
pieņemt tiesību aktus, sīki izstrādājot tādus 
aspektus kā starpnieka atbilstīgu zināšanu 
un kompetences jēdziens, interešu 
konfliktu pārvaldība, uzņēmējdarbības 
veikšanas saistības standartizētu 
apdrošināšanas privāto ieguldījumu 
produktu jomā un procedūras un 
veidlapas ar sankcijām saistītas 
informācijas sniegšanai. Ir īpaši svarīgi, 
lai sagatavošanas darba gaitā Komisija 
pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

(50) Lai sasniegtu šajā direktīvā izvirzītos 
mērķus, Komisijai būtu deleģējamas 
pilnvaras saskaņā ar Līguma 290. un 
291. pantu pieņemt tiesību aktus. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo 
dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un 
pienācīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. de

Grozījums Nr. 178
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Finanšu pakalpojumu tehniskajiem 
standartiem būtu jānodrošina 
konsekventa harmonizācija un atbilstoša 
patērētāju aizsardzība visā Savienībā. 
EAAPI ir struktūra, kam ir ļoti 
specializētas zināšanas, tādēļ būtu efektīvi 
un lietderīgi tai uzticēt ar politikas izvēlēm 
nesaistītu regulatīvu un īstenošanas 
tehnisko standartu projektu izstrādi 
iesniegšanai Komisijā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 179
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Finanšu pakalpojumu tehniskajiem 
standartiem būtu jānodrošina konsekventa 
harmonizācija un atbilstoša patērētāju 
aizsardzība visā Savienībā. EAAPI ir 
struktūra, kam ir ļoti specializētas 
zināšanas, tādēļ būtu efektīvi un lietderīgi 
tai uzticēt ar politikas izvēlēm nesaistītu 
regulatīvu un īstenošanas tehnisko 
standartu projektu izstrādi iesniegšanai 
Komisijā.

(51) Finanšu pakalpojumu tehniskajiem 
standartiem būtu jānodrošina konsekventa 
harmonizācija un atbilstoša patērētāju 
aizsardzība visā Savienībā. Tā kā EAAPI ir 
struktūra, kam ir ļoti specializētas 
zināšanas, taču ierobežota kapacitāte, tai 
varētu uzticēt tikai tādu projektu 
priekšlikumu izstrādi, kuru iesniegšanai 
Komisijā un Parlamentā nav jāizdara 
politikas izvēle.

Or. de

Grozījums Nr. 180
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Finanšu pakalpojumu tehniskajiem 
standartiem būtu jānodrošina konsekventa 
harmonizācija un atbilstoša patērētāju 
aizsardzība visā Savienībā. EAAPI ir 
struktūra, kam ir ļoti specializētas 
zināšanas, tādēļ būtu efektīvi un lietderīgi 
tai uzticēt ar politikas izvēlēm nesaistītu 
regulatīvu un īstenošanas tehnisko 
standartu projektu izstrādi iesniegšanai 
Komisijā.

(51) Finanšu pakalpojumu tehniskajiem 
standartiem būtu jānodrošina konsekventa 
harmonizācija un augsta līmeņa patērētāju 
aizsardzība visā Savienībā. EAAPI ir 
struktūra, kam ir ļoti specializētas 
zināšanas, tādēļ būtu efektīvi un lietderīgi 
tai uzticēt ar politikas izvēlēm nesaistītu 
regulatīvu un īstenošanas tehnisko 
standartu projektu izstrādi iesniegšanai 
Komisijā.

Or. en
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Grozījums Nr. 181
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Finanšu pakalpojumu tehniskajiem 
standartiem būtu jānodrošina konsekventa
harmonizācija un atbilstoša patērētāju 
aizsardzība visā Savienībā. EAAPI ir 
struktūra, kam ir ļoti specializētas 
zināšanas, tādēļ būtu efektīvi un lietderīgi 
tai uzticēt ar politikas izvēlēm nesaistītu 
regulatīvu un īstenošanas tehnisko 
standartu projektu izstrādi iesniegšanai 
Komisijā.

(51) Finanšu pakalpojumu tehniskajiem 
standartiem būtu jānodrošina 
harmonizācijas minimums un atbilstoša 
patērētāju aizsardzība visā Savienībā. 
EAAPI ir struktūra, kam ir ļoti 
specializētas zināšanas, tādēļ būtu efektīvi 
un lietderīgi tai uzticēt ar politikas izvēlēm 
nesaistītu regulatīvu un īstenošanas 
tehnisko standartu projektu izstrādi 
iesniegšanai Komisijā.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs ir paredzēta stingrāka patērētāju aizsardzība nekā citās, un maksimālā 
saskaņošana mazinātu dalībvalstīs jau pieņemtos patērētāju aizsardzības pasākumu 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 182
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Izmantojot deleģētus aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. un 291. pantu, un atbilstīgi 10. līdz 
15. pantam Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā 
(ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), 
Komisijai būtu jāpieņem deleģētie akti, kā 
noteikts [8.] pantā par starpnieka atbilstīgu 

(52) Izmantojot deleģētus aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. un 291. pantu, un atbilstīgi 10. līdz 
15. pantam Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā 
(ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), 
Komisijai būtu jāpieņem deleģētie akti, kā 
noteikts [8.] pantā par starpnieka atbilstīgu 
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zināšanu un kompetences jēdzienu, [17. un 
23.] pantā par interešu konfliktu 
pārvaldību un [24. un 25.] pantā par 
uzņēmējdarbības veikšanas saistībām 
standartizētu apdrošināšanas privāto 
ieguldījumu produktu jomā, kā arī 
īstenošanas tehniskie standarti, kā noteikts 
[30.] pantā par procedūrām un veidlapām 
ar sankcijām saistītas informācijas 
sniegšanai. Šo deleģēto aktu un īstenošanas 
tehnisko standartu projektus būtu jāizstrādā 
EAAPI.

zināšanu un kompetences jēdzienu, kā arī 
īstenošanas tehniskie standarti, kā noteikts 
[30.] pantā par procedūrām un veidlapām 
ar sankcijām saistītas informācijas 
sniegšanai. Šo deleģēto aktu un īstenošanas 
tehnisko standartu projekti būtu jāizstrādā 
EAAPI.

Or. de

Grozījums Nr. 183
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
55.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55a) Dalībvalstu uzraudzības iestāžu 
rīcībā jābūt visiem līdzekļiem, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka visā 
Kopienā apdrošināšanas starpnieki un 
pārapdrošināšanas sabiedrības veic 
uzņēmējdarbību atbilstoši normām 
neatkarīgi no tā, vai tās izmanto tiesības 
veikt uzņēmējdarbību vai pakalpojumu 
sniegšanas brīvību. Lai nodrošinātu 
uzraudzības efektivitāti, visām 
uzraudzības iestāžu veiktajām darbībām 
jābūt samērīgām ar apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības 
uzņēmējdarbībai raksturīgā riska veidu, 
pakāpi un sarežģītību, neskatoties uz 
minētās sabiedrības nozīmi no tirgus 
vispārējās finanšu stabilitātes viedokļa.

Or. en
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Grozījums Nr. 184
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
55.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55b) Šai direktīvai nevajadzētu būt pārāk 
apgrūtinošai mazām un vidējām 
apdrošināšanas sabiedrībām. Viens no 
līdzekļiem šā mērķa sasniegšanai ir 
proporcionalitātes principa pareiza 
piemērošana. Minētais princips būtu 
jāpiemēro gan attiecībā uz prasībām, kas 
skar apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības, gan 
attiecībā uz uzraudzības pilnvaru 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Lai ņemtu vērā tirgus attīstību, kā arī 
procesus citās Savienības tiesību jomās vai 
dalībvalstu pieredzi Savienības tiesību 
īstenošanā, it īpaši aplūkojot produktus, uz 
kuriem attiecas Direktīva 2003/41/EK, šī 
direktīva būtu jāpārskata pēc pieciem 
gadiem no šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

(56) Tādas tirgus attīstības izpēte, kuru ir 
ietekmējusi šīs direktīva, kā arī procesu 
citās Savienības tiesību jomās vai 
dalībvalstu pieredzes Savienības tiesību 
īstenošanā izpēte, it īpaši aplūkojot 
produktus, uz kuriem attiecas 
Direktīva 2003/41/EK, būtu jāveic pēc 
pieciem gadiem, lai novērtētu šīs 
direktīvas īstenošanu un dokumentētu 
sākotnējos konstatējumus par tās 
efektivitāti.

Or. de

(Sākotnējais novērtējums var tikt veikts agrākais pēc pieciem gadiem. Sk. arī 8. panta 
7. punktu)
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Grozījums Nr. 186
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Lai ņemtu vērā tirgus attīstību, kā arī 
procesus citās Savienības tiesību jomās vai 
dalībvalstu pieredzi Savienības tiesību 
īstenošanā, it īpaši aplūkojot produktus, uz 
kuriem attiecas Direktīva 2003/41/EK, šī 
direktīva būtu jāpārskata pēc pieciem
gadiem no šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

(56) Lai ņemtu vērā tirgus attīstību, kā arī 
procesus citās Savienības tiesību jomās vai 
dalībvalstu pieredzi Savienības tiesību 
īstenošanā, it īpaši aplūkojot produktus, uz 
kuriem attiecas Direktīva 2003/41/EK, šī 
direktīva būtu jāpārskata pēc trim gadiem 
no šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi 
attiecībā uz apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
sākšanu un veikšanu, tostarp profesionālu 
prasību pārvaldību un zaudējumu 
novērtēšanu, ko īsteno fiziskas un 
juridiskas personas, kuras ir reģistrētas 
kādā dalībvalstī vai vēlas būt 
tajā reģistrētas.

1. Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi 
attiecībā uz tādu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
sākšanu un veikšanu, ko īsteno fiziskas un 
juridiskas personas, kuras ir reģistrētas 
kādā dalībvalstī vai vēlas būt tajā 
reģistrētas.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Corien Wortmann-Kool
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi 
attiecībā uz apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
sākšanu un veikšanu, tostarp profesionālu 
prasību pārvaldību un zaudējumu 
novērtēšanu, ko īsteno fiziskas un 
juridiskas personas, kuras ir reģistrētas 
kādā dalībvalstī vai vēlas būt 
tajā reģistrētas.

1. Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi 
attiecībā uz tādu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
sākšanu un veikšanu, ko īsteno fiziskas un 
juridiskas personas, kuras ir reģistrētas 
kādā dalībvalstī vai vēlas būt tajā 
reģistrētas.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi 
attiecībā uz apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
sākšanu un veikšanu, tostarp profesionālu 
prasību pārvaldību un zaudējumu 
novērtēšanu, ko īsteno fiziskas un 
juridiskas personas, kuras ir reģistrētas 
kādā dalībvalstī vai vēlas būt 
tajā reģistrētas.

1. Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi 
attiecībā uz tādu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
sākšanu un veikšanu, ko īsteno fiziskas un 
juridiskas personas, kuras ir reģistrētas 
kādā dalībvalstī vai vēlas būt tajā 
reģistrētas.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva neattiecas uz personām, kas 
sniedz starpniecības pakalpojumus 
apdrošināšanas līgumiem, ja izpildīti visi 
turpmāk norādītie nosacījumi:

svītrots

(a) attiecībā uz apdrošināšanas līgumu 
nepieciešams tikai zināt par piedāvāto 
apdrošināšanas segumu;
(b) apdrošināšanas līgums nav dzīvības 
apdrošināšanas līgums;
(c) apdrošināšanas līgums neattiecas uz 
nekādiem atbildības riskiem;
(d) personas pamatdarbs nav 
apdrošināšanas starpniecība;
(e) apdrošināšana ir papildpakalpojums 
jebkura piegādātāja piegādātajām 
precēm, ja šāda apdrošināšana attiecas 
uz minētā piegādātāja piegādāto preču 
nozaudēšanas vai bojājuma risku; 
(f) gada prēmijas summa par 
apdrošināšanas līgumu pēc tam, kad 
veikts proporcionāls aprēķins, lai iegūtu 
gada summu, nav lielāka par EUR 600.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) personas pamatdarbs nav 
apdrošināšanas starpniecība;

(d) personas pamatdarbs nav 
apdrošināšanas starpniecība; dzīvības 
apdrošināšanu un atbildības risku var 
segt kā produkta un pakalpojuma to 
papildu aspektu, kurus persona piedāvā, 
veicot savus galvenos profesionālos 
pienākumus;
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Or. de

Pamatojums

Automobiļu nomas līgumos ir noteikta papildu apdrošināšana, kas paredzēta, lai segtu ar 
nomā paņemto automobili saistīto risku. Ceļojuma apdrošināšanas polises, kurās ir iekļauta 
dzīvības apdrošināšana, sedz nāves risku. Šāda veida starpniecība ir uzskatāma par galvenā 
produkta vai pakalpojuma papildinājumu.

Grozījums Nr. 192
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) apdrošināšana ir papildpakalpojums 
jebkura piegādātāja piegādātajām precēm, 
ja šāda apdrošināšana attiecas uz minētā 
piegādātāja piegādāto preču nozaudēšanas 
vai bojājuma risku;

(e) apdrošināšana ir papildpakalpojums 
jebkura piegādātāja piegādātajām precēm 
vai sniegtajiem pakalpojumiem, ja šāda 
apdrošināšana attiecas uz minētā 
piegādātāja piegādāto preču nozaudēšanas 
vai zādzības, vai bojājuma risku, vai

Or. de

Grozījums Nr. 193
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) apdrošināšana ir papildpakalpojums
jebkura piegādātāja piegādātajām precēm, 
ja šāda apdrošināšana attiecas uz minētā 
piegādātāja piegādāto preču nozaudēšanas 
vai bojājuma risku; 

(e) apdrošināšana ir jebkura piegādātāja 
piegādāto produktu vai sniegto 
pakalpojumu papildinājums, ja šāda 
apdrošināšana attiecas uz minētā 
piegādātāja piegādāto preču nozaudēšanas 
vai bojājuma risku;

Or. en
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Grozījums Nr. 194
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) gada prēmijas summa par 
apdrošināšanas līgumu pēc tam, kad 
veikts proporcionāls aprēķins, lai iegūtu 
gada summu, nav lielāka par EUR 600.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 195
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) gada prēmijas summa par 
apdrošināšanas līgumu pēc tam, kad 
veikts proporcionāls aprēķins, lai iegūtu 
gada summu, nav lielāka par EUR 600.

(f) gada prēmijas summa nav lielāka par 
EUR 600.

Or. de

Pamatojums

Ieviešot proporcionālu gada aprēķinu, šī direktīva būtu jāpiemēro pat maza mēroga polisēm, 
kas ir noslēgtas uz vienu nedēļu gadā par EUR 30.



PE504.392v01-00 60/150 AM\926837LV.doc

LV

Grozījums Nr. 196
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) apdrošināšanas līgums neattiecas uz 
veselības apdrošināšanas riskiem; 

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā veselības apdrošināšanas produktu būtisko saimniecisko un sociālo nozīmi, uz 
tiem būtu jāattiecina otrās apdrošināšanas starpniecības direktīva.

Grozījums Nr. 197
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) apdrošināšanas produkts ir normatīvā 
ceļā noteikts kā obligāta vai būtiski 
nepieciešama sastāvdaļa, lai nodrošinātu 
visu pakalpojumu sniedzēju sniegto 
pakalpojumu efektīvu veikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Direktīva neattiecas uz 
profesionālajiem klientiem, kas definēti I 
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pielikumā.

