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Poprawka 110
Olle Schmidt

Projekt rezolucji legislacyjnej
Odniesienie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

– uwzględniając rezolucję ustawodawczą 
Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 
2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 97/9/WE w sprawie 
systemów rekompensat dla inwestorów 
(COM(2010)0371 – C7-0174/2010 –
2010/0199(COD) – sprawozdanie 
Schmidta)

Or. en

Poprawka 111
Olle Schmidt

Projekt rezolucji legislacyjnej
Odniesienie 4 b (nowe)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

– uwzględniając swoje stanowisko z dnia 
16 lutego 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie systemów 
gwarancji depozytów (wersja 
przekształcona)1,
_______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0049

Or. en

Poprawka 112
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ głównym celem i 
przedmiotem dyrektywy, której dotyczy 
niniejszy wniosek, jest harmonizacja 
krajowych przepisów dotyczących 
wspomnianych obszarów, podstawę 
dyrektywy stanowić powinien art. 53 ust. 1 
i art. 62 TFUE. Właściwe jest przyjęcie 
wspomnianych regulacji w formie 
dyrektywy, tak aby umożliwić wdrożenie 
przepisów w obszarach objętych zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy, a w razie 
potrzeby dostosowanie ich do istniejącej 
specyfiki danego rynku lub systemu 
prawnego w poszczególnych państwach 
członkowskich. Celem niniejszej 
dyrektywy powinna być również 
koordynacja krajowych przepisów 
dotyczących warunków podejmowania 
działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, w 
tym zawodowej obsługi roszczeń i 
likwidacji szkód, dlatego też jej podstawę 
stanowi art. 53 ust. 1 Traktatu. Ponadto 
ponieważ podmioty działające w 
przedmiotowym sektorze świadczą usługi 
w całej Unii, podstawę niniejszej 
dyrektywy stanowi również art. 62 
Traktatu.

(2) Ponieważ głównym celem i 
przedmiotem dyrektywy, której dotyczy 
niniejszy wniosek, jest harmonizacja 
krajowych przepisów dotyczących 
wspomnianych obszarów, podstawę 
dyrektywy stanowić powinien art. 53 ust. 1 
i art. 62 TFUE. Właściwe jest przyjęcie 
wspomnianych regulacji w formie 
dyrektywy, tak aby umożliwić wdrożenie 
przepisów w obszarach objętych zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy, a w razie 
potrzeby dostosowanie ich do istniejącej 
specyfiki danego rynku lub systemu 
prawnego w poszczególnych państwach 
członkowskich. Celem niniejszej 
dyrektywy powinna być również 
koordynacja krajowych przepisów 
dotyczących warunków podejmowania 
działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, 
dlatego też jej podstawę stanowi art. 53 ust. 
1 Traktatu. Ponadto ponieważ podmioty 
działające w przedmiotowym sektorze 
świadczą usługi w całej Unii, podstawę 
niniejszej dyrektywy stanowi również art. 
62 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy już teraz mają kontrolę regulacyjną nad tą działalnością, jeśli jest ona 
prowadzona w imieniu ubezpieczyciela.  Nie ma potrzeby wprowadzania oddzielnych 
uregulowań dla takich firm.  Nie ma dowodów na poparcie tezy, że koszty włączenia takich
firm w zakres stosowania dyrektywy (koszty, które w ostatecznym rozrachunku poniesie 
konsument) znajdą uzasadnienie w lepszej ochronie konsumenta.

Poprawka 113
Pablo Zalba Bidegain
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Poszczególne rodzaje osób lub 
instytucji, takie jak: agenci, brokerzy i 
podmioty gospodarcze „ubezpieczeń 
bankowych”, zakłady ubezpieczeń, biura 
podróży oraz wypożyczalnie samochodów
mogą rozpowszechniać produkty 
ubezpieczeniowe. Równe traktowanie 
podmiotów gospodarczych i ochrona 
konsumentów wymagają, aby wszystkie te 
osoby lub instytucje były objęte niniejszą
dyrektywą.

(4) Poszczególne rodzaje osób lub 
instytucji, takie jak: agenci, brokerzy i 
podmioty gospodarcze „ubezpieczeń 
bankowych”, mogą rozpowszechniać 
produkty ubezpieczeniowe. Równe 
traktowanie podmiotów gospodarczych i 
ochrona konsumentów wymagają, aby 
wszystkie te osoby lub instytucje były 
objęte niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Poszczególne rodzaje osób lub 
instytucji, takie jak: agenci, brokerzy i 
podmioty gospodarcze „ubezpieczeń 
bankowych”, zakłady ubezpieczeń, biura 
podróży oraz wypożyczalnie samochodów 
mogą rozpowszechniać produkty 
ubezpieczeniowe. Równe traktowanie
podmiotów gospodarczych i ochrona
konsumentów wymagają, aby wszystkie te 
osoby lub instytucje były objęte niniejszą 
dyrektywą.

(4) Poszczególne rodzaje osób lub 
instytucji, takie jak: agenci, brokerzy i 
podmioty gospodarcze „ubezpieczeń 
bankowych”, zakłady ubezpieczeń, biura 
podróży oraz wypożyczalnie samochodów 
mogą rozpowszechniać produkty 
ubezpieczeniowe. Aby zagwarantować
równe traktowanie ubezpieczycieli i równy 
poziom ochrony konsumentów wszystkie 
te osoby lub instytucje muszą być objęte 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 115
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) W celu zagwarantowania takiego 
samego poziomu ochrony oraz 
umożliwienia konsumentowi korzystania z 
porównywalnych standardów zasadnicze 
znaczenie ma to, by niniejsza dyrektywa 
sprzyjała stworzeniu pośrednikom 
równych szans i konkurencji na równych 
warunkach, niezależnie od tego, czy są oni 
związani z zakładem ubezpieczeń czy nie. 
Konsument korzysta na tym, że produkty 
ubezpieczeniowe są oferowane różnymi 
drogami przez różnych pośredników w 
ramach różnych form współpracy z 
zakładami ubezpieczeń, pod warunkiem że 
muszą oni stosować takie same zasady 
ochrony konsumenta. Ważne jest, by 
państwa członkowskie uwzględniły te 
aspekty w trakcie wdrażania niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 116
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Stosowanie dyrektywy 2002/92/WE 
wykazało, że konieczne jest 
doprecyzowanie szeregu przepisów, aby 
ułatwić prowadzenie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego 
oraz że ochrona konsumentów wymaga 
objęcia zakresem stosowania tej dyrektywy 
wszystkich transakcji sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych realizowanych, czy to 
przez pośredników ubezpieczeniowych, 

(5) Stosowanie dyrektywy 2002/92/WE 
wykazało, że konieczne jest 
doprecyzowanie szeregu przepisów, aby 
ułatwić prowadzenie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego 
oraz że ochrona konsumentów wymaga 
objęcia zakresem stosowania tej dyrektywy 
wszystkich transakcji sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych realizowanych, czy to 
przez pośredników ubezpieczeniowych, 



AM\926837PL.doc 7/162 PE504.392v01-00

PL

czy też przez zakłady ubezpieczeń. W 
odniesieniu do sprzedaży tych produktów, 
obsługi posprzedażnej i obsługi roszczeń
zakłady ubezpieczeń prowadzące 
bezpośrednią sprzedaż produktów 
ubezpieczeniowych należy objąć zakresem 
stosowania nowej dyrektywy w podobny 
sposób, jak agentów i brokerów 
ubezpieczeniowych.

czy też przez zakłady ubezpieczeń. W 
odniesieniu do sprzedaży tych produktów 
zakłady ubezpieczeń prowadzące 
bezpośrednią sprzedaż produktów 
ubezpieczeniowych należy objąć zakresem 
stosowania nowej dyrektywy w podobny 
sposób, jak agentów i brokerów 
ubezpieczeniowych.

Or. en

Poprawka 117
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zapewnienia stosowania 
jednakowego poziomu ochrony bez 
względu na kanał, za pośrednictwem 
którego konsumenci nabywają produkt 
ubezpieczeniowy, czy to bezpośrednio od 
zakładu ubezpieczeń, czy też pośrednio od 
pośrednika, zakresem stosowania niniejszej 
dyrektywy należy objąć nie tylko zakłady 
ubezpieczeń, ale także innych uczestników 
rynku, którzy prowadzą sprzedaż 
produktów ubezpieczeniowych jako 
działalność poboczną (np. biura podróży i 
wypożyczalnie samochodów, dostawców 
towarów niespełniających warunków 
zwolnienia).

(6) Europejscy inwestorzy w dalszym 
ciągu doświadczają różnych poziomów 
ujawniania informacji i usług w 
zależności od produktu, kanału 
dystrybucji i kraju. W celu zapewnienia 
stosowania jednakowego poziomu ochrony 
bez względu na kanał, za pośrednictwem 
którego konsumenci nabywają produkt 
ubezpieczeniowy, czy to bezpośrednio od 
zakładu ubezpieczeń, czy też pośrednio od 
pośrednika, zakresem stosowania niniejszej 
dyrektywy należy objąć nie tylko zakłady 
ubezpieczeń, ale także innych uczestników 
rynku, którzy prowadzą sprzedaż 
produktów ubezpieczeniowych jako 
działalność poboczną.

Or. en

Poprawka 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zapewnienia stosowania 
jednakowego poziomu ochrony bez 
względu na kanał, za pośrednictwem 
którego konsumenci nabywają produkt 
ubezpieczeniowy, czy to bezpośrednio od 
zakładu ubezpieczeń, czy też pośrednio od 
pośrednika, zakresem stosowania niniejszej 
dyrektywy należy objąć nie tylko zakłady 
ubezpieczeń, ale także innych uczestników 
rynku, którzy prowadzą sprzedaż 
produktów ubezpieczeniowych jako 
działalność poboczną (np. biura podróży i 
wypożyczalnie samochodów, dostawców 
towarów niespełniających warunków 
zwolnienia).

(6) W celu zapewnienia stosowania 
jednakowego poziomu ochrony 
konsumenta bez względu na kanał, za 
pośrednictwem którego konsumenci 
nabywają produkt ubezpieczeniowy, czy to 
bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, czy 
też pośrednio od pośrednika, zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy należy 
objąć nie tylko zakłady ubezpieczeń, ale 
także wszystkich innych uczestników 
rynku, którzy prowadzą sprzedaż 
produktów ubezpieczeniowych jako 
działalność poboczną (np. biura podróży i 
wypożyczalnie samochodów, dostawców 
towarów niespełniających warunków 
zwolnienia).

Or. en

Poprawka 119
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do osób, których działalność 
polega na świadczeniu pomocy (czy to w 
imieniu klienta, czy też zakładu 
ubezpieczeń) w administrowaniu umową 
ubezpieczenia lub reasekuracji lub w 
wykonywaniu takiej umowy, w tym 
zawodowej obsłudze roszczeń, lub na 
likwidacji szkód lub ich wycenie w 
charakterze biegłego.

skreślony

Or. en
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Poprawka 120
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7 a) Potrzebne są otwarte, przejrzyste i 
konkurencyjne rynki finansowe oraz 
wysoki poziom ochrony inwestora.

Or. en

Poprawka 121
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Nadal występują znaczące różnice 
między przepisami krajowymi tworzące 
bariery dla podejmowania i prowadzenia 
działalności pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych na 
rynku wewnętrznym.

(8) Nadal występują znaczące różnice 
między przepisami krajowymi tworzące 
bariery dla podejmowania i prowadzenia 
działalności pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych na 
rynku wewnętrznym; Należy dalej 
umacniać rynek wewnętrzny oraz 
stworzyć prawdziwie europejski 
wewnętrzny rynek ubezpieczeń na życie, a 
także innych produktów i usług 
ubezpieczeniowych.

Or. en

Poprawka 122
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Obecne i niedawne zaburzenia na 
rynkach finansowych uwypukliły 
znaczenie zapewniania skutecznej ochrony 
konsumentów we wszystkich sektorach 
finansowych. Należy zatem zwiększyć 
poziom zaufania klientów i bardziej 
ujednolicić przepisy regulujące 
rozpowszechnianie produktów 
ubezpieczeniowych w celu zapewnienia 
stosownego poziomu ochrony klientów w 
całej Unii. Środki służące ochronie 
klientów należy dostosować do specyfiki 
poszczególnych kategorii klientów 
(klientów profesjonalnych lub innych).

(9) Obecne i niedawne zaburzenia na 
rynkach finansowych uwypukliły 
znaczenie zapewniania skutecznej ochrony 
konsumentów we wszystkich sektorach 
finansowych. Należy zatem zwiększyć 
poziom zaufania klientów i bardziej 
ujednolicić przepisy regulujące 
rozpowszechnianie produktów 
ubezpieczeniowych w celu zapewnienia 
stosownego poziomu ochrony klientów w 
całej Unii. Należy podnieść poziom 
ochrony konsumenta w porównaniu do 
obecnie obowiązującej dyrektywy , tak by 
ograniczyć potrzebę różnicowania 
środków krajowych. Istotne jest 
uwzględnienie szczególnego charakteru 
umów ubezpieczeniowych w porównaniu z 
produktami inwestycyjnymi regulowanymi 
dyrektywą MiFID. Rozpowszechnianie 
produktów ubezpieczeniowych, w tym tzw. 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych, powinno być zatem objęte 
zakresem stosowania niniejszej dyrektywy
oraz spójne z dyrektywą MiFID. Należy 
podnieść minimalne normy – zarówno w 
odniesieniu do przepisów w zakresie 
dystrybucji, jak i równych warunków 
działania – obowiązujące w stosunku do 
wszystkich ubezpieczeniowych 
„konfekcjonowanych” produktów 
ubezpieczeniowych. Środki służące 
ochronie powinny być większe dla 
„klientów nieprofesjonalnych” niż dla 
„klientów profesjonalnych”.

Or. en

Poprawka 123
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni będący osobami fizycznymi 
powinni być zarejestrowani we właściwym 
organie państwa członkowskiego, w 
którym zamieszkują; pośrednicy 
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni będący 
osobami prawnymi powinni być 
zarejestrowani we właściwym organie 
państwa członkowskiego, w którym mieści 
się ich siedziba statutowa (lub jeśli w 
świetle ich prawa krajowego nie posiadają 
siedziby statutowej – siedziba zarządu), 
pod warunkiem że spełniają ściśle 
określone wymogi zawodowe dotyczące 
ich umiejętności, nieposzlakowanej opinii, 
zakresu odpowiedzialności zawodowej i 
możliwości finansowych. Od pośredników 
ubezpieczeniowych już zarejestrowanych 
w państwach członkowskich nie należy 
wymagać ponownej rejestracji na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

(15) Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni będący osobami fizycznymi 
powinni być zarejestrowani we właściwym 
organie państwa członkowskiego, w 
którym zamieszkują oraz powinni 
zarejestrować się w przyjmującym 
państwie członkowskim, aby móc 
korzystać ze swobody przedsiębiorczości; 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni będący osobami prawnymi 
powinni być zarejestrowani we właściwym 
organie państwa członkowskiego, w 
którym mieści się ich siedziba statutowa 
(lub jeśli w świetle ich prawa krajowego 
nie posiadają siedziby statutowej – siedziba 
zarządu), pod warunkiem że spełniają 
ściśle określone wymogi zawodowe 
dotyczące ich umiejętności, 
nieposzlakowanej opinii, zakresu 
odpowiedzialności zawodowej i 
możliwości finansowych. Od pośredników 
ubezpieczeniowych już zarejestrowanych 
w państwach członkowskich nie należy 
wymagać ponownej rejestracji na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 124
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15 a) Zasady wzajemnego uznawania 
i nadzoru ze strony państwa 
członkowskiego pochodzenia wymagają, 
aby właściwe władze państw 
członkowskich nie przyznawały 
zezwolenia bądź je cofały w przypadku gdy 
czynniki takie jak rozkład geograficzny 
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lub rzeczywiście prowadzona działalność 
jednoznacznie wskazują na to, że 
pośrednik ubezpieczeniowy wybrał system 
prawny danego państwa członkowskiego 
w celu uniknięcia bardziej restrykcyjnych 
norm obowiązujących w innym państwie 
członkowskim, na terytorium którego 
pośrednik ten zamierza prowadzić lub 
prowadzi większą część swojej 
działalności. Pośrednik ubezpieczeniowy 
będący osobą prawną musi uzyskać 
zezwolenie w państwie członkowskim, 
w którym ma on swoją siedzibę statutową. 
Pośrednik ubezpieczeniowy niebędący 
osobą prawną musi uzyskać zezwolenie 
w państwie członkowskim, w którym ma 
on swoją siedzibę statutową. Ponadto 
państwa członkowskie powinny wymagać, 
aby siedziba zarządu pośrednika 
ubezpieczeniowego zawsze znajdowała się 
w jego państwie członkowskim 
pochodzenia  i rzeczywiście tam działała.

Or. en

Poprawka 125
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni powinni móc korzystać ze 
swobody przedsiębiorczości i swobody 
świadczenia usług zawartych w Traktacie. 
Rejestracja w państwie członkowskim ich 
pochodzenia lub dokonanie w nim 
zgłoszenia powinny więc umożliwiać 
pośrednikom ubezpieczeniowym i 
reasekuracyjnym prowadzenie działalności
w innych państwach członkowskich, 
zgodnie z zasadami swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia 
usług, pod warunkiem że 

(16) Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni powinni móc korzystać ze 
swobody przedsiębiorczości i swobody 
świadczenia usług zawartych w Traktacie. 
Rejestracja w państwie członkowskim ich 
pochodzenia powinna więc umożliwiać 
pośrednikom ubezpieczeniowym i 
reasekuracyjnym prowadzenie działalności 
w innych państwach członkowskich, 
zgodnie z zasadami swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia 
usług, pod warunkiem że 
właściwe organy dopełniły wobec siebie 
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właściwe organy dopełniły wobec siebie 
odpowiedniej procedury powiadomienia.

odpowiedniej procedury powiadomienia.

Or. en

Poprawka 126
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Brak możliwości swobodnego 
funkcjonowania pośredników 
ubezpieczeniowych w całej Unii utrudnia 
sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku 
ubezpieczeń.

(21) Brak możliwości swobodnego 
funkcjonowania pośredników 
ubezpieczeniowych w całej Unii utrudnia 
sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku 
ubezpieczeń oraz ma negatywny wpływ na 
ochronę konsumenta.

Or. en

Poprawka 127
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Brak możliwości swobodnego 
funkcjonowania pośredników 
ubezpieczeniowych w całej Unii utrudnia 
sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku 
ubezpieczeń.

(21) Brak możliwości swobodnego 
funkcjonowania pośredników 
ubezpieczeniowych w całej Unii utrudnia 
sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku 
ubezpieczeń. Dyrektywa w sprawie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego jest 
istotnym krokiem w kierunku zwiększenia 
poziomu ochrony konsumenta i integracji 
rynku w obrębie rynku wewnętrznego.

Or. en
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Poprawka 128
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ważne jest zagwarantowanie 
wysokiego poziomu profesjonalizmu i 
kompetencji pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli, którzy są zaangażowani w 
czynności przygotowawcze przed 
sprzedażą polis ubezpieczeniowych oraz 
czynności w trakcie i po sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych. Fachowa wiedza 
pośredników, pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli oraz biur podróży i 
wypożyczalni samochodów, jak również 
fachowa wiedza osób prowadzących 
działalność polegającą na obsłudze 
roszczeń, likwidacji szkód i wycenie szkód 
w charakterze biegłych powinna zatem być 
współmierna do stopnia złożoności tej 
działalności. Należy zapewnić kształcenie 
ustawiczne.

(22) Ważne jest zagwarantowanie 
wysokiego poziomu profesjonalizmu i 
kompetencji pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli, którzy są zaangażowani w 
czynności przygotowawcze przed 
sprzedażą polis ubezpieczeniowych oraz 
czynności w trakcie i po sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych. Fachowa wiedza 
pośredników i pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli powinna zatem być 
współmierna do stopnia złożoności tej 
działalności. Należy zapewnić kształcenie 
ustawiczne.

Or. en

Poprawka 129
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ważne jest zagwarantowanie 
wysokiego poziomu profesjonalizmu i 
kompetencji pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli, którzy są zaangażowani w 
czynności przygotowawcze przed 

(22) Ważne jest zagwarantowanie 
wysokiego poziomu profesjonalizmu i 
kompetencji pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli, którzy są zaangażowani w 
czynności przygotowawcze przed 
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sprzedażą polis ubezpieczeniowych oraz 
czynności w trakcie i po sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych. Fachowa wiedza 
pośredników, pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli oraz biur podróży i 
wypożyczalni samochodów, jak również 
fachowa wiedza osób prowadzących 
działalność polegającą na obsłudze 
roszczeń, likwidacji szkód i wycenie szkód 
w charakterze biegłych powinna zatem być 
współmierna do stopnia złożoności tej 
działalności. Należy zapewnić kształcenie 
ustawiczne.

sprzedażą polis ubezpieczeniowych oraz 
czynności w trakcie i po sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych. Fachowa wiedza 
pośredników, pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli oraz biur podróży i 
wypożyczalni samochodów powinna zatem 
być współmierna do stopnia złożoności tej 
działalności.

Or. en

Poprawka 130
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ważne jest zagwarantowanie 
wysokiego poziomu profesjonalizmu i 
kompetencji pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli, którzy są zaangażowani w 
czynności przygotowawcze przed 
sprzedażą polis ubezpieczeniowych oraz 
czynności w trakcie i po sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych. Fachowa wiedza 
pośredników, pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli oraz biur podróży i 
wypożyczalni samochodów, jak również 
fachowa wiedza osób prowadzących 
działalność polegającą na obsłudze 
roszczeń, likwidacji szkód i wycenie szkód 
w charakterze biegłych powinna zatem być 
współmierna do stopnia złożoności tej 
działalności. Należy zapewnić kształcenie 
ustawiczne.

(22) Ważne jest zagwarantowanie 
wysokiego poziomu profesjonalizmu i 
kompetencji pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli, którzy są zaangażowani w 
czynności przygotowawcze przed 
sprzedażą polis ubezpieczeniowych oraz 
czynności w trakcie i po sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych. Fachowa wiedza 
pośredników, pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli oraz biur podróży i 
wypożyczalni samochodów, jak również 
fachowa wiedza osób prowadzących 
działalność polegającą na obsłudze 
roszczeń, likwidacji szkód i wycenie szkód 
w charakterze biegłych powinna zatem być 
współmierna do stopnia złożoności tej 
działalności. Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni oraz ubezpieczyciele 
bezpośredni powinni zagwarantować 
swoim pracownikom wystarczający czas i 
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środki na zdobycie tej wiedzy i 
umiejętności oraz wykorzystywanie ich 
przy świadczeniu usług klientom.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, by personel świadczący usługi ubezpieczeniowe miał odpowiedni poziom 
kwalifikacji. Firma powinna być odpowiedzialna za bieżące prowadzenie szkoleń oraz rozwój 
kompetencji pracowników. We wniosku Komisji dotyczącym przekształcenia dyrektywy MiFID 
Parlament Europejski przyjął podobną formułę.

Poprawka 131
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ważne jest zagwarantowanie 
wysokiego poziomu profesjonalizmu i 
kompetencji pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli, którzy są zaangażowani w 
czynności przygotowawcze przed 
sprzedażą polis ubezpieczeniowych oraz 
czynności w trakcie i po sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych. Fachowa wiedza 
pośredników, pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli oraz biur podróży i 
wypożyczalni samochodów, jak również 
fachowa wiedza osób prowadzących 
działalność polegającą na obsłudze 
roszczeń, likwidacji szkód i wycenie szkód 
w charakterze biegłych powinna zatem 
być współmierna do stopnia złożoności tej 
działalności. Należy zapewnić kształcenie 
ustawiczne.

(22) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które osoby te otrzymują. 
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania 
informacji na temat statusu tych osób. 
Informacje te powinny być przekazywane 
konsumentom przed zawarciem umowy, a 
ich celem jest przejrzyste przedstawienie 
stosunku łączącego zakład ubezpieczeń i 
pośrednika (w stosownych przypadkach) 
oraz struktury i składników 
wynagrodzenia pośredników.

Or. en
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Poprawka 132
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ważne jest zagwarantowanie 
wysokiego poziomu profesjonalizmu i 
kompetencji pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli, którzy są zaangażowani w 
czynności przygotowawcze przed 
sprzedażą polis ubezpieczeniowych oraz 
czynności w trakcie i po sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych. Fachowa wiedza 
pośredników, pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli oraz biur podróży i 
wypożyczalni samochodów, jak również 
fachowa wiedza osób prowadzących 
działalność polegającą na obsłudze 
roszczeń, likwidacji szkód i wycenie szkód 
w charakterze biegłych powinna zatem być 
współmierna do stopnia złożoności tej 
działalności. Należy zapewnić kształcenie 
ustawiczne.

(22) Ważne jest zagwarantowanie 
wysokiego poziomu profesjonalizmu i 
kompetencji pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli, którzy są zaangażowani w 
czynności przygotowawcze przed 
sprzedażą polis ubezpieczeniowych oraz 
czynności w trakcie i po sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych. Fachowa wiedza 
pośredników, pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli oraz biur podróży i 
wypożyczalni samochodów, jak również 
fachowa wiedza osób prowadzących 
działalność polegającą na obsłudze 
roszczeń, likwidacji szkód i wycenie szkód 
w charakterze biegłych powinna zatem być 
współmierna do stopnia złożoności tej 
działalności. Należy zapewnić kształcenie 
ustawiczne i szkolenie w miejscu pracy.

Or. en

Poprawka 133
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22 a) Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby pracownicy doradzający klientom 
detalicznym w sprawie produktów 
inwestycyjnych lub je im sprzedający 
posiadali odpowiedni poziom wiedzy i 
kompetencji w odniesieniu do 
oferowanych produktów. Jest to 
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szczególnie istotne z uwagi na wzrastającą 
złożoność i ciągłe innowacje w strukturze 
produktów inwestycyjnych. Zakup 
produktu inwestycyjnego wiąże się z 
ryzykiem, a inwestor musi mieć możliwość 
oparcia się na dostarczanej informacji i 
jakości oceny. Ponadto konieczne jest 
zapewnienie pracownikom odpowiedniej 
ilości czasu i zasobów umożliwiających 
dostarczenie klientom wszystkich 
istotnych informacji o oferowanych 
produktach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, by personel świadczący usługi ubezpieczeniowe miał odpowiedni poziom 
kwalifikacji. Firma powinna być odpowiedzialna za bieżące prowadzenie szkoleń oraz rozwój 
kompetencji pracowników. We wniosku Komisji dotyczącym przekształcenia dyrektywy MiFID 
Parlament Europejski przyjął podobną formułę.