Or. de

(9. apsvērums)

Grozījums Nr. 199
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šī direktīva garantē, ka tiek 
nodrošināts tāds pats aizsardzības līmenis 
un ka klienti var izmantot salīdzināmos 
standartus. Direktīva veicina vienlīdzīgus 
starpnieku konkurences apstākļus un 
visiem starpniekiem vienādus 
konkurences nosacījumus neatkarīgi no 
tā, vai tie ir saistīti ar kādu 
apdrošināšanas sabiedrību vai ne. 
Patērētājiem ir izdevīgi, lai 
apdrošināšanas produktus piedāvātu 
dažādi kanāli un starpnieki, kas dažādos 
veidos sadarbojas ar apdrošināšanas 
sabiedrībām, ar nosacījumu, ka tie 
piemēro vienādus patērētāju aizsardzības 
noteikumus. Dalībvalstīm, īstenojot šo 
direktīvu, to ņem vērā.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Uz apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām, kas 
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nodarbojas ar apdrošināšanas 
starpniecību, piedāvājot apdrošināšanas 
ieguldījumu produktus, neattiecas šādas 
VI nodaļas daļas:
a. 15. pants;
b. 16. panta a) punkta i), ii), iii) un 
iv) apakšpunkts;
c. 16. panta b) punkta i), ii) un 
iii) apakšpunkts;
d. 17. panta 1. punkta c), d), e), f) un g) 
apakšpunkts;
e. 17. panta 2., 3., 4. un 5. punkts;
f. 18. pants.
Apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām, kas 
nodarbojas ar apdrošināšanas 
starpniecību, piedāvājot apdrošināšanas 
ieguldījumu produktus, būtu minēto 
normu vietā jāievēro šādās Direktīvas 
[2004/39/EK*] normās minētās prasības, 
lai cik vien iespējams atspoguļotu 
apdrošināšanas uzņēmējdarbības 
īpatnības:
a. 16. panta 3. punkts;
b. 23., 24. un 25. pants.
EAAPI un EVTI izstrādā vadlīnijas, kā šīs 
normas būtu jāpiemēro attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas veic gan 
apdrošināšanas ieguldījumu 
uzņēmējdarbību, gan ieguldījumu 
uzņēmējdarbību saskaņā ar Direktīvu 
[2004/39/EK*] un saistītās normas 
Direktīvā [2006/73/EK*].

Or. en

Pamatojums

Parlamenta pašreizējā FITD II tekstā ir paredzēts uzņēmējdarbības veikšanas noteikumus 
piemērot apdrošināšanas produktiem. Tie pamatā ir tie paši noteikumi, kurus piemēro 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem un kas paredzēti 2. apdrošināšanas starpniecības 
direktīvas 22.–25. pantā. Nav nekāda pamata noteikumus paredzēt divos tiesību aktos, un ar 
šo grozījumu ir precizēts, kuras FITD normas tiek piemērotas apdrošināšanas ieguldījumu 
produktiem un kuras otrās apdrošināšanas starpniecības direktīvas daļas netiek piemērotas.
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Grozījums Nr. 201
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "apdrošināšanas starpniecība" ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā, un 
profesionālas prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības. Šīs 
darbības uzskatāmas par apdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 
apdrošināšanas sabiedrība, neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam. 

3. “apdrošināšanas starpniecība” ir 
darbības, ar kurām pret atlīdzību sniedz 
konsultācijas, piedāvā vai veic citus 
priekšdarbus pirms apdrošināšanas līgumu 
noslēgšanas, šādu līgumu noslēgšana vai 
darbības, ar kurām palīdz šādu līgumu 
pārvaldībā un izpildē, jo īpaši prasības 
gadījumā, izplatot apdrošināšanas
produktus.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "apdrošināšanas starpniecība" ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā, un 
profesionālas prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības. Šīs 
darbības uzskatāmas par apdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 
apdrošināšanas sabiedrība, neiesaistoties 

3. “apdrošināšanas starpniecība” ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā. Šīs darbības, 
kas ir konsultēšana, piedāvāšana vai citu 
priekšdarbu veikšana pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, kā 
arī šādu līgumu noslēgšanu, uzskata arī 
par apdrošināšanas starpniecību, ja tās veic 
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apdrošināšanas starpniekam. apdrošināšanas sabiedrības darbinieks, 
tieši sazinoties ar klientu un neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "apdrošināšanas starpniecība" ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā, un 
profesionālas prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības. Šīs 
darbības uzskatāmas par apdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 
apdrošināšanas sabiedrība, neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam. 

3. “apdrošināšanas starpniecība” ir
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas darījumu noslēgšanas, 
apdrošināšanas līgumu noslēgšana vai 
darbības, ar kurām palīdz šādu līgumu 
pārvaldībā un izpildē. Konsultēšanas par 
apdrošināšanas līgumiem, šo līguma 
piedāvāšanas un parakstīšanas darbības ir
uzskatāmas par apdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic sabiedrības
darbinieks, tieši sazinoties ar klientu un
neiesaistoties apdrošināšanas starpniekam.

Or. en

Pamatojums

Otrās apdrošināšanas starpniecības direktīva reglamentē apdrošināšanas starpnieka 
profesiju un tajā ir paredzēti uzņēmējdarbības veikšanas noteikumi attiecībā uz 
apdrošināšanas produktu pārdošanu. Tā neattiecas uz apdrošināšanas sabiedrību darbinieku 
veiktām tīri administratīvām darbībām, sagatavojot dokumentus, aprēķinot prēmijas, izskatot 
prasības u. c. Ar grozījumu ir precizēts, ka šīs darbības neattiecas uz otrās apdrošināšanas 
starpniecības direktīvas tvērumu.

Grozījums Nr. 204
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "apdrošināšanas starpniecība" ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā, un 
profesionālas prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības. Šīs 
darbības uzskatāmas par apdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 
apdrošināšanas sabiedrība, neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam. 

3. "apdrošināšanas starpniecība" ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā, un 
profesionālas prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības, tostarp 
par šādu starpniecību ir uzskatāmas cenu 
un produktu salīdzināšanas tīmekļa 
vietnes, ja klients procesa beigās var pats 
noslēgt apdrošināšanas līgumu, 
izmantojot tīmekļa vietni vai slēdzot 
apdrošināšanas līgumu nepastarpināti ar 
apdrošināšanas sabiedrību vai citu 
apdrošināšanas starpnieku. Šīs darbības 
uzskatāmas par apdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 
apdrošināšanas sabiedrība, neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "apdrošināšanas starpniecība" ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā, un 
profesionālas prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības. Šīs 
darbības uzskatāmas par apdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 

3. “apdrošināšanas starpniecība” ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā. Šīs darbības 
uzskatāmas par apdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 
apdrošināšanas sabiedrība, neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam.
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apdrošināšanas sabiedrība, neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "apdrošināšanas starpniecība" ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā, un 
profesionālas prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības. Šīs 
darbības uzskatāmas par apdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 
apdrošināšanas sabiedrība, neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam.

3. "apdrošināšanas starpniecība" ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas , 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā, un 
profesionālas prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības, tostarp 
cenu salīdzināšanas tīmekļa vietnēs. Šīs 
darbības uzskatāmas par apdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 
apdrošināšanas sabiedrība, neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) informācijas sniegšana kā 
papildpakalpojums klientam citas 
profesionālās darbības gaitā, ja 
informācijas sniedzējs neveic nekādus 
papildu pasākumus nolūkā palīdzēt 
klientam apdrošināšanas līguma noslēgšanā 

(a) Informācijas sniegšanu kā 
papildpakalpojumu citas profesionālās 
darbības gaitā, ja šīs darbības mērķis nav 
palīdzēt klientam apdrošināšanas līguma 
noslēgšanā vai izpildē, apdrošināšanas 
sabiedrības prasību profesionālu 
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vai izpildē; pārvaldību, kā arī zaudējumu korekciju 
un ekspertu veiktu apdrošināšanas 
atlīdzības aprēķinu arī neuzskata par 
apdrošināšanas starpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. "apdrošināšanas ieguldījumu produkts" 
ir apdrošināšanas līgums, ko var klasificēt 
arī kā "ieguldījumu produktu" saskaņā ar 
definīciju [Regulas par ieguldījumu 
produktu pamatinformācijas dokumentiem 
(PRIPs regulas)] 2. panta a) apakšpunktā;

4. "apdrošināšanas ieguldījumu produkts" 
ir apdrošināšanas līgums, kura noslēgšanai
saskaņā ar definīciju [Regulā par 
ieguldījumu produktu pamatinformācijas 
dokumentiem (PRIPs regulā)] ir 
nepieciešams pamatinformācijas 
dokuments.

Or. de

Grozījums Nr. 209
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. "apdrošināšanas ieguldījumu produkts" 
ir apdrošināšanas līgums, ko var klasificēt 
arī kā "ieguldījumu produktu" saskaņā ar 
definīciju [Regulas par ieguldījumu 
produktu pamatinformācijas dokumentiem 
(PRIPs regulas)] 2. panta a) apakšpunktā;

4. "apdrošināšanas ieguldījumu produkts" 
ir apdrošināšanas līgums, ko var klasificēt 
arī kā "ieguldījumu produktu" saskaņā ar 
definīciju [Regulas par ieguldījumu 
produktu pamatinformācijas dokumentiem 
(PRIPs regulas)] 2. panta a) apakšpunktā; 
izņemot produktus, kas definēti PRIPS 
regulas 2. panta e) un f) apakšpunktā par 
aroda pensiju shēmām un pensiju 
produktiem, kuros iemaksas saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem veic darba devējs un 
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saistībā ar kuriem darba devējam nav 
iespējas izvēlēties pensijas produkta 
piedāvātāju;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. "apdrošināšanas ieguldījumu produkts" 
ir apdrošināšanas līgums, ko var klasificēt 
arī kā "ieguldījumu produktu" saskaņā ar 
definīciju [Regulas par ieguldījumu 
produktu pamatinformācijas dokumentiem 
(PRIPs regulas)] 2. panta a) apakšpunktā;

4. "apdrošināšanas ieguldījumu produkts" 
ir apdrošināšanas līgums, ko var klasificēt 
arī kā "ieguldījumu produktu" saskaņā ar 
definīciju [Regulas par ieguldījumu 
produktu pamatinformācijas dokumentiem 
(PRIPs regulas)] 4. panta a) apakšpunktā, 
izņemot 2. pantā aprakstītos produktus;

Or. en

Pamatojums

Definīcija būtu jāprecizē attiecībā uz to, vai aroda pensijas (papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūcijām) būtu jāiekļauj vai ne. Būtu jāsaskaņo ar Eiropas Parlamenta 
priekšlikumiem par standartizētiem privāto ieguldījumu produktiem.

Grozījums Nr. 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. "apdrošināšanas starpnieks" ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas nav
apdrošināšanas sabiedrība un kas sāk un 
veic apdrošināšanas starpniecību par 

5. "apdrošināšanas starpnieks" ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas sāk un 
veic apdrošināšanas starpniecību par 
atalgojumu, izņemot apdrošināšanas 
sabiedrību, kas veic patstāvīgu 
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atalgojumu; apdrošināšanas uzņēmējdarbību;

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 212
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. "apdrošināšanas starpnieks" ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas nav 
apdrošināšanas sabiedrība un kas sāk un 
veic apdrošināšanas starpniecību par 
atalgojumu;

5. „pārapdrošināšanas starpnieks” ir 
jebkura fiziska vai juridiska persona, kas 
nav pārapdrošināšanas sabiedrība un tās 
darbinieki un kas sāk un veic 
pārapdrošināšanas starpniecību par 
atalgojumu;

Or. de

Pamatojums

Precizējums jāvērtē kopsakarā ar 3. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 213
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. "apdrošināšanas starpnieks" ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas nav 

5. „pārapdrošināšanas starpnieks” ir 
jebkura fiziska vai juridiska persona, kas 
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apdrošināšanas sabiedrība un kas sāk un 
veic apdrošināšanas starpniecību par 
atalgojumu;

nav pārapdrošināšanas sabiedrība un tās 
darbinieki un kas sāk un veic 
pārapdrošināšanas starpniecību par 
atalgojumu;

Or. en

Pamatojums

Saskaņojot ar ziņotāja 32. grozījumu, apdrošināšanas sabiedrības darbinieki būtu jāmin arī 
šeit, jo viņi nav starpnieki starp apdrošināšanas sabiedrību un klientu.

Grozījums Nr. 214
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. "pārapdrošināšanas starpniecība" ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
pārapdrošināšanas līgumu noslēgšanas, 
šādu līgumu noslēgšana vai darbības, ar 
kurām palīdz šādu līgumu pārvaldē un 
izpildē, jo īpaši prasības gadījumā, un 
profesionālas prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības. Šīs 
darbības uzskatāmas par 
pārapdrošināšanas starpniecību arī tad, ja 
tās veic pārapdrošināšanas sabiedrība, 
neiesaistoties pārapdrošināšanas 
starpniekam.

6. „pārapdrošināšanas starpniecība” ir 
darbības, ar kurām pret atlīdzību sniedz 
konsultācijas, piedāvā vai veic citus 
priekšdarbus pirms pārapdrošināšanas 
līgumu noslēgšanas un šādu līgumu 
noslēgšana, vai darbības, ar kurām palīdz 
šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, jo īpaši 
prasības gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) informācijas sniegšana kā 
papildpakalpojums citas profesionālās 
darbības gaitā, ja šīs darbības mērķis nav 
palīdzēt klientam pārapdrošināšanas 
līguma noslēgšanā vai izpildē;

(a) Informācijas sniegšanu kā 
papildpakalpojumu citas profesionālās 
darbības gaitā, ja šīs darbības mērķis nav 
palīdzēt klientam pārapdrošināšanas 
līguma noslēgšanā vai izpildē, 
pārapdrošināšanas sabiedrības prasību 
profesionālu pārvaldību, kā arī 
zaudējumu korekciju un ekspertu veiktu 
apdrošināšanas atlīdzības aprēķinu arī 
neuzskata par pārapdrošināšanas 
starpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 216
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. "nolīgts apdrošināšanas starpnieks" ir 
jebkura persona, kura veic 
apdrošināšanas starpniecības darbību 
vienas vai vairāku apdrošināšanas 
sabiedrību vai apdrošināšanas starpnieku 
interesēs un tās vai to vārdā un par kuras 
rīcību pilnībā atbildīgas ir minētās 
apdrošināšanas sabiedrības vai 
apdrošināšanas starpnieki, ar 
nosacījumu, ka apdrošināšanas 
starpnieki, kas ir atbildīgi par minētās 
personas rīcību, paši nerīkojas citas 
apdrošināšanas sabiedrības vai cita 
apdrošināšanas starpnieka atbildībā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 217
Alfredo Pallone
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. "nolīgts apdrošināšanas starpnieks" ir 
jebkura persona, kura veic apdrošināšanas 
starpniecības darbību vienas vai vairāku 
apdrošināšanas sabiedrību vai 
apdrošināšanas starpnieku interesēs un tās 
vai to vārdā un par kuras rīcību pilnībā 
atbildīgas ir minētās apdrošināšanas 
sabiedrības vai apdrošināšanas starpnieki, 
ar nosacījumu, ka apdrošināšanas 
starpnieki, kas ir atbildīgi par minētās 
personas rīcību, paši nerīkojas citas 
apdrošināšanas sabiedrības vai cita 
apdrošināšanas starpnieka atbildībā;

8. “nolīgts apdrošināšanas starpnieks” ir 
jebkura persona, kura veic apdrošināšanas 
starpniecības darbību vienas vai vairāku 
apdrošināšanas sabiedrību interesēs un tās 
vai to vārdā, ja apdrošināšanas produkti 
savstarpēji nekonkurē, un par kuras 
rīcību pilnībā atbild apdrošināšanas 
sabiedrības, kuras piedāvā attiecīgos šo 
starpnieku pārdotos produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. "nolīgts apdrošināšanas starpnieks" ir 
jebkura persona, kura veic apdrošināšanas 
starpniecības darbību vienas vai vairāku 
apdrošināšanas sabiedrību vai 
apdrošināšanas starpnieku interesēs un tās 
vai to vārdā un par kuras rīcību pilnībā 
atbildīgas ir minētās apdrošināšanas 
sabiedrības vai apdrošināšanas starpnieki,
ar nosacījumu, ka apdrošināšanas 
starpnieki, kas ir atbildīgi par minētās 
personas rīcību, paši nerīkojas citas 
apdrošināšanas sabiedrības vai cita 
apdrošināšanas starpnieka atbildībā;

8. „nolīgts apdrošināšanas starpnieks” ir 
jebkura persona, kura veic apdrošināšanas 
starpniecības darbību vienas vai, ja 
apdrošināšanas produkti savstarpēji 
nekonkurē, vairāku apdrošināšanas 
sabiedrību vai apdrošināšanas starpnieku 
interesēs, tomēr neiekasē ne prēmijas, ne 
arī klientiem paredzētās summas, un tās 
vai to vārdā un par kuras rīcību pilnībā 
atbildīgas ir minētās apdrošināšanas 
sabiedrības vai apdrošināšanas starpnieki, 
ar nosacījumu, ka apdrošināšanas 
starpnieki, kas ir atbildīgi par minētās 
personas rīcību, paši nerīkojas citas 
apdrošināšanas sabiedrības vai cita
apdrošināšanas starpnieka atbildībā;
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Jebkuru personu, kas veic apdrošināšanas 
starpniecības darbību papildus savam 
pamatdarbam, arī uzskata par nolīgtu 
apdrošināšanas starpnieku, par kura 
rīcību ir atbildīga viena vai vairākas 
apdrošināšanas sabiedrības, kuras 
piedāvā attiecīgos šo starpnieku pārdotos 
produktus, ja apdrošināšana ir 
papildpakalpojums attiecībā uz 
pamatdarbībā piegādātajām precēm vai 
sniegtajiem pakalpojumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 219
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. "nolīgts apdrošināšanas starpnieks" ir 
jebkura persona, kura veic apdrošināšanas 
starpniecības darbību vienas vai vairāku 
apdrošināšanas sabiedrību vai 
apdrošināšanas starpnieku interesēs un tās 
vai to vārdā un par kuras rīcību pilnībā 
atbildīgas ir minētās apdrošināšanas 
sabiedrības vai apdrošināšanas starpnieki, 
ar nosacījumu, ka apdrošināšanas 
starpnieki, kas ir atbildīgi par minētās 
personas rīcību, paši nerīkojas citas 
apdrošināšanas sabiedrības vai cita 
apdrošināšanas starpnieka atbildībā;

8. „nolīgts apdrošināšanas starpnieks” ir 
jebkura persona, kura veic apdrošināšanas 
starpniecības darbību vienas vai vairāku 
apdrošināšanas sabiedrību vai reģistrēta 
apdrošināšanas starpnieka interesēs un tās 
vai to vārdā, ja apdrošināšanas produkti 
savstarpēji nekonkurē, un kurš neiekasē 
ne prēmijas, ne arī klientiem paredzētās 
summas, un par kuras rīcību pilnībā 
atbildīgas ir minētās apdrošināšanas 
sabiedrības vai reģistrēti apdrošināšanas 
starpnieki, kuri piedāvā attiecīgos nolīgtā 
starpnieka pārdotos produktus, ar 
nosacījumu, ka reģistrētais apdrošināšanas 
starpnieks, kas ir atbildīgs par minētās 
personas rīcību, pats nerīkojas citas 
apdrošināšanas sabiedrības vai cita 
apdrošināšanas starpnieka uzdevumā;

Jebkuru personu, kas veic apdrošināšanas 
starpniecības darbību papildus savam 
pamatdarbam, arī uzskata par nolīgtu 
apdrošināšanas starpnieku, par kura 
rīcību ir atbildīga viena vai vairākas 
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apdrošināšanas sabiedrības vai reģistrēts 
apdrošināšanas starpnieks, ja 
apdrošināšana ir papildpakalpojums 
attiecībā uz pamatdarbībā piegādātajām 
precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem un 
ja attiecīgā persona neiekasē ne prēmijas, 
ne arī klientiem paredzētās summas;

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu neatbilstošas izmaksas, pārskatot būtu vajadzības gadījumā tikai jāmaina 
prasības. Nav minētas problēmas, kas attiecas uz ”nolīgta apdrošināšanas starpnieka” 
koncepciju Komisijas ietekmes novērtējumā. Ja tiek svītrots 4. pants "deklarētie starpnieki", 
šis punkts ir jāiekļauj no jauna, lai aptvertu papildu darbības. Precizējums ir izdarīts, 
galvenokārt domājot par klientiem.

Grozījums Nr. 220
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. "konsultēšana" ir ieteikumu sniegšana 
klientam vai nu pēc tā pieprasījuma, vai 
pēc apdrošināšanas sabiedrības vai 
apdrošināšanas starpnieka iniciatīvas;

9. „konsultēšana” ir faktisko vai potenciālo 
klientu konsultēšana par kādu 
apdrošināšanas produktu, kuras pamatā 
ir individuāls ieteikums vai nu pēc to
pieprasījuma, vai pēc apdrošināšanas 
sabiedrības vai apdrošināšanas starpnieka 
iniciatīvas, tostarp līguma darbības laikā;

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu konsultēšanas definīcija tiek padarīta precīzāka. Turklāt tā mērķis ir nostiprināt 
konsultēšanu apdrošināšanas jautājumos, paredzot par to noteiktu atlīdzību, nevis komisijas 
maksu. Šā grozījuma pamatā ir EAAPI un Vācijas patērētāju organizācijas BDV sniegtā 
informācija.
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Grozījums Nr. 221
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. "konsultēšana" ir ieteikumu sniegšana 
klientam vai nu pēc tā pieprasījuma, vai 
pēc apdrošināšanas sabiedrības vai 
apdrošināšanas starpnieka iniciatīvas;

9. “konsultēšana” ir personīgu ieteikumu 
sniegšana atbilstoši klienta vajadzībām vai 
nu pēc tā pieprasījuma, vai pēc 
apdrošināšanas sabiedrības vai 
apdrošināšanas starpnieka iniciatīvas; 
konsultēšana būtu jāuzskata par atsevišķu 
pakalpojumu, kas nav saistīts ar 
informācijas un paskaidrojumu sniegšanu 
par produktiem;

Or. en

Pamatojums

Konsultēšana būtu jāsaprot kā vienam klientam piemērotu ieteikumu sniegšana par vienu vai 
vairākiem konkrētiem produktiem. Minētā definīcija jāsaskaņo ar šā paša termina definīciju 
FITD un direktīvā par hipotēku kredītiem.

Grozījums Nr. 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. "konsultēšana" ir ieteikumu sniegšana 
klientam vai nu pēc tā pieprasījuma, vai 
pēc apdrošināšanas sabiedrības vai 
apdrošināšanas starpnieka iniciatīvas;

9. “konsultēšana” ir personīgu ieteikumu 
sniegšana klientam vai nu pēc tā 
pieprasījuma, vai pēc apdrošināšanas 
sabiedrības vai apdrošināšanas starpnieka 
iniciatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. "nosacītā komisijas maksa" ir 
atalgojums komisijas maksas veidā, ja 
maksājamā summa pamatojas uz to, kā ir 
izpildīti ar uzņēmējdarbību saistītie mērķi, 
par kuriem vienojušies starpnieks un 
attiecīgais apdrošinātājs;

10. "nosacītā komisijas maksa" ir 
atalgojums komisijas maksas veidā, ja 
maksājamā summa pamatojas uz to, kā ir 
izpildīti produktu vai pārdošanas mērķi, 
kas attiecas uz starpnieka kopā ar minēto 
apdrošinātāju īstenoto darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. "nosacītā komisijas maksa" ir 
atalgojums komisijas maksas veidā, ja 
maksājamā summa pamatojas uz to, kā ir 
izpildīti ar uzņēmējdarbību saistītie mērķi, 
par kuriem vienojušies starpnieks un 
attiecīgais apdrošinātājs;

10. „nosacītā komisijas maksa” ir 
atalgojums komisijas maksas veidā, ja 
maksājamā summa pamatojas uz to, kā ir 
izpildīti jebkura veida saskaņoti mērķi, 
kas attiecas uz starpnieka kopā ar minēto 
apdrošinātāju īstenoto darbību;

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 225
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) dalībvalsts, kurā atrodas starpnieka 
pastāvīgā dzīvesvieta, ja starpnieks ir 
fiziska persona;

(a) dalībvalsts, kurā atrodas starpnieka 
galvenā mītne un kurā tas veic 
uzņēmējdarbību, ja starpnieks ir fiziska 
persona;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) "kombinētās pārdošanas prakse" ir 
viena ieguldījumu pakalpojuma vai 
produkta piedāvāšana kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu paketē vai kā 
nosacījumu cita līguma vai paketes 
iegādei;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 227
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) "kombinētās pārdošanas prakse" ir 
viena ieguldījumu pakalpojuma vai 
produkta piedāvāšana kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu paketē vai kā 

svītrots
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nosacījumu cita līguma vai paketes 
iegādei;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) "cieša saistība" ir [FITD II] direktīvas 
4. panta 31. punktā minētā situācija;

(16) "cieša saistība" ir 
Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 
17. punktā minētā situācija;

Or. en

Pamatojums

Tā kā otrās apdrošināšanas starpniecības direktīva ir apdrošināšanu reglamentējoša 
direktīva, būtu labāk izmantot citu Apdrošināšanas direktīvu, lai nodrošinātu konsekventu 
piemērošanu apdrošināšanas nozarē.

Grozījums Nr. 229
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) "atalgojums" ir jebkura komisijas 
maksa, atlīdzība, samaksa vai cits 
maksājums, ieskaitot visu veidu 
ekonomisko ieguvumu, ko piedāvā vai 
izmaksā saistībā ar apdrošināšanas 
starpniecības darbību;

(18) „atalgojums” ir jebkura veida 
ekonomisks ieguvums, tostarp komisijas 
maksa, atlīdzība, samaksa vai cits 
maksājums, ko piedāvā vai izmaksā 
saistībā ar apdrošināšanas starpniecības 
darbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 230
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) "atalgojums" ir jebkura komisijas 
maksa, atlīdzība, samaksa vai cits 
maksājums, ieskaitot visu veidu 
ekonomisko ieguvumu, ko piedāvā vai 
izmaksā saistībā ar apdrošināšanas 
starpniecības darbību;

(18) „atalgojums” ir jebkura komisijas 
maksa, atlīdzība, samaksa vai jebkāds cits 
maksājums, ieskaitot visu veidu tiešu vai 
netiešu ekonomisko ieguvumu, ko piedāvā 
vai izmaksā saistībā ar apdrošināšanas 
starpniecības darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) "atalgojums" ir jebkura komisijas 
maksa, atlīdzība, samaksa vai cits 
maksājums, ieskaitot visu veidu 
ekonomisko ieguvumu, ko piedāvā vai 
izmaksā saistībā ar apdrošināšanas 
starpniecības darbību;

(18) "atalgojums" ir jebkura komisijas 
maksa, atlīdzība, samaksa vai cits 
maksājums, ieskaitot visu veidu 
ekonomisko ieguvumu vai naudai 
pielīdzināmu vērtību, vai jebkādu citu 
stimulu, ko piedāvā vai izmaksā saistībā ar 
apdrošināšanas starpniecības darbību;

Or. de

Grozījums Nr. 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 18. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) "atalgojums" ir jebkura komisijas 
maksa, atlīdzība, samaksa vai cits 
maksājums, ieskaitot visu veidu 
ekonomisko ieguvumu, ko piedāvā vai 
izmaksā saistībā ar apdrošināšanas 
starpniecības darbību;

(18) "atalgojums" ir jebkura komisijas 
maksa, atlīdzība, samaksa vai cits 
maksājums, ieskaitot visu veidu 
ekonomisko ieguvumu vai stimulu, ko 
piedāvā, izmaksā vai piešķir saistībā ar 
apdrošināšanas starpniecības darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) "sasaistīšanas prakse" ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana 
paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
nav patērētājam pieejams atsevišķi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 234
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) "sasaistīšanas prakse" ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana
paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
nav patērētājam pieejams atsevišķi;

(19) "sasaistīšanas prakse" ir prasība 
klientam iegādāties vienu vai vairākus 
konkrētus finanšu produktus vai 
pakalpojumus paketē kopā ar 
apdrošināšanas pakalpojumu vai produktu, 
ja šis apdrošināšanas pakalpojums vai 
produkts nav patērētājam pieejams 
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atsevišķi; sasaistīšanas prakse neattiecas 
uz viena vai vairāku apdrošināšanas 
produktu neobligātu piedāvāšanu paketē, 
kurā galvenais produkts nav 
apdrošināšanas pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) "sasaistīšanas prakse" ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana 
paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
nav patērētājam pieejams atsevišķi;

(19) "sasaistīšanas prakse" ir viena vai 
vairāku finanšu papildu pakalpojumu vai 
produktu piedāvāšana patērētājam paketē 
kopā ar galveno finanšu pakalpojumu vai 
produktu, ja tas ir saistīts ar vismaz vienu 
apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu un ja šis galvenais finanšu
pakalpojums vai produkts nav patērētājam 
pieejams atsevišķi;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) "sasaistīšanas prakse" ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana 
paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
nav patērētājam pieejams atsevišķi;

(19) „sasaistīšanas prakse” ir prakse, kad 
tiek piedāvāts:
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- viens vai vairāki apdrošināšanas 
pakalpojumi vai produkti paketē, ja šie 
apdrošināšanas pakalpojumi vai produkti 
patērētājam nav pieejami atsevišķi, vai
- viena vai vairāku papildpakalpojumu 
piedāvāšana paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
nav patērētājam pieejams atsevišķi;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 237
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) "sasaistīšanas prakse" ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana 
paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
nav patērētājam pieejams atsevišķi;

(19) "sasaistīšanas prakse" ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana 
paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
nav patērētājam pieejams atsevišķi;

Par sasaistīšanas praksi neuzskata: 
brīvprātīgu apdrošināšanas produkta 
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piedāvāšanu papildus finanšu 
pakalpojumam, ja apdrošināšanas 
produkta mērķis ir klienta dzīvības 
apdrošināšana vai apdrošināšana darba 
zaudējuma gadījumā kopsakarībā ar 
finanšu uzkrājumu vai pensijas produktu; 

Or. de

Pamatojums

Tas būtu pretrunā sociālajiem principiem — likvidēt iespēju apdrošināties pret nāvi un darba 
zaudēšanu saistībā ar kredītiem un finanšu produktiem. Turklāt tas varētu palielināt 
labklājības izmaksas.

Grozījums Nr. 238
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) "apkopošanas prakse" ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana 
paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
ir patērētājam pieejams arī atsevišķi, bet 
ne vienmēr ar tādiem pašiem 
noteikumiem vai nosacījumiem kā tad, 
kad tas tiek piedāvāts apkopojumā ar 
papildpakalpojumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 239
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) "apkopošanas prakse" ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana 
paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
ir patērētājam pieejams arī atsevišķi, bet ne 
vienmēr ar tādiem pašiem noteikumiem vai 
nosacījumiem kā tad, kad tas tiek piedāvāts 
apkopojumā ar papildpakalpojumiem.

(20) "sasaistīšanas prakse" ir viena vai 
vairāku finanšu papildu pakalpojumu vai 
produktu piedāvāšana patērētājam paketē 
kopā ar galveno finanšu pakalpojumu vai 
produktu, ja tas ir saistīts ar vismaz vienu 
apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu un ja šis galvenais finanšu
pakalpojums vai produkts ir patērētājam 
pieejams arī atsevišķi, bet ne vienmēr ar 
tādiem pašiem noteikumiem vai 
nosacījumiem kā tad, kad tas tiek piedāvāts 
apkopojumā ar papildpakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) "apkopošanas prakse" ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana 
paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
ir patērētājam pieejams arī atsevišķi, bet ne 
vienmēr ar tādiem pašiem noteikumiem vai 
nosacījumiem kā tad, kad tas tiek piedāvāts 
apkopojumā ar papildpakalpojumiem.

(20) „apkopošanas prakse” ir viena vai 
vairāku finanšu produktu vai 
pakalpojumu piedāvāšana paketē kopā ar 
apdrošināšanas pakalpojumu vai produktu, 
ja šis apdrošināšanas pakalpojums vai 
produkts ir patērētājam pieejams arī 
atsevišķi, bet ne vienmēr ar tādiem pašiem 
noteikumiem vai nosacījumiem kā tad, kad 
tas tiek piedāvāts apkopojumā ar citiem 
produktiem vai pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) „atsevišķas finanšu darbības” šīs 
direktīvas 31.a panta piemērošanas 
nolūkā ir visas darbības, kas tiek veiktas 
viena instrumenta veselā ražošanas cikla 
katrā posmā — no ieceres līdz 
pēcpārdošanai, ieskaitot instrumenta 
izstrādātāju apņemšanos un saistības;

Or. en

Grozījums Nr. 242
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) „instruments” šīs direktīvas 
31.a panta piemērošanas nolūkā ir 
apdrošināšanas vai pensijas produkts, kas 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1094/2010 
attiecas uz EAAPI kompetences sfēru.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
Article 2 – paragraph 1 – point 20 a (new)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) „profesionāls klients vai patērētājs” 
ir klients vai patērētājs, kas atbilst 
I pielikumā minētajiem kritērijiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 244
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) „patērētājs” ir patērētājs, kas ir 
definēts Negodīgas komercprakses 
direktīvas 2005/29/EK 2. panta 
a) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 245
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) „privāts klients vai patērētājs” ir 
klients vai patērētājs, kas nav profesionāls 
klients vai patērētājs.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot 4. pantā noteiktos gadījumus,
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekus to piederības dalībvalstī 
reģistrē kompetenta iestāde. 
Apdrošināšanas sabiedrības, kas reģistrētas 
dalībvalstīs saskaņā ar 
Direktīvu 73/239/EEK, 

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekus to piederības dalībvalstī 
reģistrē kompetentas iestādes. 
Apdrošināšanas sabiedrības, kas reģistrētas 
dalībvalstīs saskaņā ar 
Direktīvu 73/239/EEK, 
Direktīvu 2002/83/EK un 
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Direktīvu 2002/83/EK un 
Direktīvu 2005/68/EK, un to darbiniekus
nav jāreģistrē atkārtoti saskaņā ar šo 
direktīvu.