Poprawka 134
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Potrzebne są odpowiednie i 
skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze w 
państwach członkowskich w celu 
rozstrzygania sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi lub zakładami 
ubezpieczeń a klientami, przy 
wykorzystaniu , w stosownych 
przypadkach, istniejących procedur. 
Skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze powinny 
być dostępne, aby umożliwić rozstrzyganie 
sporów  dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
wynikłych między zakładami ubezpieczeń 
lub osobami sprzedającymi lub 

(28) Potrzebne są odpowiednie i 
skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze w 
państwach członkowskich w celu 
rozstrzygania sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi lub zakładami 
ubezpieczeń a klientami, przy 
wykorzystaniu , w stosownych 
przypadkach, istniejących procedur. 
Skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze powinny 
być dostępne, aby umożliwić rozstrzyganie 
sporów dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
wynikłych między zakładami ubezpieczeń 
lub osobami sprzedającymi lub 
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oferującymi produkty ubezpieczeniowe a 
klientami. W celu zwiększenia 
skuteczności procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów dotyczących 
reklamacji składanych przez klientów 
niniejsza dyrektywa powinna przewidywać 
obowiązek uczestnictwa przez zakłady 
ubezpieczeń lub osoby sprzedające lub 
oferujące produkty ubezpieczeniowe w 
postępowaniach prowadzonych w oparciu 
o procedury rozstrzygania sporów, które 
nie skutkują wydaniem wiążącej decyzji, 
wszczętych przeciwko nim przez klientów, 
a dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 
Celem tych procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów jest uzyskanie 
szybszego i mniej kosztownego 
rozstrzygnięcia sporów miedzy zakładami 
ubezpieczeń lub osobami sprzedającymi 
lub oferującymi produkty ubezpieczeniowe 
a klientami oraz zmniejszenie obciążeń 
systemu sądowego. Procedury 
pozasądowego rozstrzygania sporów 
powinny jednak funkcjonować bez 
uszczerbku dla praw stron postępowań 
prowadzonych w oparciu o te procedury 
do wniesienia powództwa do sądu.

oferującymi produkty ubezpieczeniowe a 
klientami. W przypadku alternatywnego 
rozstrzygania sporów dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów konsumenckich 
zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 
2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE 
powinna być wiążąca również w 
odniesieniu do niniejszej dyrektywy. W 
celu zwiększenia skuteczności procedur 
pozasądowego rozstrzygania sporów 
dotyczących reklamacji składanych przez 
klientów niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać obowiązek uczestnictwa 
przez zakłady ubezpieczeń lub osoby 
sprzedające lub oferujące produkty 
ubezpieczeniowe w postępowaniach 
prowadzonych w oparciu o procedury 
rozstrzygania sporów (oraz decyzje, które 
na wyraźny wniosek mogą być wiążące dla 
pośredników i klientów), wszczętych 
przeciwko nim przez klientów, a 
dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 
Celem tych procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów jest uzyskanie 
szybszego i mniej kosztownego 
rozstrzygnięcia sporów między zakładami 
ubezpieczeń lub osobami sprzedającymi 
lub oferującymi produkty ubezpieczeniowe 
a klientami oraz zmniejszenie obciążeń 
systemu sądowego. 

Bez uszczerbku dla prawa klientów do 
wnoszenia skarg do sądów państwa 
członkowskie powinny dbać o to, by 
podmioty odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie sporów, o których 
mowa w niniejszej dyrektywie, prowadziły 
współpracę w zakresie rozstrzygania 
sporów transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać podmioty 
odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie tych sporów do 
przystąpienia do sieci FIN-NET.

Bez uszczerbku dla prawa klientów do 
wnoszenia skarg do sądów państwa 
członkowskie powinny dbać o to, by 
podmioty odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie sporów, o których 
mowa w niniejszej dyrektywie, prowadziły 
współpracę w zakresie rozstrzygania 
sporów transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać podmioty 
odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie tych sporów do 
przystąpienia do sieci FIN-NET.
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Poprawka 135
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Potrzebne są odpowiednie i 
skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze w 
państwach członkowskich w celu 
rozstrzygania sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi lub zakładami 
ubezpieczeń a klientami, przy 
wykorzystaniu , w stosownych 
przypadkach, istniejących procedur. 
Skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze powinny 
być dostępne, aby umożliwić rozstrzyganie 
sporów dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
wynikłych między zakładami ubezpieczeń 
lub osobami sprzedającymi lub 
oferującymi produkty ubezpieczeniowe a 
klientami. W celu zwiększenia 
skuteczności procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów dotyczących 
reklamacji składanych przez klientów 
niniejsza dyrektywa powinna przewidywać 
obowiązek uczestnictwa przez zakłady 
ubezpieczeń lub osoby sprzedające lub 
oferujące produkty ubezpieczeniowe w 
postępowaniach prowadzonych w oparciu 
o procedury rozstrzygania sporów, które 
nie skutkują wydaniem wiążącej decyzji,
wszczętych przeciwko nim przez klientów, 
a dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 
Celem tych procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów jest uzyskanie 
szybszego i mniej kosztownego 
rozstrzygnięcia sporów miedzy zakładami 
ubezpieczeń lub osobami sprzedającymi 

(28) Potrzebne są odpowiednie i 
skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze w 
państwach członkowskich w celu 
rozstrzygania sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi lub zakładami 
ubezpieczeń a klientami, przy 
wykorzystaniu , w stosownych 
przypadkach, istniejących procedur. 
Skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze powinny 
być dostępne, aby umożliwić rozstrzyganie 
sporów dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
wynikłych między zakładami ubezpieczeń 
lub osobami sprzedającymi lub 
oferującymi produkty ubezpieczeniowe a 
klientami. W celu zwiększenia 
skuteczności procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów dotyczących 
reklamacji składanych przez klientów 
niniejsza dyrektywa powinna przewidywać 
obowiązek uczestnictwa przez zakłady 
ubezpieczeń lub osoby sprzedające lub 
oferujące produkty ubezpieczeniowe w 
postępowaniach prowadzonych w oparciu 
o procedury rozstrzygania sporów 
wszczętych przeciwko nim przez klientów, 
a dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 
Celem tych procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów jest uzyskanie 
szybszego i mniej kosztownego 
rozstrzygnięcia sporów mędzy zakładami 
ubezpieczeń lub osobami sprzedającymi 
lub oferującymi produkty ubezpieczeniowe 
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lub oferującymi produkty ubezpieczeniowe 
a klientami oraz zmniejszenie obciążeń 
systemu sądowego. Procedury 
pozasądowego rozstrzygania sporów 
powinny jednak funkcjonować bez 
uszczerbku dla praw stron postępowań 
prowadzonych w oparciu o te procedury 
do wniesienia powództwa do sądu. 

a klientami oraz zmniejszenie obciążeń 
systemu sądowego.

Bez uszczerbku dla prawa klientów do 
wnoszenia skarg do sądów państwa 
członkowskie powinny dbać o to, by 
podmioty odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie sporów, o których 
mowa w niniejszej dyrektywie, prowadziły 
współpracę w zakresie rozstrzygania 
sporów transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać podmioty 
odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie tych sporów do 
przystąpienia do sieci FIN-NET.

Bez uszczerbku dla prawa klientów do 
wnoszenia skarg do sądów państwa 
członkowskie powinny dbać o to, by 
podmioty odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie sporów, o których 
mowa w niniejszej dyrektywie, prowadziły 
współpracę w zakresie rozstrzygania 
sporów transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać podmioty 
odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie tych sporów do 
przystąpienia do sieci FIN-NET.

Or. en

Poprawka 136
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Potrzebne są odpowiednie i 
skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze w 
państwach członkowskich w celu 
rozstrzygania sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi lub zakładami 
ubezpieczeń a klientami, przy 
wykorzystaniu , w stosownych 
przypadkach, istniejących procedur. 
Skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze powinny 
być dostępne, aby umożliwić rozstrzyganie 

(28) Potrzebne są odpowiednie i 
skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze w 
państwach członkowskich w celu 
rozstrzygania sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a klientami, przy 
wykorzystaniu , w stosownych 
przypadkach, istniejących procedur.
Skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze powinny 
być dostępne, aby umożliwić rozstrzyganie 
sporów dotyczących praw i obowiązków 
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sporów dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
wynikłych między zakładami ubezpieczeń 
lub osobami sprzedającymi lub 
oferującymi produkty ubezpieczeniowe a 
klientami. W celu zwiększenia 
skuteczności procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów dotyczących 
reklamacji składanych przez klientów 
niniejsza dyrektywa powinna przewidywać 
obowiązek uczestnictwa przez zakłady 
ubezpieczeń lub osoby sprzedające lub 
oferujące produkty ubezpieczeniowe w 
postępowaniach prowadzonych w oparciu 
o procedury rozstrzygania sporów, które 
nie skutkują wydaniem wiążącej decyzji, 
wszczętych przeciwko nim przez klientów, 
a dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 
Celem tych procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów jest uzyskanie 
szybszego i mniej kosztownego 
rozstrzygnięcia sporów miedzy zakładami 
ubezpieczeń lub osobami sprzedającymi 
lub oferującymi produkty ubezpieczeniowe 
a klientami oraz zmniejszenie obciążeń 
systemu sądowego. Procedury 
pozasądowego rozstrzygania sporów 
powinny jednak funkcjonować bez 
uszczerbku dla praw stron postępowań 
prowadzonych w oparciu o te procedury do 
wniesienia powództwa do sądu.

ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
wynikłych między osobami sprzedającymi 
lub oferującymi produkty ubezpieczeniowe 
a klientami. W celu zwiększenia 
skuteczności procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów dotyczących 
reklamacji składanych przez klientów 
niniejsza dyrektywa powinna przewidywać 
obowiązek uczestnictwa przez osoby 
sprzedające lub oferujące produkty 
ubezpieczeniowe w postępowaniach 
prowadzonych w oparciu o procedury 
rozstrzygania sporów, które nie skutkują 
wydaniem wiążącej decyzji, wszczętych 
przeciwko nim przez klientów, a 
dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 
Celem tych procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów jest uzyskanie 
szybszego i mniej kosztownego 
rozstrzygnięcia sporów między osobami 
sprzedającymi lub oferującymi produkty 
ubezpieczeniowe a klientami oraz 
zmniejszenie obciążeń systemu sądowego. 
Procedury pozasądowego rozstrzygania 
sporów powinny jednak funkcjonować bez 
uszczerbku dla praw stron postępowań 
prowadzonych w oparciu o te procedury do 
wniesienia powództwa do sądu.

Bez uszczerbku dla prawa klientów do 
wnoszenia skarg do sądów państwa 
członkowskie powinny dbać o to, by 
podmioty odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie sporów, o których 
mowa w niniejszej dyrektywie, prowadziły 
współpracę w zakresie rozstrzygania 
sporów transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać podmioty 
odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie tych sporów do 
przystąpienia do sieci FIN-NET.

Bez uszczerbku dla prawa klientów do 
wnoszenia skarg do sądów państwa 
członkowskie powinny dbać o to, by 
podmioty odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie sporów, o których 
mowa w niniejszej dyrektywie, prowadziły 
współpracę w zakresie rozstrzygania 
sporów transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać podmioty 
odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie tych sporów do 
przystąpienia do sieci FIN-NET.
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Poprawka 137
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Potrzebne są odpowiednie i 
skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze w 
państwach członkowskich w celu 
rozstrzygania sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi lub zakładami 
ubezpieczeń a klientami, przy 
wykorzystaniu , w stosownych 
przypadkach, istniejących procedur. 
Skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze powinny 
być dostępne, aby umożliwić rozstrzyganie 
sporów dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
wynikłych między zakładami ubezpieczeń 
lub osobami sprzedającymi lub 
oferującymi produkty ubezpieczeniowe a 
klientami. W celu zwiększenia 
skuteczności procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów dotyczących 
reklamacji składanych przez klientów 
niniejsza dyrektywa powinna przewidywać 
obowiązek uczestnictwa przez zakłady 
ubezpieczeń lub osoby sprzedające lub 
oferujące produkty ubezpieczeniowe w 
postępowaniach prowadzonych w oparciu 
o procedury rozstrzygania sporów, które 
nie skutkują wydaniem wiążącej decyzji,
wszczętych przeciwko nim przez klientów, 
a dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 
Celem tych procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów jest uzyskanie 
szybszego i mniej kosztownego 
rozstrzygnięcia sporów miedzy zakładami 

(28) Potrzebne są odpowiednie i 
oszczędne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze w 
państwach członkowskich w celu 
rozstrzygania sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi lub zakładami 
ubezpieczeń a klientami, przy 
wykorzystaniu , w stosownych 
przypadkach, istniejących procedur. 
Skuteczne pozasądowe procedury 
reklamacyjne i odszkodowawcze powinny 
być dostępne, aby umożliwić rozstrzyganie 
sporów dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
wynikłych między zakładami ubezpieczeń 
lub osobami sprzedającymi lub 
oferującymi produkty ubezpieczeniowe a 
klientami. W celu zwiększenia 
skuteczności procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów dotyczących 
reklamacji składanych przez klientów 
niniejsza dyrektywa powinna przewidywać 
obowiązek uczestnictwa przez zakłady 
ubezpieczeń lub osoby sprzedające lub 
oferujące produkty ubezpieczeniowe w 
postępowaniach prowadzonych w oparciu 
o procedury rozstrzygania sporów 
wszczętych przeciwko nim przez klientów, 
a dotyczących praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 
Celem tych procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów jest uzyskanie 
konstruktywnej komunikacji, szybszego i 
mniej kosztownego rozstrzygnięcia sporów 
między zakładami ubezpieczeń lub 
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ubezpieczeń lub osobami sprzedającymi 
lub oferującymi produkty ubezpieczeniowe 
a klientami oraz zmniejszenie obciążeń 
systemu sądowego. Procedury 
pozasądowego rozstrzygania sporów 
powinny jednak funkcjonować bez 
uszczerbku dla praw stron postępowań 
prowadzonych w oparciu o te procedury do 
wniesienia powództwa do sądu.

osobami sprzedającymi lub oferującymi 
produkty ubezpieczeniowe a klientami oraz 
zmniejszenie obciążeń systemu sądowego. 
Procedury pozasądowego rozstrzygania 
sporów nie powinny jednak zastępować 
praw stron postępowań prowadzonych w 
oparciu o te procedury do wniesienia 
powództwa do sądu.

Bez uszczerbku dla prawa klientów do 
wnoszenia skarg do sądów państwa 
członkowskie powinny dbać o to, by 
podmioty odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie sporów, o których 
mowa w niniejszej dyrektywie, prowadziły 
współpracę w zakresie rozstrzygania 
sporów transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać podmioty 
odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie tych sporów do 
przystąpienia do sieci FIN-NET.

Bez uszczerbku dla prawa klientów do 
wnoszenia skarg do sądów państwa 
członkowskie powinny dbać o to, by 
podmioty odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie sporów, o których 
mowa w niniejszej dyrektywie, prowadziły 
współpracę w zakresie rozstrzygania 
sporów transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać podmioty 
odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów prowadzące 
postępowania w sprawie tych sporów do 
przystąpienia do sieci FIN-NET.

Or. en

Poprawka 138
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wielu pośredników 
ubezpieczeniowych i wiele zakładów 
ubezpieczeń w coraz większym stopniu 
jednocześnie prowadzi wiele rodzajów 
działalności, co zwiększa ryzyko 
wystąpienia konfliktów interesów między 
tymi różnymi rodzajami prowadzonej 
działalności a interesami ich klientów. 
Konieczne jest zatem wprowadzenie przez 
państwa członkowskie przepisów 

(29) Wielu pośredników 
ubezpieczeniowych i wiele zakładów 
ubezpieczeń w coraz większym stopniu 
jednocześnie prowadzi wiele rodzajów 
działalności, co zwiększa ryzyko 
wystąpienia konfliktów interesów między 
tymi różnymi rodzajami prowadzonej 
działalności a interesami ich klientów. 
Konieczne jest zatem wprowadzenie przez 
państwa członkowskie przepisów 
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zapobiegających niekorzystnemu 
wpływowi tych konfliktów na interesy 
klientów.

gwarantujących dbanie o interesy 
klientów. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest ujednolicenie z dyrektywą MiFIID II.

Poprawka 139
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wielu pośredników 
ubezpieczeniowych i wiele zakładów 
ubezpieczeń w coraz większym stopniu 
jednocześnie prowadzi wiele rodzajów 
działalności, co zwiększa ryzyko 
wystąpienia konfliktów interesów między 
tymi różnymi rodzajami prowadzonej 
działalności a interesami ich klientów. 
Konieczne jest zatem wprowadzenie przez 
państwa członkowskie przepisów 
zapobiegających niekorzystnemu 
wpływowi tych konfliktów na interesy 
klientów.

(29) Wielu pośredników 
ubezpieczeniowych i wiele zakładów 
ubezpieczeń w coraz większym stopniu 
jednocześnie prowadzi wiele rodzajów 
działalności, co zwiększa ryzyko 
wystąpienia konfliktów interesów między 
tymi różnymi rodzajami prowadzonej 
działalności a interesami ich klientów. 
Konsumenci nie zawsze wiedzą o 
konflikcie interesów, który ma miejsce w 
przypadkach, gdy pośrednik 
ubezpieczeniowy otrzymuje 
wynagrodzenie w postaci prowizji od 
strony trzeciej.  Konieczne jest zatem 
wprowadzenie przez państwa 
członkowskie przepisów zapobiegających 
niekorzystnemu wpływowi tych konfliktów 
na interesy klientów.

Or. en

Poprawka 140
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wielu pośredników 
ubezpieczeniowych i wiele zakładów 
ubezpieczeń w coraz większym stopniu 
jednocześnie prowadzi wiele rodzajów 
działalności, co zwiększa ryzyko 
wystąpienia konfliktów interesów między 
tymi różnymi rodzajami prowadzonej 
działalności a interesami ich klientów. 
Konieczne jest zatem wprowadzenie przez 
państwa członkowskie przepisów 
zapobiegających niekorzystnemu 
wpływowi tych konfliktów na interesy 
klientów.

(29) Wielu pośredników 
ubezpieczeniowych i wiele zakładów 
ubezpieczeń w coraz większym stopniu 
jednocześnie prowadzi wiele rodzajów 
działalności, co zwiększa ryzyko 
wystąpienia konfliktów interesów między 
tymi różnymi rodzajami prowadzonej 
działalności a interesami ich klientów. 
Konieczne jest zatem wprowadzenie przez 
państwa członkowskie przepisów 
zapobiegających niekorzystnemu 
wpływowi tych konfliktów na interesy 
klientów oraz opłacalność finansową i 
efektywność rynków ubezpieczeń.

Or. en

Poprawka 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują. 
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
powinny być przekazywane konsumentom 
przed zawarciem umowy. Informacje te 
mają na celu ukazanie stosunku łączącego 
zakład ubezpieczeń i pośrednika (w 
stosownych przypadkach) oraz struktury i 
składników wynagrodzenia pośredników.

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują. 
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
powinny być przekazywane konsumentom 
przed zawarciem umowy. Informacje te 
mają na celu bardziej przejrzyste 
przedstawienie stosunku łączącego zakład 
ubezpieczeń i pośrednika (w stosownych 
przypadkach) oraz struktury i składników 
wynagrodzenia pośredników.

Or. en
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Poprawka 142
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują. 
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
powinny być przekazywane konsumentom 
przed zawarciem umowy. Informacje te 
mają na celu ukazanie stosunku łączącego 
zakład ubezpieczeń i pośrednika (w 
stosownych przypadkach) oraz struktury i 
składników wynagrodzenia pośredników.

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują. 
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania na 
wniosek informacji na temat statusu tych 
osób. Informacje te powinny być 
przekazywane konsumentom przed 
zawarciem umowy. Informacje te mają na 
celu ukazanie stosunku łączącego zakład 
ubezpieczeń i pośrednika (w stosownych 
przypadkach) oraz struktury i składników 
wynagrodzenia pośredników.

Or. en

Poprawka 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują. 
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują. Istnieje 
pilna potrzeba nałożenia na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
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powinny być przekazywane konsumentom 
przed zawarciem umowy. Informacje te 
mają na celu ukazanie stosunku łączącego 
zakład ubezpieczeń i pośrednika (w 
stosownych przypadkach) oraz struktury i 
składników wynagrodzenia pośredników.

powinny być przekazywane konsumentom 
przed zawarciem umowy. Ich celem jest
bardziej przejrzyste przedstawienie
konsumentowi stosunku łączącego zakład 
ubezpieczeń i pośrednika (w stosownych 
przypadkach) oraz struktury i składników 
wynagrodzenia pośredników.

Or. en

Poprawka 144
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują. 
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
powinny być przekazywane konsumentom 
przed zawarciem umowy. Informacje te 
mają na celu ukazanie stosunku łączącego 
zakład ubezpieczeń i pośrednika (w 
stosownych przypadkach) oraz struktury i 
składników wynagrodzenia pośredników.

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują. 
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
powinny być przekazywane konsumentom 
przed zawarciem umowy. Informacje te 
mają na celu ukazanie stosunku łączącego 
zakład ubezpieczeń i pośrednika (w 
stosownych przypadkach) oraz struktury, 
charakteru i składników wynagrodzenia 
pośredników.

Or. en

Poprawka 145
Louis Michel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują. 
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
powinny być przekazywane konsumentom 
przed zawarciem umowy. Informacje te 
mają na celu ukazanie stosunku łączącego 
zakład ubezpieczeń i pośrednika (w 
stosownych przypadkach) oraz struktury i 
składników wynagrodzenia pośredników.

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
charakteru wynagrodzenia, które 
otrzymują. Konieczne jest nałożenie na 
pośredników ubezpieczeniowych i zakłady 
ubezpieczeń z Europy obowiązku 
ujawniania informacji na temat statusu tych 
osób. Informacje te powinny być 
przekazywane konsumentom przed 
zawarciem umowy. Informacje te mają na 
celu ukazanie stosunku łączącego zakład 
ubezpieczeń i pośrednika (w stosownych 
przypadkach) oraz charakteru
wynagrodzenia pośredników.

Or. en

Poprawka 146
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują. 
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
powinny być przekazywane konsumentom 
przed zawarciem umowy. Informacje te 
mają na celu ukazanie stosunku łączącego 
zakład ubezpieczeń i pośrednika (w 
stosownych przypadkach) oraz struktury i 
składników wynagrodzenia pośredników.

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują. 
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
powinny być przekazywane konsumentom 
przed zawarciem umowy. Informacje te 
mają na celu ukazanie stosunku łączącego 
zakład ubezpieczeń i pośrednika (w 
stosownych przypadkach) oraz struktury i 
składników wynagrodzenia pośredników, 
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oraz w jaki sposób może to wpłynąć na 
całkowite koszty ubezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące przejrzystości – ujednolicenie z dyrektywą MiFID II.

Poprawka 147
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania odpowiednich 
informacji na temat wynagrodzenia 
dystrybutorów ubezpieczeń. W związku z 
tym, w przypadku ubezpieczeń na życie,
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o wysokości swojego 
wynagrodzenia przed dokonaniem 
sprzedaży. W przypadku innych 
produktów ubezpieczeniowych, w 
pięcioletnim okresie przejściowym, klient 
musi być informowany o przysługującym 
mu prawie żądania tych informacji, które 
muszą mu zostać przekazane na jego 
żądanie.

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania odpowiednich 
informacji na temat wynagrodzenia 
dystrybutorów ubezpieczeń. Pośrednik
oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o charakterze i 
wysokości swojego wynagrodzenia przed 
dokonaniem sprzedaży.

Or. de

Poprawka 148
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania odpowiednich 
informacji na temat wynagrodzenia 
dystrybutorów ubezpieczeń. W związku z 
tym, w przypadku ubezpieczeń na życie, 
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o wysokości swojego 
wynagrodzenia przed dokonaniem 
sprzedaży. W przypadku innych 
produktów ubezpieczeniowych, w 
pięcioletnim okresie przejściowym, klient 
musi być informowany o przysługującym 
mu prawie żądania tych informacji, które 
muszą mu zostać przekazane na jego 
żądanie.

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania odpowiednich 
informacji na temat wynagrodzenia 
dystrybutorów ubezpieczeń. W związku z 
tym, w przypadku ubezpieczeń na życie, 
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
bezpłatnego informowania klienta zawsze 
na jego żądanie o wysokości swojego 
wynagrodzenia przed dokonaniem 
sprzedaży IBi.

Or. en

Poprawka 149
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania odpowiednich 
informacji na temat wynagrodzenia 
dystrybutorów ubezpieczeń. W związku z 
tym, w przypadku ubezpieczeń na życie, 
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o wysokości swojego 

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania odpowiednich 
informacji na temat wynagrodzenia 
dystrybutorów ubezpieczeń. W związku z 
tym, w przypadku ubezpieczeń na życie, 
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o wysokości swojego 
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wynagrodzenia przed dokonaniem 
sprzedaży. W przypadku innych produktów 
ubezpieczeniowych, w pięcioletnim 
okresie przejściowym, klient musi być 
informowany o przysługującym mu 
prawie żądania tych informacji, które 
muszą mu zostać przekazane na jego 
żądanie.

wynagrodzenia przed dokonaniem 
sprzedaży. W przypadku innych produktów 
ubezpieczeniowych, w pięcioletnim 
okresie przejściowym stosuje się tę samą 
zasadę.

Or. en

Poprawka 150
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania odpowiednich
informacji na temat wynagrodzenia 
dystrybutorów ubezpieczeń. W związku z 
tym, w przypadku ubezpieczeń na życie, 
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o wysokości swojego 
wynagrodzenia przed dokonaniem 
sprzedaży. W przypadku innych produktów 
ubezpieczeniowych, w pięcioletnim
okresie przejściowym, klient musi być 
informowany o przysługującym mu prawie 
żądania tych informacji, które muszą mu 
zostać przekazane na jego żądanie.