Direktīvu 2005/68/EK, nav jāreģistrē 
atkārtoti saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot visu apdrošināšanas starpnieku reģistrāciju, tādējādi atrisinot 
piramīdas pārdošanas problēmu apdrošināšanas nozarē. Šā grozījuma pamatā ir Vācijas 
patērētāju organizācijas VZBV sniegtā informācija.

Grozījums Nr. 247
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot 4. pantā noteiktos gadījumus,
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekus to piederības dalībvalstī 
reģistrē kompetenta iestāde. 
Apdrošināšanas sabiedrības, kas reģistrētas 
dalībvalstīs saskaņā ar 
Direktīvu 73/239/EEK, 
Direktīvu 2002/83/EK un 
Direktīvu 2005/68/EK, un to darbiniekus 
nav jāreģistrē atkārtoti saskaņā ar šo 
direktīvu.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekus to piederības dalībvalstī 
reģistrē kompetentas iestādes. 
Apdrošināšanas sabiedrības, kas reģistrētas 
dalībvalstīs saskaņā ar 
Direktīvu 73/239/EEK, 
Direktīvu 2002/83/EK un 
Direktīvu 2005/68/EK, un to darbiniekus 
nav jāreģistrē atkārtoti saskaņā ar šo 
direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot 4. pantā noteiktos gadījumus, Izņemot 4. pantā noteiktos gadījumus, 
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apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekus to piederības dalībvalstī 
reģistrē kompetenta iestāde. 
Apdrošināšanas sabiedrības, kas reģistrētas 
dalībvalstīs saskaņā ar 
Direktīvu 73/239/EEK, 
Direktīvu 2002/83/EK un 
Direktīvu 2005/68/EK, un to darbiniekus 
nav jāreģistrē atkārtoti saskaņā ar šo 
direktīvu.

apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekus to piederības dalībvalstī 
reģistrē 7. panta 2. punktā minētā
kompetenta iestāde. Apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības, kas 
reģistrētas dalībvalstīs saskaņā ar 
Direktīvu 73/239/EEK, 
Direktīvu 2002/83/EK un 
Direktīvu 2005/68/EK, kā arī to attiecīgos 
darbinieki saskaņā ar šo direktīvu atkārtoti 
nav jāreģistrē.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot pirmo daļu, dalībvalstis var 
noteikt, ka apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības un citas 
iestādes var sadarboties ar kompetentajām 
iestādēm apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku reģistrācijā 
un 8. panta prasību piemērošanā šādiem 
starpniekiem. Jo īpaši attiecībā uz 
nolīgtiem apdrošināšanas starpniekiem,
kompetentās iestādes uzraudzībā tos var 
reģistrēt apdrošināšanas sabiedrība, 
apdrošināšanas sabiedrību apvienība vai 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieks.

Neierobežojot pirmo daļu, dalībvalstis var 
noteikt, ka apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības un citas 
iestādes var sadarboties ar kompetentajām 
iestādēm apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku reģistrācijā 
un 8. panta 2. punktā minēto prasību 
piemērošanā šādiem starpniekiem. Tomēr 
nolīgtos apdrošināšanas starpniekus to 
piederības dalībvalstī arī reģistrē
kompetentās iestādes. 

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir radīt apdrošināšanas starpniekiem līdzvērtīgus konkurences apstākļus. 
Tā kā nolīgtie starpnieki veic profesionālos uzdevumus, kas ir līdzīgi patstāvīgo 
apdrošināšanas sabiedrību uzdevumiem, to reģistrēšanas procesam vajadzētu būt tādam 
pašam kā patstāvīgajiem starpniekiem. Šā grozījuma pamatā ir Vācijas patērētāju 
organizācijas VZBV sniegtā informācija.
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Grozījums Nr. 250
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka gadījumā, ja 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieks rīkojas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības vai cita 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieka atbildībā, šā otra starpnieka vai 
sabiedrības atbildībā ir nodrošināt, ka 
attiecīgais starpnieks ir izpildījis šajā 
direktīva noteiktos reģistrācijas 
nosacījumus. Šādā gadījumā personai vai 
struktūrai, kas uzņemas atbildību, pēc tam, 
kad dalībvalstis to informējušas par šā 
panta 7. punkta a) un b) apakšpunktā 
noteiktajiem jautājumiem, jāpārliecinās par 
atbilstību šā panta 7. punkta c) 
apakšpunktam. Dalībvalstis arī var noteikt, 
ka persona vai struktūra, kas uzņemas 
atbildību par starpnieku, reģistrē šo 
starpnieku.

Dalībvalstis var noteikt, ka gadījumā, ja 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieks rīkojas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības vai cita 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieka uzdevumā, apdrošināšanas
starpniekam nav jāsniedz kompetentajai 
iestādei 3. panta 7. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētā informācija, un 
atbildīgā apdrošināšanas sabiedrība 
nodrošina, lai apdrošināšanas starpnieks 
izpildītu šajā direktīvā noteiktos 
reģistrācijas nosacījumus un citus 
noteikumus. Dalībvalstis arī var noteikt, ka 
persona vai struktūra, kas uzņemas 
atbildību par starpnieku, reģistrē šo 
starpnieku.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējām atļaut galvenajām sabiedrībām reģistrēt savus aģentus 
neatkarīgi no valstu normatīvajos aktos sniegtām šo attiecību definīcijām. Saskaņā ar šādu 
regulējumu aģents iestādēm nesniegtu reģistrācijas informāciju, taču tā vietā to sniegtu 
principālam, kurš pilnībā atbildētu par to, lai aģents izpildītu reģistrācijas prasības un citas 
direktīvas normas.

Grozījums Nr. 251
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka gadījumā, ja 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieks rīkojas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības vai cita 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas
starpnieka atbildībā, šā otra starpnieka vai 
sabiedrības atbildībā ir nodrošināt, ka 
attiecīgais starpnieks ir izpildījis šajā 
direktīva noteiktos reģistrācijas 
nosacījumus. Šādā gadījumā personai vai 
struktūrai, kas uzņemas atbildību, pēc 
tam, kad dalībvalstis to informējušas par 
šā panta 7. punkta a) un b) apakšpunktā 
noteiktajiem jautājumiem, jāpārliecinās 
par atbilstību šā panta 7. punkta c) 
apakšpunktam. Dalībvalstis arī var noteikt, 
ka persona vai struktūra, kas uzņemas 
atbildību par starpnieku, reģistrē šo 
starpnieku.

Dalībvalstis var noteikt, ka gadījumā, ja 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieks rīkojas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības vai 
starpnieka uzdevumā, apdrošināšanas
starpniekam nav jāsniedz kompetentajai 
iestādei 3. panta 7. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētā informācija, un 
atbildīgais apdrošināšanas starpnieks vai 
sabiedrība nodrošina, lai apdrošināšanas 
starpnieks izpildītu šajā direktīvā 
noteiktos reģistrācijas nosacījumus un 
citus noteikumus. Dalībvalstis arī var 
noteikt, ka persona vai struktūra, kas 
uzņemas atbildību par starpnieku, reģistrē 
šo starpnieku.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā būtu jānosaka samērīga reģistrēšanas kārtība, kurā mazākiem starpniekiem būtu 
mazāks birokrātiskais slogs un kurā citas apdrošināšanas struktūras varētu īstenot savas 
darbības reglamentācijas kompetenci. Piemērojot šādu pieeju, dalībvalstīm rodas iespējas 
atļaut galvenajām sabiedrībām reģistrēt savus aģentus neatkarīgi no valstu normatīvajos 
aktos sniegtām šo attiecību definīcijām.

Grozījums Nr. 252
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm nav jāpiemēro pirmajā un 
otrajā daļā minētā prasība visām fiziskajām 
personām, kas strādā apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrībā vai reģistrētā 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 

Dalībvalstis piemēro pirmajā un otrajā daļā 
minētā prasība visām fiziskajām personām, 
kas strādā apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrībā vai reģistrētā 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
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starpniekā un kas veic apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību.

starpniekā un kas veic apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību.

Or. en

Pamatojums

Apdrošināšanas starpnieki būtu jāreģistrē individuāli, lai novērstu „strukturālas 
pārdošanas” modeļu izplatību. Tie balstās uz piramīdas shēmu un zemas kvalifikācijas 
starpniekiem. Līdz ar to starpnieki saņem daļu no visām komisijas maksām, kuras iegūst 
nolīgtie starpnieki. Šāda prakse mazina konsultāciju kvalitāti un kaitē ieinteresētajiem 
patērētājiem, un tāpēc tā būtu efektīvi jānovērš. Šā grozījuma pamatā ir Vācijas patērētāju 
organizāciju VZBV un BDV sniegtā informācija.

Grozījums Nr. 253
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAAPI izveido, publicē savā tīmekļa 
vietnē un pastāvīgi atjaunina vienotu 
elektronisku reģistru, kurā ir ieraksti par 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem, kas paziņojuši par nodomu 
veikt pārrobežu uzņēmējdarbību saskaņā 
ar IV nodaļu. Lai EAAPI to varētu 
paveikt, dalībvalstis nekavējoties sniedz tai 
attiecīgu informāciju. Šajā reģistrā 
norāda hipersaiti uz katru attiecīgo 
kompetento iestādi katrā dalībvalstī. Šajā 
reģistrā ietver saites uz visām dalībvalstu 
kompetento iestāžu tīmekļa vietnēm, un 
tam jābūt pieejamām no šīm vietnēm.

EAAPI izveido tīmekļa vietni, kura ar 
hipersaitēm ir savienota ar katru 
informācijas punktu, kuru dalībvalstis ir 
noteikušas saskaņā ar 3. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm saskaņā ar 3. panta 3. punktu ir pienākums publicēt starpnieku identitātes datus, 
tāpēc EAAPI ir jāizveido atsevišķa datubāze. EAAPI būtu jāsaglabā centrālā tīmekļa vietne, 
kas ir savienota ar valstu tīmekļa vietnēm, kurās ir sniegta vajadzīgā informācija.
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Grozījums Nr. 254
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis arī nodrošina, ka 
apdrošināšanas starpniekus, tostarp 
nolīgtos starpniekus, un pārapdrošināšanas 
starpniekus, kas vairs neatbilst minētajām 
prasībām, svītro no reģistra. Kompetentā 
iestāde regulāri pārbauda reģistrācijas 
spēkā esamību. Ja nepieciešams, piederības 
dalībvalsts informē uzņēmēju dalībvalsti 
par šādiem svītrojumiem.

Dalībvalstis arī nodrošina, ka 
apdrošināšanas starpniekus, tostarp 
nolīgtos starpniekus, un pārapdrošināšanas 
starpniekus, kas vairs neatbilst minētajām 
prasībām, nekavējoties svītro no reģistra. 
Kompetentā iestāde regulāri pārbauda 
reģistrācijas spēkā esamību. Ja 
nepieciešams, piederības dalībvalsts 
informē uzņēmēju dalībvalsti par šādiem 
svītrojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 255
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes nereģistrē apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieku, kamēr tās 
nav pārliecinājušās, ka starpnieks atbilst 
8. pantā noteiktajām prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes nereģistrē apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieku, kamēr tās 
nav pārliecinājušās, ka starpnieks atbilst 
8. pantā noteiktajām prasībām vai ka cits 
apdrošināšanas starpnieks vai sabiedrība 
nodrošinās apdrošināšanas starpnieka 
atbilstību šīm prasībām saskaņā ar 
3. panta 1. punkta trešo daļu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvbalstīm vajadzētu būt iespējām atļaut galvenajām sabiedrībām reģistrēt savus aģentus 
neatkarīgi no valstu normatīvajos aktos sniegtām definīcijām. Saskaņā ar šādu regulējumu 
aģents iestādēm nesniegtu reģistrācijas informāciju, taču tā vietā to sniegtu principālam, kurš 
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pilnībā atbildētu par to, lai aģents izpildītu reģistrācijas prasības un citas direktīvas normas.

Grozījums Nr. 256
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes nereģistrē apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieku, kamēr tās 
nav pārliecinājušās, ka starpnieks atbilst 
8. pantā noteiktajām prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes nereģistrē apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieku, ja starpnieks 
neatbilst 8. pantā noteiktajām prasībām.

Or. de

Grozījums Nr. 257
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes nereģistrē apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieku, kamēr tās 
nav pārliecinājušās, ka starpnieks atbilst 
8. pantā noteiktajām prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes nereģistrē apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieku, kamēr tās 
nav pārliecinājušās, ka starpnieks atbilst 
8. pantā noteiktajām prasībām vai ka cita 
apdrošināšanas struktūra nodrošina 
apdrošināšanas starpnieka atbilstību šīm 
prasībām saskaņā ar 3. panta 1. punkta 
trešo daļu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā būtu jānosaka samērīga reģistrēšanas kārtība, kurā mazākiem starpniekiem būtu 
mazāks birokrātiskais slogs un kurā citas apdrošināšanas struktūras varētu īstenot savas 
darbības reglamentācijas kompetenci. Piemērojot šādu pieeju, dalībvbalstīm rodas iespējas 
atļaut galvenajām sabiedrībām reģistrēt savus aģentus neatkarīgi no valstu normatīvajos 



PE504.392v01-00 94/150 AM\926837LV.doc

LV

aktos sniegtām šo attiecību definīcijām.

Grozījums Nr. 258
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reģistrētiem apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem ļauj sākt 
un veikt apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecību 
Savienībā, īstenojot brīvību veikt 
uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus. 
Apdrošināšanas starpnieks darbojas 
saskaņā ar brīvību sniegt pakalpojumus, 
ja tas vēlas apdrošināšanas ņēmējam, 
kurš atrodas valstī, kas nav 
apdrošināšanas starpnieka reģistrācijas 
valsts, piedāvāt līgumu par risku, kurš 
attiecas uz dalībvalstīm, kas nav 
dalībvalsts, kurā ir reģistrēts 
apdrošināšanas starpnieks.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Reģistrētiem apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem ļauj sākt 
un veikt apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecību 
Savienībā, īstenojot brīvību veikt 
uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 260
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Reģistrētiem apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem ļauj sākt 
un veikt apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecību Kopienā, 
pamatojoties uz brīvību veikt 
uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus.

Or. de

Pamatojums

Formulējums nav pārņemts no pirmās apdrošināšanas starpniecības direktīvas un ir 
jāatjauno, lai šajā direktīvā noteiktu uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un brīvību sniegt 
pakalpojumus.

Grozījums Nr. 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.aReģistrētiem apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem ļauj sākt 
un veikt apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecību Kopienā, 
īstenojot brīvību veikt uzņēmējdarbību un 
sniegt pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Ildikó Gáll-Pelcz
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka, lai starpnieku 
pieteikumi iekļaušanai reģistrā tiktu 
apstrādāti sešos mēnešos pēc pilnīgi 
aizpildīta pieteikuma iesniegšanas un lai 
pieteikuma iesniedzējam nekavējoties 
paziņotu lēmumu.

Dalībvalstis nosaka, lai starpnieku 
pieteikumi iekļaušanai reģistrā tiktu 
apstrādāti divos mēnešos pēc pilnīgi 
aizpildīta pieteikuma iesniegšanas un lai 
pieteikuma iesniedzējam nekavējoties 
paziņotu lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka to 
kompetentās iestādes kā reģistrācijas 
nosacījumu pieprasa no apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem:

7. Dalībvalstis nodrošina, ka to 
kompetentās iestādes kā reģistrācijas 
nosacījumu pieprasa no apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem, kas nav 
nolīgti starpnieki un starpnieki, par 
kuriem cita apdrošināšanas struktūra 
nodrošina starpnieka atbilstību šīm 
prasībām saskaņā ar 3. panta 1. punkta 
3. daļu:

Or. en

Grozījums Nr. 264
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka to 7. Dalībvalstis nodrošina, ka to 
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kompetentās iestādes kā reģistrācijas 
nosacījumu pieprasa no apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem:

kompetentās iestādes kā reģistrācijas 
nosacījumu pieprasa no apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem, kas nav 
nolīgti starpnieki un starpnieki, par 
kuriem cita apdrošināšanas struktūra 
nodrošina starpnieka atbilstību šīm 
prasībām saskaņā ar 3. panta 1. punkta 
3. daļu: 

Or. en

Pamatojums

Grozījumā ierosināts prasību un zaudējumu korekciju svītrot no direktīvas tvēruma. 
Papildpakalpojumu sniedzēji tomēr būtu jāreģistrē saskaņā ar vienkāršāku procedūru, kurā 
būtu jāievēro tikai atsevišķas starpniekiem paredzētās obligātās prasības, tostarp 8. panta 
1. punkts. 8. panta 2. punkts, 15. un 16. pants. Dalībvalstis var noteikt stingrākas prasības, ja 
tās ir samērīgas ar šo darbību. Papildus tam dalībvalstīm būtu jāvar reģistrācijas procedūru 
izveidot, ņemot vērā produkta sarežģītību.

Grozījums Nr. 265
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sniegt informāciju to kompetentajām 
iestādēm par to akcionāru un dalībnieku –
juridisku vai fizisku personu – identitāti, 
kuru turējumā ir vairāk nekā 10 % 
starpnieka kapitāla daļu, un par šo turējumā 
esošo daļu summām;

(a) to akcionāru un dalībnieku — juridisku 
vai fizisku personu — identitāti, kuru 
turējumā ir vairāk nekā 10 % starpnieka 
kapitāla daļu, un par šo turējumā esošo 
daļu summām;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sniegt informāciju to kompetentajām 
iestādēm par to akcionāru un dalībnieku –
juridisku vai fizisku personu – identitāti, 
kuru turējumā ir vairāk nekā 10 % 
starpnieka kapitāla daļu, un par šo turējumā 
esošo daļu summām;

(a) to akcionāru un dalībnieku — juridisku 
vai fizisku personu — identitāti, kuru 
turējumā ir vairāk nekā 10 % starpnieka 
kapitāla daļu, un par šo turējumā esošo 
daļu summām;

Or. en

Grozījums Nr. 267
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sniegt informāciju to kompetentajām 
iestādēm par to personu identitāti, kurām ir 
cieša saistība ar apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieku;

(b) to personu identitāti, kurām ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieku;

Or. en

Grozījums Nr. 268
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sniegt informāciju to kompetentajām 
iestādēm par to personu identitāti, kurām ir 
cieša saistība ar apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieku;

(b) to personu identitāti, kurām ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieku;

Or. en
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Grozījums Nr. 269
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) apmierinoši pierādīt, ka kapitāla daļu 
turējums vai cieša saistība netraucē 
kompetentajai iestādei efektīvi īstenot 
uzraudzības funkcijas.

(c) apliecinājumu tam, ka kapitāla daļu 
turējums vai cieša saistība netraucē 
kompetentajai iestādei efektīvi īstenot 
uzraudzības funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) apmierinoši pierādīt, ka kapitāla daļu 
turējums vai cieša saistība netraucē 
kompetentajai iestādei efektīvi īstenot 
uzraudzības funkcijas.

(c) apliecinājumu tam, ka kapitāla daļu 
turējums vai cieša saistība netraucē 
kompetentajai iestādei efektīvi īstenot 
uzraudzības funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka to kompetentās 
iestādes pieprasa, lai apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieki, uz kuriem 
attiecas 3. panta 7. punkts, tās bez liekas 
kavēšanās informētu par 3. panta 
7. punkta a) un b) apakšpunktā minētās 
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informācijas izmaiņām;

Or. en

Pamatojums

Starpniekiem būtu jāinformē kompetentās iestādes par izmaiņām reģistrācijas informācijā. 
Lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību un patērētāju aizsardzību, iestādēm ir jāzina par 
uzņēmumu īpašumtiesību struktūras izmaiņām.

Grozījums Nr. 272
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar 3. panta 7. punkta a) un 
b) apakšpunktu sniegtā informācija 
mainās, dalībvalstis pieprasa, lai 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieki, uz kuriem attiecas 3. panta 
7. punkts, tās bez liekas kavēšanās 
informētu;

Or. en

Pamatojums

Tas ir būtiski, lai uzņēmumi, mainoties apstākļiem, kompetentajām iestādēm sniegtu jaunāko 
informāciju.

Grozījums Nr. 273
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Dalībvalstis var noteikt, ka personas, 
kuras veica starpniecības darbību pirms .., 
kuras bija reģistrētas reģistrā un kuru 
izglītības līmenis un pieredze atbilst 
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līmenim, kas pieprasīts šajā direktīvā, tiek 
automātiski reģistrētas reģistrā, kas 
jāizveido, līdzko ir izpildītas 4. panta 3. un 
4. punktā minētās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Dalībvalstis piemēro 3. pantā noteiktās 
reģistrācijas prasības apdrošināšanas 
starpniekiem, uz kuriem attiecas šā panta 
3. panta 10. punkta piemērošanas joma. 
Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, lai 
administratīvais slogs, kas izriet no šādām 
prasībām, būtu samērīgs ar darbības 
veidu, mērogu un sarežģītību. 

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar turpmākajiem grozījumiem attiecībā uz 3. panta 10 punktu un 11. punktu šā 
grozījuma mērķis ir izveidot samērīgu un adekvātu reģistrācijas procedūru, kas paredzēta 
apdrošināšanas starpniekiem, kuri šo darbību veic kā papilddarbību. Tāpat ar šo 
priekšlikumu būtu jāaizstāj vienkāršota reģistrācijas procedūra, kā tas paredzēts Komisijas 
priekšlikumā otrajā apdrošināšanas starpniecības direktīvai 4. pantā (sk. arī attiecīgo 
grozījumu, ar kuru ierosināts svītrot 4. pantu).

Grozījums Nr. 275
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b Šīs direktīvas 3. panta 9. punktā 
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noteiktās reģistrācijas prasības piemēro 
apdrošināšanas starpniekam, kas 
apdrošināšanas starpniecību sniedz kā 
papildpakalpojumu, ja tā darbība atbilst 
visiem turpmāk minētajiem 
nosacījumiem:
(a) apdrošināšanas starpnieka 
pamatdarbība nav apdrošināšanas 
starpniecība;
(b) apdrošināšanas starpnieks nodarbojas 
ar starpniecību tikai attiecībā uz 
konkrētiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem, kuri papildina kādu 
produktu vai pakalpojumu, un precīzi ir 
tos minējis reģistrā;
(c) attiecīgie apdrošināšanas pakalpojumi 
nav dzīvības apdrošināšana, veselības 
apdrošināšana vai nesedz atbildības 
riskus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumiem attiecībā uz 3. panta 9.punktu un 11 punktu, šā grozījuma mērķis ir 
izveidot samērīgu un adekvātu reģistrācijas procedūru, kas paredzēta apdrošināšanas 
starpniekiem, kuri šo darbību veic kā papilddarbību. Tāpat ar šo priekšlikumu būtu jāaizstāj 
vienkāršota reģistrācijas procedūra, kā tas paredzēts Komisijas priekšlikumā II 
apdrošināšanas starpniecības direktīvai 4. pantā (sk. arī attiecīgo grozījumu, ar kuru 
ierosināts svītrot 4. pantu).

Grozījums Nr. 276
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.c Nosacījums samērīgām reģistrēšanas 
prasībām, kas minētas 3. panta 9. punktā, 
ir tāds, ka apdrošināšanas starpnieks 
darbojas patstāvīgi vai viena vai vairāku 
apdrošināšanas sabiedrību vai reģistrētu 
apdrošināšanas starpnieku uzdevumā vai 



AM\926837LV.doc 103/150 PE504.392v01-00

LV

arī ir noslēdzis ar tiem īpašu starpniecības 
vienošanos par attiecīgajiem 
apdrošināšanas produktiem, un ikviena 
no šīm sabiedrībām vai ikviens no šiem 
apdrošināšanas starpniekiem uzņemas 
atbildību nodrošināt apdrošināšanas 
starpnieka atbilstību šā panta 8. un 1. un 
2. punktam un šīs direktīvas 15. un 
16. pantam saistībā ar produktiem, uz 
kuriem attiecas vienošanās.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumiem 3. panta 9. un 10 punktā, šā grozījuma mērķis ir izveidot samērīgu 
un adekvātu reģistrācijas procedūru, kas paredzēta apdrošināšanas starpniekiem, kuri šo 
darbību veic kā papilddarbību. Tāpat ar šo priekšlikumu būtu jāaizstāj vienkāršota 
reģistrācijas procedūra, kā tas paredzēts Komisijas priekšlikumā otrās apdrošināšanas 
starpniecības direktīvai 4. pantā (sk. arī attiecīgo grozījumu, ar kuru ierosināts svītrot 
4. pantu).

Grozījums Nr. 277
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Article 3a
Reģistrētiem apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem ļauj sākt 
un veikt apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecību Eiropas 
Savienībā, īstenojot brīvību veikt 
uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek veicināta konkurence apdrošināšanas starpniecībā, nosakot „vienotās 
pases principu”, un tā pamātā ir Komisijas otrās apdrošināšanas starpniecības direktīvas 
priekšlikuma 25. apsvērums, ar kuru veicina "vienotas pases principu", kas ir paredzēts kā 
noteikums pirmās apdrošināšanas starpniecības direktīvā un EAAPI priekšlikumā.
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Grozījums Nr. 278
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. en

Pamatojums

Būtībā starpnieki būtu jāreģistrē, un būtu jānovērš tāds stāvoklis, kas nav ne reģistrācija, ne 
arī reģistrācijas neesamība. Ņemot vērā to, ka jāpilda 8. pantā minētās prasības, nešķiet, ka 
šī procedūra patiešām vienkāršos attiecīgo sabiedrību darbību.

Grozījums Nr. 279
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījuma 3. panta 8. 9. un 10. punktā mērķis ir izveidot samērīgu un adekvātu reģistrācijas 
procedūru, kas paredzēta apdrošināšanas starpniekiem, kuri šo darbību veic kā 
papilddarbību. Tāpat ar šiem iepriekšminētajiem priekšlikumiem būtu jāaizstāj vienkāršota 
šajā pantā noteikta reģistrācijas procedūra.

Grozījums Nr. 280
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
4. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 281
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deklarēšanas procedūra, ja apdrošināšanas 
starpniecību sniedz kā papildpakalpojumu; 
profesionālas prasību pārvaldības vai 
zaudējumu novērtēšanas pakalpojumi

Deklarēšanas procedūra, ja apdrošināšanas 
starpniecību sniedz kā papildpakalpojumu

Or. de

Grozījums Nr. 282
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) attiecīgie apdrošināšanas pakalpojumi 
nav dzīvības apdrošināšana vai nesedz 
atbildības riskus, ja vien šāds segums 
neizriet no galvenā apdrošināšanas 
seguma.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 283
Burkhard Balz



PE504.392v01-00 106/150 AM\926837LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) attiecīgie apdrošināšanas pakalpojumi 
nav dzīvības apdrošināšana vai nesedz 
atbildības riskus, ja vien šāds segums 
neizriet no galvenā apdrošināšanas 
seguma.

(d) attiecīgie apdrošināšanas pakalpojumi 
nav dzīvības apdrošināšana vai nesedz 
atbildības riskus, ja vien šāds segums 
nepapildina produktu vai pakalpojumu, 
ko apdrošināšanas starpnieks piedāvā, 
veicot savu profesionālo pamatdarbību.

Or. de

Grozījums Nr. 284
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs direktīvas 3. pantā noteiktās 
reģistrācijas prasības nepiemēro 
apdrošināšanas starpniekiem, kuru 
vienīgā darbība ir profesionālas prasību 
pārvaldības vai zaudējumu novērtēšanas 
pakalpojumi.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 285
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Starpniekiem, uz kuriem attiecas šā 
panta 1. un 2. punkts, piemēro šīs 
direktīvas I, III, IV, V, VIII un IX nodaļas 
un 15. un 16. panta noteikumus.

4. Starpniekiem, uz kuriem attiecas šā 
panta 1. un 2. punkts, piemēro šīs 
direktīvas I, III, IV, V, VIII un IX nodaļas 
noteikumus.
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Starpniekiem, uz kuriem attiecas šā 
panta 1. un 2. punkts, piemēro šīs 
direktīvas I, III, IV, V, VIII un IX nodaļas 
un 15. un 16. panta noteikumus.

4. Starpniekiem, uz kuriem attiecas šā 
panta 1. un 2. punkts, piemēro šīs 
direktīvas I, III, IV, V, VIII un IX nodaļas 
un 15., 16, 17. un 18. panta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkurš apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks, kas iecerējis 
pirmo reizi veikt uzņēmējdarbību citas 
dalībvalsts teritorijā saskaņā ar 

1. Jebkurš apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks, kas iecerējis 
pirmo reizi veikt uzņēmējdarbību citas 
dalībvalsts teritorijā saskaņā ar 
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pakalpojumu sniegšanas brīvību, paziņo tā 
piederības dalībvalsts kompetentajai 
iestādei šādu informāciju:

pakalpojumu sniegšanas vai 
uzņēmējdarbības veikšanas brīvību, 
paziņo tā piederības un citas dalībvalsts 
kompetentajai iestādei šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts, lai panāktu atbilstību iepriekšējās apdrošināšanas starpniecības direktīvas 
redakcijai, un otrās apdrošināšanas starpniecības direktīvā regulējumu nedrīkstētu vājināt.

Grozījums Nr. 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) profesionālo zināšanu un spēju 
pierādījums.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā panta 1. punkta e) apakšpunktam nav lielas praktiskas nozīmes, jo saskaņā ar 5. panta 
2. punkta otro daļu „Kad uzņēmēja dalībvalsts saņem 1. punktā minēto informāciju, tā 
iepriekšējo pieredzi, kas gūta apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecības darbībā 
un ko apliecina pierādījums par reģistrāciju vai deklarēšanos piederības dalībvalstī, atzīst 
par nepieciešamo zināšanu un spēju pierādījumu”.

Grozījums Nr. 289
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieks veic apdrošināšanas 
starpniecību, īstenojot pakalpojumu 
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sniegšanas brīvību, ja:
(a) viņš nodarbojas ar apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpniecību tāda 
esošā vai potenciālā apdrošināšanas
ņēmēja uzdevumā, kurš dzīvo vai ir 
nodibināts citā dalībvalstī, nevis 
starpnieka izcelsmes dalībvalstī, un
(b) ikviens apdrošināmais risks atrodas 
citā dalībvalstī, nevis starpnieka izcelsmes 
dalībvalstī.

Or. de

(Sk. 21a apsvērumu - 8. grozījums atbilst Luksemburgas protokolam.)

Grozījums Nr. 290
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks veic 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpniecību, īstenojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību, ja viņš kādā citā 
dalībvalstī, kas nav viņa izcelsmes 
dalībvalsts, darbojas pastāvīgi.

Or. de

(Sk. arī 8. grozījumu, ar ko ir grozīts 21.a pants – uzņēmējdarbības veikšanas brīvība.)

Pamatojums

Šis papildinājums ir veikts, lai precizētu tekstu, un atbilst Luksemburgas protokolam.

Grozījums Nr. 291
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
7. pants – -1. punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Visas dalībvalstis pieprasa, lai:
(a) visu apdrošināšanas starpnieku, kas ir 
juridiskas personas, galvenā mītne būtu 
tajā pašā dalībvalstī, kurā ir juridiskā 
adrese, un lai starpnieki faktiski veiktu 
darbību šajā valstī;
(b) visiem apdrošināšanas starpniekiem, 
kas nav juridiskas personas, vai visiem 
apdrošināšanas starpniekiem, kas ir 
juridiskas personas, bet kam saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem nav 
juridiskās adreses, to galvenā mītne būtu 
dalībvalstī, kurā tās faktiski veic savu 
uzņēmējdarbību.

Or. en

Pamatojums

Starpnieks būtu jāreģistrē un tam jāpiemēro tās piederības valsts regulējums, kurā tā faktiski 
veic uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 292
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai nodrošinātu to apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku efektīvu 
uzraudzību, kas pakalpojumus sniedz 
citas dalībvalsts teritorijā:
(i) izmantojot filiāli, uzņēmēja dalībvalsts 
ir atbildīga par filiāles darbiniekiem 
piemērojamo zināšanu un kompetences 
prasību minimuma noteikšanu;
(ii) atbilstoši brīvībai sniegt pakalpojumus 
piederības dalībvalsts atbild par zināšanu 
un kompetences prasību minimuma 
noteikšanu; uzņēmējas dalībvalstis ir 
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tiesīgas noteikt zināšanu un kompetences 
papildu prasības; piederības un 
uzņēmējas dalībvalstis cieši sadarbojas, 
lai efektīvi uzraudzītu un panāktu 
uzņēmējas dalībvalsts zināšanu un 
kompetences prasību īstenošanu; šim 
nolūkam tās ir tiesīgas pilnvarot viena 
otru veikt uzdevumus un īstenot 
kompetenci.

Or. en

Pamatojums

Šis teksts ir balstīts uz Eiropas Parlamenta nostāju par Hipotekārā kredīta direktīvu.

Grozījums Nr. 293
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja uzņēmējai dalībvalstij ir pamats 
secināt, ka apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks, kas tās 
teritorijā darbojas, izmantojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību vai ar uzņēmuma 
starpniecību, pārkāpj kādu no šajā direktīvā 
noteiktajiem pienākumiem, tā par saviem 
konstatējumiem paziņo piederības 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kura 
veic attiecīgus pasākumus. Gadījumos, 
kad, neraugoties uz pasākumiem, ko 
veikusi piederības dalībvalsts kompetentā 
iestāde, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks turpina 
darbību tā, ka tas acīmredzami kaitē 
uzņēmējas dalībvalsts patērētāju interesēm 
vai sakārtotai apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas tirgu darbībai, 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpniekam piemēro šādus pasākumus:

3. Ja uzņēmējai dalībvalstij ir pamats 
secināt, ka apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks, kas tās 
teritorijā darbojas, izmantojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību vai ar uzņēmuma 
starpniecību, pārkāpj kādu no šajā direktīvā 
noteiktajiem pienākumiem un ja 
uzņēmējai dalībvalstij saskaņā ar šo 
direktīvu nav tiesību reaģēt uz šādiem 
pārkāpumiem, tā par saviem 
konstatējumiem paziņo piederības 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kura 
veic attiecīgus pasākumus. Gadījumos, 
kad, neraugoties uz pasākumiem, ko 
veikusi piederības dalībvalsts kompetentā 
iestāde, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks turpina 
darbību tā, ka tas acīmredzami kaitē 
uzņēmējas dalībvalsts patērētāju interesēm 
vai sakārtotai apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas tirgu darbībai, 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
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starpniekam piemēro šādus pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 294
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 295
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Profesionālās un organizatoriskās prasības (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 296
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem, tostarp tiem, kas veic šīs 
darbības kā papildpakalpojumu, 
personām, kuras nodarbojas ar 
profesionālu prasību pārvaldību, 
zaudējumu novērtēšanu vai ekspertu 

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt starpnieka vai sabiedrības piederības 
dalībvalsts noteiktām zināšanām un 
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veiktu apdrošināšanas atlīdzības 
aprēķināšanu, un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt starpnieka vai sabiedrības piederības 
dalībvalsts noteiktām zināšanām un 
prasmei, lai tie spētu pienācīgi veikt savus 
uzdevumus un pildīt savus pienākumus, 
demonstrējot attiecīgu profesionālo 
pieredzi, kas atbilst to pakalpojumu 
sarežģītībai, kuriem tie veic starpniecību.

prasmei, lai tie spētu pienācīgi veikt savus 
uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem, tostarp tiem, kas veic šīs 
darbības kā papildpakalpojumu, personām, 
kuras nodarbojas ar profesionālu prasību 
pārvaldību, zaudējumu novērtēšanu vai 
ekspertu veiktu apdrošināšanas atlīdzības 
aprēķināšanu, un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt starpnieka vai sabiedrības piederības 
dalībvalsts noteiktām zināšanām un 
prasmei, lai tie spētu pienācīgi veikt savus 
uzdevumus un pildīt savus pienākumus, 
demonstrējot attiecīgu profesionālo 
pieredzi, kas atbilst to pakalpojumu 
sarežģītībai, kuriem tie veic starpniecību.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem, tostarp tiem, kas veic šīs 
darbības kā papildpakalpojumu, personām, 
kuras nodarbojas ar apdrošināšanas 
starpniecību un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt starpnieka vai sabiedrības piederības 
dalībvalsts, konsultējoties ar EAAPI,
noteiktām zināšanām un prasmei, lai tie
spētu pienācīgi veikt savus uzdevumus un 
pildīt savus pienākumus, demonstrējot 
attiecīgu profesionālo pieredzi un 
kompetenci, kas atbilst to pakalpojumu 
sarežģītībai, kuriem tie veic starpniecību.
Dalībvalstis nodrošina, lai 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības 
savus darbiniekus pietiekami labi 
apmācītu nolūkā panākt šo normu 
ievērošanu. Papildus tam dalībvalstis 
publisko kritērijus, kurus tās noteikušas, 
lai nodrošinātu ieguldījumu sabiedrību 
darbinieku atbilstību šajās valstīs spēkā 
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esošajām kompetences prasībām. Šādos 
kritērijos iekļauj visu atzīto kvalifikāciju 
sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Darbiniekiem, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus, jānodrošina pietiekams kvalifikāciju 
līmenis. Par nepārtrauktu apmācību un kompetences attīstību atbild uzņēmums. Komisijas 
priekšlikumā pārstrādāt FITD Eiropas Parlaments pieņēma līdzīgu formulējumu.

Grozījums Nr. 298
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem, tostarp tiem, kas veic šīs 
darbības kā papildpakalpojumu, personām, 
kuras nodarbojas ar profesionālu prasību 
pārvaldību, zaudējumu novērtēšanu vai 
ekspertu veiktu apdrošināšanas atlīdzības 
aprēķināšanu, un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt starpnieka vai sabiedrības piederības
dalībvalsts noteiktām zināšanām un 
prasmei, lai tie spētu pienācīgi veikt savus 
uzdevumus un pildīt savus pienākumus, 
demonstrējot attiecīgu profesionālo 
pieredzi, kas atbilst to pakalpojumu 
sarežģītībai, kuriem tie veic starpniecību.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem, tostarp tiem, kas veic šīs 
darbības kā papildpakalpojumu, personām, 
kuras nodarbojas ar profesionālu prasību 
pārvaldību, zaudējumu novērtēšanu vai 
ekspertu veiktu apdrošināšanas atlīdzības 
aprēķināšanu, un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt starpnieka vai sabiedrības uzņēmējas 
dalībvalsts noteiktām zināšanām un 
prasmei, lai tie spētu veikt savus 
uzdevumus un pildīt savus pienākumus 
atbilstoši augstiem standartiem, 
acīmredzami demonstrējot attiecīgu 
profesionālo pieredzi, kas atbilst to 
pakalpojumu sarežģītībai, kuriem tie veic 
starpniecību .

Or. en

Grozījums Nr. 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas starpnieki un 
darbinieki apdrošināšanas sabiedrībās, kas 
veic apdrošināšanas starpniecības darbības, 
pastāvīgas profesionālas attīstības procesā 
papildina savas zināšanas un uzlabo prasmi 
nolūkā uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti.

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas starpnieki un 
darbinieki apdrošināšanas sabiedrībās, kas 
veic apdrošināšanas starpniecības darbības, 
pastāvīgas profesionālas attīstības procesā 
regulāri papildina savas zināšanas un 
uzlabo prasmi, kas nepieciešamas, lai 
veiktu savas darbības un darbotos 
attiecīgajā tirgū, nolūkā uzturēt atbilstīgu 
darbības kvalitāti.

Šim nolūkam dalībvalstis izveido 
mehānismus, lai neatkarīgas iestādes 
kontrolētu, novērtētu un sertificētu 
zināšanas un iemaņas.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas starpnieki un 
darbinieki apdrošināšanas sabiedrībās, kas 
veic apdrošināšanas starpniecības darbības, 
pastāvīgas profesionālas attīstības procesā 
papildina savas zināšanas un uzlabo prasmi 
nolūkā uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti.

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas starpnieki un 
darbinieki apdrošināšanas sabiedrībās, kas 
veic apdrošināšanas starpniecības darbības, 
pastāvīgas profesionālas attīstības procesā 
papildina savas zināšanas un uzlabo prasmi 
nolūkā uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti. 
Dalībvalstis saskaņā ar šā panta 8. punktu 
nosaka nepieciešamos nosacījumus 
attiecībā uz zināšanām un spēju.

Or. en
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Grozījums Nr. 301
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas starpnieki un 
darbinieki apdrošināšanas sabiedrībās, kas 
veic apdrošināšanas starpniecības darbības, 
pastāvīgas profesionālas attīstības procesā 
papildina savas zināšanas un uzlabo prasmi 
nolūkā uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti.

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas starpnieki un 
darbinieki apdrošināšanas sabiedrībās, kas 
veic apdrošināšanas starpniecības darbības,
pastāvīgas profesionālas attīstības un 
pietiekamas un atbilstošas apmācības
procesā papildina savas zināšanas un 
uzlabo prasmi nolūkā uzturēt atbilstīgu 
darbības kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt ar nevainojamu reputāciju. Kā 
minimums, tiem jābūt bez sodāmības 
attiecībā uz smagiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas saistīti ar noziegumiem 
pret īpašumu, vai citiem noziegumiem, kas 
saistīti ar finanšu darbībām, kā arī tie 
nedrīkst būt iepriekš atzīti par 
bankrotējušiem, ja vien tie nav attaisnoti 
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt ar nevainojamu reputāciju. Kā 
minimums, personām, kas produktu 
nepastarpināti reklamē vai pārdod, jābūt 
bez sodāmības attiecībā uz smagiem 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar 
noziegumiem pret īpašumu, vai citiem 
noziegumiem, kas saistīti ar finanšu 
darbībām, kā arī tie nedrīkst būt iepriekš 
atzīti par bankrotējušiem, ja vien tie nav 
attaisnoti saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 303
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt ar nevainojamu reputāciju. Kā 
minimums, tiem jābūt bez sodāmības 
attiecībā uz smagiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas saistīti ar noziegumiem 
pret īpašumu, vai citiem noziegumiem, kas 
saistīti ar finanšu darbībām, kā arī tie 
nedrīkst būt iepriekš atzīti par 
bankrotējušiem, ja vien tie nav attaisnoti 
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt ar nevainojamu reputāciju. Kā 
minimums, tiem nedrīkst būt krimināla 
sodāmība vai līdzvērtīga dalībvalstīs 
paredzēta sankcija attiecībā uz smagiem 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar 
noziegumiem pret īpašumu, vai citiem 
noziegumiem, kas saistīti ar finanšu 
darbībām, kā arī tie nedrīkst būt iepriekš 
atzīti par bankrotējušiem, ja vien tie nav 
attaisnoti saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem ir jābūt profesionālās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kas 
attiecas uz visu Savienības teritoriju, vai 
citām pielīdzināmām garantijām attiecībā 
uz atbildību, kas rodas profesionālas 
nolaidības dēļ, vismaz EUR 1 120 000
apmērā attiecībā uz katru prasību un 
EUR 1 680 000 apmērā attiecībā uz visām 
prasībām gada laikā, ja vien šādu 

3. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem ir jābūt profesionālās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kas 
attiecas uz visu Savienības teritoriju, vai 
citām pielīdzināmām garantijām attiecībā 
uz atbildību, kas rodas profesionālas 
nolaidības dēļ, vismaz EUR 1 000 000
apmērā attiecībā uz katru prasību un 
EUR 2 000 000 apmērā attiecībā uz visām 
prasībām gada laikā, ja vien šādu 
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apdrošināšanu vai pielīdzināmas garantijas 
jau nav paredzējusi apdrošināšanas 
sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība 
vai cita uzņēmējsabiedrība, kuras vārdā 
rīkojas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks vai kuras 
interesēs apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks ir pilnvarots 
rīkoties, vai ja šāda uzņēmējsabiedrība nav 
uzņēmusies pilnu atbildību par starpnieka 
rīcību.

apdrošināšanu vai pielīdzināmas garantijas 
jau nav paredzējusi apdrošināšanas 
sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība 
vai cita uzņēmējsabiedrība, kuras vārdā 
rīkojas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks vai kuras 
interesēs apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks ir pilnvarots 
rīkoties, vai ja šāda uzņēmējsabiedrība nav 
uzņēmusies pilnu atbildību par starpnieka 
rīcību.

Or. de

Grozījums Nr. 305
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem ir jābūt profesionālās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kas 
attiecas uz visu Savienības teritoriju, vai 
citām pielīdzināmām garantijām attiecībā 
uz atbildību, kas rodas profesionālas 
nolaidības dēļ, vismaz EUR 1 120 000
apmērā attiecībā uz katru prasību un 
EUR 1 680 000 apmērā attiecībā uz visām 
prasībām gada laikā, ja vien šādu 
apdrošināšanu vai pielīdzināmas garantijas 
jau nav paredzējusi apdrošināšanas 
sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība 
vai cita uzņēmējsabiedrība, kuras vārdā 
rīkojas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks vai kuras 
interesēs apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks ir pilnvarots 
rīkoties, vai ja šāda uzņēmējsabiedrība nav 
uzņēmusies pilnu atbildību par starpnieka 
rīcību.

3. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem ir jābūt profesionālās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kas 
attiecas uz visu Savienības teritoriju, vai 
citām pielīdzināmām garantijām attiecībā 
uz atbildību, kas rodas profesionālas 
nolaidības dēļ, vismaz EUR 1 000 000
apmērā attiecībā uz katru prasību un 
EUR 1 500 000 apmērā attiecībā uz visām 
prasībām gada laikā, ja vien šādu 
apdrošināšanu vai pielīdzināmas garantijas 
jau nav paredzējusi apdrošināšanas 
sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība 
vai cita uzņēmējsabiedrība, kuras vārdā 
rīkojas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks vai kuras 
interesēs apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks ir pilnvarots 
rīkoties, vai ja šāda uzņēmējsabiedrība nav 
uzņēmusies pilnu atbildību par starpnieka 
rīcību.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātais profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas palielinājums, šķiet, nav 
pamatots. Pašreizējā summa ir joprojām pietiekami liela, lai pienācīgi aizsargātu patērētājus. 
Jo lielāks ir apdrošināmais risks, jo dārgāka būs apdrošināšanas polise. Apdrošināšanas 
starpnieki ir vienīgā profesionālā grupa, kas ir spiesta tik dārgi apdrošināt atbildību.

Grozījums Nr. 306
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAAPI regulāri pārskata summas, kas 
minētas 3. un 4. punktā, lai ņemtu vērā 
izmaiņas Eiropas patēriņa cenu indeksā, ko 
publicē Eiropas Kopienu Statistikas birojs. 
Pirmo pārskatīšanu veic piecus gadus pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, un nākamās 
pārskatīšanas - ik pēc pieciem gadiem no 
iepriekšējās pārskatīšanas dienas.

EAAPI regulāri pārskata šā panta
3. punktā minēto summu, lai ņemtu vērā 
izmaiņas Eiropas patēriņa cenu indeksā, ko 
publicē Eiropas Kopienu Statistikas birojs; 
Pirmo pārskatīšanu veic piecus gadus pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, un nākamās 
pārskatīšanas - ik pēc pieciem gadiem no 
iepriekšējās pārskatīšanas dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAAPI izstrādā regulatīvo standartu 
projektu, ar ko 3. un 4. punktā minēto 
pamatsummu euro koriģē atbilstīgi 
minētā indeksa procentuālajām izmaiņām 
laika posmā no šīs direktīvas stāšanās 
spēkā līdz pirmās pārskatīšanas dienai vai 
no iepriekšējās pārskatīšanas dienas līdz 
jaunās pārskatīšanas dienai un noapaļo 
uz augšu līdz tuvākajam euro.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 308
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 7. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAAPI iesniedz šos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai pēc pieciem 
gadiem no šīs direktīvas stāšanās spēkā 
un veic turpmāku pārskatīšanu ik pēc 
pieciem gadiem no iepriekšējās 
pārskatīšanas dienas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 309
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 7. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 15. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 310
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

(a) jēdzienu par starpnieka atbilstīgām 
zināšanām un prasmi, kad tas veic 
apdrošināšanas starpniecību ar saviem 
klientiem, kā minēts šā panta 1. punktā;
(b) kritērijus, kas piemēroti, lai noteiktu 
konkrētu profesionālās kvalifikācijas, 
pieredzes un prasmju līmeni, kas 
nepieciešams apdrošināšanas 
starpniecības veikšanai;
(c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām ar mērķi pastāvīgas 
profesionālas attīstības procesā papildināt 
savas zināšanas un uzlabot spējas nolūkā 
uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

(a) jēdzienu par starpnieka atbilstīgām 
zināšanām un prasmi, kad tas veic 
apdrošināšanas starpniecību ar saviem 
klientiem, kā minēts šā panta 1. punktā;
(b) kritērijus, kas piemēroti, lai noteiktu 
konkrētu profesionālās kvalifikācijas, 
pieredzes un prasmju līmeni, kas 
nepieciešams apdrošināšanas 
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starpniecības veikšanai;
(c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām ar mērķi pastāvīgas 
profesionālas attīstības procesā papildināt 
savas zināšanas un uzlabot spējas nolūkā 
uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

(a) jēdzienu par starpnieka atbilstīgām 
zināšanām un prasmi, kad tas veic 
apdrošināšanas starpniecību ar saviem 
klientiem, kā minēts šā panta 1. punktā;
(b) kritērijus, kas piemēroti, lai noteiktu 
konkrētu profesionālās kvalifikācijas, 
pieredzes un prasmju līmeni, kas 
nepieciešams apdrošināšanas 
starpniecības veikšanai;
(c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām ar mērķi pastāvīgas 
profesionālas attīstības procesā papildināt 
savas zināšanas un uzlabot spējas nolūkā 
uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 313
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

(a) jēdzienu par starpnieka atbilstīgām 
zināšanām un prasmi, kad tas veic 
apdrošināšanas starpniecību ar saviem 
klientiem, kā minēts šā panta 1. punktā;
(b) kritērijus, kas piemēroti, lai noteiktu 
konkrētu profesionālās kvalifikācijas, 
pieredzes un prasmju līmeni, kas 
nepieciešams apdrošināšanas 
starpniecības veikšanai;
(c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām ar mērķi pastāvīgas 
profesionālas attīstības procesā papildināt 
savas zināšanas un uzlabot spējas nolūkā 
uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 314
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

8. Dalībvalstis precizē:

Or. en
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Grozījums Nr. 315
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

8. EAAPI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu:

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt efektīvus minimālus standartus attiecībā uz apdrošināšanas 
starpnieku kvalifikāciju. Tas ir svarīgi, ja dalībvalstis negribēs atzīt standartus pārrobežu 
mērogā, jo tie ir pārāk zemi. Tālab tikai pienācīgi standarti attiecībā uz kvalifikāciju veicinās 
pārrobežu darbību un tādējādi arī vienoto tirgu. EAAPI ir iestāde, lai risinātu šādus 
tehniskus jautājumus visefektīvāk.

Grozījums Nr. 316
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

8. EAAPI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektu. Šajos regulatīvos 
tehniskos standartos precizē:

Or. en

Grozījums Nr. 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – a apakšpunkts



AM\926837LV.doc 125/150 PE504.392v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jēdzienu par starpnieka atbilstīgām 
zināšanām un prasmi, kad tas veic 
apdrošināšanas starpniecību ar saviem 
klientiem, kā minēts šā panta 1. punktā;

(a) jēdzienu par starpnieka un 
apdrošināšanas sabiedrības darbinieku 
atbilstīgām zināšanām un prasmi, kad tas 
veic apdrošināšanas starpniecību ar saviem 
klientiem, kā minēts šā panta 1. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas
sabiedrībām ar mērķi pastāvīgas 
profesionālas attīstības procesā papildināt 
savas zināšanas un uzlabot spējas nolūkā 
uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti.

(c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas sabiedrību 
darbiniekiem ar mērķi pastāvīgas 
profesionālas attīstības procesā papildināt 
savas zināšanas un uzlabot spējas nolūkā 
uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) labas reputācijas jēdzienu 2. punkta 
piemērošanas nolūkā.

Or. en



PE504.392v01-00 126/150 AM\926837LV.doc

LV

Pamatojums

Ņemot vērā lielākās daļas apdrošināšanas produktu sarežģītību un iespējamās ievērojamās 
negatīvās sekas sliktas konsultēšanas gadījumā, labas reputācijas definīcija ir būtiska, lai 
veicinātu apdrošināšanas starpniecības tirgus efektivitāti.

Grozījums Nr. 320
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAAPI iesniedz šos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz […]*.
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt regulatīvos tehniskos standartus 
saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1094/2010 10.–14. pantu.
____________
* OV, lūdzu, ievietojiet datumu —
18 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts, kas ierosina piemērot un 
piemēro noteikumus, kuri papildus šīs 
direktīvas noteikumiem reglamentē 
apdrošināšanas starpnieku darbību un 
apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanu, 
nodrošina, ka administratīvais slogs, kas 
izriet no minētajiem noteikumiem, ir 
samērīgs ar patērētāju aizsardzību. 

2. Šī direktīva neierobežo dalībvalstu 
tiesības saglabāt spēkā esošos noteikumus 
vai pieņemt stingrākus. Dalībvalsts, kas 
ierosina piemērot un piemēro noteikumus, 
kuri papildus šīs direktīvas noteikumiem 
reglamentē apdrošināšanas starpnieku 
darbību un apdrošināšanas pakalpojumu 
pārdošanu, nodrošina, lai šie noteikumi 
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Dalībvalsts uzrauga šos noteikumus, lai 
nodrošinātu pastāvīgu samērīgumu.

atbilstu Savienības tiesībām. Dalībvalsts 
uzrauga šos noteikumus, lai nodrošinātu 
pastāvīgu samērīgumu.

Or. en

Pamatojums

Mēs atbalstām to, ka tiek atzīts princips, saskaņā ar kuru dalībvalstis var piemērot normas 
papildu tām, kas ir noteiktas šajā direktīvā. Pavisam noteikti šādām normām ir 
jāatbilst Savienības tiesībām. Tomēr mēs neuzskatām, ka šajā direktīvā ir no jauna jānosaka 
Savienības tiesības, jo šāds solis varētu radīt nekonsekvenci un jucekli.

Grozījums Nr. 322
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētās iestādes ir 
vai nu valsts iestādes, vai organizācijas, 
kuras atzītas ar valsts tiesību aktiem, vai 
kuras atzinušas iestādes, kam šajā nolūkā 
piešķirtas pilnvaras ar valsts tiesību aktiem. 
Tās nav apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības.

2. Šā panta 1. punktā minētās iestādes ir 
vai nu valsts iestādes, vai organizācijas, 
kuras atzītas ar valsts tiesību aktiem, vai 
kuras atzinušas iestādes, kam šajā nolūkā 
piešķirtas pilnvaras ar valsts tiesību aktiem. 
Tās nav apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības vai 
apvienības, kurās tieši vai netieši 
iekļautas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības vai 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieki.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir izvairīties no interešu konflikta starp apdrošināšanas starpniekiem un 
to uzraudzības iestādēm, tādējādi stiprinot pakalpojuma kvalitāti un tirgus efektivitāti. Šis 
grozījums izdarīts, pamatojoties uz BEUC priekšlikumu.

Grozījums Nr. 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pie šīm pilnvarām pieder vismaz 
tiesības:
(a) piekļūt visiem jebkāda formāta 
dokumentiem, kas attiektos uz 
uzraudzības pienākumu veikšanu, un 
saņemt tā kopiju;
(b) pieprasīt informāciju no jebkuras 
personas un vajadzības gadījumā izsaukt 
un iztaujāt personu, lai gūtu informāciju;
(c) veikt pārbaudes uz vietas, tostarp 
slēptā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 324
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pilnvaras, kas minētas 3. punktā, 
īsteno saskaņā ar valstu tiesību aktiem, un 
tās ietver vismaz tiesības:
(a) piekļūt visiem jebkāda formāta 
dokumentiem, kas attiektos uz 
uzraudzības pienākumu veikšanu, un 
saņemt tā kopiju; pieprasīt informāciju no 
jebkuras personas un vajadzības 
gadījumā izsaukt un iztaujāt personu, lai 
gūtu informāciju;
(c) veikt pārbaudes uz vietas;
(d) veikt kontrolpirkumus;
(e) pieprasīt profesionālās darbības 
pagaidu aizliegšanu;
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(f) pieprasīt apdrošināšanas sabiedrībai 
sniegt informāciju;
(g) nodot lietas kriminālvajāšanas 
uzsākšanai;
(h) ļaut revidentiem vai speciālistiem veikt 
pārbaudes vai izmeklēšanu.

Or. en

Pamatojums

Kompetento iestāžu pilnvaras vajadzētu aprakstīt labāk, lai nodrošinātu, ka kompetentās 
iestādes visās dalībvalstīs ir tiesīgas veikt pienākumus, kas ir paredzēti apdrošināšanas 
starpniecības direktīvā, proti, uzraudzību cita starpā par to, kā tiek ievēroti uzņēmējdarbības 
veikšanas noteikumi. Šis grozījums izdarīts, pamatojoties uz BEUC priekšlikumu.

Grozījums Nr. 325
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Kompetentās iestādes izveido tīmekļa 
vietni, kurā var salīdzināt apdrošināšanas 
produktus. Šādas tīmekļa vietnes sniedz 
informāciju par apdrošināšanas produktu 
galvenajām iezīmēm un visām līguma 
noslēgšanas izmaksām. EAAPI attiecībā 
uz šo tīmekļa vietni izstrādā īstenošanas 
tehnisko standartu projektu par 
apdrošināšanas produktu parametru, 
līguma noslēgšanas izmaksu un produkta 
salīdzināšanas rezultātu izpaušanas 
standartiem. Šo tīmekļa vietni finansē no 
apdrošināšanas starpnieku un 
apdrošināšanas sabiedrību vai saistītu 
uzņēmumu iemaksām.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir izveidot finansiāli neatkarīgu tīmekļa vietni, kas darbotos kā 
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platforma, kurā informē par apdrošināšanu veidiem un salīdzina tos, lai veicinātu 
pārredzamību. Šis grozījums izdarīts, pamatojoties uz BEUC priekšlikumu.

Grozījums Nr. 326
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 
efektīvu, objektīvu un neatkarīgu sūdzību 
un strīdu procedūru izveidi, lai ārpus 
tiesas izšķirtu strīdus 
starp apdrošināšanas starpniekiem un 
klientiem un starp 
apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem, 
vajadzības gadījumā izmantojot 
pastāvošās organizācijas. Dalībvalstis 
turklāt nodrošina, ka visas 
apdrošināšanas sabiedrības un visi 
apdrošināšanas starpnieki piedalās 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūrās, 
ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

svītrots

(a) procedūras rezultātā pieņemtie 
lēmumi nav saistoši;
(b) ierobežojuma periods strīda 
iesniegšanai tiesā ir pārtraukts, kamēr 
norisinās alternatīva strīdu izšķiršanas 
procedūra;
(c) prasības noilguma periods ir 
pārtraukts, kamēr norisinās procedūra;
(d) procedūra norisinās bez maksas vai ar 
mērenām izmaksām;
(e) elektroniski līdzekļi nav vienīgie 
līdzekļi, ar kuriem puses var piekļūt 
procedūrai, un
(f) izņēmuma gadījumos, kad ir steidzama 
nepieciešamība, ir iespējams veikt 
pagaidu pasākumus. 

Or. en
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Grozījums Nr. 327
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 
efektīvu, objektīvu un neatkarīgu sūdzību 
un strīdu procedūru izveidi, lai ārpus tiesas 
izšķirtu strīdus starp apdrošināšanas 
starpniekiem un klientiem un starp 
apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem, 
vajadzības gadījumā izmantojot pastāvošās 
organizācijas. Dalībvalstis turklāt 
nodrošina, ka visas apdrošināšanas 
sabiedrības un visi apdrošināšanas 
starpnieki piedalās ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas procedūrās, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Saskaņā ar Direktīvu par strīdu 
alternatīvo izšķiršanu (Nr. ..) un Regulu
par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (Nr. ..)
dalībvalstis nodrošina atbilstošu, efektīvu, 
objektīvu un neatkarīgu sūdzību un strīdu 
procedūru izveidi, lai ārpus tiesas izšķirtu 
strīdus starp apdrošināšanas starpniekiem 
un klientiem un starp apdrošināšanas 
sabiedrībām un klientiem , vajadzības 
gadījumā izmantojot pastāvošās 
organizācijas. Dalībvalstis turklāt 
nodrošina, ka visas apdrošināšanas 
sabiedrības un visi apdrošināšanas 
starpnieki piedalās ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas procedūrās, ja ir izpildīti šādi
nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Izvēloties alternatīvas strīdu izšķiršanas risinājumu, Eiropas Parlamenta un Padomes 
normām, ar kurām reglamentē patērētāju strīdu alternatīvo izšķiršanu un groza Regulu (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK, vajadzētu būt saistošām arī attiecībā uz šo direktīvu.

Grozījums Nr. 328
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 
efektīvu, objektīvu un neatkarīgu sūdzību 
un strīdu procedūru izveidi, lai ārpus tiesas 

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 
efektīvu, objektīvu un neatkarīgu sūdzību 
un strīdu procedūru izveidi, lai ārpus tiesas 
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izšķirtu strīdus starp apdrošināšanas 
starpniekiem un klientiem un starp 
apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem, 
vajadzības gadījumā izmantojot pastāvošās 
organizācijas. Dalībvalstis turklāt 
nodrošina, ka visas apdrošināšanas 
sabiedrības un visi apdrošināšanas 
starpnieki piedalās ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas procedūrās, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

izšķirtu strīdus starp apdrošināšanas 
starpniekiem un klientiem un starp 
apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem, 
vajadzības gadījumā izmantojot pastāvošās 
organizācijas. Dalībvalstis turklāt 
nodrošina, lai visas apdrošināšanas 
sabiedrības un visi apdrošināšanas 
starpnieki varētu piedalīties ārpustiesas 
strīdu izšķiršanas procedūrās, ja ir izpildīti 
šādi nosacījumi:

Or. pl

Pamatojums

Liekot apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas starpniekiem piedalīties ārpustiesas 
strīdu izšķiršanas procesos, tiktu pārkāpta brīvība veikt uzņēmējdarbību. Arbitrāžas 
pamatnoteikums ir, ka tai ir jābūt brīvprātīgai un jābalstās uz abu pušu vienošanos.

Grozījums Nr. 329
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) procedūras rezultātā pieņemtie 
lēmumi nav saistoši;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apvienotajā Karalistē un Norvēģijā (EEZ) lēmumi ir saistoši apdrošināšanas nozarei, bet ne 
patērētājam, un a) apakšpunktā izteiktais priekšlikums novedīs pie spēkā esošo patērētāju 
tiesību efektivitātes mazināšanas šajās valstīs.

Grozījums Nr. 330
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) procedūras rezultātā pieņemtie lēmumi 
nav saistoši;

(a) procedūras rezultātā pieņemtie lēmumi 
pēc konkrēta lūguma var kļūt saistoši 
starpniekam un/vai apdrošināšanas 
sabiedrībai un klientam;

Or. en

Pamatojums

Strīdu alternatīvās izšķiršanas priekšrocība ir iespēja starpniekam un privātajam klientam 
nodrošināt tiesības izmantot laiku un līdzekļus taupošu strīdu izšķiršanas sistēmu, kas turklāt 
vēl atslogo vispārējās jurisdikcijas tiesas. Līdz ar to strīdus puses ir tās, kas pieņem lēmumu 
par strīdu alternatīvo izšķiršanu.

Grozījums Nr. 331
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) procedūras rezultātā pieņemtie lēmumi 
nav saistoši;

(a) procedūras rezultātā pieņemtie lēmumi 
ir saistoši apdrošināšanas sabiedrībām vai 
starpniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 332
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ierobežojuma periods strīda 
iesniegšanai tiesā ir pārtraukts, kamēr 
norisinās alternatīva strīdu izšķiršanas 
procedūra;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 333
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) prasības noilguma periods ir 
pārtraukts, kamēr norisinās procedūra;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 334
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) procedūra norisinās bez maksas vai ar 
mērenām izmaksām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 335
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) elektroniski līdzekļi nav vienīgie 
līdzekļi, ar kuriem puses var piekļūt 
procedūrai, un

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 336
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) izņēmuma gadījumos, kad ir steidzama 
nepieciešamība, ir iespējams veikt 
pagaidu pasākumus. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 337
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 
efektīvu, objektīvu un neatkarīgu sūdzību 
un prasību izskatīšanas procedūru izveidi, 
lai ārpus tiesas izšķirtu strīdus starp 
apdrošināšanas starpniekiem un klientiem 
un starp apdrošināšanas sabiedrībām un
klientiem, vajadzības gadījumā izmantojot 
pastāvošās struktūras. Pieņemot strīdu 
alternatīvas izšķiršanas regulējumu, ir 
jāņem vērā šajā jomā spēkā esošie ES 
tiesību akti.
Ja klients pret apdrošināšanas starpnieku 
vai apdrošināšanas sabiedrību valsts 
tiesību aktos noteiktajā kārtībā ierosina 
alternatīvu strīdu izšķiršanas procedūru, 
lai izšķirtu strīdu par tiesībām un 
pienākumiem, kas noteikti šajā direktīvā, 
apdrošināšanas starpniekam vai 
apdrošināšanas sabiedrībai ir jāpiedalās 
šajā procedūrā.
Šīs direktīvas piemērošanas nolūkā 
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kompetentās iestādes sadarbojas 
savstarpēji un ar struktūrām, kas atbild 
par minētajām sūdzību un strīdu 
izšķiršanas ārpustiesas procedūrām, un to 
dara tajā mērā, kāda tas ir atļauts spēkā 
esošajās ES direktīvās vai regulās.

Or. en

Grozījums Nr. 338
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā 
reģistrētie apdrošināšanas starpnieki, 
norādot attiecīgās struktūras nosaukumu, 
adresi un tīmekļa vietnes adresi, informē 
patērētājus par tām alternatīvās strīdu 
izšķiršanas struktūrām, kurām tie ir 
piesaistīti un kuras ir kompetentas risināt 
starpnieku un patērētāju iespējamos 
strīdus. 
Apdrošināšanas starpnieki, kas Savienībā 
īsteno tirdzniecību tiešsaistē vai pārrobežu 
tirdzniecību, informē patērētājus par 
platformu, kas paredzēta strīdu 
izšķiršanai tiešsaistē (ja tāda ir), kā arī 
norāda tās e-pasta adresi. Minētajai 
informācijai ir jābūt viegli, tieši, skaidri 
un pastāvīgi pieejamai apdrošināšanas 
starpnieku tīmekļa vietnēs un, ja 
piedāvājums veikts, izmantojot e-pastu vai 
citu teksta ziņojumu, kas nosūtīts, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, —
pieejamai minētajā ziņojumā. Tajā ietver 
elektronisku saiti uz strīdu izšķiršanai 
tiešsaistē paredzētās platformas 
mājaslapu. Papildus tam apdrošināšanas 
starpnieki informē klientus par strīdu 
izšķiršanas tiešsaistē platformu, ja klients 
iesniedz sūdzību apdrošināšanas 
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starpniekam vai uzņēmuma tiesībsargam. 

Or. en

Grozījums Nr. 339
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Ja klients pret apdrošināšanas starpnieku 
vai apdrošināšanas sabiedrību valsts 
tiesību aktos noteiktajā kārtībā ierosina 
alternatīvo strīdu izšķiršanas procedūru, 
lai izšķirtu strīdu par tiesībām un 
pienākumiem, kas noteikti šajā direktīvā, 
apdrošināšanas starpniekam vai 
apdrošināšanas sabiedrībai ir jāpiedalās 
šajā procedūrā. 
Šīs direktīva piemērošanas nolūkā 
kompetentās iestādes sadarbojas 
savstarpēji un ar struktūrām, kas atbild 
par minētajām sūdzību izskatīšanas un 
strīdu izšķiršanas ārpustiesas 
procedūrām, un to dara tajā mērā, kāda 
tas ir atļauts spēkā esošajās ES direktīvās 
vai regulās. 

Or. en

Grozījums Nr. 340
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
sabiedrības izmanto tikai reģistrētu 
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sabiedrības un starpnieki izmanto tikai 
reģistrētu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku vai 1. panta 
2. punktā minēto personu, vai personu, 
kuras izpildījušas 4. pantā minēto 
deklarēšanas procedūru, pakalpojumus.

apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un 1. panta 2. punktā minēto 
personu pakalpojumus.

Minētie pakalpojumi ir apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas pakalpojumi, 
kurus sniedz attiecībā uz Savienības 
teritorijā esošiem riskiem un tajā 
uzņemtām saistībām.

Or. de

(kā minēts 1. panta 3. punktā)

Pamatojums

Teksta precizējums. Apdrošināšanas starpniekiem ir jābūt iespējai sadarboties starptautiskā 
mērogā, lai apdrošinātu klientus, kas darbojas starptautiskā mērogā.

Grozījums Nr. 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības un starpnieki izmanto tikai 
reģistrētu apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas starpnieku vai 1. panta 
2. punktā minēto personu, vai personu,
kuras izpildījušas 4. pantā minēto 
deklarēšanas procedūru, pakalpojumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas sabiedrības un 
starpnieki izmanto tikai reģistrētu 
apdrošināšanas un/vai pārapdrošināšanas 
starpnieku un 1. panta 2. punktā minēto 
personu pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu izdarīja, lai nodrošinātu konsekvenci, jo tika svītrots 4. pants.
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Grozījums Nr. 342
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības un starpnieki izmanto tikai 
reģistrētu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku vai 1. panta 
2. punktā minēto personu, vai personu, 
kuras izpildījušas 4. pantā minēto 
deklarēšanas procedūru, pakalpojumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas sabiedrības un 
starpnieki izmanto tikai reģistrētu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un 1. panta 2. punktā minēto 
personu pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības un starpnieki izmanto tikai 
reģistrētu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku vai 1. panta 
2. punktā minēto personu, vai personu, 
kuras izpildījušas 4. pantā minēto 
deklarēšanas procedūru, pakalpojumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka, izmantojot ES 
teritorijā reģistrētu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku 
pakalpojumus, apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības un 
starpnieki izmanto tikai reģistrētu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku vai 1. panta 2. punktā minēto 
personu, vai personu, kuras izpildījušas 
4. pantā minēto deklarēšanas procedūru, 
pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Komisijas izstrādātais teksts ir jāgroza, lai direktīvas tvērumā saglabātu Eiropas starpnieku 
starptautisko darbību.
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Grozījums Nr. 344
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība rīkotos 
godīgi, taisnīgi un profesionāli savu klientu 
interešu labā.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība rīkotos 
godīgi, taisnīgi un profesionāli savu klientu 
interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība rīkotos 
godīgi, taisnīgi un profesionāli savu klientu 
interešu labā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 346
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība rīkotos 
godīgi, taisnīgi un profesionāli savu klientu 
interešu labā.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība vienmēr 
rīkotos godīgi, taisnīgi un profesionāli savu 
klientu interešu labā.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos nosaka 1. punktā 
minētās prasības.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajos deleģētajos aktos ir atļauts sīkāk reglamentēt apdrošināšanas starpniekiem 
paredzētus uzņēmējdarbības veikšanas noteikumus, tādējādi palielinot regulatīvo efektivitāti.

Grozījums Nr. 348
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis nodrošina, lai 
ieguldījumu produkti vai apdrošināšanas 
ieguldījumu produkti, kas ir izstrādāti 
pārdošanai profesionāliem vai privātiem 
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klientiem, atbilstu noteiktā mērķa tirgus 
vajadzībām attiecīgajā klientu kategorijā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma izdarīšanas mērķis ir sekmēt piemērotu produktu izstrādi un panākt otrās 
Finanšu instrumentu tirgus direktīvas atbilstību otrajai apdrošināšanas starpniecības 
direktīvai.

Grozījums Nr. 349
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis nodrošina, lai 
ieguldījumu sabiedrības veiktu saprātīgus 
pasākumus nolūkā panākt, ka katru 
ieguldījumu produktu pārdod un izplata 
mērķa grupas klientiem un ka 
tirdzniecības mērķi un atlīdzības iekšējās 
shēmas vai stimuli nepadara izdevīgu 
ieguldījumu produkta tirdzniecību un 
izplatīšanu šai grupai nepiederošiem 
klientiem.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma izdarīšanas mērķis ir sekmēt piemērotu apdrošināšanas produktu izstrādi un 
panākt otrās Finanšu instrumentu tirgus direktīvas atbilstību otrajai apdrošināšanas 
starpniecības direktīvai.

Grozījums Nr. 350
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.d punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības, kas izstrādā apdrošināšanas 
ieguldījumu produktus profesionāliem 
klientiem vai privātiem klientiem, sniegtu 
informāciju ikvienai trešai personai —
starpniekam par iecerēto attiecīgā 
produkta mērķa tirgu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, lai nodrošinātu II Finanšu instrumentu tirgus direktīvas atbilstību 
II apdrošināšanas starpniecības direktīvai.

Grozījums Nr. 351
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Dalībvalstis nodrošina, lai veids, kādā 
ieguldījumu sabiedrība atalgo savus 
darbiniekus, ieceltos pārstāvjus vai citus 
starpniekus, neietekmētu tās spēju pildīt 
pienākumu rīkoties klienta interesēs. 
Papildus tam dalībvalstis nodrošina arī to, 
lai gadījumos, kad darbinieki konsultē 
privātos klientus par apdrošināšanas vai 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem 
vai tos viņiem reklamē vai pārdod, spēkā 
esošā atalgojuma sistēma neietekmētu 
viņu spēju sniegt objektīvu konsultāciju.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, lai nodrošinātu otrās Finanšu instrumentu tirgus direktīvas atbilstību 
otrajai apdrošināšanas starpniecības direktīvai.
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Grozījums Nr. 352
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visa informācija, tostarp mārketinga 
ziņojumi, ko klientiem vai potenciālajiem 
klientiem adresējis apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība, ir 
patiesa, skaidra un nav maldinoša. 
Mārketinga ziņojumi ir skaidri atpazīstami 
kā tādi.

2. Visa informācija, tostarp mārketinga 
ziņojumi, ko klientiem vai potenciālajiem 
klientiem adresējis apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība, ir 
patiesa, skaidra un nav maldinoša. 
Mārketinga ziņojumi vienmēr ir skaidri 
atpazīstami kā tādi.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, lai 
apdrošināšanas sabiedrības sniegtu 
informāciju par klientu prasību 
iznākumu. Tāpēc šie apdrošināšanas 
uzņēmumi attiecībā uz katru polises veidu 
dara zināmu: 1) cik daudz ir prasību, par 
kurām ir veikts maksājums, 2) vidējo 
maksājumu apjomu par vienu prēmiju un
3) vidējo laikposmu starp prasības 
iesniegšanas brīdi un izmaksas veikšanu. 
Apdrošināšanas starpnieki klientam 
sniedz šo informāciju pirms katra 
apdrošināšanas līguma noslēgšanas. 
EAAPI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektu par klientu prasību 
novērtēšanu un izpaušanu, kā minēts šajā 
pantā.
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Or. en

Pamatojums

Apdrošināšanas ņēmēji cita starpā visbiežāk sūdzas par to, ka tad, kad viņi izvirza savu 
prasību, izrādās, ka vai nu segums nav tādā apjomā, kā viņi bija domājuši, maksājums ir 
daudz mazāks, nekā viņi domājuši, vai arī viņi uz maksājumu ir gaidījuši daudz ilgāk, nekā 
viņi to paredzējuši. Apvienotajā Karalistē nesenais maksājumu aizsardzības shēmas skandāls 
attiecās uz polisēm, kas bieži tika pārdotas bez klientu piekrišanas, un kad klienti sūdzējās par 
to, viņi konstatēja, ka viņiem nav tiesību izvirzīt prasības. Tālab būtu jāizpauž informācija, 
kurā ir norāde par apdrošināšanas ņēmēju prasības iznākumu.

Grozījums Nr. 354
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b. Starpnieki ar standartizēta 
paziņojuma starpniecību informē par to, 
ka viņi pirms apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas ir pārbaudījuši, vai klients 
jau nav nopircis to vajadzību apmierinošu 
produktu, kuru starpnieks sākotnēji ir 
konstatējis.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, lai novērstu pārmērīgas apdrošināšanas problēmu. Tas balstās uz 
Berlīnes Humbolta universitātes profesora H. P. Schwintowski sniegto informāciju.

Grozījums Nr. 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pirms ikviena apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas apdrošināšanas starpnieks − 

(a) pirms ikviena apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas vai gadījumos, kad ir būtiski 
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arī saistītie aģenti − klientiem sniedz šādu 
informāciju:

mainījušās ziņas par starpnieku pēc katra 
apdrošināšanas līguma noslēgšanas,
apdrošināšanas starpnieks — arī nolīgtie 
starpnieki — klientiem sniedz šādu 
informāciju:

Or. en

Pamatojums

Ir jānošķir divi gadījumi. Varētu tikt mainīta informācija par starpnieku un arī sīkākas ziņas 
par apdrošināšanas līgumu. Papildus tam apdrošināšanas starpniekam būtu jāsniedz 
informācija klientam arī par to, vai ir veiktas izmaiņas ar starpnieku saistītajā informācijā.

Grozījums Nr. 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vai tā sniedz jebkāda veida konsultācijas 
par pārdodamajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem;

ii) vai tā piedāvā vai sniedz jebkāda veida 
konsultācijas par pārdodamajiem 
apdrošināšanas pakalpojumiem un par šo 
konsultāciju veidu;

Or. en

Grozījums Nr. 357
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vai tā sniedz jebkāda veida konsultācijas 
par pārdodamajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem;

ii) vai tā sniedz jebkāda veida konsultācijas 
par pārdodamajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem un par šo konsultāciju 
veidu;

Or. de
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Grozījums Nr. 358
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vai tā sniedz jebkāda veida konsultācijas 
par pārdodamajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 359
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – a punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) vai starpnieks pārstāv klientu vai rīkojas 
apdrošināšanas sabiedrības uzdevumā un 
vārdā;

v) vai starpnieks apdrošināšanas 
starpnieks statusā pārstāv klientu vai 
rīkojas apdrošināšanas sabiedrības 
uzdevumā un vārdā;

Or. de

Grozījums Nr. 360
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – a punkts – va apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

va) vai apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, atalgojot 
savus pastāvīgos darbiniekus vai 
līgumdarbiniekus un ieceļot pārstāvjus 
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vai citus apdrošināšanas starpniekus, 
neietekmē pienākumu rīkoties savu 
klienta interesēs;

Or. en

Grozījums Nr. 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pirms ikviena apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas apdrošināšanas sabiedrība 
klientiem izpauž šādu informāciju:

svītrots

i) tās identitāte un adrese, un fakts, ka tā 
ir apdrošināšanas sabiedrība;
ii) vai tā sniedz jebkāda veida 
konsultācijas par pārdodamajiem 
apdrošināšanas pakalpojumiem;
iii) par procedūrām, kas minētas 
12. pantā un kas klientiem vai citām 
ieinteresētām pusēm ļauj reģistrēt 
sūdzības par apdrošināšanas sabiedrībām, 
un par sūdzību un strīdu ārpustiesas 
izskatīšanas procedūrām, kas minētas 13. 
pantā.

Or. en

Pamatojums

Maksātspējas 2. direktīvas 183. un 185. pantā ir noteikta prasība apdrošināšanas 
sabiedrībām informēt klientus par dažiem aspektiem. 

Grozījums Nr. 362
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) starpnieki ar standartizēta 
paziņojuma starpniecību izpauž to, vai 
viņi izmanto IT programmas, lai 
salīdzinātu pieejamos apdrošināšanas 
produktus, kā arī šo produktu parametrus, 
prēmijas un ar tiem saistītās izmaksas. Ja 
starpnieks izmanto kādu IT programmu 
pārskata un salīdzinājuma nolūkā, tas arī 
tiek darīts zināms ar īsa un standartizēta 
paziņojuma starpniecību.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 363
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – b punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vai tā sniedz jebkāda veida konsultācijas 
par pārdodamajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem;

ii) vai tā sniedz jebkāda veida konsultācijas 
par pārdodamajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem un par šo konsultāciju 
veidu;

Or. de

Grozījums Nr. 364
Jean-Paul Gauzès
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – b punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vai tā sniedz jebkāda veida konsultācijas 
par pārdodamajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr