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie pełnego ujawniania 
informacji na temat wynagrodzenia 
dystrybutorów ubezpieczeń. Aby móc 
zaufać pośrednikowi, konsumenci 
powinni być informowani o wszelkich 
możliwych związkach między 
pośrednikiem a stroną trzecią i wszelkich 
zachętach finansowych – nawet jeśli 
klient nie domaga się wyraźnie takich 
informacji. W związku z tym, w 
przypadku wszystkich ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych, pośrednik oraz 
pracownik pośrednika ubezpieczeniowego 
lub zakładu ubezpieczeń powinni mieć 
obowiązek informowania klienta o 
wysokości swojego wynagrodzenia przed 
dokonaniem sprzedaży. W przypadku 
innych produktów ubezpieczeniowych, w 
trzyletnim okresie przejściowym, klient 
musi być informowany o przysługującym 
mu prawie żądania tych informacji, które 
muszą mu zostać przekazane na jego 
żądanie.
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Or. en

Poprawka 151
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania odpowiednich 
informacji na temat wynagrodzenia 
dystrybutorów ubezpieczeń. W związku z 
tym, w przypadku ubezpieczeń na życie, 
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o wysokości swojego 
wynagrodzenia przed dokonaniem 
sprzedaży. W przypadku innych produktów 
ubezpieczeniowych, w pięcioletnim 
okresie przejściowym, klient musi być 
informowany o przysługującym mu prawie 
żądania tych informacji, które muszą mu 
zostać przekazane na jego żądanie.

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania odpowiednich 
informacji na temat wynagrodzenia 
dystrybutorów ubezpieczeń. W związku z 
tym, w przypadku ubezpieczeń na życie, 
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o wysokości swojego 
wynagrodzenia przed dokonaniem 
sprzedaży. W przypadku innych produktów 
ubezpieczeniowych klient musi być 
informowany o przysługującym mu prawie 
żądania tych informacji, które muszą mu 
zostać przekazane.

Or. en

Poprawka 152
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania odpowiednich 
informacji na temat wynagrodzenia 

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania odpowiednich 
informacji na temat wynagrodzenia 
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dystrybutorów ubezpieczeń. W związku z 
tym, w przypadku ubezpieczeń na życie, 
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o wysokości swojego 
wynagrodzenia przed dokonaniem 
sprzedaży. W przypadku innych produktów 
ubezpieczeniowych, w pięcioletnim 
okresie przejściowym, klient musi być 
informowany o przysługującym mu prawie 
żądania tych informacji, które muszą mu 
zostać przekazane na jego żądanie.

dystrybutorów ubezpieczeń. W związku z 
tym, w przypadku ubezpieczeń na życie, 
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o wysokości swojego 
wynagrodzenia przed dokonaniem 
sprzedaży. W przypadku innych produktów 
ubezpieczeniowych klient musi być 
informowany o przysługującym mu prawie 
żądania tych informacji, które muszą mu 
zostać przekazane na jego żądanie.

Or. en

Poprawka 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby udostępnić klientom możliwe do 
porównania informacje na temat 
świadczonych usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, niezależnie od tego, 
czy klient dokonuje zakupu produktu 
ubezpieczeniowego przez pośrednika, czy 
też bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeń, 
oraz aby uniknąć zakłócenia konkurencji, 
do czego prowadzić może zachęcanie 
zakładów ubezpieczeń do bezpośredniej 
sprzedaży produktów klientom, a nie przez 
pośredników, w celu uniknięcia 
konieczności ujawniania informacji, na 
zakłady ubezpieczeń należy również 
nałożyć wymóg przekazywania klientom, z 
którymi mają bezpośrednio do czynienia w 
ramach świadczenia usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, informacji na temat 
wynagrodzenia, które otrzymują z tytułu 
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.

(32) Aby udostępnić klientom możliwe do 
porównania informacje na temat 
świadczonych usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, niezależnie od tego, 
czy klient dokonuje zakupu produktu 
ubezpieczeniowego przez pośrednika, czy 
też bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeń, 
oraz aby uniknąć zakłócenia konkurencji, 
do czego prowadzić może zachęcanie 
zakładów ubezpieczeń do bezpośredniej 
sprzedaży produktów klientom, a nie przez 
pośredników, w celu uniknięcia 
konieczności ujawniania informacji, na 
zakłady ubezpieczeń należy również 
nałożyć wymóg przekazywania klientom, z 
którymi mają bezpośrednio do czynienia w 
ramach świadczenia usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, informacji na temat 
wynagrodzenia, które otrzymują z tytułu 
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.

W przypadku, kiedy przed świadczeniem 
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usługi doradztwa nie można określić 
wysokości kosztów i zachęt, w dokumencie 
o głównych usługach w kompleksowy, 
dokładny i zrozumiały sposób informuje 
się o sposobie ich obliczania, a później 
najszybciej jak to praktycznie możliwe 
powiadamia się klienta o koszcie 
całkowitym i jego wpływie na zysk z usługi 
doradztwa. Jeśli doradztwo inwestycyjne 
prowadzone jest na bieżąco, ujawnianie 
informacji na temat kosztów doradztwa 
inwestycyjnego, w tym zachęt, należy 
zapewniać okresowo, co najmniej raz do 
roku. W sprawozdaniu okresowym 
ujawnia się wszystkie zachęty wypłacone 
lub otrzymane w poprzednim okresie.

Or. en

Uzasadnienie

Klient musi zostać poinformowany o całkowitym koszcie doradztwa inwestycyjnego, w tym 
zarówno o opłatach ponoszonych bezpośrednio przez klientów na rzecz pośrednika, jak 
również o wszelkich wynagrodzeniach, prowizjach i korzyściach pieniężnych wypłaconych 
przez podmiot trzeci („zachęty”).  Taka informacja musi być przedstawiona klientowi przed 
świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego. Taką informację ujawnia się bez względu na 
to, czy doradztwo będzie świadczone w sposób niezależny, czy też nie.

Poprawka 154
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby udostępnić klientom możliwe do 
porównania informacje na temat 
świadczonych usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, niezależnie od tego, 
czy klient dokonuje zakupu produktu 
ubezpieczeniowego przez pośrednika, czy 
też bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeń, 
oraz aby uniknąć zakłócenia konkurencji, 
do czego prowadzić może zachęcanie 

(32) Aby klient mógł dokonać 
świadomego wyboru trzeba mu dostarczyć 
możliwych do porównania informacji na 
temat świadczonych usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, niezależnie od tego, 
czy klient dokonuje zakupu produktu 
ubezpieczeniowego przez pośrednika, czy 
też bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeń, 
oraz aby uniknąć zakłócenia konkurencji, 
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zakładów ubezpieczeń do bezpośredniej 
sprzedaży produktów klientom, a nie przez 
pośredników, w celu uniknięcia 
konieczności ujawniania informacji, na 
zakłady ubezpieczeń należy również 
nałożyć wymóg przekazywania klientom, z 
którymi mają bezpośrednio do czynienia w 
ramach świadczenia usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, informacji na temat 
wynagrodzenia, które otrzymują z tytułu 
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.

do czego prowadzić może zachęcanie 
zakładów ubezpieczeń do bezpośredniej 
sprzedaży produktów klientom, a nie przez 
pośredników, w celu uniknięcia 
konieczności ujawniania informacji, na 
zakłady ubezpieczeń należy również 
nałożyć wymóg przekazywania klientom, z 
którymi mają bezpośrednio do czynienia w 
ramach świadczenia usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, informacji na temat 
wynagrodzenia, które otrzymują z tytułu 
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest ujednolicenie z dyrektywą MiFIID II.

Poprawka 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32 a) Każda osoba sprzedająca produkty 
ubezpieczeniowe niebędąca twórcą tych 
produktów powinna przedstawić 
inwestorowi detalicznemu w osobnym 
dokumencie o kluczowych usługach 
szczegóły ich kosztów i usługi zgodnie z 
niniejszą dyrektywą i dyrektywą [MiFID 
po przekształceniu] oraz dodatkowe 
odnośne informacje potrzebne 
inwestorowi detalicznemu do oceny, czy 
produkt ubezpieczeniowy odpowiada jego 
potrzebom, czego nie może dostarczyć 
twórca produktu inwestycyjnego. 

Or. en
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Poprawka 156
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32 b) Konsument korzysta na tym, że 
produkty ubezpieczeniowe są sprzedawane 
różnymi drogami przez różnych 
pośredników w ramach różnych form 
współpracy z zakładami ubezpieczeń, pod 
warunkiem że mają oni stosować takie 
same zasady ochrony konsumenta i 
dotyczące przejrzystości.

Or. en

Poprawka 157
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu uniknięcia przypadków 
niewłaściwej sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych sprzedaży tych 
produktów powinno, w razie konieczności, 
towarzyszyć uczciwa i profesjonalna 
usługa doradztwa.

(34) W celu uniknięcia przypadków 
niewłaściwej sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych doradca, przy 
udzielając porad przy sprzedaży 
produktów ubezpieczeniowych, powinien 
postępować uczciwie, profesjonalnie i z 
zachowaniem dbałości o jak najlepszy 
interes swojego klienta. Jeśli chodzi o 
pracowników doradzających klientom 
detalicznym w sprawie produktów 
inwestycyjnych lub je im sprzedających, 
państwa członkowskie wymagają, by 
pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń zagwarantowali, by 
wynagrodzenie, które pracownicy ci 
dostają od firmy, nie wpłynęło na ich 
bezstronność podczas formułowania 
odpowiednich zaleceń lub dokonywania 
sprzedaży oraz by przedstawiali oni 
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informacje w sposób uczciwy, jasny i nie 
wprowadzający w błąd.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny przedsięwziąć środki w związku z praktyką wynagrodzeń w 
firmach, aby zapobiec ryzyku stronniczości przy doradztwie i sprzedaży instrumentów 
finansowych klientom. Systemy wynagrodzenia, takie jak bonusy za wysoką sprzedaż 
powiązane z określonymi instrumentami finansowymi, nie powinny być stosowane, jeśli 
istnieje ryzyko, że firma inwestycyjna udzieli niestosownej rekomendacji lub sprzeda klientom 
niewłaściwe produkty lub usługi.

Poprawka 158
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu uniknięcia przypadków 
niewłaściwej sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych sprzedaży tych 
produktów powinno, w razie konieczności,
towarzyszyć uczciwa i profesjonalna 
usługa doradztwa.

(34) W celu uniknięcia przypadków 
niewłaściwej sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych sprzedaży tych 
produktów powinna towarzyszyć uczciwa i 
profesjonalna usługa doradztwa.

Or. en

Poprawka 159
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu uniknięcia przypadków 
niewłaściwej sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych sprzedaży tych 
produktów powinno, w razie konieczności, 
towarzyszyć uczciwa i profesjonalna 

(34) W celu uniknięcia przypadków 
niewłaściwej sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych sprzedaży tych 
produktów powinna, w razie konieczności, 
towarzyszyć szczera, uczciwa i 
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usługa doradztwa. profesjonalna usługa doradztwa.

Or. en

Poprawka 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34 a) Państwa członkowskie wymagają, 
by polityka wynagrodzeń stosowana przez 
pośredników ubezpieczeniowych i zakłady 
ubezpieczeń w stosunku do ich 
pracowników lub przedstawicieli nie stała 
w sprzeczności z ich zdolnością działania 
w najlepszym interesie klientów. Jeśli 
chodzi o pracowników doradzających 
klientom w sprawie produktów 
inwestycyjnych lub je im sprzedających, 
państwa członkowskie wymagają, by 
pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń zagwarantowali, by 
wynagrodzenie, które pracownicy ci 
dostają od firmy nie wpłynęło na ich 
bezstronność podczas formułowania 
odpowiednich zaleceń lub dokonywania 
sprzedaży oraz by przedstawiali oni 
informacje w sposób uczciwy, jasny i nie 
wprowadzający w błąd. W takich 
przypadkach wynagrodzenie nie może 
zależeć wyłącznie od celów sprzedaży lub 
zysków, jakie firma czerpie z określonego 
produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy wynagrodzenia, takie jak bonusy za wysoką sprzedaż powiązane z określonymi 
ubezpieczeniowymi produktami inwestycyjnymi, nie powinny być stosowane, jeśli istnieje 
ryzyko, że firma inwestycyjna udzieli niestosownej rekomendacji lub sprzeda klientom 
niewłaściwe produkty lub usługi.
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Poprawka 161
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Z powodu coraz większego 
uzależnienia konsumentów od osobistych 
rekomendacji, właściwe jest wprowadzenie 
definicji doradztwa. Przed udzieleniem 
porady pośrednik ubezpieczeniowy lub 
zakład ubezpieczeń powinni ocenić 
potrzeby, wymagania i sytuację finansową 
klienta. Jeżeli pośrednik oświadcza, iż 
doradza w sprawie produktów szerokiej 
gamy zakładów ubezpieczeń, powinien 
przeprowadzić prawidłową i wystarczająco
szeroką analizę produktów dostępnych na 
rynku. Ponadto wszyscy 
pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń powinni wyjaśniać 
powody swojej porady.

(36) Z powodu coraz większego 
uzależnienia konsumentów od osobistych 
rekomendacji, właściwe jest wprowadzenie 
definicji doradztwa. Jakość doradztwa ma 
zasadnicze znaczenie. Wszelkie doradztwo 
powinno odpowiadać indywidualnej 
charakterystyce danego klienta. Przed 
udzieleniem porady pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
powinni ocenić potrzeby, oczekiwania i 
sytuację finansową klienta. Jeżeli 
pośrednik oświadcza, iż doradza w sprawie 
produktów szerokiej gamy zakładów 
ubezpieczeń, powinien przeprowadzić 
prawidłową i szeroką analizę odpowiednio 
dużej liczby produktów ubezpieczeniowych
dostępnych na rynku. Ponadto wszyscy 
pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń powinni wyjaśniać powody 
swojej porady oraz polecać odpowiednie 
produkty ubezpieczeniowe zgodnie z 
preferencjami, potrzebami, sytuacją 
finansową i sytuacją osobistą klienta.

Or. en

Poprawka 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Przed zawarciem umowy, w tym w 
przypadku transakcji sprzedaży, której nie 

(37) Przed zawarciem umowy, w tym w 
przypadku transakcji sprzedaży, której nie 
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towarzyszy udzielenie porady, klientowi 
należy przekazać istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego, aby 
umożliwić mu podjęcie świadomej decyzji. 
Pośrednik ubezpieczeniowy powinien być 
w stanie wyjaśnić klientowi główne cechy 
produktów ubezpieczeniowych, które 
sprzedaje.

towarzyszy udzielenie porady, klientowi 
należy przekazać istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego, aby 
umożliwić mu podjęcie świadomej decyzji. 
Pośrednik ubezpieczeniowy powinien 
wyjaśnić klientowi główne cechy 
produktów ubezpieczeniowych, które 
sprzedaje, a zatem jego pracownicy 
powinni otrzymać na ten cel odpowiednie 
środki i wystarczający czas.

Or. en

Poprawka 163
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Przed zawarciem umowy, w tym w 
przypadku transakcji sprzedaży, której nie 
towarzyszy udzielenie porady, klientowi 
należy przekazać istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego, aby 
umożliwić mu podjęcie świadomej decyzji. 
Pośrednik ubezpieczeniowy powinien być 
w stanie wyjaśnić klientowi główne cechy 
produktów ubezpieczeniowych, które 
sprzedaje.

(37) Przed zawarciem umowy, w tym w 
przypadku transakcji sprzedaży, której nie 
towarzyszy udzielenie porady, klientowi 
należy przekazać istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego, aby 
umożliwić mu podjęcie świadomej decyzji. 
Pośrednik ubezpieczeniowy powinien 
wyjaśnić klientowi główne cechy 
produktów ubezpieczeniowych, które 
sprzedaje.

Or. en

Poprawka 164
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Niniejsza dyrektywa powinna (40) Niniejsza dyrektywa powinna określać 
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określać minimalne obowiązki zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w zakresie udzielania 
informacji klientom. W tym obszarze
państwo członkowskie powinno być w 
stanie utrzymać lub przyjąć bardziej 
restrykcyjne przepisy, które mogą być 
nakładane na pośredników
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń
prowadzące działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na ich 
terytorium, niezależnie od przepisów 
państwa członkowskiego ich 
pochodzenia , pod warunkiem że takie
bardziej restrykcyjne przepisy są zgodne z
prawodawstwem unijnym , w tym z 
dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym). Państwo członkowskie, 
które zgłasza zamiar stosowania 
dodatkowych przepisów regulujących 
pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i 
stosuje te przepisy obok przepisów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
powinno zadbać o to, by obciążenia 
administracyjne wynikające z tych 
przepisów były współmierne do celu, 
jakim jest ochrona konsumentów. W 
interesie ochrony konsumentów oraz w 
celu zapobiegania niewłaściwej sprzedaży 
produktów ubezpieczeniowych państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
stosowanie w wyjątkowych przypadkach 
do pośredników ubezpieczeniowych 
prowadzących pośrednictwo 
ubezpieczeniowe jako działalność 
poboczną bardziej rygorystycznych 
wymogów, gdy uznają to za konieczne i 
współmierne.

minimalne obowiązki zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych. Państwo 
członkowskie powinno być w stanie 
utrzymać lub przyjąć bardziej restrykcyjne
przepisy, które mogą być nakładane na 
pośredników ubezpieczeniowych i zakłady 
ubezpieczeń.  Takie bardziej restrykcyjne 
przepisy muszą być zgodne z
prawodawstwem unijnym.

Or. en
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Poprawka 165
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Niniejsza dyrektywa powinna 
określać minimalne obowiązki zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w zakresie udzielania 
informacji klientom. W tym obszarze 
państwo członkowskie powinno być w 
stanie utrzymać lub przyjąć bardziej 
restrykcyjne przepisy , które mogą być 
nakładane na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
prowadzące działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na ich 
terytorium, niezależnie od przepisów 
państwa członkowskiego ich 
pochodzenia , pod warunkiem że takie
bardziej restrykcyjne przepisy są zgodne z 
prawodawstwem unijnym , w tym z 
dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym). Państwo członkowskie, 
które zgłasza zamiar stosowania 
dodatkowych przepisów regulujących 
pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i 
stosuje te przepisy obok przepisów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
powinno zadbać o to, by obciążenia 
administracyjne wynikające z tych 
przepisów były współmierne do celu, 
jakim jest ochrona konsumentów. W 
interesie ochrony konsumentów oraz w 
celu zapobiegania niewłaściwej sprzedaży 
produktów ubezpieczeniowych państwom 

(40) Niniejsza dyrektywa powinna określać 
minimalne obowiązki zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych. Państwo
członkowskie powinno być w stanie 
utrzymać lub przyjąć bardziej restrykcyjne 
przepisy, które mogą być nakładane na 
pośredników ubezpieczeniowych i zakłady 
ubezpieczeń.  Takie bardziej restrykcyjne 
przepisy muszą być zgodne z 
prawodawstwem unijnym, w tym z 
dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym). 
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członkowskim należy zezwolić na 
stosowanie w wyjątkowych przypadkach 
do pośredników ubezpieczeniowych 
prowadzących pośrednictwo 
ubezpieczeniowe jako działalność 
poboczną bardziej rygorystycznych 
wymogów, gdy uznają to za konieczne i 
współmierne.

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się z zasadą, że państwa członkowskie mogą stosować dodatkowe przepisy, oprócz 
przepisów niniejszej dyrektywy. Takie bardziej restrykcyjne przepisy muszą być zgodne z 
prawodawstwem unijnym. Jednak nie uważamy, by konieczne było ponowne stanowienie w 
niniejszej dyrektywie prawa Unii, ponieważ może to prowadzić do braku spójności i 
nieporozumień.

Poprawka 166
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Niniejsza dyrektywa powinna 
określać minimalne obowiązki zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w zakresie udzielania 
informacji klientom. W tym obszarze 
państwo członkowskie powinno być w 
stanie utrzymać lub przyjąć bardziej 
restrykcyjne przepisy , które mogą być 
nakładane na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
prowadzące działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na ich 
terytorium, niezależnie od przepisów 
państwa członkowskiego ich pochodzenia , 
pod warunkiem że takie bardziej 
restrykcyjne przepisy są zgodne z 
prawodawstwem unijnym , w tym z 
dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

(40) Niniejsza dyrektywa powinna 
określać minimalne obowiązki zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w zakresie udzielania 
informacji klientom. W tym obszarze 
państwo członkowskie powinno być w 
stanie utrzymać lub przyjąć bardziej 
restrykcyjne przepisy , które mogą być 
nakładane na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
prowadzące działalność w zakresie
pośrednictwa ubezpieczeniowego na ich 
terytorium, niezależnie od przepisów 
państwa członkowskiego ich pochodzenia , 
pod warunkiem że takie bardziej 
restrykcyjne przepisy są zgodne z 
prawodawstwem unijnym , w tym z 
dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
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2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym). Państwo członkowskie, 
które zgłasza zamiar stosowania 
dodatkowych przepisów regulujących 
pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i 
stosuje te przepisy obok przepisów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
powinno zadbać o to, by obciążenia 
administracyjne wynikające z tych 
przepisów były współmierne do celu, 
jakim jest ochrona konsumentów. W 
interesie ochrony konsumentów oraz w 
celu zapobiegania niewłaściwej sprzedaży 
produktów ubezpieczeniowych państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
stosowanie w wyjątkowych przypadkach
do pośredników ubezpieczeniowych 
prowadzących pośrednictwo 
ubezpieczeniowe jako działalność 
poboczną bardziej rygorystycznych 
wymogów, gdy uznają to za konieczne i 
współmierne.

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym). Państwo członkowskie, 
które zgłasza zamiar stosowania 
dodatkowych przepisów regulujących 
pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i 
stosuje te przepisy obok przepisów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
powinno zadbać o to, by obciążenia 
administracyjne wynikające z tych 
przepisów były współmierne do celu, 
jakim jest ochrona konsumentów. W 
interesie ochrony konsumentów oraz w 
celu zapobiegania niewłaściwej sprzedaży 
produktów ubezpieczeniowych państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
stosowanie do pośredników 
ubezpieczeniowych prowadzących 
pośrednictwo ubezpieczeniowe jako 
działalność poboczną bardziej 
rygorystycznych wymogów, gdy uznają to 
za konieczne i współmierne.

Or. en

Poprawka 167
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Praktyki sprzedaży krzyżowej 
stanowią powszechną strategię stosowaną 
przez podmioty świadczące detaliczne 
usługi finansowe w całej Unii. Praktyki te 
mogą przynosić konsumentom korzyści, 
ale mogą również prowadzić do sytuacji, w 
których interes konsumentów nie jest 
należycie uwzględniany. Na przykład 

(41) Praktyki sprzedaży krzyżowej 
stanowią powszechną i potencjalnie 
właściwą strategię stosowaną przez 
podmioty świadczące detaliczne usługi 
finansowe w całej Unii. Wykorzystanie 
praktyk sprzedaży wiązanej i łączonej, gdy 
w pakiecie sprzedawane są dwie usługi lub 
produkty finansowe lub większa ich liczba, 
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niektóre formy praktyk sprzedaży 
krzyżowej lub produktów wiązanych, a 
mianowicie praktyki sprzedaży wiązanej 
polegające na sprzedaży w pakiecie dwóch 
lub większej liczby usług lub produktów 
finansowych, z których przynajmniej 
jedna usługa lub jeden produkt nie są 
dostępne oddzielnie, mogą zakłócać 
konkurencję i niekorzystnie wpływać na 
mobilność konsumentów i ich zdolność do 
dokonywania świadomych wyborów. 
Przykładem praktyk sprzedaży wiązanej 
może być konieczność otwarcia rachunku 
bieżącego w przypadku świadczenia na 
rzecz konsumenta usługi ubezpieczenia w 
celu opłacania składek, czy też 
konieczność zawarcia umowy 
ubezpieczenia komunikacyjnego w 
przypadku udzielenia klientowi kredytu 
konsumenckiego w celu ubezpieczenia 
sfinansowanego pojazdu. Chociaż 
praktyki sprzedaży wiązanej, gdy w 
pakiecie sprzedawane są dwie usługi lub 
produkty finansowe lub większa ich liczba, 
lecz każdą z tych usług można również 
nabyć oddzielnie, również mogą 
zniekształcać konkurencję i niekorzystnie 
wpływać na mobilność klientów i ich 
zdolność do dokonywania świadomych 
wyborów, to przynajmniej pozostawiają 
one klientom możliwość wyboru, a zatem 
rodzą raczej mniejsze ryzyko 
niewypełnienia przez pośredników 
ubezpieczeniowych ich obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektyw. 
Stosowanie takich praktyk należy 
dokładnie ocenić, mając na względzie 
wspieranie konkurencji i możliwości 
dokonywania wyboru przez konsumentów.

należy dokładnie ocenić, mając na 
względzie wspieranie konkurencji i 
możliwości dokonywania wyboru przez 
konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedaż krzyżowa produktów ubezpieczeniowych z innymi produktami przynosi 
konsumentom korzyści, takie jak większy wybór i mniejsze koszty łączne.
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Poprawka 168
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Praktyki sprzedaży krzyżowej 
stanowią powszechną strategię stosowaną 
przez podmioty świadczące detaliczne 
usługi finansowe w całej Unii. Praktyki te 
mogą przynosić konsumentom korzyści, 
ale mogą również prowadzić do sytuacji, w 
których interes konsumentów nie jest 
należycie uwzględniany. Na przykład 
niektóre formy praktyk sprzedaży 
krzyżowej lub produktów wiązanych, a 
mianowicie praktyki sprzedaży wiązanej 
polegające na sprzedaży w pakiecie dwóch 
lub większej liczby usług lub produktów 
finansowych, z których przynajmniej 
jedna usługa lub jeden produkt nie są 
dostępne oddzielnie, mogą zakłócać 
konkurencję i niekorzystnie wpływać na 
mobilność konsumentów i ich zdolność do 
dokonywania świadomych wyborów. 
Przykładem praktyk sprzedaży wiązanej 
może być konieczność otwarcia rachunku 
bieżącego w przypadku świadczenia na 
rzecz konsumenta usługi ubezpieczenia w 
celu opłacania składek, czy też 
konieczność zawarcia umowy 
ubezpieczenia komunikacyjnego w 
przypadku udzielenia klientowi kredytu 
konsumenckiego w celu ubezpieczenia 
sfinansowanego pojazdu. Chociaż praktyki 
sprzedaży wiązanej, gdy w pakiecie
sprzedawane są dwie usługi lub produkty 
finansowe lub większa ich liczba, lecz 
każdą z tych usług można również nabyć 
oddzielnie, również mogą zniekształcać 
konkurencję i niekorzystnie wpływać na 
mobilność klientów i ich zdolność do 
dokonywania świadomych wyborów, to 
przynajmniej pozostawiają one klientom 
możliwość wyboru, a zatem rodzą raczej 
mniejsze ryzyko niewypełnienia przez 

(41) Praktyki sprzedaży krzyżowej 
stanowią powszechną strategię stosowaną 
przez podmioty świadczące detaliczne 
usługi finansowe w całej Unii. Praktyki te 
mogą przynosić konsumentom korzyści, 
ale mogą również prowadzić do sytuacji, w 
których interes konsumentów nie jest 
należycie uwzględniany. Na przykład 
niektóre formy praktyk sprzedaży 
krzyżowej lub produktów wiązanych, a 
mianowicie praktyki sprzedaży wiązanej 
polegające na sprzedaży usługi 
ubezpieczeniowej lub produktu 
ubezpieczeniowego w pakiecie z inną 
usługą finansową lub produktem 
finansowym, gdzie główna usługa 
finansowa lub produkt pakietu nie są 
dostępne oddzielnie, mogą zakłócać 
konkurencję i niekorzystnie wpływać na 
mobilność konsumentów i ich zdolność do 
dokonywania świadomych wyborów. 
Przykładem praktyk sprzedaży wiązanej 
może być konieczność otwarcia rachunku 
bieżącego w przypadku świadczenia na 
rzecz konsumenta usługi ubezpieczenia w 
celu opłacania składek, czy też 
konieczność zawarcia umowy 
ubezpieczenia komunikacyjnego w 
przypadku udzielenia klientowi kredytu 
konsumenckiego w celu ubezpieczenia 
sfinansowanego pojazdu. Chociaż praktyki 
sprzedaży wiązanej, gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy sprzedawany jest w 
pakiecie z inną usługą finansową lub 
produktem finansowym, lecz główną 
usługę finansową lub produkt pakietu 
można również nabyć oddzielnie, również 
mogą zniekształcać konkurencję i 
niekorzystnie wpływać na mobilność 
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pośredników ubezpieczeniowych ich 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektyw. Stosowanie takich praktyk 
należy dokładnie ocenić, mając na 
względzie wspieranie konkurencji i 
możliwości dokonywania wyboru przez 
konsumentów.

klientów i ich zdolność do dokonywania 
świadomych wyborów, to przynajmniej 
pozostawiają one klientom możliwość 
wyboru, a zatem rodzą raczej mniejsze 
ryzyko niewypełnienia przez pośredników 
ubezpieczeniowych ich obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektyw. 
Stosowanie takich praktyk należy 
dokładnie ocenić, mając na względzie 
wspieranie konkurencji i możliwości 
dokonywania wyboru przez konsumentów. 
Oferta kompleksowej polisy 
ubezpieczeniowej, na przykład
ubezpieczenie od pożaru pokrywające 
również straty spowodowane klęską 
naturalną , nie zalicza się do praktyk 
sprzedaży krzyżowej. Taka polisa 
gwarantuje konsumentom szeroką 
ochronę ubezpieczeniową. Niniejsza 
dyrektywa reguluje sprzedaż krzyżową 
produktów finansowych. Dyrektywa w 
sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych 2005/29/WE ma 
zastosowanie do praktyk sprzedaży 
krzyżowej usług lub produktów 
finansowych z usługami i produktami o 
charakterze innym niż finansowy.

Or. en

Poprawka 169
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Praktyki sprzedaży krzyżowej 
stanowią powszechną strategię stosowaną 
przez podmioty świadczące detaliczne 
usługi finansowe w całej Unii. Praktyki te 
mogą przynosić konsumentom korzyści, 
ale mogą również prowadzić do sytuacji, w 
których interes konsumentów nie jest 

(41) Praktyki sprzedaży krzyżowej 
stanowią powszechną strategię stosowaną 
przez podmioty świadczące detaliczne 
usługi finansowe w całej Unii. Praktyki te 
mogą prowadzić do sytuacji, w których 
interes konsumentów nie jest należycie 
uwzględniany. Na przykład niektóre formy 



AM\926837PL.doc 49/162 PE504.392v01-00

PL

należycie uwzględniany. Na przykład 
niektóre formy praktyk sprzedaży 
krzyżowej lub produktów wiązanych, a 
mianowicie praktyki sprzedaży wiązanej
polegające na sprzedaży w pakiecie dwóch 
lub większej liczby usług lub produktów 
finansowych, z których przynajmniej jedna 
usługa lub jeden produkt nie są dostępne 
oddzielnie, mogą zakłócać konkurencję i 
niekorzystnie wpływać na mobilność 
konsumentów i ich zdolność do 
dokonywania świadomych wyborów. 
Przykładem praktyk sprzedaży wiązanej 
może być konieczność otwarcia rachunku 
bieżącego w przypadku świadczenia na 
rzecz konsumenta usługi ubezpieczenia w 
celu opłacania składek, czy też 
konieczność zawarcia umowy 
ubezpieczenia komunikacyjnego w 
przypadku udzielenia klientowi kredytu 
konsumenckiego w celu ubezpieczenia 
sfinansowanego pojazdu. Chociaż praktyki 
sprzedaży wiązanej, gdy w pakiecie 
sprzedawane są dwie usługi lub produkty 
finansowe lub większa ich liczba, lecz 
każdą z tych usług można również nabyć 
oddzielnie, również mogą zniekształcać 
konkurencję i niekorzystnie wpływać na 
mobilność klientów i ich zdolność do 
dokonywania świadomych wyborów, to 
przynajmniej pozostawiają one klientom 
możliwość wyboru, a zatem rodzą raczej 
mniejsze ryzyko niewypełnienia przez 
pośredników ubezpieczeniowych ich 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektyw. Stosowanie takich praktyk 
należy dokładnie ocenić, mając na 
względzie wspieranie konkurencji i 
możliwości dokonywania wyboru przez 
konsumentów.

praktyk sprzedaży krzyżowej lub 
produktów wiązanych polegające na 
sprzedaży w pakiecie dwóch lub większej 
liczby usług lub produktów finansowych, z 
których przynajmniej jedna usługa lub 
jeden produkt nie są dostępne oddzielnie, 
mogą zakłócać konkurencję i niekorzystnie 
wpływać na mobilność konsumentów i ich 
zdolność do dokonywania świadomych 
wyborów. Przykładem praktyk sprzedaży 
wiązanej może być konieczność otwarcia 
rachunku bieżącego w przypadku 
świadczenia na rzecz konsumenta usługi 
ubezpieczenia w celu opłacania składek, 
czy też konieczność zawarcia umowy 
ubezpieczenia komunikacyjnego w 
przypadku udzielenia klientowi kredytu 
konsumenckiego w celu ubezpieczenia 
sfinansowanego pojazdu. Chociaż praktyki 
sprzedaży wiązanej, gdy w pakiecie 
sprzedawane są dwie usługi lub produkty 
finansowe lub większa ich liczba, lecz 
każdą z tych usług można również nabyć 
oddzielnie, również mogą zniekształcać 
konkurencję i niekorzystnie wpływać na 
mobilność klientów i ich zdolność do 
dokonywania świadomych wyborów, to 
przynajmniej pozostawiają one klientom 
możliwość wyboru, a zatem rodzą raczej 
mniejsze ryzyko niewypełnienia przez 
pośredników ubezpieczeniowych ich 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektyw. Stosowanie takich praktyk 
należy dokładnie ocenić, mając na 
względzie wspieranie konkurencji i 
możliwości dokonywania wyboru przez 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 170
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Umowy ubezpieczenia zawierające 
aspekty inwestycyjne często oferowane są 
klientom jako produkty alternatywne 
wobec produktów inwestycyjnych objętych 
dyrektywą [MiFID II] lub jako zamienniki 
tych produktów. W celu zapewnienia 
spójnej ochrony inwestorów i uniknięcia 
ryzyka arbitrażu regulacyjnego ważne jest, 
by detaliczne produkty inwestycyjne 
(ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne 
zdefiniowane w rozporządzeniu w sprawie 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje, dotyczących produktów 
inwestycyjnych) podlegały tym samym 
standardom w zakresie prowadzenia 
działalności, w tym m.in. wymogom w 
zakresie udostępniania odpowiednich 
informacji, wymogom w zakresie 
adekwatności udzielanych porad oraz 
ograniczeniom w zakresie zachęt, a także 
wymogom w zakresie zarządzania 
konfliktami interesów oraz, w przypadku 
doradców niezależnych, ograniczeniom w 
stosunku do formy wynagrodzenia. 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (EUNGiPW) 
oraz Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EUNUiPPE) powinny 
współpracować w celu osiągnięcia 
możliwe największej spójności standardów 
prowadzenia działalności w odniesieniu do 
detalicznych produktów inwestycyjnych 
objętych zakresem [MiFID II] lub 
niniejszej dyrektywy poprzez wydawania 
wytycznych. W odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych standardy określone w 
niniejszej dyrektywie, które mają 
zastosowanie do wszystkich umów 
ubezpieczeniowych (rozdział VII niniejszej 
dyrektywy), oraz zaostrzone standardy 
dotyczące ubezpieczeniowych produktów 

(42) Umowy ubezpieczenia zawierające 
aspekty inwestycyjne często oferowane są 
klientom jako produkty alternatywne 
wobec produktów inwestycyjnych objętych 
dyrektywą [MiFID II] lub jako zamienniki 
tych produktów. W celu zapewnienia 
spójnej ochrony inwestorów i uniknięcia 
ryzyka arbitrażu regulacyjnego ważne jest, 
by detaliczne produkty inwestycyjne 
(ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne 
zdefiniowane w rozporządzeniu w sprawie 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje, dotyczących produktów 
inwestycyjnych) podlegały tym samym 
standardom w zakresie prowadzenia 
działalności, w tym m.in. wymogom w 
zakresie udostępniania odpowiednich 
informacji, wymogom w zakresie 
adekwatności udzielanych porad oraz 
ograniczeniom w zakresie zachęt, a także 
wymogom w zakresie zarządzania 
konfliktami interesów oraz dalszym 
ograniczeniom wynagrodzenia. Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (EUNGiPW) oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
(EUNUiPPE) powinny współpracować w 
celu osiągnięcia możliwe największej 
spójności standardów prowadzenia 
działalności w odniesieniu do detalicznych 
produktów inwestycyjnych objętych 
zakresem [MiFID II] lub niniejszej 
dyrektywy poprzez wydawania 
wytycznych. W wytycznych tych należy 
jednak wziąć pod uwagę specyfikę 
ubezpieczeń innych niż na życie. Również, 
zgodnie z analogiczną zasadą w art. 3 
dyrektywy MIFID II, należy rozważyć 
analogiczny system w odniesieniu do 
ubezpieczeń przy wdrażaniu dyrektywy na 
szczeblu krajowym oraz w wytycznych 
wspólnego komitetu. W odniesieniu do 
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inwestycyjnych obowiązują łącznie. Stąd 
też osoby prowadzące działalność w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
w odniesieniu do ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych powinny 
spełniać standardy prowadzenia 
działalności mające zastosowanie do 
wszystkich umów ubezpieczeniowych a 
także zaostrzone standardy mające 
zastosowanie do ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych.

ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych należy zaostrzyć standardy 
w zakresie prowadzenia działalności, 
zastępując nimi standardy określone w 
niniejszej dyrektywie, które mają 
zastosowanie do ogólnych umów 
ubezpieczeniowych (rozdział VII niniejszej 
dyrektywy). Stąd też osoby prowadzące 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych powinny spełniać 
zaostrzone standardy mające zastosowanie 
do takich produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne powinny wiązać się z większą ochroną konsumenta i 
ostrzejszymi standardami w zakresie prowadzenia działalności w porównaniu z ogólnymi 
umowami ubezpieczeniowymi. Niewłaściwe jest zastosowanie rozdziału VI i VII jednocześnie 
do firm będących pośrednikami ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych.  Art. 24 ust. 1 i 2 powiela art. 15. Niektóre części rozdziału VI są sprzeczne z 
częściami rozdziału VII, np. postanowienia zawarte w art. 17 lit. c).

Poprawka 171
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42 a) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
zasady podejmowania i prowadzenia 
działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego 
przez osoby fizyczne i prawne prowadzące 
działalność w państwie członkowskim lub 
osoby, które zamierzają tam podjąć taką 
działalność. Przepisy w innych 
wspólnotowych aktach prawnych 
stanowiące odstępstwo od tych zasad lub 
je uzupełniające nie mają zastosowania do 
pośrednictwa ubezpieczeniowego i 
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reasekuracyjnego.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że zasady dotyczące sprzedaży produktów ubezpieczeniowych są uregulowane 
wyłącznie w ramach przedmiotowej dyrektywy. Inne wspólnotowe akty prawne mają zatem 
charakter drugorzędny, ponieważ jedynie w dyrektywie w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego wprowadza się konkretne uregulowania sektorowe.

Poprawka 172
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W celu zapewnienia spójnego 
stosowania sankcji we wszystkich 
państwach członkowskich, przy ustalaniu 
rodzaju sankcji lub środków 
administracyjnych oraz wysokości 
administracyjnych sankcji finansowych 
państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane dopilnować, aby właściwe 
organy uwzględniały wszystkie istotne 
okoliczności.

(45) W celu zapewnienia spójnego 
stosowania sankcji we wszystkich 
państwach członkowskich, przy ustalaniu 
rodzaju sankcji lub środków 
administracyjnych oraz wysokości 
administracyjnych sankcji finansowych 
państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane dopilnować, aby właściwe 
organy uwzględniały wszystkie istotne 
okoliczności. Państwa członkowskie nie 
mają jednak obowiązku przewidzenia 
sankcji administracyjnych, jeżeli prawo 
krajowe przewiduje sankcje w ramach 
prawa karnego.

Or. en

Poprawka 173
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) W celu wzmocnienia odstraszającego 
efektu sankcji i środków w stosunku do 
ogółu społeczeństwa oraz informowania o 
naruszeniach przepisów, które mogą 
powodować uszczerbek w poziomie 
ochrony inwestorów, informacje o 
nałożonych sankcjach i środkach powinny 
być publikowane, z wyjątkiem pewnych 
ściśle określonych przypadków. W celu 
zapewnienia zgodności z zasadą 
proporcjonalności informacje o nałożonych 
sankcjach i środkach powinny być 
publikowane anonimowo, jeżeli publikacja 
wyrządziłaby niewspółmierną szkodę 
zaangażowanym stronom.

(46) W celu wzmocnienia odstraszającego 
efektu sankcji i środków w stosunku do 
ogółu społeczeństwa oraz informowania o 
naruszeniach przepisów, które mogą 
powodować uszczerbek w poziomie 
ochrony inwestorów, informacje o 
nałożonych sankcjach i środkach powinny 
być publikowane na stronach 
internetowych odnośnych właściwych 
organów i EUNUiPPE, z wyjątkiem 
pewnych ściśle określonych przypadków. 
W celu zapewnienia zgodności z zasadą 
proporcjonalności informacje o nałożonych 
sankcjach i środkach powinny być 
publikowane anonimowo, jeżeli publikacja 
wyrządziłaby niewspółmierną szkodę 
zaangażowanym stronom.

Or. en

Poprawka 174
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) W celu wykrywania potencjalnych 
naruszeń przepisów właściwe organy 
powinny dysponować niezbędnymi 
uprawnieniami dochodzeniowymi oraz 
powinny ustanowić skuteczne mechanizmy 
sprzyjające zgłaszaniu potencjalnych lub 
faktycznych naruszeń.

(47) W celu wykrywania potencjalnych 
naruszeń przepisów właściwe organy 
powinny dysponować niezbędnymi 
uprawnieniami dochodzeniowymi oraz 
powinny ustanowić skuteczne mechanizmy 
sprzyjające zgłaszaniu potencjalnych lub 
faktycznych naruszeń. Jednak niniejsza 
dyrektywa nie oznacza, że państwa 
członkowskie muszą nadać organom 
administracyjnym uprawnienia do 
prowadzenia postępowania karnego.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) W celu wykrywania potencjalnych 
naruszeń przepisów właściwe organy 
powinny dysponować niezbędnymi 
uprawnieniami dochodzeniowymi oraz 
powinny ustanowić skuteczne mechanizmy 
sprzyjające zgłaszaniu potencjalnych lub 
faktycznych naruszeń.

(47) W celu wykrywania potencjalnych 
naruszeń przepisów właściwe organy 
powinny dysponować niezbędnymi 
uprawnieniami dochodzeniowymi oraz 
powinny ustanowić skuteczne mechanizmy 
sprzyjające zgłaszaniu potencjalnych lub 
faktycznych naruszeń, i które zapewniają 
właściwą ochronę osobom ujawniającym 
takie naruszenia.

Or. en

Poprawka 176
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49 a) Osoby zgłaszające przypadki 
naruszenia zwracają uwagę właściwych 
organów na nowe informacje, co pomaga 
tym organom w wykrywaniu i 
sankcjonowaniu przypadków 
wykorzystywania informacji poufnych i 
manipulacji na rynku. Do zgłaszania 
przypadków naruszenia może jednak 
zniechęcać obawa przed zemstą lub brak 
odpowiednich procedur zgłaszania 
przypadków naruszenia. Dyrektywa ta 
powinna więc zapewnić wprowadzenie 
odpowiednich ustaleń, zachęcających 
osoby zgłaszające przypadki naruszenia 
do ostrzegania właściwych organów o 
możliwych naruszeniach niniejszej 
dyrektywy oraz chroniących te osoby 
przed zemstą. Państwa członkowskie 
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powinny także dopilnować, aby wdrażane 
przez nie programy zgłaszania 
przypadków naruszenia obejmowały 
mechanizmy zapewniające odpowiednią 
ochronę osoby, której zgłoszenie dotyczy, 
w szczególności z uwzględnieniem jej 
prawa do ochrony danych osobowych oraz 
procedury zapewniające prawo osoby, 
której dotyczy zgłoszenie, do obrony oraz 
złożenia oświadczenia przed przyjęciem 
decyzji dotyczącej takiej osoby, a także do 
skutecznego zaskarżenia do sądu decyzji 
jej dotyczącej.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przejęty z rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku.

Poprawka 177
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W celu osiągnięcia celów określonych 
w niniejszej dyrektywie należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
Traktatu, szczegółowo określających 
pojęcie właściwej wiedzy i kompetencji 
pośrednika, kwestię zarządzania 
konfliktami interesów, obowiązki w 
zakresie prowadzenia działalności w 
stosunku do ubezpieczeniowych 
„konfekcjonowanych” detalicznych 
produktów ubezpieczeniowych, a także 
procedury i formularze na potrzeby 
przekazywania informacji na temat 
nałożonych sankcji. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów.

(50) W celu osiągnięcia celów określonych 
w niniejszej dyrektywie należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 i 
291 Traktatu. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.
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Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. de

Poprawka 178
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Standardy techniczne dotyczące 
usług finansowych powinny zapewnić 
spójną harmonizację i odpowiednią 
ochronę konsumentów w całej Unii. 
Skutecznym i właściwym krokiem jest 
powierzenie EUNUiPPE, będącemu 
organem dysponującym 
wysokospecjalistyczną wiedzą, zadania 
opracowania projektów regulacyjnych i 
wykonawczych standardów technicznych, 
które nie przewidują wariantów polityki, 
celem ich przedłożenia Komisji.

skreślony

Or. en

Poprawka 179
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Standardy techniczne dotyczące usług 
finansowych powinny zapewnić spójną 
harmonizację i odpowiednią ochronę 
konsumentów w całej Unii. Skutecznym i 
właściwym krokiem jest powierzenie 

(51) Standardy techniczne dotyczące usług 
finansowych powinny zapewnić spójną 
harmonizację i odpowiednią ochronę 
konsumentów w całej Unii. Możliwe 
byłoby powierzenie EUNUiPPE, będącemu 
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EUNUiPPE, będącemu organem 
dysponującym wysokospecjalistyczną 
wiedzą, zadania opracowania projektów
regulacyjnych i wykonawczych 
standardów technicznych, które nie 
przewidują wariantów polityki, celem ich 
przedłożenia Komisji.

organem dysponującym 
wysokospecjalistyczną wiedzą, a 
jednocześnie ograniczonymi zasobami, 
jednostkowych zadań opracowania 
projektów, które nie wymagają decyzji 
politycznych, celem ich przedłożenia do 
wglądu Komisji i Parlamentu.

Or. de

Poprawka 180
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Standardy techniczne dotyczące usług 
finansowych powinny zapewnić spójną 
harmonizację i odpowiednią ochronę 
konsumentów w całej Unii. Skutecznym i 
właściwym krokiem jest powierzenie 
EUNUiPPE, będącemu organem 
dysponującym wysokospecjalistyczną 
wiedzą, zadania opracowania projektów 
regulacyjnych i wykonawczych 
standardów technicznych, które nie 
przewidują wariantów polityki, celem ich 
przedłożenia Komisji.

(51) Standardy techniczne dotyczące usług 
finansowych powinny zapewnić spójną 
harmonizację i wysoką ochronę 
konsumentów w całej Unii. Skutecznym i 
właściwym krokiem jest powierzenie 
EUNUiPPE, będącemu organem 
dysponującym wysokospecjalistyczną 
wiedzą, zadania opracowania projektów 
regulacyjnych i wykonawczych 
standardów technicznych, które nie 
przewidują wariantów polityki, celem ich 
przedłożenia Komisji.

Or. en

Poprawka 181
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Standardy techniczne dotyczące usług 
finansowych powinny zapewnić spójną

(51) Standardy techniczne dotyczące usług 
finansowych powinny zapewnić 
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harmonizację i odpowiednią ochronę 
konsumentów w całej Unii. Skutecznym i 
właściwym krokiem jest powierzenie 
EUNUiPPE, będącemu organem 
dysponującym wysokospecjalistyczną 
wiedzą, zadania opracowania projektów 
regulacyjnych i wykonawczych 
standardów technicznych, które nie 
przewidują wariantów polityki, celem ich 
przedłożenia Komisji.

minimalny poziom harmonizacji i 
odpowiednią ochronę konsumentów w 
całej Unii. Skutecznym i właściwym 
krokiem jest powierzenie EUNUiPPE, 
będącemu organem dysponującym 
wysokospecjalistyczną wiedzą, zadania 
opracowania projektów regulacyjnych i 
wykonawczych standardów technicznych, 
które nie przewidują wariantów polityki, 
celem ich przedłożenia Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre państwach członkowskie mają lepszą ochronę konsumenta niż inne, zatem 
maksymalna harmonizacja zmniejszyłaby środki ochrony konsumenta już przedsięwzięte w 
tych państwach.

Poprawka 182
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane zgodnie z art. [8] – w 
odniesieniu do pojęcia właściwej wiedzy i 
umiejętności pośrednika, zgodnie z art. [17 
i 23] – w odniesieniu do zarządzania 
konfliktami interesów i zgodnie z art. [24 i 
25] – w odniesieniu do obowiązków 
dotyczących prowadzenia działalności w 
zakresie ubezpieczeniowych 
„konfekcjonowanych” detalicznych 
produktów inwestycyjnych, a także 
wykonawcze standardy techniczne 
określone w art. [30] – w odniesieniu do 
procedur i formularzy na potrzeby 
przekazywania informacji na temat 
nałożonych sankcji, w drodze aktów 
delegowanych na podstawie art. 290 i 291 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz zgodnie z art. 10–15 

(52) Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane zgodnie z art. [8] – w 
odniesieniu do pojęcia właściwej wiedzy i 
umiejętności pośrednika, a także 
wykonawcze standardy techniczne 
określone w art. [30] – w odniesieniu do 
procedur i formularzy na potrzeby 
przekazywania informacji na temat 
nałożonych sankcji, w drodze aktów 
delegowanych na podstawie art. 290 i 291 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz zgodnie z art. 10–15 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 
listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych). Projekty tych aktów 
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 
listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych). Projekty tych aktów 
delegowanych i wykonawczych 
standardów technicznych powinien 
opracować EUNUiPPE.

delegowanych i wykonawczych 
standardów technicznych powinien 
opracować EUNUiPPE.

Or. de

Poprawka 183
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 55 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55 a) Organy nadzoru państw 
członkowskich powinny mieć do 
dyspozycji wszystkie środki, które są 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
prowadzenia działalności przez 
pośredników ubezpieczeniowych i zakłady 
reasekuracji na całym terytorium 
Wspólnoty, niezależnie od tego, czy jest 
ona prowadzona na podstawie prawa 
przedsiębiorczości, czy swobody 
świadczenia usług. Aby zapewnić 
efektywność nadzoru, wszystkie działania 
podejmowane przez organy nadzoru 
powinny być proporcjonalne do 
charakteru i złożoności ryzyka właściwego 
dla działalności zakładu ubezpieczeń lub 
zakładu reasekuracji, niezależnie od 
znaczenia danego zakładu dla ogólnej 
stabilności finansowej rynku.

Or. en
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Poprawka 184
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 55 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55 b) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
stanowić nadmiernego obciążenia dla 
małych i średnich zakładów ubezpieczeń. 
Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu 
jest odpowiednie zastosowanie zasady 
proporcjonalności. Zasada ta powinna 
mieć zastosowanie zarówno do wymogów 
wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji, jak i do wykonywania 
uprawnień nadzorczych.

Or. en

Poprawka 185
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 56 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić po pięciu latach od jej 
wejścia w życie w celu uwzględnienia 
zmian na rynku, a także zmian w innych 
obszarach unijnego prawa lub doświadczeń 
państw członkowskich z wdrażaniem 
unijnego prawa, zwłaszcza w odniesieniu 
do produktów objętych dyrektywą 
2003/41/WE.

(56) Analizę zmian na rynku związanych z 
niniejszą dyrektywą, a także zmian w 
innych obszarach unijnego prawa lub 
doświadczeń państw członkowskich z 
wdrażaniem unijnego prawa, zwłaszcza w 
odniesieniu do produktów objętych 
dyrektywą 2003/41/WE, należy 
przeprowadzić po pięciu latach w celu 
zbadania stanu wdrożenia i pierwszych 
wyników w zakresie skuteczności.

Or. de

(Pierwsze wdrożone doświadczenia i wnioski będą dostępne najwcześniej po upływie pięciu 
lat. Zob. również art. 8 ust. 7.)
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Poprawka 186
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 56 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić po pięciu latach od jej 
wejścia w życie w celu uwzględnienia 
zmian na rynku, a także zmian w innych 
obszarach unijnego prawa lub doświadczeń 
państw członkowskich z wdrażaniem 
unijnego prawa, zwłaszcza w odniesieniu 
do produktów objętych dyrektywą 
2003/41/WE.

(56) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić po trzech latach od jej 
wejścia w życie w celu uwzględnienia 
zmian na rynku, a także zmian w innych 
obszarach unijnego prawa lub doświadczeń 
państw członkowskich z wdrażaniem 
unijnego prawa, zwłaszcza w odniesieniu 
do produktów objętych dyrektywą 
2003/41/WE.

Or. en

Poprawka 187
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
podejmowania i prowadzenia 
działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego , w 
tym w zakresie zawodowej obsługi 
roszczeń i likwidacji szkód, przez osoby 
fizyczne i prawne prowadzące działalność 
w państwie członkowskim lub osoby, które 
zamierzają tam podjąć taką działalność.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
podejmowania i prowadzenia działalności 
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego 
przez osoby fizyczne i prawne prowadzące 
działalność w państwie członkowskim lub 
osoby, które zamierzają tam podjąć taką 
działalność.

Or. en

Poprawka 188
Corien Wortmann-Kool
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
podejmowania i prowadzenia 
działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego , w 
tym w zakresie zawodowej obsługi 
roszczeń i likwidacji szkód, przez osoby 
fizyczne i prawne prowadzące działalność 
w państwie członkowskim lub osoby, które 
zamierzają tam podjąć taką działalność.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
podejmowania i prowadzenia działalności 
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego 
przez osoby fizyczne i prawne prowadzące 
działalność w państwie członkowskim lub 
osoby, które zamierzają tam podjąć taką 
działalność.

Or. en

Poprawka 189
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
podejmowania i prowadzenia 
działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego , w 
tym w zakresie zawodowej obsługi 
roszczeń i likwidacji szkód, przez osoby 
fizyczne i prawne prowadzące działalność 
w państwie członkowskim lub osoby, które 
zamierzają tam podjąć taką działalność.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
podejmowania i prowadzenia działalności 
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego 
przez osoby fizyczne i prawne prowadzące 
działalność w państwie członkowskim lub 
osoby, które zamierzają tam podjąć taką 
działalność.

Or. en

Poprawka 190
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 
osób świadczących usługi pośrednictwa w 
zakresie umów ubezpieczenia, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki:

skreślony

a) umowa ubezpieczenia wymaga jedynie 
znajomości zakresu świadczonego 
ubezpieczenia;
b) umowa ubezpieczenia nie jest umową 
ubezpieczenia na życie;
c) umowa ubezpieczenia nie 
obejmuje żadnego ryzyka 
odpowiedzialności ;
d) podstawowa działalność zawodowa 
danej osoby jest inna niż pośrednictwo 
ubezpieczeniowe;
e) ubezpieczenie uzupełnia towary 
dostarczane przez dowolnego dostawcę, 
jeżeli takie ubezpieczenie obejmuje ryzyko 
zniszczenia, utraty lub uszkodzenia 
towarów dostarczanych przed tego 
dostawcę ; 
f) kwota składki rocznej z tytułu umowy 
ubezpieczenia, obliczona proporcjonalnie 
w ujęciu rocznym, nie przekracza 600 
EUR.

Or. en

Poprawka 191
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) podstawowa działalność zawodowa 
danej osoby jest inna niż pośrednictwo 
ubezpieczeniowe;

d) podstawowa działalność zawodowa 
danej osoby jest inna niż pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, ubezpieczenia na życie i 
od odpowiedzialności cywilnej mogą 
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stanowić uzupełnienie produktu lub 
usługi, oferowanych przez pośrednika w 
ramach głównej działalności zawodowej;

Or. de

Uzasadnienie

W wypożyczalniach samochodów oferowane są dodatkowe ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej dla wypożyczanych pojazdów. Ubezpieczenia podróżne 
obejmujące ubezpieczenie na życie przwidują zabezpieczenie na wypadek śmierci. W tym 
przypadku pośrednictwo stanowi uzupełnienie głównego produktu lub głównej usługi.

Poprawka 192
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ubezpieczenie uzupełnia towary 
dostarczane przez dowolnego dostawcę, 
jeżeli takie ubezpieczenie obejmuje ryzyko 
zniszczenia, utraty lub uszkodzenia 
towarów dostarczanych przed tego 
dostawcę ;

e) ubezpieczenie uzupełnia towary 
dostarczane przez dowolnego dostawcę lub 
świadczoną przez niego usługę, o ile w 
przypadku dostawy towarów takie 
ubezpieczenie obejmuje ryzyko 
zniszczenia, utraty, kradzieży lub 
uszkodzenia towarów dostarczanych przed 
tego dostawcę;

Or. de

Poprawka 193
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ubezpieczenie uzupełnia towary
dostarczane przez dowolnego dostawcę, 
jeżeli takie ubezpieczenie obejmuje ryzyko 
zniszczenia, utraty lub uszkodzenia 

e) ubezpieczenie uzupełnia dostarczane 
produkty i usługi świadczone przez 
dowolnego dostawcę, jeżeli takie 
ubezpieczenie obejmuje ryzyko 
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towarów dostarczanych przed tego 
dostawcę ; 

zniszczenia, utraty lub uszkodzenia 
towarów dostarczanych przed tego 
dostawcę ;

Or. en

Poprawka 194
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) kwota składki rocznej z tytułu umowy 
ubezpieczenia, obliczona proporcjonalnie 
w ujęciu rocznym, nie przekracza 600 
EUR.

skreślona

Or. pl

Uzasadnienie

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.

Poprawka 195
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) kwota składki rocznej z tytułu umowy 
ubezpieczenia, obliczona proporcjonalnie 
w ujęciu rocznym, nie przekracza 600 
EUR.

f) kwota składki rocznej nie przekracza 
600 EUR.
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Or. de

Uzasadnienie

Obliczanie proporcjonalne w ujęciu rocznym oznaczałoby, że przepis ten miałby zastosowanie 
nawet do najmniejszych ubezpieczeń zawieranych raz w roku na tydzień ze składką wynoszącą 
np. 30 EUR.

Poprawka 196
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) umowa ubezpieczenia nie obejmuje 
ryzyka związanego z ubezpieczeniem 
zdrowotnym; 

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na kluczowe znaczenie ekonomiczne i społeczne ubezpieczenie zdrowotne 
powinno wchodzić w zakres dyrektyw IMD II.

Poprawka 197
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f b) produkt ubezpieczeniowy jest 
wymaganym przez prawo lub zasadniczo 
koniecznym elementem sprzedaży dóbr 
lub usług świadczonych przez 
jakiegokolwiek dostawcę.

Or. en
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Poprawka 198
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dyrektywa nie ma zastosowania do 
klientów profesjonalnych określonych w 
załączniku I.

Or. de

(Punkt 9 preambuły)

Poprawka 199
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Niniejsza dyrektywa gwarantuje taki 
sam poziom ochrony oraz umożliwia 
konsumentowi korzystanie z 
porównywalnych standardów.   Niniejsza 
dyrektywa promuje równość szans i 
konkurencji na równych warunkach 
między pośrednikami, bez względu na to 
czy są oni związani z zakładem 
ubezpieczeń czy nie. Konsument korzysta 
na tym, że produkty ubezpieczeniowe są 
oferowane różnymi drogami przez 
różnych pośredników w ramach różnych 
form współpracy z zakładami ubezpieczeń, 
pod warunkiem że mają oni stosować 
podobne zasady ochrony konsumenta. 
Państwa członkowskie uwzględniają tę 
kwestię przy wdrażaniu niniejszej 
dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 200
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Następujące części rozdziału VI niniejszej 
dyrektywy nie mają zastosowania do 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń w przypadkach 
prowadzenia pośrednictwa 
ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych –
a. art. 15
b. art. 16 lit. a) pkt (i), (ii) oraz (iii)
c. art. 16 ust. 2 lit. b) pkt (i), (ii) oraz (iii)
d. art. 17 ust. 1 lit. c), d), e),  f) i g)
e. art. 17 ust. 2, 3, 4 i 5
f. art. 18
Pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń prowadzący pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych powinni stosować się do 
wymogów określonych w następujących 
postanowieniach dyrektywy 
[2004/39/WE*], aby oddać specyfikę
działalności ubezpieczeniowej:
a. art. 16 ust. 3
b. art. 23, 24 i 25
EUNUiPPE i EUNGiPW opracowują 
wytyczne dotyczące sposobu zastosowania 
tych postanowień do firm zajmujących się 
sprzedażą ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych i prowadzących 
jednocześnie działalność inwestycyjną 
zgodnie z dyrektywą [2004/39/WE*] i 
powiązanymi postanowieniami w 
dyrektywie [2006/73/WE*].
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Or. en

Uzasadnienie

Wniesiony przez Parlament aktualny tekst dyrektywy MiFID II stosuje do ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych reguły prowadzenia działalności. Są to zasadniczo te same reguły, 
które mają zastosowanie do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w art. 22-25 
dyrektywy IMD2.  Nie ma powodu, by reguły te zostały umieszczone w dwóch aktach 
prawodawczych. Niniejsza poprawka nie pozostawia wątpliwości co do tego, które 
postanowienia dyrektywy MiFID mają zastosowanie do ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych, a które części IMD2 nie mają już zastosowania.

Poprawka 201
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu , proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału 
pośrednika ubezpieczeniowego. 

3) „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność zarobkową polegającą 
na doradzaniu, proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy 
w administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia dotyczącego 
rozpowszechniania produktów 
ubezpieczeniowych.

Or. en

Poprawka 202
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3) – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu , proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego.

3) „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu, proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy 
w administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia. Taką działalność polegającą 
na doradzaniu, proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowujących do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów uznaje się za pośrednictwo 
ubezpieczeniowe także wówczas, gdy 
prowadzona jest przez pracownika 
zakładu ubezpieczeń w bezpośrednim 
kontakcie z klientem bez udziału 
pośrednika ubezpieczeniowego.

Or. en

Poprawka 203
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu , proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za 

3) „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu, proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy 
w administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów. Działalność polegająca na 
doradzaniu, proponowaniu lub 
zawieraniu umów ubezpieczenia uznaje 
się za pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
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pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego. 

wówczas, gdy prowadzona jest przez 
pracownika zakładu ubezpieczeń w 
bezpośrednim kontakcie z klientem bez 
udziału pośrednika ubezpieczeniowego

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa IMD2 reguluje zawód pośrednika ubezpieczeniowego oraz reguły prowadzenia 
działalności w odniesieniu do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Dyrektywa nie 
reguluje czynności typu „back office” wykonywanych przez pracowników zakładu 
ubezpieczeń dotyczących przygotowywania dokumentów, obliczania składek, obsługi szkód 
itp. Poprawka wyjaśnia, że czynności te nie wchodzą w zakres stosowania dyrektywy IMD2.

Poprawka 204
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu , proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego. 

3) pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą na 
doradzaniu, proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód, w tym strony internetowe służące 
porównaniu produktów i cen, gdzie klient 
może bezpośrednio zawrzeć umowę 
ubezpieczenia na końcowym etapie za 
pośrednictwem strony internetowej lub 
zawrzeć umowę ubezpieczenia 
bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń lub 
innym pośrednikiem ubezpieczeniowym. 
Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
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ubezpieczeniowego.

Or. en

Poprawka 205
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu , proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego.

3) „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu, proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy 
w administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego.

Or. en

Poprawka 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu , proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 

3. „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu, proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
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ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego.

ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód, w tym działalność prowadzoną na 
stronach internetowych służących 
porównywaniu cen. Taką działalność 
uznaje się za pośrednictwo 
ubezpieczeniowe także wówczas, gdy 
prowadzona jest przez zakład ubezpieczeń 
bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego.

Or. en

Poprawka 207
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działalności polegającej na 
okazjonalnym dostarczaniu 
informacji klientowi w kontekście innej 
działalności zawodowej , jeżeli podmiot 
dostarczający informacji nie podejmuje 
żadnych dodatkowych kroków w celu 
udzielenia klientowi pomocy w zawieraniu 
lub wykonywaniu umowy ubezpieczenia;

a) nie jest również uważana za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe działalność 
polegająca na okazjonalnym dostarczaniu 
informacji klientowi w kontekście innej 
działalności zawodowej, jeżeli podmiot 
dostarczający informacji nie podejmuje 
żadnych dodatkowych kroków w celu 
udzielenia klientowi pomocy w zawieraniu 
lub wykonywaniu umowy ubezpieczenia, 
ani zawodowa obsługa roszczeń zakładu 
ubezpieczeń i likwidacja szkód oraz 
wycena szkód w charakterze biegłych;

Or. en

Poprawka 208
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „ubezpieczeniowy produkt 
inwestycyjny” oznacza umowę 
ubezpieczenia, którą można również 
zaklasyfikować jako „produkt 
inwestycyjny” zdefiniowany w art. 2 lit. a) 
[rozporządzenia w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących produktów inwestycyjnych 
(rozporządzenie w sprawie 
konfekcjonowanych detalicznych 
produktów inwestycyjnych)];

4) „ubezpieczeniowy produkt 
inwestycyjny” oznacza umowę 
ubezpieczenia, dla której konieczny jest 
dokument zawierający kluczowe 
informacje w rozumieniu [rozporządzenia 
w sprawie dokumentów zawierających 
kluczowe informacje, dotyczących 
produktów inwestycyjnych 
(rozporządzenie w sprawie 
konfekcjonowanych detalicznych 
produktów inwestycyjnych)];

Or. de

Poprawka 209
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „ubezpieczeniowy produkt 
inwestycyjny” oznacza umowę 
ubezpieczenia, którą można również 
zaklasyfikować jako „produkt 
inwestycyjny” zdefiniowany w art. 2 lit. a) 
[rozporządzenia w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących produktów inwestycyjnych 
(rozporządzenie w sprawie 
konfekcjonowanych detalicznych 
produktów inwestycyjnych)];

4) „ubezpieczeniowy produkt 
inwestycyjny” oznacza umowę 
ubezpieczenia, którą można również 
zaklasyfikować jako „produkt 
inwestycyjny” zdefiniowany w art. 2 lit. a) 
[rozporządzenia w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących produktów inwestycyjnych 
(rozporządzenie w sprawie 
konfekcjonowanych detalicznych 
produktów inwestycyjnych)]; z wyjątkiem 
produktów określonych w art. 2 lit. e) i f) 
rozporządzenia PRIP w odniesieniu do 
pracowniczego programu emerytalnego i 
produktów emerytalnych, w przypadku 
których na podstawie przepisów prawa 
krajowego wymagany jest udział 
finansowy pracodawcy, a pracownik nie 
ma możliwości wyboru dostawcy produktu 
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emerytalnego

Or. en

Poprawka 210
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „ubezpieczeniowy produkt 
inwestycyjny” oznacza umowę 
ubezpieczenia, którą można również 
zaklasyfikować jako „produkt 
inwestycyjny” zdefiniowany w art. 2 lit. a)
[rozporządzenia w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących produktów inwestycyjnych 
(rozporządzenie w sprawie 
konfekcjonowanych detalicznych 
produktów inwestycyjnych)];

4) „ubezpieczeniowy produkt 
inwestycyjny” oznacza umowę 
ubezpieczenia, którą można również 
zaklasyfikować jako „produkt 
inwestycyjny” zdefiniowany w art. 4 lit. a), 
z wyłączeniem produktów wymienionych 
w art. 2 [rozporządzenia w sprawie 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje, dotyczących produktów 
inwestycyjnych (rozporządzenie w sprawie 
konfekcjonowanych detalicznych 
produktów inwestycyjnych)];

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, czy w zakres dyrektywy wchodzą pracownicze programy emerytalne. 
Istnieje potrzeba ujednolicenia z wnioskiem Parlamentu Europejskiego dotyczącym 
rozporządzenia PRIP.

Poprawka 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „pośrednik ubezpieczeniowy” oznacza 
dowolną osobę fizyczną lub prawną inną 
niż zakład ubezpieczeń , która podejmuje 

5) „pośrednik ubezpieczeniowy” oznacza 
dowolną osobę fizyczną lub prawną poza 
zakładem ubezpieczeń prowadzącym 
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lub prowadzi pośrednictwo 
ubezpieczeniowe za wynagrodzeniem;

niezależną działalność ubezpieczeniową, 
która podejmuje lub prowadzi 
pośrednictwo ubezpieczeniowe za 
wynagrodzeniem;

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 212
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „pośrednik ubezpieczeniowy” oznacza 
dowolną osobę fizyczną lub prawną inną 
niż zakład ubezpieczeń , która podejmuje 
lub prowadzi pośrednictwo 
ubezpieczeniowe za wynagrodzeniem;

5) „pośrednik ubezpieczeniowy” oznacza 
dowolną osobę fizyczną lub prawną inną 
niż zakład ubezpieczeń i jego pracownicy, 
która podejmuje lub prowadzi 
pośrednictwo ubezpieczeniowe za 
wynagrodzeniem;

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie w związku z art. 3 ust. 1.

Poprawka 213
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „pośrednik ubezpieczeniowy” oznacza 
dowolną osobę fizyczną lub prawną inną 
niż zakład ubezpieczeń , która podejmuje 
lub prowadzi pośrednictwo 
ubezpieczeniowe za wynagrodzeniem;

5) „pośrednik ubezpieczeniowy” oznacza 
dowolną osobę fizyczną lub prawną inną 
niż zakład ubezpieczeń i jego pracownicy, 
która podejmuje lub prowadzi 
pośrednictwo ubezpieczeniowe za 
wynagrodzeniem;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachować spójność z poprawką 32 sprawozdawcy, należy również  wspomnieć o 
pracownikach zakładów ubezpieczeń, ponieważ nie występują oni w charakterze pośredników 
między zakładem ubezpieczeń a klientem.

Poprawka 214
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „pośrednictwo reasekuracyjne” oznacza 
działalność polegającą na doradzaniu , 
proponowaniu lub wykonywaniu innych 
prac przygotowawczych do zawarcia 
umów reasekuracji lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielania pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo reasekuracyjne także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład reasekuracji bez pośrednictwa 
pośrednika reasekuracyjnego.

6) „pośrednictwo reasekuracyjne” oznacza 
działalność zarobkową polegającą na 
doradzaniu, proponowaniu lub 
wykonywaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
reasekuracji lub zawieraniu takich umów, 
lub udzielania pomocy w administrowaniu 
i wykonywaniu takich umów, w 
szczególności w przypadku roszczenia.

Or. en
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Poprawka 215
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6) – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działalności polegającej na 
okazjonalnym dostarczaniu informacji w 
kontekście innej działalności zawodowej, 
pod warunkiem że celem tej działalności 
nie jest udzielanie klientowi pomocy w 
zawieraniu lub wykonywaniu umowy 
reasekuracji;

a) Nie jest również uważana za 
pośrednictwo reasekuracyjne działalność 
polegająca na okazjonalnym dostarczaniu 
informacji w kontekście innej działalności 
zawodowej, pod warunkiem że celem tej 
działalności nie jest udzielanie klientowi 
pomocy w zawieraniu lub wykonywaniu 
umowy reasekuracji, ani zawodowa 
obsługa roszczeń zakładu reasekuracji 
oraz likwidacja szkód i wycena szkód w 
charakterze biegłych;

Or. en

Poprawka 216
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „zależny pośrednik ubezpieczeniowy” 
oznacza każdą osobę, która prowadzi 
działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu 
jednego lub większej liczby zakładów 
ubezpieczeń lub pośredników 
ubezpieczeniowych i za której działalność 
pełną odpowiedzialność ponosi ten zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy, pod warunkiem że 
pośrednik ubezpieczeniowy, który ponosi 
odpowiedzialność za działalność tej osoby, 
sam nie prowadzi działalności, za którą 
odpowiedzialność ponosi inny zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy;

skreślony
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Or. en

Poprawka 217
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „zależny pośrednik ubezpieczeniowy” 
oznacza każdą osobę, która prowadzi 
działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu 
jednego lub większej liczby zakładów
ubezpieczeń lub pośredników
ubezpieczeniowych i za której działalność 
pełną odpowiedzialność ponosi ten zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy, pod warunkiem że 
pośrednik ubezpieczeniowy, który ponosi 
odpowiedzialność za działalność tej osoby, 
sam nie prowadzi działalności, za którą 
odpowiedzialność ponosi inny zakład
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy;

8) „zależny pośrednik ubezpieczeniowy” 
oznacza każdą osobę, która prowadzi 
działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu 
jednego lub większej liczby zakładów
ubezpieczeń w przypadku produktów
ubezpieczeniowych niekonkurujących ze 
sobą i za której działalność pełną 
odpowiedzialność ponoszą te zakłady
ubezpieczeń w odniesieniu do ich 
poszczególnych produktów;

Or. en

Poprawka 218
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „zależny pośrednik ubezpieczeniowy” 
oznacza każdą osobę, która prowadzi 
działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu 
jednego lub większej liczby zakładów 
ubezpieczeń lub pośredników 
ubezpieczeniowych i za której działalność 

8) „zależny pośrednik ubezpieczeniowy” 
oznacza każdą osobę, która prowadzi 
działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu 
jednego zakładu ubezpieczeń lub
pośrednika ubezpieczeniowego lub – jeżeli 
produkty ubezpieczeniowe nie są wobec 
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pełną odpowiedzialność ponosi ten zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy, pod warunkiem że 
pośrednik ubezpieczeniowy, który ponosi 
odpowiedzialność za działalność tej osoby, 
sam nie prowadzi działalności, za którą 
odpowiedzialność ponosi inny zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy;

siebie konkurencyjne – większej liczby 
zakładów ubezpieczeń lub pośredników 
ubezpieczeniowych, ale która nie pobiera
składek ani kwot przeznaczonych dla 
klienta i za której działalność pełną 
odpowiedzialność ponosi ten zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy, pod warunkiem że 
pośrednik ubezpieczeniowy, który ponosi 
odpowiedzialność za działalność tej osoby, 
sam nie prowadzi działalności, za którą 
odpowiedzialność ponosi inny zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy;

Każdą osobę, która prowadzi działalność 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 
dodatkowo do podstawowej działalności 
zawodowej, również uznaje się za 
zależnego pośrednika ubezpieczeniowego, 
za którego działalność pełną 
odpowiedzialność ponosi jeden lub kilka 
zakładów ubezpieczeń w przypadku 
produktów, które ich odpowiednio 
dotyczą, jeżeli ubezpieczenie ma charakter 
uzupełniający w stosunku do towaru lub 
usługi dostarczanej w ramach 
podstawowej działalności zawodowej, a 
ponadto osoba ta nie pobiera składek lub 
kwot przeznaczonych dla klienta;

Or. de

Poprawka 219
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „zależny pośrednik ubezpieczeniowy” 
oznacza każdą osobę, która prowadzi 
działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu 
jednego lub większej liczby zakładów 

8) „zależny pośrednik ubezpieczeniowy”
oznacza każdą osobę, która prowadzi 
działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu 
jednego lub większej liczby zakładów 
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ubezpieczeń lub pośredników 
ubezpieczeniowych i za której działalność 
pełną odpowiedzialność ponosi ten zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy, pod warunkiem że 
pośrednik ubezpieczeniowy, który ponosi 
odpowiedzialność za działalność tej osoby, 
sam nie prowadzi działalności, za którą 
odpowiedzialność ponosi inny zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy;

ubezpieczeń lub zarejestrowanego
pośrednika ubezpieczeniowego w 
przypadku produktów ubezpieczeniowych 
niekonkurujących ze sobą, który nie 
pobiera składek ani kwot przeznaczonych 
dla klienta, i za której działalność pełną 
odpowiedzialność ponosi ten zakład 
ubezpieczeń lub zarejestrowany pośrednik 
ubezpieczeniowy, w odniesieniu do ich 
poszczególnych produktów, pod 
warunkiem że pośrednik ubezpieczeniowy, 
który ponosi odpowiedzialność za 
działalność tej osoby, sam nie prowadzi 
działalności, za którą odpowiedzialność 
ponosi inny zakład ubezpieczeń lub 
pośrednik ubezpieczeniowy;

każdą osobę, która prowadzi działalność 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 
dodatkowo do podstawowej działalności 
zawodowej, również uznaje się za 
zależnego pośrednika ubezpieczeniowego, 
za którego działalność pełną 
odpowiedzialność ponosi jeden lub kilka 
zakładów ubezpieczeń lub zarejestrowany 
pośrednik ubezpieczeniowy, jeżeli 
ubezpieczenie ma charakter uzupełniający 
w stosunku do towarów lub usług 
dostarczanych w ramach podstawowej 
działalności zawodowej, a ponadto osoba 
ta nie pobiera składek lub kwot 
przeznaczonych dla klienta;

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć niestosownych kosztów, w wyniku przeglądu należy zmienić wymogi tylko tam, 
gdzie jest to konieczne. Nie ma odniesień do problemów związanych z pojęciem „zależny 
pośrednik” w ocenie skutków sporządzonej przez Komisję. Po wykreśleniu art. 4, 
„zarejestrowani posrednicy”, konieczne jest ponowne wprowadzenie tego ustępu, aby objąć 
wszelka działalność poboczną. Doprecyzowanie leży w interesie konsumentów.

Poprawka 220
Sven Giegold
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „doradztwo” oznacza udzielenie 
klientowi rekomendacji, na jego żądania
lub z inicjatywy zakładu ubezpieczeń lub 
pośrednika ubezpieczeniowego;

9) „doradztwo” oznacza udzielanie 
rzeczywistemu lub potencjalnemu 
klientowi porad dotyczących produktu 
ubezpieczeniowego, w oparciu o 
indywidualne zalecenia, na jego żądanie
lub z inicjatywy zakładu ubezpieczeń lub 
pośrednika ubezpieczeniowego, w tym w 
całym okresie obowiązywania umowy;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka lepiej definiuje pojęcie doradztwa. Ponadto ma ona na celu wzmocnienie 
płatnych porad ubezpieczeniowych bez konieczności płacenia prowizji. Niniejsza pioprawka 
opiera się na danych z EUNUiPPE i niemieckiej organizacji konsumentów BDV.

Poprawka 221
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „doradztwo” oznacza udzielenie 
klientowi rekomendacji, na jego żądania
lub z inicjatywy zakładu ubezpieczeń lub 
pośrednika ubezpieczeniowego;

9) „doradztwo” oznacza udzielenie 
klientowi indywidualnej dopasowanej do 
potrzeb rekomendacji, na jego żądanie lub 
z inicjatywy zakładu ubezpieczeń lub 
pośrednika ubezpieczeniowego; doradztwo 
powinno być traktowane jak odrębna 
usługa, która wykracza poza dostarczanie 
informacji i wyjaśnienia dotyczące 
produktu; 

Or. en

Uzasadnienie

Doradztwo powinno oznaczać udzielanie rekomendacji dostosowanej do potrzeb 
indywidualnego klienta dotyczących co najmniej jednego konkretnego produktu. Definicja ta 
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musi być spójna z takim samym terminem występującym w MiFID oraz w dyrektywie w 
sprawie kredytów na zakup nieruchomości.

Poprawka 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „doradztwo” oznacza udzielenie 
klientowi rekomendacji, na jego żądania 
lub z inicjatywy zakładu ubezpieczeń lub 
pośrednika ubezpieczeniowego;

9) „doradztwo” oznacza udzielenie 
klientowi indywidualnej rekomendacji, na 
jego życzenie lub z inicjatywy zakładu 
ubezpieczeń lub pośrednika 
ubezpieczeniowego;

Or. en

Poprawka 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „prowizja warunkowa” oznacza 
wynagrodzenie w formie prowizji, w 
przypadku której przypadająca do wypłaty 
kwota uzależniona jest od osiągnięcia 
uzgodnionych celów związanych z 
przedmiotem transakcji zawartej za 
pośrednictwem danego pośrednika między 
klientem a danym ubezpieczycielem;

10) „prowizja warunkowa” oznacza 
wynagrodzenie w formie prowizji, w 
przypadku której przypadająca do wypłaty 
kwota uzależniona jest od osiągnięcia 
celów produktu lub sprzedaży związanych 
z działalnością prowadzoną przez danego 
pośrednika na rzecz ubezpieczyciela;

Or. en

Poprawka 224
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „prowizja warunkowa” oznacza 
wynagrodzenie w formie prowizji, w 
przypadku której przypadająca do wypłaty 
kwota uzależniona jest od osiągnięcia 
uzgodnionych celów związanych z 
przedmiotem transakcji zawartej za 
pośrednictwem danego pośrednika między 
klientem a danym ubezpieczycielem;

10) „prowizja warunkowa” oznacza 
wynagrodzenie w formie prowizji, w 
przypadku której przypadająca do wypłaty 
kwota uzależniona jest od osiągnięcia 
wszelkich uzgodnionych celów związanych 
z działalnością prowadzoną przez danego 
pośrednika na rzecz ubezpieczyciela;

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 225
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12) – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku pośrednika będącego osobą 
fizyczną – państwo członkowskie, w 
którym posiada on miejsce zamieszkania ;

a) w przypadku pośrednika będącego osobą 
fizyczną – państwo członkowskie, w 
którym mieści się siedziba zarządu i w 
którym pośrednik prowadzi działalność;

Or. en
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Poprawka 226
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 15)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „praktyka sprzedaży krzyżowej” 
oznacza oferowanie usługi 
ubezpieczeniowej lub produktu 
ubezpieczeniowego wraz z inną usługą lub 
innym produktem w ramach pakietu lub 
jako warunek zawarcia innej umowy lub 
skorzystania z innego pakietu;

skreślony

Or. en

Poprawka 227
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 15)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „praktyka sprzedaży krzyżowej” 
oznacza oferowanie usługi 
ubezpieczeniowej lub produktu 
ubezpieczeniowego wraz z inną usługą lub 
innym produktem w ramach pakietu lub 
jako warunek zawarcia innej umowy lub 
skorzystania z innego pakietu;

skreślony

Or. en

Poprawka 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 16)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16) „bliskie powiązania” oznaczają 
sytuację, o której mowa w art. 4 pkt 31)
dyrektywy [MiFID II];

16) „bliskie powiązania” oznaczają 
sytuację, o której mowa w art. 13 pkt 17
dyrektywy 2009/138/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ dyrektywa IMD2 jest dyrektywą w sprawie ubezpieczeń, lepiej się odnieść do innej 
dyrektywy w sprawie ubezpieczeń, aby zapewnić spójne stosowanie w sektorze ubezpieczeń.

Poprawka 229
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „wynagrodzenie” oznacza prowizję, 
honorarium, opłatę lub inną płatność, w 
tym korzyść ekonomiczną jakiegokolwiek 
rodzaju, oferowane lub przekazywane w 
związku z działalnością w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;

18) „wynagrodzenie” oznacza korzyść 
ekonomiczną jakiegokolwiek rodzaju, w 
tym prowizję, honorarium, opłatę lub inną 
płatność, oferowane lub przekazywane w 
związku z działalnością w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;

Or. en

Poprawka 230
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „wynagrodzenie” oznacza prowizję, 
honorarium, opłatę lub inną płatność, w 
tym korzyść ekonomiczną jakiegokolwiek 
rodzaju, oferowane lub przekazywane w 

18) „wynagrodzenie” oznacza prowizję, 
honorarium, opłatę lub jakąkolwiek inną 
płatność, w tym bezpośrednią lub 
pośrednią korzyść ekonomiczną 
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związku z działalnością w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;

jakiegokolwiek rodzaju, oferowane lub 
przekazywane w związku z działalnością w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego;

Or. en

Poprawka 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „wynagrodzenie” oznacza prowizję, 
honorarium, opłatę lub inną płatność, w 
tym korzyść ekonomiczną jakiegokolwiek 
rodzaju, oferowane lub przekazywane w 
związku z działalnością w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;

18) „wynagrodzenie” oznacza prowizję, 
honorarium, opłatę lub inną płatność, w 
tym korzyść ekonomiczną lub korzyści 
majątkowe jakiegokolwiek rodzaju, a także 
inne zachęty oferowane lub przekazywane 
w związku z działalnością w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;

Or. de

Poprawka 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „wynagrodzenie” oznacza prowizję, 
honorarium, opłatę lub inną płatność, w 
tym korzyść ekonomiczną jakiegokolwiek 
rodzaju, oferowane lub przekazywane w 
związku z działalnością w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;

18) „wynagrodzenie” oznacza prowizję, 
honorarium, opłatę lub inną płatność, w 
tym korzyść ekonomiczną lub zachętę
jakiegokolwiek rodzaju, oferowane, 
wypłacane lub przekazywane w związku z 
działalnością w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego;

Or. en
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Poprawka 233
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „praktyka sprzedaży wiązanej” 
oznacza oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy nie są osobno 
udostępniane konsumentowi;

skreślony

Or. en

Poprawka 234
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „praktyka sprzedaży wiązanej” 
oznacza oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy nie są osobno 
udostępniane konsumentowi;

19) „praktyka sprzedaży wiązanej” 
oznacza nałożenie na konsumenta 
wymogu zakupu wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednego 
określonego produktu finansowego lub
jednej usługi albo większej liczby tych 
produktów i usług, w sytuacji gdy dana 
usługa ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy nie są osobno 
udostępniane konsumentowi; Praktyka 
sprzedaży wiązanej nie oznacza 
fakultatywnego oferowania jednego 
produktu ubezpieczeniowego bądź 
większej liczby tych produktów jako części 
pakietu, w którym produkt podstawowy 
nie jest usługą ubezpieczeniową.
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Or. en

Poprawka 235
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „praktyka sprzedaży wiązanej” 
oznacza oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy nie są osobno 
udostępniane konsumentowi;

19) „praktyka sprzedaży wiązanej” 
oznacza oferowanie konsumentowi wraz z 
podstawową usługą finansową lub 
produktem finansowym w pakiecie 
zawierającym przynajmniej jedną usługę 
ubezpieczeniową lub produkt 
ubezpieczeniowy jednej dodatkowej usługi 
finansowej lub większej liczby tych usług, 
w sytuacji gdy podstawowa usługa 
finansowa lub produkt finansowy nie są 
osobno udostępniane konsumentowi

Or. en

Poprawka 236
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „praktyka sprzedaży wiązanej” 
oznacza oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy nie są osobno 
udostępniane konsumentowi;

19) „praktyka sprzedaży wiązanej” 
oznacza oferowanie":

– co najmniej dwóch usług 
ubezpieczeniowych lub produktów 
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ubezpieczeniowych w pakiecie, w sytuacji 
gdy te usługi lub produkty 
ubezpieczeniowe nie są osobno 
udostępniane konsumentowi; lub
– wraz z usługą ubezpieczeniową lub 
produktem ubezpieczeniowym w pakiecie 
jednej usługi dodatkowej lub większej 
liczby tych usług, w sytuacji gdy dana 
usługa ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy nie są osobno 
udostępniane konsumentowi.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 237
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „praktyka sprzedaży wiązanej” 
oznacza oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 

(19) „praktyka sprzedaży wiązanej” 
oznacza oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
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ubezpieczeniowy nie są osobno 
udostępniane konsumentowi;

ubezpieczeniowy nie są osobno 
udostępniane konsumentowi;

za „praktykę sprzedaży wiązanej” nie 
uznaje się: oferowania na zasadzie 
dobrowolności produktu 
ubezpieczeniowego stanowiącego 
uzupełnienie usługi finansowej, o ile 
produkt ubezpieczeniowy zapewnia 
klientowi ubezpieczenie na życie lub na 
wypadek innych ryzyk związanych z 
egzystencją klienta w związku z jego 
produktem finansowym, 
oszczędnościowym lub emerytalnym;

Or. de

Uzasadnienie

Brak możliwości zabezpieczania kredytów lub produktów finansowych na wypadek śmierci 
lub bezrobocia byłby aspołeczny. Mogłoby to też pociągnąć za sobą wyższe koszty dla 
systemów zabezpieczenia społecznego.

Poprawka 238
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20) „praktyka sprzedaży łączonej” 
oznacza oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy są również osobno 
udostępniane konsumentowi, lecz 
niekoniecznie na tych samych warunkach, 
na jakich oferowane są w połączeniu z 
usługami dodatkowymi.

skreślony

Or. en



PE504.392v01-00 92/162 AM\926837PL.doc

PL

Poprawka 239
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20) „praktyka sprzedaży łączonej” oznacza 
oferowanie wraz z usługą ubezpieczeniową
lub produktem ubezpieczeniowym w 
pakiecie jednej usługi dodatkowej lub 
większej liczby tych usług, w sytuacji gdy 
dana usługa ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy są również osobno
udostępniane konsumentowi, lecz 
niekoniecznie na tych samych warunkach, 
na jakich oferowane są w połączeniu z 
usługami dodatkowymi.

20) „praktyka sprzedaży łączonej” oznacza 
oferowanie konsumentowi wraz z 
podstawową usługą finansową lub 
produktem finansowym w pakiecie 
zawierającym przynajmniej jedną usługę 
ubezpieczeniową lub jeden produkt 
ubezpieczeniowy jednej dodatkowej usługi 
finansowej lub większej liczby tych usług, 
w sytuacji gdy podstawowa usługa 
finansowa lub produkt finansowy są
również udostępniane konsumentowi 
osobno, lecz niekoniecznie na tych samych 
warunkach, na jakich oferowane są w 
połączeniu z usługami dodatkowymi.

Or. en

Poprawka 240
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20) „praktyka sprzedaży łączonej” oznacza 
oferowanie wraz z usługą ubezpieczeniową 
lub produktem ubezpieczeniowym w 
pakiecie jednej usługi dodatkowej lub 
większej liczby tych usług, w sytuacji gdy 
dana usługa ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy są również osobno 
udostępniane konsumentowi, lecz 
niekoniecznie na tych samych warunkach, 
na jakich oferowane są w połączeniu z 
usługami dodatkowymi.

20) „praktyka sprzedaży łączonej” oznacza 
oferowanie wraz z usługą ubezpieczeniową 
lub produktem ubezpieczeniowym 
w pakiecie jednej usługi finansowej lub 
jednego produktu finansowego lub 
większej liczby tych usług lub produktów, 
w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy są również osobno 
udostępniane konsumentowi, lecz 
niekoniecznie na tych samych warunkach, 
na jakich oferowane są w połączeniu 
z innymi produktami lub usługami.
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Or. en

Poprawka 241
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20 a) do celów art. 31a niniejszej 
dyrektywy „pewne formy działalności 
finansowej” oznaczają wszelką 
działalność na jakimkolwiek etapie całego 
procesu tworzenia instrumentu – od 
projektu do etapu po sprzedaży – łącznie z 
zobowiązaniami i obowiązkami emitenta 
instrumentu.

Or. en

Poprawka 242
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20 b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20 b) do celów art. 31a niniejszej 
dyrektywy „instrument” oznacza produkt 
ubezpieczeniowy lub emerytalny 
wchodzący w zakres kompetencji 
EUNUiPPE zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1094/2010.

Or. en

Poprawka 243
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20 a) „klient profesjonalny” oznacza 
klienta, który spełnia kryteria określone w 
załączniku I;

Or. en

Poprawka 244
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20 a) „konsument” oznacza konsumenta 
zgodnie z definicją w art. 2a dyrektywy 
2005/29/WE w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych.

Or. en

Poprawka 245
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20 b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20 b) „klient detaliczny” oznacza klienta 
niebędącego klientem profesjonalnym;

Or. en

Poprawka 246
Sven Giegold
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
w art. 4 pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni są rejestrowani we 
właściwym organie w państwie 
członkowskim pochodzenia. Zakłady 
ubezpieczeń zarejestrowane w państwach 
członkowskich na podstawie dyrektywy 
73/239/EWG, dyrektywy 2002/83/WE i 
dyrektywy 2005/68/WE oraz ich 
pracownicy nie mają obowiązku ponownej 
rejestracji na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

Pośrednicy ubezpieczeniowi 
i reasekuracyjni są rejestrowani we 
właściwym organie w państwie 
członkowskim pochodzenia. Zakłady 
ubezpieczeń zarejestrowane w państwach 
członkowskich na podstawie dyrektywy 
73/239/EWG, dyrektywy 2002/83/WE i 
dyrektywy 2005/68/WE nie mają 
obowiązku ponownej rejestracji na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu usprawnienie rejestracji wszystkich pośredników ubezpieczeniowych, 
co rozwiązuje problem sprzedaży piramidowej w sektorze ubezpieczeń. Niniejsza poprawka 
opiera się na danych z niemieckiej organizacji konsumentów BDV.

Poprawka 247
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
w art. 4 pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni są rejestrowani we 
właściwym organie w państwie 
członkowskim pochodzenia. Zakłady 
ubezpieczeń zarejestrowane w państwach 
członkowskich na podstawie dyrektywy 
73/239/EWG, dyrektywy 2002/83/WE i 
dyrektywy 2005/68/WE oraz ich 
pracownicy nie mają obowiązku ponownej 
rejestracji na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

Pośrednicy ubezpieczeniowi 
i reasekuracyjni są rejestrowani we 
właściwym organie w państwie 
członkowskim pochodzenia. Zakłady 
ubezpieczeń zarejestrowane w państwach 
członkowskich na podstawie dyrektywy 
73/239/EWG, dyrektywy 2002/83/WE i 
dyrektywy 2005/68/WE oraz ich 
pracownicy nie mają obowiązku ponownej 
rejestracji na podstawie niniejszej 
dyrektywy.
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Or. en

Poprawka 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
w art. 4 pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni są rejestrowani we 
właściwym organie w państwie 
członkowskim pochodzenia. Zakłady 
ubezpieczeń zarejestrowane w państwach 
członkowskich na podstawie dyrektywy 
73/239/EWG, dyrektywy 2002/83/WE i 
dyrektywy 2005/68/WE oraz ich 
pracownicy nie mają obowiązku ponownej 
rejestracji na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
w art. 4 pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni są rejestrowani we 
właściwym organie w państwie 
członkowskim pochodzenia zgodnie z art. 
7 ust. 2. Zakłady ubezpieczeń 
i reasekuracji zarejestrowane w państwach 
członkowskich na podstawie dyrektywy 
73/239/EWG, dyrektywy 2002/83/WE 
i dyrektywy 2005/68/WE oraz ich 
pracownicy nie mają obowiązku ponownej 
rejestracji na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 249
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego 
państwa członkowskie mogą określić, że 
zakłady ubezpieczeń i reasekuracji lub inne 
instytucje mogą współpracować z 
właściwymi organami w zakresie 
rejestrowania pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych i 
stosowania wymogów art. 8 w stosunku do 
takich pośredników. W szczególności, w 
przypadku zależnych pośredników 

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego 
państwa członkowskie mogą określić, że 
zakłady ubezpieczeń i reasekuracji lub inne 
instytucje mogą współpracować z 
właściwymi organami w zakresie 
rejestrowania pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych i 
stosowania wymogów art. 8 ust. 2 w 
stosunku do takich pośredników. Niemniej 
jednak zależni pośrednicy ubezpieczeniowi
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ubezpieczeniowych dopuszcza się ich 
rejestrowanie przez zakład ubezpieczeń, 
stowarzyszenie zakładów ubezpieczeń lub 
pośrednika ubezpieczeniowego lub 
reasekuracyjnego pod nadzorem 
właściwego organu.

są również rejestrowani we właściwym 
organie w państwie członkowskim 
pochodzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu stworzenie równych warunków działania dla wszystkich pośredników 
ubezpieczeniowych.  Ponieważ zależni pośrednicy ubezpieczeniowi prowadzą podobną 
działalność zawodową do niezależnych pośredników ubezpieczeniowych, w obu przypadkach 
proces powinien być taki sam. Niniejsza poprawka opiera się na danych z niemieckiej 
organizacji konsumentów BDV.

Poprawka 250
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że w przypadku gdy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny 
prowadzi działalność, za którą 
odpowiedzialność ponosi zakład 
ubezpieczeń lub reasekuracji lub inny 
zarejestrowany pośrednik 
ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny, 
zarejestrowany pośrednik 
ubezpieczeniowy lub asekuracyjny lub 
zakład ubezpieczeń lub reasekuracji 
ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie 
spełnienia przez tego pośrednika 
warunków rejestracji określonych w 
niniejszej dyrektywie. W takim przypadku 
osoba lub podmiot przyjmujący 
odpowiedzialność, po tym, jak zostaną 
poinformowani przez państwa 
członkowskie o kwestiach określonych w 
ust. 7 lit. a) i b) niniejszego artykułu, 
muszą uzyskać pewność w kwestii 

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że w przypadku gdy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny 
prowadzi działalność, za którą 
odpowiedzialność ponosi zakład 
ubezpieczeń lub reasekuracji lub pośrednik 
ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny, od 
pośrednika ubezpieczeniowego nie 
wymaga się dostarczenia właściwemu 
organowi informacji zawartych w art. 3 
ust. 7 lit. a) i b), a odpowiedzialny zakład 
ubezpieczeń dopilnowuje, by pośrednik 
ubezpieczeniowy spełniał warunki 
rejestracji i inne postanowienia niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie mogą 
również postanowić, że osoby lub 
podmioty przyjmujące odpowiedzialność 
za pośredników dokonują ich rejestracji.
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określonej w ust. 7 lit. c) niniejszego 
artykułu. Państwa członkowskie mogą 
również postanowić, że osoby lub 
podmioty przyjmujące odpowiedzialność 
za pośredników dokonują ich rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny być wystarczająco elastyczne, by pozwolić głównym firmom 
na zarejestrowanie ich agentów, bez względu na sposób ujęcia tej kwestii w prawie krajowym.  
Przy takim założeniu agenci nie będą dostarczali informacji rejestracyjnych władzom, lecz 
firmie, która weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za to, by agenci spełniali warunki 
rejestracji i inne postanowienia dyrektywy.

Poprawka 251
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że w przypadku gdy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny 
prowadzi działalność, za którą 
odpowiedzialność ponosi zakład 
ubezpieczeń lub reasekuracji lub inny 
zarejestrowany pośrednik 
ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny, 
zarejestrowany pośrednik 
ubezpieczeniowy lub asekuracyjny lub 
zakład ubezpieczeń lub reasekuracji 
ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie 
spełnienia przez tego pośrednika 
warunków rejestracji określonych w 
niniejszej dyrektywie. W takim przypadku 
osoba lub podmiot przyjmujący 
odpowiedzialność, po tym, jak zostaną 
poinformowani przez państwa 
członkowskie o kwestiach określonych w 
ust. 7 lit. a) i b) niniejszego artykułu, 
muszą uzyskać pewność w kwestii 
określonej w ust. 7 lit. c) niniejszego 

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że w przypadku gdy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny 
prowadzi działalność, za którą 
odpowiedzialność ponosi zakład 
ubezpieczeń lub reasekuracji lub pośrednik 
ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny, od 
pośrednika ubezpieczeniowego nie 
wymaga się dostarczenia właściwemu 
organowi informacji rejestracyjnych 
zawartych w art. 3 ust. 7, a 
odpowiedzialny pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
dopilnowuje, by ich pośrednik 
ubezpieczeniowy spełniał warunki 
rejestracji i inne postanowienia niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie mogą 
również postanowić, że osoby lub 
podmioty przyjmujące odpowiedzialność 
za pośredników dokonują ich rejestracji.
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artykułu. Państwa członkowskie mogą 
również postanowić, że osoby lub 
podmioty przyjmujące odpowiedzialność 
za pośredników dokonują ich rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach dyrektywy należy przyjąć proporcjonalny system rejestracji, który zmniejszy 
obciążenia dla mniejszych pośredników i umożliwi innym zakładom ubezpieczeń przyjęcie na 
siebie odpowiedzialności prawnej za swoją działalność. takie podejście pozwala państwom 
członkowskim na wystarczającą elastyczność, by pozwolić głównym firmom na 
zarejestrowanie ich agentów, bez względu na sposób ujęcia tych stosunków w prawie 
krajowym. 

Poprawka 252
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie muszą
stosować wymogu określonego w akapicie 
pierwszym i drugim do wszystkich osób 
fizycznych, które pracują w 
zakładzie ubezpieczeń lub reasekuracji lub 
u zarejestrowanego pośrednika 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego 
i które prowadzą działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego lub 
reasekuracyjnego.

Państwa członkowskie stosują wymóg 
określony w akapicie pierwszym i drugim 
do wszystkich osób fizycznych, które 
pracują w zakładzie ubezpieczeń lub 
reasekuracji lub u zarejestrowanego 
pośrednika ubezpieczeniowego lub 
reasekuracyjnego i które prowadzą 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednicy ubezpieczeniowi powinni być rejestrowani indywidualnie, aby uniknąć mnożenia 
się modeli „sprzedaży strukturalnej”. Jej podstawą jest system piramidowy i nisko 
wykwalifikowani pośrednicy. W ten sposób pośrednicy otrzymują część wszystkich prowizji, 
które dostają ich pośrednicy.  Praktyka ta ma szkodliwy wpływ na jakość doradztwa i interes 
konsumentów, a zatem powinno się ją skutecznie zwalczać. Niniejsza poprawka opiera się na 
danych z niemieckich organizacji konsumentów VZBV i BDV.
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Poprawka 253
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNUiPPE ustanawia, publikuje na 
swoich stronach internetowych oraz 
aktualizuje pojedynczy rejestr 
elektroniczny zawierający wykaz 
pośredników ubezpieczeniowych i 
reasekuracyjnych, którzy zgłosili zamiar 
prowadzenia działalności transgranicznej 
zgodnie z rozdziałem IV. Państwa 
członkowskie bezzwłocznie przekazują 
EUNUiPPE stosowne informacje, aby 
umożliwić EUNUiPPE realizację tego 
zadania. Rejestr ten zawiera odnośniki do 
każdego odpowiedniego właściwego 
organu w każdym państwie członkowskim.
Rejestr ten zawiera także odnośniki do 
stron internetowych właściwych organów 
z każdego państwa członkowskiego, 
natomiast strony internetowe tych 
organów zawierają odnośniki prowadzące 
do tego rejestru.

EUNUiPPE udostępnia stronę internetową 
z linkami do każdego pojedynczego 
punktu informacyjnego ustanowionego 
przez państwa członkowskie na mocy art. 
3 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mają obowiązek publikowania informacji o akredytowanych 
pośrednikach na mocy art. 3 ust. 3, a zatem EUNUiPPE nie musi tworzyć osobnej bazy 
danych.  EUNUiPPE powinien prowadzić centralną stronę internetową z odnośnikami do 
krajowych stron internetowych, które zawierają potrzebne informacje.

Poprawka 254
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
również, że pośrednicy ubezpieczeniowi, 
włącznie z zależnymi, i pośrednicy 
reasekuracyjni, którzy przestali spełniać te 
wymogi, są usuwani z rejestru. Ważność 
rejestracji podlega okresowej kontroli 
właściwego organu. W razie konieczności 
państwo członkowskie pochodzenia 
informuje przyjmujące państwo 
członkowskie o takim usunięciu .

Państwa członkowskie zapewniają 
również, że pośrednicy ubezpieczeniowi, 
włącznie z zależnymi, i pośrednicy 
reasekuracyjni, którzy przestali spełniać te 
wymogi, są niezwłocznie usuwani z 
rejestru. Ważność rejestracji podlega 
okresowej kontroli właściwego organu. W 
razie konieczności państwo członkowskie 
pochodzenia informuje przyjmujące 
państwo członkowskie o takim usunięciu .

Or. de

Poprawka 255
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy nie dokonywały
rejestracji pośrednika ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego, dopóki nie upewnią 
się, że dany pośrednik spełnia wymogi 
określone w art. 8.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy nie dokonywały 
rejestracji pośrednika ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego, dopóki nie upewnią 
się, że dany pośrednik spełnia wymogi 
określone w art. 8 lub że inny pośrednik 
lub zakład będzie ponosił 
odpowiedzialność za dopilnowanie, by 
pośrednik spełniał te wymogi zgodnie z 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny być wystarczająco elastyczne, by pozwolić głównym firmom 
na zarejestrowanie ich agentów, bez względu na sposób ujęcia tej kwestii w prawie krajowym.  
Przy takim założeniu agenci nie będą dostarczali informacji rejestracyjnych władzom, lecz 
firmie, która weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za to, by agenci spełniali warunki 
rejestracji i inne postanowienia dyrektywy.
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Poprawka 256
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy nie dokonywały 
rejestracji pośrednika ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego, dopóki nie upewnią 
się, że dany pośrednik spełnia wymogi
określone w art. 8.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy nie dokonywały 
rejestracji pośrednika ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego, dopóki dany 
pośrednik nie spełni wymogów 
określonych w art. 8.

Or. de

Poprawka 257
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy nie dokonywały 
rejestracji pośrednika ubezpieczeniowego
lub reasekuracyjnego, dopóki nie upewnią 
się, że dany pośrednik spełnia wymogi 
określone w art. 8.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy nie dokonywały 
rejestracji pośrednika ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego, dopóki nie upewnią 
się, że dany pośrednik spełnia wymogi 
określone w art. 8 lub że inny zakład 
ubezpieczeniowy dopilnuje, by pośrednik 
spełniał te wymogi zgodnie z art. 3 ust. 1 
akapit trzeci.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach dyrektywy należy przyjąć proporcjonalny system rejestracji, który zmniejszy 
obciążenia dla mniejszych pośredników i umożliwi innym zakładom ubezpieczeń przyjęcie na 
siebie odpowiedzialności prawnej za swoją działalność. takie podejście pozwala państwom 
członkowskim na wystarczającą elastyczność, by pozwolić głównym firmom na 
zarejestrowanie ich agentów, bez względu na sposób ujęcia tych stosunków w prawie 
krajowym. 
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Poprawka 258
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit - pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarejestrowani pośrednicy 
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni mogą 
podejmować i prowadzić działalność w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego w Unii, zarówno w 
ramach swobody przedsiębiorczości, jak i 
w ramach swobody świadczenia usług. 
Pośrednik ubezpieczeniowy działa 
w ramach swobody świadczenia usług, 
jeżeli zamierza zawrzeć z 
ubezpieczającym, który ma miejsce 
zamieszkania w innym państwie 
członkowskim niż państwo, w którym ma 
siedzibę pośrednik ubezpieczeniowy, 
umowę ubezpieczenia dotyczącą ryzyka 
umiejscowionego w innym państwie 
członkowskim niż państwo, w którym
pośrednik ubezpieczeniowy ma siedzibę.

Or. en

Poprawka 259
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Zarejestrowani pośrednicy 
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni mogą 
podejmować i prowadzić działalność w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego w Unii, zarówno w 
ramach swobody przedsiębiorczości, jak i 
w ramach swobody świadczenia usług.
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Or. en

Poprawka 260
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zarejestrowani pośrednicy 
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni mogą 
podejmować i prowadzić działalność 
pośrednictwa ubezpieczeniowego lub 
reasekuracyjnego we Wspólnocie zarówno 
w ramach swobody przedsiębiorczości, jak 
i w ramach swobody świadczenia usług.

Or. de

Uzasadnienie

Ten ustęp nie został przejęty z IMD1 i dlatego należy go dodać, aby uwzględnić w dyrektywie 
swobodę przedsiębiorczości oraz swobodę świadczenia usług we Wspólnocie.

Poprawka 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Zarejestrowani pośrednicy 
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni mają 
możliwość podejmowania i prowadzenia 
działalności pośrednictwa 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego 
we Wspólnocie zarówno w ramach 
swobody przedsiębiorczości, jak i w 
ramach swobody świadczenia usług.

Or. en



AM\926837PL.doc 105/162 PE504.392v01-00

PL

Poprawka 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią, że 
wnioski pośredników o wpis do rejestru 
rozpatruje się w terminie sześciu miesięcy 
od daty złożenia kompletnego wniosku 
oraz że wnioskodawcę informuje się 
niezwłocznie o podjętej decyzji.

Państwa członkowskie stanowią, że 
wnioski pośredników o wpis do rejestru 
rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy 
od daty złożenia kompletnego wniosku 
oraz że wnioskodawcę informuje się 
niezwłocznie o podjętej decyzji.

Or. en

Poprawka 263
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy żądały następujących 
informacji od pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, 
którzy, jako warunek rejestracji:

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy, jako warunek 
rejestracji, żądały od pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, 
innych niż pośrednicy zależni i 
pośrednicy, w przypadku których inny 
zakład ubezpieczeń ponosi 
odpowiedzialność za dopilnowanie, by 
pośrednik spełniał te wymogi zgodnie z 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci, dowodów na: 

Or. en

Poprawka 264
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy żądały następujących 
informacji od pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, 
którzy, jako warunek rejestracji:

7. Jako warunek rejestracji państwa
członkowskie dopilnowują, aby właściwe 
organy żądały od pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, 
innych niż pośrednicy zależni i 
pośrednicy, w przypadku których inny 
zakład ubezpieczeń dopilnowuje, by 
pośrednik spełniał te wymogi zgodnie z 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci, następujących 
informacji:

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja wyłączenia obsługi roszczeń i likwidacji szkód z zakresu stosowania dyrektywy. 
Dostawcy usług dodatkowych powinni jednak podlegać mniej surowej procedurze 
rejestracyjnej, zgodnie z którą należy spełnić tylko niektóre wymogi nałożone na pośredników, 
w ty, art. 8 ust. 1 i 2, art. 15 i 16. Państwa członkowskie mogą wykroczyć poza te wymogi, o 
ile są one proporcjonalne do działalności. Państwa członkowskie powinny również móc 
dostosować proces rejestracji do stopnia złożoności produktu.

Poprawka 265
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informują właściwe organy o 
tożsamości akcjonariuszy lub 
udziałowców, czy to osób fizycznych, czy 
też prawnych, którzy posiadają w 
pośredniku udział kapitałowy 
przekraczający 10 % oraz o wysokości 
tych udziałów;

a) tożsamości akcjonariuszy lub 
udziałowców, czy to osób fizycznych, czy 
też prawnych, którzy posiadają w 
pośredniku udział kapitałowy 
przekraczający 10 % oraz o wysokości 
tych udziałów;

Or. en
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Poprawka 266
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informują właściwe organy o
tożsamości akcjonariuszy lub 
udziałowców, czy to osób fizycznych, czy 
też prawnych, którzy posiadają w 
pośredniku udział kapitałowy 
przekraczający 10 % oraz o wysokości 
tych udziałów;

a) tożsamości akcjonariuszy lub 
udziałowców, czy to osób fizycznych, czy 
też prawnych, którzy posiadają w 
pośredniku udział kapitałowy 
przekraczający 10 % oraz o wysokości 
tych udziałów;

Or. en

Poprawka 267
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informują swoje właściwe organy o
tożsamości osób, które mają bliskie 
powiązania z pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym;

b) tożsamości osób, które mają bliskie 
powiązania z pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym;

Or. en

Poprawka 268
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informują swoje właściwe organy o
tożsamości osób, które mają bliskie 
powiązania z pośrednikiem 

b) tożsamości osób, które mają bliskie 
powiązania z pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym;
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ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym;

Or. en

Poprawka 269
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wykazują w zadowalający sposób, że 
udziały kapitałowe lub bliskie powiązania 
nie uniemożliwiają skutecznego 
sprawowania przez właściwy organ funkcji 
nadzorczych.

c) dowody, że udziały kapitałowe lub 
bliskie powiązania nie uniemożliwiają 
skutecznego sprawowania przez właściwy 
organ funkcji nadzorczych.

Or. en

Poprawka 270
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wykazują w zadowalający sposób, że 
udziały kapitałowe lub bliskie powiązania 
nie uniemożliwiają skutecznego 
sprawowania przez właściwy organ funkcji 
nadzorczych.

c) dowody, że udziały kapitałowe lub 
bliskie powiązania nie uniemożliwiają 
skutecznego sprawowania przez właściwy 
organ funkcji nadzorczych.

Or. en

Poprawka 271
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ich właściwe organy wymagały od 
pośredników ubezpieczeniowych 
i reasekuracyjnych, do których ma 
zastosowanie art. 3 ust. 7, powiadamiania 
bez zbędnej zwłoki o zmianie dotyczącej 
informacji dostarczonych na mocy art. 3 
ust. 7 lit. a) i b).

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednicy powinni powiadomić właściwy organ o zmianach w informacjach rejestracyjnych. 
Aby zagwarantować skuteczny nadzór i ochronę konsumenta, ważne jest by właściwe organy 
wiedziały o zmianach w strukturze własności firm.

Poprawka 272
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zmian w informacjach, o 
których mowa w art. 3 ust. 7 lit. a) i b), 
państwa członkowskie dopilnowują, by 
właściwe organy wymagały, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni, o których mowa w art. 3 
ust. 7, informowali o nich bezzwłocznie 
właściwe organy.  

Or. en

Uzasadnienie

Jest ważne, by w przypadku zmian firmy dostarczały właściwym organom aktualnych 
informacji.
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Poprawka 273
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8 a. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć, że te osoby, które wykonywały 
działalność w zakresie pośrednictwa przed 
XXX, które wpisano do rejestru i które 
posiadały poziom wyszkolenia i 
doświadczenia podobnego do 
wymaganego przez niniejszą dyrektywę, z 
chwilą spełnienia wymogów podanych w 
art. 4 ust. 3 i 4 automatycznie wpisuje się 
do rejestru, który ma zostać utworzony.

Or. en

Poprawka 274
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8 a. Państwa członkowskie stosują 
wymogi w zakresie rejestracji określone w 
art. 3 do pośredników ubezpieczeniowych, 
których obejmuje zakres stosowania art. 3 
ust. 10. W takim przypadku państwa 
członkowskie dopilnowują, by obciążenia 
administracyjne wynikające z takich 
wymogów były proporcjonalne do 
charakteru, skali i złożoności działalności. 

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak  następujące poprawki do art. 3 ust. 10 i 11 niniejsza poprawka ma na celu 
ustanowienie proporcjonalnej i adekwatnej procedury rejestracyjnej dla pośredników 
ubezpieczeniowych prowadzących działalność poboczną.  Podobnie niniejszy wniosek 
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powinien zastąpić uproszczoną procedurę rejestracyjną zgodnie z art. 4 wniosku Komisji w 
sprawie dyrektywy IMD II (zob. także poprawkę dotyczącą skreślenia art. 4).

Poprawka 275
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8 b. Proporcjonalne wymogi rejestracyjne 
określone w art. 3 ust. 9 stosuje się do 
pośrednika ubezpieczeniowego, który 
prowadzi pośrednictwo ubezpieczeniowe 
jako działalność poboczną, pod 
warunkiem że jego działalność spełnia 
następujące warunki:
a) podstawową działalnością zawodową 
pośrednika ubezpieczeniowego jest 
działalność inna niż pośrednictwo 
ubezpieczeniowe;
b) pośrednik ubezpieczeniowy pośredniczy 
w sprzedaży tylko niektórych produktów 
ubezpieczeniowych, które stanowią 
uzupełnienie produktu lub usługi i które 
zostały przez niego wyraźnie wskazane w 
rejestrze;
c) odnośne produkty ubezpieczeniowe nie 
obejmują ubezpieczenia na życie, 
ubezpieczenia zdrowotnego i ryzyka z 
tytułu odpowiedzialności.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak poprawki do art. 3 ust. 9 i 11 niniejsza poprawka ma na celu ustanowienie 
proporcjonalnej i adekwatnej procedury rejestracyjnej dla pośredników ubezpieczeniowych 
prowadzących działalność poboczną.  Podobnie niniejszy wniosek powinien zastąpić 
uproszczoną procedurę rejestracyjną zgodnie z art. 4 wniosku Komisji w sprawie dyrektywy 
IMD II (zob. także poprawkę dotyczącą skreślenia art. 4).
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Poprawka 276
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8 c. Warunkiem proporcjonalnych 
wymogów rejestracyjnych, o których 
mowa w art. 3 ust. 9, jest to, że pośrednik 
ubezpieczeniowy działa bezpośrednio lub 
w imieniu jednego lub kilku zakładów 
ubezpieczeń lub zarejestrowanych 
pośredników ubezpieczeniowych, lub 
zawarł specjalną umowę dotyczącą 
pośredniczenia w sprzedaży odnośnych 
produktów ubezpieczeniowych z jednym 
lub kilkoma zakładami ubezpieczeń lub 
zarejestrowanymi pośrednikami 
ubezpieczeniowymi, z których każdy bierze 
na siebie odpowiedzialność za 
dopilnowanie zgodności z art. 8 ust. 1 i 2 
oraz art. 15 i 16 niniejszej dyrektywy w 
odniesieniu do produktów, których 
dotyczy umowa. 

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak poprawki do art. 3 ust. 9 i 10 niniejsza poprawka ma na celu ustanowienie 
proporcjonalnej i adekwatnej procedury rejestracyjnej dla pośredników ubezpieczeniowych 
prowadzących działalność poboczną.  Podobnie niniejszy wniosek powinien zastąpić 
uproszczoną procedurę rejestracyjną zgodnie z art. 4 wniosku Komisji w sprawie dyrektywy 
IMD II (zob. także poprawkę dotyczącą skreślenia art. 4).

Poprawka 277
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a



AM\926837PL.doc 113/162 PE504.392v01-00

PL

Zarejestrowani pośrednicy 
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni mogą 
podejmować i prowadzić działalność w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego w Unii 
Europejskiej, zarówno w ramach swobody 
przedsiębiorczości, jak i w ramach 
swobody świadczenia usług.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka promuje konkurencyjność w sektorze pośrednictwa ubezpieczeniowego dzięki 
zasadzie „jednego paszportu” i opiera się na motywie 25 wniosku Komisji dotyczącego 
dyrektywy IMD II promującej zasadę „jednego paszportu”, postanowieniach dyrektywy IMD 
I i wniosku EUNUiPPE.

Poprawka 278
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W zasadzie pośrednicy powinni być zarejestrowani, należy zatem uniknąć sytuacji pomiędzy 
zarejestrowaniem a brakiem zarejestrowania. Trudno dostrzec również faktyczne 
uproszczenie wynikające z tej procedury dla zainteresowanych przedsiębiorstw, biorąc pod 
uwagę, że należy przestrzegać wymogów zawartych w art. 8 .

Poprawka 279
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki do art. 3 ust. 8, 9 i 10 mają na celu ustanowienie proporcjonalnej i adekwatnej 
procedury rejestracyjnej dla pośredników ubezpieczeniowych prowadzących działalność 
poboczną.  Podobnie ww. wnioski powinny zastapić uproszczoną procedurę rejestracji 
zgodnie z niniejszym artykułem.

Poprawka 280
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 281
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedura zgłoszenia w przypadku 
prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego jako 
działalności pobocznej; zawodowa obsługa 
roszczeń i świadczenie usług w zakresie 
wyceny szkód

Procedura zgłoszenia w przypadku 
prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego jako 
działalności pobocznej

Or. de
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Poprawka 282
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dane produkty ubezpieczeniowe nie 
obejmują ubezpieczenia na życie lub 
ryzyka z tytułu odpowiedzialności, chyba 
że ochrona z tego tytułu jest wtórna w 
stosunku do głównego zakresu ochrony.

skreślona

Or. de

Poprawka 283
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dane produkty ubezpieczeniowe nie 
obejmują ubezpieczenia na życie lub 
ryzyka z tytułu odpowiedzialności, chyba 
że ochrona z tego tytułu jest wtórna w 
stosunku do głównego zakresu ochrony.

d) dane produkty ubezpieczeniowe nie 
obejmują ubezpieczenia na życie lub 
ryzyka z tytułu odpowiedzialności, chyba 
że ochrona z tego tytułu jest 
uzupełnieniem produktu lub świadczonej 
usługi, oferowanych przez pośrednika w 
ramach głównej działalności zawodowej.

Or. de

Poprawka 284
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wymogów rejestracyjnych określonych 
w art. 3 nie stosuje się do pośredników 

skreślony
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ubezpieczeniowych, którzy prowadzą 
wyłącznie działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń lub usług w 
zakresie wyceny szkód.

Or. de

Poprawka 285
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pośrednicy, którzy podlegają przepisom 
ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, podlegają 
przepisom rozdziałów I, III, IV, V, VIII, 
IX i art. 15 i 16 niniejszej dyrektywy.

4. Pośrednicy, którzy podlegają przepisom 
ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, podlegają 
przepisom rozdziałów I, III, IV, V, VIII, 
IX niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pośrednicy, którzy podlegają przepisom 
ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, podlegają 
przepisom rozdziałów I, III, IV, V, VIII, 
IX i art. 15 i 16 niniejszej dyrektywy.

4. Pośrednicy, którzy podlegają przepisom 
ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, podlegają 
przepisom rozdziałów I, III, IV, V, VIII, 
IX i art. 15, 16, 17 i 18 niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 287
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny, który po raz pierwszy 
zamierza prowadzić działalność na 
terytorium innego państwa członkowskiego 
na podstawie swobody świadczenia usług 
, przekazuje następujące informacje 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego jego pochodzenia.

1. Każdy pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny, który po raz pierwszy 
zamierza prowadzić działalność na 
terytorium innego państwa członkowskiego 
na podstawie swobody świadczenia usług 
lub swobody przedsiębiorczości, 
przekazuje następujące informacje 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego jego pochodzenia i innych 
państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicenie z treścią poprzedniej dyrektywy IMD. Sformułowanie w dyrektywie IMD II nie 
powinno być słabsze.

Poprawka 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dowody potwierdzające fachową wiedzę 
i umiejętności.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Pkt e) nie ma znaczenia w praktyce ponieważ, zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit 2, „otrzymując 
informacje, o których mowa w ust. 1, przyjmujące państwo członkowskie – jako dowód na 
posiadanie wymaganej wiedzy i umiejętności – dopuszcza uprzednie doświadczenie w 
prowadzeniu działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego, 
którego potwierdzeniem jest dowód rejestracji lub zgłoszenia działalności w państwie 
członkowskim pochodzenia”.

Poprawka 289
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny prowadzi działalność w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
w ramach swobody przedsiębiorczości, 
jeżeli:
a) zajmuje się pośrednictwem 
ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym 
wobec ubezpieczającego lub 
potencjalnego ubezpieczającego, który ma 
miejsce zamieszkania lub siedzibę w 
innym państwie członkowskim niż 
państwo członkowskie pochodzenia 
pośrednika; oraz
b) każde ubezpieczane ryzyko znajduje się 
w innym państwie członkowskim niż 
państwo członkowskie pochodzenia 
pośrednika.

Or. de



AM\926837PL.doc 119/162 PE504.392v01-00

PL

(Zob. punkt 21a preambuły. Poprawka 8 wynika z Protokołu Luksemburskiego.)

Poprawka 290
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny prowadzi działalność w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego w ramach swobody 
przedsiębiorczości, jeżeli utrzymuje stałą 
obecność w innym państwie członkowskim 
niż państwo członkowskie pochodzenia.

Or. de

(Zob. również poprawkę 8 do punktu 21a preambuły – swoboda przedsiębiorczości.)

Uzasadnienie

To uzupełnienie ma na celu doprecyzowanie tekstu i odpowiada Protokołowi 
Luksemburskiemu.

Poprawka 291
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Każde państwo członkowskie wymaga, 
by:
a) każdy  pośrednik ubezpieczeniowy, 
który jest osobą prawną, posiadał siedzibę 
zarządu w tym samym państwie 
członkowskim, w którym znajduje się jego 
siedziba statutowa, i rzeczywiście 
prowadził tam działalność;
b) każdy pośrednik ubezpieczeniowy, który 
nie jest osobą prawną, lub każdy 
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pośrednik ubezpieczeniowy, który jest 
osobą prawną, ale na podstawie prawa 
krajowego nie posiada siedziby statutowej, 
posiadał siedzibę zarządu w państwie 
członkowskim, w którym rzeczywiście 
prowadzi działalność.

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednik powinien być zarejestrowany w państwie, w którym rzeczywiście prowadzi 
działalność, i podlegać przepisom tego państwa.

Poprawka 292
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Do celów skutecznego nadzoru 
pośredników ubezpieczeniowych lub 
reasekuracyjnych świadczących usługi na 
terytorium innego państwa 
członkowskiego/innych państw 
członkowskich:
i) za pośrednictwem oddziału –
przyjmujące państwo członkowskie 
odpowiedzialne jest za ustanowienie 
minimalnych wymogów dotyczących 
wiedzy i kompetencji odnoszących się do 
personelu danego oddziału;
ii) w ramach swobody świadczenia usług 
państwo członkowskie pochodzenia jest 
odpowiedzialne za ustanowienie 
minimalnych wymogów dotyczących 
wiedzy i kompetencji. Przyjmujące 
państwo członkowskie może ustanowić 
dodatkowe wymogi dotyczące wiedzy i 
kompetencji. Właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego i 
państwa członkowskiego pochodzenia 
ściśle współpracują na rzecz skutecznego 
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nadzoru i egzekwowania minimalnych 
wymogów przyjmującego państwa 
członkowskiego dotyczących wiedzy i 
kompetencji. W tym celu państwa 
członkowskie mogą sobie wzajemnie 
przekazywać zadania i obowiązki.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst jest oparty na stanowisku Parlamentu Europejskiego w dyrektywie w sprawie kredytów 
na zakup nieruchomości.

Poprawka 293
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie ma podstawy, aby uznać, że 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
asekuracyjny prowadzący działalność na 
jego terytorium w ramach swobody 
świadczenia usług lub za pośrednictwem 
zakładu narusza którykolwiek z 
obowiązków określonych w niniejszej 
dyrektywie, przekazuje ono te ustalenia 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego pochodzenia, który 
podejmuje odpowiednie środki. Jeżeli, 
pomimo środków podjętych przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
pochodzenia, pośrednik ubezpieczeniowy 
lub reasekuracyjny nadal prowadzi 
działalność w sposób wyraźnie naruszający 
interesy konsumentów z przyjmującego 
państwa członkowskiego lub zakłócający 
prawidłowe funkcjonowanie rynków 
ubezpieczeń i reasekuracji, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub asekuracyjny podlega 
następującym środkom:

3. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie ma podstawy, aby uznać, że 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
asekuracyjny prowadzący działalność na 
jego terytorium w ramach swobody 
świadczenia usług lub za pośrednictwem 
zakładu narusza którykolwiek z 
obowiązków określonych w niniejszej 
dyrektywie, i jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie posiada na mocy 
niniejszej dyrektywy uprawnień do 
podjęcia działań w reakcji na takie 
naruszenie, przekazuje ono te ustalenia 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego pochodzenia, który 
podejmuje odpowiednie środki. Jeżeli, 
pomimo środków podjętych przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
pochodzenia, pośrednik ubezpieczeniowy 
lub reasekuracyjny nadal prowadzi 
działalność w sposób wyraźnie naruszający 
interesy konsumentów z przyjmującego 
państwa członkowskiego lub zakłócający 
prawidłowe funkcjonowanie rynków 
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ubezpieczeń i reasekuracji, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub asekuracyjny podlega 
następującym środkom:

Or. en

Poprawka 294
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 295
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi zawodowe i organizacyjne Artykuł 8
Wymogi zawodowe i organizacyjne

(Dotyczy niemieckiej wersji językowej)

Or. de

Poprawka 296
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pośrednicy ubezpieczeniowi i Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
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reasekuracyjni , w tym osoby prowadzące 
pośrednictwo jako działalność poboczną, 
osoby prowadzące działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń, likwidacji 
szkód lub wyceny szkód w charakterze 
biegłych, a także członkowie personelu 
zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, posiadają właściwą 
wiedzę i umiejętności ustalone przez 
państwo członkowskie pochodzenia 
pośrednika lub zakładu ubezpieczeń, 
umożliwiające im odpowiednią realizację 
swoich zadań i wykonywanie swoich 
obowiązków oraz wykazują odpowiednie 
doświadczenie zawodowe adekwatne do 
złożoności produktów, w których 
sprzedaży pośredniczą .

reasekuracyjni, a także członkowie 
personelu zakładów ubezpieczeń 
prowadzący działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
posiadają właściwą wiedzę i umiejętności 
ustalone przez państwo członkowskie 
pochodzenia pośrednika lub zakładu 
ubezpieczeń, umożliwiające im 
odpowiednią realizację swoich zadań i 
wykonywanie swoich obowiązków oraz 
wykazują odpowiednie doświadczenie 
zawodowe adekwatne do złożoności 
produktów, w których sprzedaży 
pośredniczą.

Or. en

Poprawka 297
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni , w tym osoby prowadzące 
pośrednictwo jako działalność poboczną, 
osoby prowadzące działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń, likwidacji 
szkód lub wyceny szkód w charakterze 
biegłych, a także członkowie personelu 
zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, posiadają właściwą 
wiedzę i umiejętności ustalone przez 
państwo członkowskie pochodzenia 
pośrednika lub zakładu ubezpieczeń, 
umożliwiające im odpowiednią realizację 
swoich zadań i wykonywanie swoich 
obowiązków oraz wykazują odpowiednie 
doświadczenie zawodowe adekwatne do 

Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni , w tym osoby prowadzące 
pośrednictwo jako działalność poboczną, 
osoby prowadzące działalność w zakresie, 
a także członkowie personelu zakładów 
ubezpieczeń prowadzący działalność w
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
posiadają właściwą wiedzę i umiejętności 
ustalone przez państwo członkowskie 
pochodzenia pośrednika lub zakładu 
ubezpieczeń po konsultacji z EUNUiPPE, 
umożliwiające im odpowiednią realizację 
swoich zadań i wykonywanie swoich 
obowiązków oraz wykazują odpowiednie 
doświadczenie zawodowe i kompetencje
adekwatne do złożoności produktów, w 
których sprzedaży pośredniczą . Państwa 
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złożoności produktów, w których 
sprzedaży pośredniczą .

członkowskie dopilnowują, by pośrednicy 
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni oraz 
zakłady ubezpieczeń oferowali swoim 
pracownikom wystarczające i odpowiednie 
szkolenia, aby zagwarantować zgodność z 
ww. postanowieniami. Państwa 
członkowskie publikują również kryteria, 
które ustanowiły w celu sprawdzania, czy 
personel posredników spełnia wymogi 
dotyczące kompetencji. Kryteria te 
obejmują wykaz wszelkich uznawanych 
kwalifikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, by personel świadczący usługi ubezpieczeniowe miał odpowiedni poziom 
kwalifikacji. Firma powinna być odpowiedzialna za bieżące prowadzenie szkoleń oraz rozwój 
kompetencji pracowników. We wniosku Komisji dotyczącym przekształcenia dyrektywy MiFID 
Parlament Europejski przyjął podobne sformułowanie.

Poprawka 298
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni , w tym osoby prowadzące 
pośrednictwo jako działalność poboczną, 
osoby prowadzące działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń, likwidacji 
szkód lub wyceny szkód w charakterze 
biegłych, a także członkowie personelu 
zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, posiadają właściwą 
wiedzę i umiejętności ustalone przez 
państwo członkowskie pochodzenia
pośrednika lub zakładu ubezpieczeń, 
umożliwiające im odpowiednią realizację 
swoich zadań i wykonywanie swoich 
obowiązków oraz wykazują odpowiednie 

Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni , w tym osoby prowadzące 
pośrednictwo jako działalność poboczną, 
osoby prowadzące działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń, likwidacji 
szkód lub wyceny szkód w charakterze 
biegłych, a także członkowie personelu 
zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, posiadają właściwą 
wiedzę i umiejętności ustalone przez 
przyjmujące państwo członkowskie 
pośrednika lub zakładu ubezpieczeń, 
umożliwiające im realizację swoich zadań i 
wykonywanie swoich obowiązków na 
wysokim poziomie oraz jasno wykazują 
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doświadczenie zawodowe adekwatne do 
złożoności produktów, w których 
sprzedaży pośredniczą .

odpowiednie doświadczenie zawodowe 
adekwatne do złożoności produktów, w 
których sprzedaży pośredniczą .

Or. en

Poprawka 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni oraz członkowie personelu 
zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego aktualizowali swoją 
wiedzę i umiejętności poprzez ustawiczne 
doskonalenie zawodowe w celu utrzymania 
odpowiedniego poziomu świadczonych 
przez nich usług.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni oraz członkowie personelu 
zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego regularnie
aktualizowali swoją wiedzę i umiejętności 
odpowiednio do pełnionej przez nich 
funkcji i do rynku poprzez ustawiczne 
doskonalenie zawodowe w celu utrzymania 
odpowiedniego poziomu świadczonych 
przez nich usług.

W tym celu państwa członkowskie mają 
mechanizmy pozwalające na kontrolę, 
ocenę i potwierdzenie wiedzy i 
umiejętności przez niezależne podmioty.

Or. en

Poprawka 300
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni oraz członkowie personelu 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni oraz członkowie personelu 



PE504.392v01-00 126/162 AM\926837PL.doc

PL

zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego aktualizowali swoją 
wiedzę i umiejętności poprzez ustawiczne 
doskonalenie zawodowe w celu utrzymania 
odpowiedniego poziomu świadczonych 
przez nich usług.

zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego aktualizowali swoją 
wiedzę i umiejętności poprzez ustawiczne 
doskonalenie zawodowe w celu utrzymania 
odpowiedniego poziomu świadczonych 
przez nich usług. Zgodnie z ust. 8 państwo 
członkowskie ustala wymagane warunki w 
odniesieniu do wiedzy i umiejętności. 

Or. en

Poprawka 301
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni oraz członkowie personelu 
zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego aktualizowali swoją 
wiedzę i umiejętności poprzez ustawiczne 
doskonalenie zawodowe w celu utrzymania 
odpowiedniego poziomu świadczonych 
przez nich usług.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni oraz członkowie personelu 
zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego aktualizowali swoją 
wiedzę i umiejętności poprzez ustawiczne 
doskonalenie zawodowe oraz 
wystarczające i odpowiednie szkolenia w 
celu utrzymania odpowiedniego poziomu 
świadczonych przez nich usług.

Or. en

Poprawka 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni oraz członkowie personelu 

Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni oraz członkowie personelu 



AM\926837PL.doc 127/162 PE504.392v01-00

PL

zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego muszą cieszyć się 
nieposzlakowaną opinią. Warunkiem 
minimalnym jest fakt niebycia notowanym
w zapisach policyjnych lub innych 
odpowiednikach krajowych w związku z 
ciężkimi przestępstwami przeciwko mieniu 
lub innymi przestępstwami związanymi z 
działalnością finansową i nie powinny na 
nich ciążyć uprzednie orzeczenia o 
upadłości, o ile nie zostali oczyszczeni z 
zarzutów zgodnie z prawem krajowym.

zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego muszą cieszyć się 
nieposzlakowaną opinią. Jako warunek 
minimalny osoby bezpośrednio 
zaangażowane w marketing i sprzedaż 
produktów nie mogą być notowane w 
zapisach policyjnych lub innych 
odpowiednikach krajowych w związku z 
ciężkimi przestępstwami przeciwko mieniu 
lub innymi przestępstwami związanymi z 
działalnością finansową i nie powinny na 
nich ciążyć uprzednie orzeczenia o 
upadłości, o ile nie zostali oczyszczeni z 
zarzutów zgodnie z prawem krajowym.

Or. en

Poprawka 303
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni oraz członkowie personelu 
zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego muszą cieszyć się 
nieposzlakowaną opinią. Warunkiem 
minimalnym jest fakt niebycia notowanym 
w zapisach policyjnych lub innych 
odpowiednikach krajowych w związku z 
ciężkimi przestępstwami przeciwko mieniu 
lub innymi przestępstwami związanymi z 
działalnością finansową i nie powinny na 
nich ciążyć uprzednie orzeczenia o 
upadłości, o ile nie zostali oczyszczeni z 
zarzutów zgodnie z prawem krajowym.

Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni oraz członkowie personelu 
zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego muszą cieszyć się 
nieposzlakowaną opinią. Warunkiem 
minimalnym jest fakt niebycia notowanym 
w ib lub innych odpowiednikach 
krajowych w związku z ciężkimi 
przestępstwami przeciwko mieniu lub 
innymi przestępstwami związanymi z 
działalnością finansową i nie powinny na 
nich ciążyć uprzednie orzeczenia o 
upadłości, o ile nie zostali oczyszczeni z 
zarzutów zgodnie z prawem krajowym.

Or. en
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Poprawka 304
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni posiadają ubezpieczenie od 
odpowiedzialności zawodowej, obejmujące 
całe terytorium Unii lub jakąś inną, 
porównywalną gwarancję 
odpowiedzialności, wynikającej z 
zaniedbania zawodowego, opiewającą 
przynajmniej na 1 120 000 EUR w 
stosunku do każdego roszczenia oraz 1 680 
000 EUR rocznie w stosunku do 
wszystkich roszczeń łącznie , o ile takie 
ubezpieczenie lub porównywalna 
gwarancja nie zostały już przewidziane 
przez zakład ubezpieczeń, zakład 
reasekuracji lub inny zakład, w którego 
imieniu działa pośrednik ubezpieczeniowy 
lub reasekuracyjny lub w którego imieniu 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny jest upoważniony do 
działania, lub o ile taki zakład nie przyjął 
pełnej odpowiedzialności za działania 
pośrednika.

3. Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni posiadają ubezpieczenie od 
odpowiedzialności zawodowej, obejmujące 
całe terytorium Unii lub jakąś inną, 
porównywalną gwarancję 
odpowiedzialności, wynikającej z 
zaniedbania zawodowego, opiewającą 
przynajmniej na 1 000 000 EUR w 
stosunku do każdego roszczenia oraz 2 000 
000 EUR rocznie w stosunku do 
wszystkich roszczeń łącznie , o ile takie 
ubezpieczenie lub porównywalna 
gwarancja nie zostały już przewidziane 
przez zakład ubezpieczeń, zakład 
reasekuracji lub inny zakład, w którego 
imieniu działa pośrednik ubezpieczeniowy 
lub reasekuracyjny lub w którego imieniu 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny jest upoważniony do 
działania, lub o ile taki zakład nie przyjął 
pełnej odpowiedzialności za działania 
pośrednika.

Or. de

Poprawka 305
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni posiadają ubezpieczenie od 
odpowiedzialności zawodowej, obejmujące 
całe terytorium Unii lub jakąś inną, 
porównywalną gwarancję 

3. Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni posiadają ubezpieczenie od 
odpowiedzialności zawodowej, obejmujące 
całe terytorium Unii lub jakąś inną, 
porównywalną gwarancję 
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odpowiedzialności, wynikającej z 
zaniedbania zawodowego, opiewającą 
przynajmniej na 1.120.000 EUR w 
stosunku do każdego roszczenia 
oraz 1.680.000 EUR rocznie w stosunku 
do wszystkich roszczeń łącznie , o ile takie 
ubezpieczenie lub porównywalna 
gwarancja nie zostały już przewidziane 
przez zakład ubezpieczeń, zakład 
reasekuracji lub inny zakład, w którego 
imieniu działa pośrednik ubezpieczeniowy 
lub reasekuracyjny lub w którego imieniu 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny jest upoważniony do 
działania, lub o ile taki zakład nie przyjął 
pełnej odpowiedzialności za działania 
pośrednika.

odpowiedzialności, wynikającej z 
zaniedbania zawodowego, opiewającą 
przynajmniej na 1 000 000 EUR w 
stosunku do każdego roszczenia 
oraz 1 500 000 EUR rocznie w stosunku do 
wszystkich roszczeń łącznie , o ile takie 
ubezpieczenie lub porównywalna 
gwarancja nie zostały już przewidziane 
przez zakład ubezpieczeń, zakład 
reasekuracji lub inny zakład, w którego 
imieniu działa pośrednik ubezpieczeniowy 
lub reasekuracyjny lub w którego imieniu 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny jest upoważniony do 
działania, lub o ile taki zakład nie przyjął 
pełnej odpowiedzialności za działania 
pośrednika.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane zwiększenie ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej wydaje się nie 
mieć uzasadnienia. Obenca kwota jest wystarczająco wysoka, aby skutecznie chronić 
konsumentów.  Im wyższe ubezpieczenie, tym wyższe koszty polisy. Pośrednicy 
ubezpieczeniowi są jedyną grupą zawodową, która ma obowiązek posiadania tak wysokiego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności.

Poprawka 306
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNUiPPE dokonuje przeglądu kwot 
określonych w ust. 3 i 4 w celu 
uwzględnienia zmian w europejskim 
wskaźniku cen konsumpcyjnych, 
publikowanym przez Eurostat. Pierwsza 
kontrola następuje pięć lat po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy, a następne 
kontrole - co pięć lat od daty poprzedniej 
kontroli.

EUNUiPPE dokonuje przeglądu kwoty 
określonej w ust. 3 w celu uwzględnienia 
zmian europejskiego wskaźnika cen 
konsumpcyjnych, publikowanego przez 
Eurostat. Pierwsza kontrola następuje pięć 
lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy, a następne kontrole - co pięć 
lat od daty poprzedniej kontroli.
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Or. en

Poprawka 307
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNUiPPE opracowuje projekty 
standardów regulacyjnych 
dostosowujących kwotę bazową w euro, o 
której mowa w ust. 3 i 4, o procentową 
zmianę tego wskaźnika w okresie między 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy a 
datą pierwszego przeglądu lub między 
datą ostatniego przeglądu a datą nowego 
przeglądu, z zaokrągleniem w górę się do 
pełnej kwoty w euro.

skreślony

Or. en

Poprawka 308
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNUiPPE przedkłada te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
Komisji pięć lat po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy i przeprowadza 
kolejne przeglądy co pięć lat od daty 
poprzedniego przeglądu.

skreślony

Or. en

Poprawka 309
Ashley Fox
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 7 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
wykonawczych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1094/2010.

skreślony

Or. en

Poprawka 310
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) pojęcie właściwej wiedzy i umiejętności 
pośrednika, o których jest mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, na potrzeby 
świadczenia usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz jego 
klientów;
b) odpowiednie kryteria służące, w 
szczególności, określeniu poziomu 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
umiejętności wymaganych do 
prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;
c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, służące 
aktualizacji ich wiedzy i zdolności poprzez 
ustawiczne doskonalenie zawodowe w 
celu utrzymanie odpowiedniego poziomu 
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świadczonych usług.

Or. en

Poprawka 311
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) pojęcie właściwej wiedzy i umiejętności 
pośrednika, o których jest mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, na potrzeby 
świadczenia usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz jego 
klientów;
b) odpowiednie kryteria służące, w 
szczególności, określeniu poziomu 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
umiejętności wymaganych do 
prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;
c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, służące 
aktualizacji ich wiedzy i zdolności poprzez 
ustawiczne doskonalenie zawodowe w 
celu utrzymanie odpowiedniego poziomu 
świadczonych usług.

Or. en

Poprawka 312
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) pojęcie właściwej wiedzy i umiejętności 
pośrednika, o których jest mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, na potrzeby 
świadczenia usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz jego 
klientów;
b) odpowiednie kryteria służące, w 
szczególności, określeniu poziomu 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
umiejętności wymaganych do 
prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;
c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, służące 
aktualizacji ich wiedzy i zdolności poprzez 
ustawiczne doskonalenie zawodowe w 
celu utrzymanie odpowiedniego poziomu 
świadczonych usług.

Or. en

Poprawka 313
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) pojęcie właściwej wiedzy i umiejętności 
pośrednika, o których jest mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, na potrzeby 
świadczenia usługi pośrednictwa 
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ubezpieczeniowego na rzecz jego 
klientów;
b) odpowiednie kryteria służące, w 
szczególności, określeniu poziomu 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
umiejętności wymaganych do 
prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;
c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, służące 
aktualizacji ich wiedzy i zdolności poprzez 
ustawiczne doskonalenie zawodowe w 
celu utrzymanie odpowiedniego poziomu 
świadczonych usług.

Or. en

Poprawka 314
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

8. Państwa członkowskie określają:

Or. en

Poprawka 315
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 

8. EUNUiPPE opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów, które 
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akty delegowane określają: określają:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ustanowienie skutecznych minimalnych standardów oceny pośredników 
ubezpieczeniowych. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ państwa członkowskie nie będą 
chciały uznać standardów transgranicznych, które są zbyt niskie. Zatem jedynymi 
odpowiednimi standardami dotyczącymi kwalifikacji będzie promowanie działalności 
transgranicznej, a tym samym jednolitego rynku. EUNUiPPE jest instytucją, która może 
skuteczniej rozwiązać takie kwestie techniczne.

Poprawka 316
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

8. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych. 
Te regulacyjne standardy techniczne 
określają:

Or. en

Poprawka 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pojęcie właściwej wiedzy i umiejętności 
pośrednika, o których jest mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, na potrzeby 
świadczenia usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz jego klientów;

a) pojęcie właściwej wiedzy i umiejętności 
pośrednika i członków personelu zakładów 
ubezpieczeń, o których jest mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, na potrzeby 
świadczenia usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz jego klientów;

Or. en
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Poprawka 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, służące aktualizacji 
ich wiedzy i zdolności poprzez ustawiczne 
doskonalenie zawodowe w celu utrzymanie 
odpowiedniego poziomu świadczonych 
usług.

c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
członków personelu zakładów 
ubezpieczeń, służące aktualizacji ich 
wiedzy i zdolności poprzez ustawiczne 
doskonalenie zawodowe w celu utrzymanie 
odpowiedniego poziomu świadczonych 
usług.

Or. en

Poprawka 319
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) pojęcie nieposzlakowanej opinii do 
celów ust. 2

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na skomplikowany charakter większości produktów ubezpieczeniowych oraz 
potencjalnie poważne konsekwencje złej porady, kluczowe znaczenie dla promowania 
skuteczności rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego ma skuteczna definicja 
nieposzlakowanej opinii.

Poprawka 320
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNUiPPE przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [...]*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z art. 10-14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.
____________
* Dz.U.: wstawić datę: 18 miesięcy od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 321
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie, które zgłasza 
zamiar stosowania i stosuje – obok 
przepisów określonych w niniejszej 
dyrektywie – dodatkowe przepisy 
regulujące pośrednictwo ubezpieczeniowe 
oraz sprzedaż produktów 
ubezpieczeniowych, zapewnia 
współmierność obciążeń 
administracyjnych wynikających z tych 
przepisów do celu, jakim jest ochrona 
konsumentów. To państwo członkowskie 
nieprzerwanie monitoruje te przepisy, aby 
dopilnować, by pozostawały one 
współmierne do tego celu.

2. Dyrektywa nie uniemożliwia państwom 
członkowskich utrzymania w mocy lub 
przyjęcia surowszych przepisów. Państwo 
członkowskie, które zgłasza zamiar 
stosowania i stosuje – obok przepisów 
określonych w niniejszej dyrektywie –
dodatkowe przepisy regulujące 
pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, 
zapewnia ich zgodność z prawodawstwem 
Unii.  To państwo członkowskie 
nieprzerwanie monitoruje te przepisy, aby 
dopilnować, by pozostawały one 
współmierne do tego celu.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgadzamy się z zasadą, że państwa członkowskie mogą stosować dodatkowe przepisy, oprócz 
przepisów niniejszej dyrektywy. Takie bardziej restrykcyjne przepisy muszą być zgodne z 
prawodawstwem unijnym.  Jednak nie uważamy, by konieczne było ponowne stanowienie w 
niniejszej dyrektywie prawa Unii, ponieważ może to prowadzić do braku spójności i 
nieporozumień.

Poprawka 322
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy określone w ust. 1 są organami 
publicznymi lub instytucjami uznanymi 
przez prawo krajowe lub władze publiczne, 
wyraźnie upoważnionymi do tego celu 
przez prawo krajowe. Nie są zakładami 
ubezpieczeń lub reasekuracji.

2. Organy określone w ust. 1 są organami 
publicznymi lub instytucjami uznanymi 
przez prawo krajowe lub władze publiczne, 
wyraźnie upoważnionymi do tego celu 
przez prawo krajowe. Nie są zakładami 
ubezpieczeń lub reasekuracji, ani 
stowarzyszeniami, których członkami 
pośrednio lub bezpośrednio są zakłady 
ubezpieczeń lub reasekuracji bądź 
pośrednicy ubezpieczeniowi lub 
reasekuracyjni.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest niedopuszczenie do konfliktu interesów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a organami ich nadzorującymi, a tym samym zwiększa ona jakość usługi i 
skuteczność rynkową. Niniejszą poprawkę oparto na wniosku złożonym przez Europejską 
Organizację Konsumentów.

Poprawka 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Kompetencje te zawierają, co 
najmniej prawo do:
a) dostępu do wszelkiego rodzaju 
dokumentów, w dowolnej formie , które są 
istotne z punktu widzenia wykonywania 
zadań z zakresu nadzoru,  a także prawo 
do otrzymywania ich duplikatów;
b) domagania się informacji od wszelkich 
osób oraz, w miarę potrzeb, wezwania tych 
osób i przesłuchania ich w celu uzyskania 
informacji;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu, w 
tym tajnych kontroli ;

Or. en

Poprawka 324
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Uprawnienia określone w ust. 3 są 
wykonywane zgodnie z prawem krajowym 
i obejmują przynajmniej prawa do:
a) dostępu do wszelkiego rodzaju 
dokumentów, w dowolnej formie , które są 
istotne z punktu widzenia wykonywania 
zadań z zakresu nadzoru,  a także prawo 
do otrzymywania ich duplikatów; 
domagania się informacji od wszelkich 
osób oraz, w miarę potrzeb, wezwania tych 
osób i przesłuchania ich w celu uzyskania 
informacji;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu;
d) anonimowego dokonywania zakupów 
testowych;
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e) zgłaszania wniosku o wydanie 
czasowego zakazu prowadzenia 
działalności zawodowej;
f) zobowiązania zakładów 
ubezpieczeniowych do dostarczenia 
informacji;
g) przekazywania spraw do organów 
ścigania;
h) umożliwiania audytorom lub biegłym 
przeprowadzania rewizji lub dochodzeń;

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokładniej przedstawić uprawnienia właściwych organów, aby zapewnić właściwym 
organom we wszystkich państwach członkowskich uprawnienia niezbędne do wykonywania 
obowiązków na nich spoczywających na mocy tej dyrektywy IMD, które obejmują nadzór 
zgodności z regułami prowadzenia działalności. Niniejszą poprawkę oparto na wniosku 
złożonym przez Europejską Organizację Konsumentów.

Poprawka 325
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 b. Właściwe organy prowadzą stronę 
internetową służącą porównaniu 
produktów ubezpieczeniowych. Takie 
strony internetowe dostarczają informacji 
na temat podstawowej charakterystyki 
produktów ubezpieczeniowych i 
wszystkich kosztów zawarcia umowy. 
EUNUiPPE opracowuje projekt 
wykonawczych standardów technicznych 
dotyczących standardów ujawniania 
charakterystyki produktów 
ubezpieczeniowych, kosztów zawarcia 
umowy i porównania produktów 
przeznaczonych na ww. stronę 
internetową. Strona internetowa jest 
finansowana niezależnie z opłat 



AM\926837PL.doc 141/162 PE504.392v01-00

PL

pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń lub firm 
powiązanych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu utworzenie finansowo niezależnej strony internetowej mającej służyć 
jako platforma informacji i porównań produktów ubezpieczeniowych, aby promować 
przejrzystość. Niniejszą poprawkę oparto na wniosku złożonym przez Europejską Organizację 
Konsumentów.

Poprawka 326
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanawianie właściwych, 
skutecznych, bezstronnych i niezależnych 
procedur reklamacyjnych i 
odszkodowawczych w celu pozasądowego
rozstrzygania sporów między 
pośrednikami ubezpieczeniowymi a 
klientami oraz między zakładami 
ubezpieczeń a klientami , gdzie stosowne, 
wykorzystując istniejące instytucje. 
Państwa członkowskie zapewniają 
ponadto uczestnictwo wszystkich zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w procedurach 
pozasądowego rozstrzygania sporów, w 
sytuacji gdy spełnione są następujące 
warunki:

skreślony

a) procedura prowadzi do wydania 
decyzji, które nie są wiążące;
b) [bieg] terminu do wniesienia sporu do 
sądu ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury alternatywnego rozstrzygania 
sporów;
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c) bieg terminu przedawnienia roszczenia 
ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury;
d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami;
e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury, oraz;
f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych. 

Or. en

Poprawka 327
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanawianie właściwych, 
skutecznych, bezstronnych i niezależnych 
procedur reklamacyjnych i 
odszkodowawczych w celu pozasądowego 
rozstrzygania sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a klientami oraz 
między zakładami ubezpieczeń a 
klientami , gdzie stosowne, wykorzystując 
istniejące instytucje. Państwa
członkowskie zapewniają ponadto 
uczestnictwo wszystkich zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w procedurach 
pozasądowego rozstrzygania sporów, w 
sytuacji gdy spełnione są następujące 
warunki:

1. Zgodnie z dyrektywą w sprawie 
alternatywnego rozstrzygania sporów (nr 
XXX) i rozporządzeniem w sprawie 
internetowego rozstrzygania sporów (nr 
XXX) państwa członkowskie zapewniają 
ustanawianie właściwych, 
skutecznych, bezstronnych i niezależnych 
procedur reklamacyjnych i 
odszkodowawczych w celu pozasądowego 
rozstrzygania sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a klientami oraz 
między zakładami ubezpieczeń a 
klientami , gdzie stosowne, wykorzystując 
istniejące instytucje. Państwa 
członkowskie zapewniają ponadto 
uczestnictwo wszystkich zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w procedurach 
pozasądowego rozstrzygania sporów, w 
sytuacji gdy spełnione są następujące 
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warunki:

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku alternatywnego rozstrzygania sporów, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich zmieniająca 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE powinna być wiążąca również w 
odniesieniu do niniejszej dyrektywy.

Poprawka 328
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanawianie właściwych, skutecznych, 
bezstronnych i niezależnych procedur 
reklamacyjnych i odszkodowawczych w 
celu pozasądowego rozstrzygania sporów 
między pośrednikami ubezpieczeniowymi 
a klientami oraz między zakładami 
ubezpieczeń a klientami, gdzie stosowne, 
wykorzystując istniejące instytucje.
Państwa członkowskie zapewniają ponadto 
uczestnictwo wszystkich zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w procedurach 
pozasądowego rozstrzygania sporów, w 
sytuacji gdy spełnione są następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanawianie właściwych, skutecznych, 
bezstronnych i niezależnych procedur 
reklamacyjnych i odszkodowawczych w 
celu pozasądowego rozstrzygania sporów 
między pośrednikami ubezpieczeniowymi 
a klientami oraz między zakładami 
ubezpieczeń a klientami, gdzie stosowne, 
wykorzystując istniejące instytucje.
Państwa członkowskie zapewniają ponadto 
mozliwość uczestnictwa zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w procedurach 
pozasądowego rozstrzygania sporów przy 
spełnieniu następujących warunków:

Or. pl

Uzasadnienie

Zobowiązanie zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych do uczestnictwa w 
pozasądowych procedurach rozstrzygania sporów narusza swobodę prowadzenia działalności 
gospodarczej. Sądownictwo polubowne, w swym podstawowym założeniu, powinno być 
dobrowolne i uzależnione od zgody obu stron.
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Poprawka 329
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedura prowadzi do wydania 
decyzji, które nie są wiążące;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W Wielkiej Brytanii, Danii i Norwegii (EOG )decyzje są wiążące dla sektora, ale nie dla 
konsumenta, a wniosek w lit. a) spowoduje ograniczenie ustanowionych praw konsumenta w 
tych krajach.

Poprawka 330
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedura prowadzi do wydania decyzji, 
które nie są wiążące;

a) procedura prowadzi do wydania decyzji, 
które na wyraźne żądanie mogą być
wiążące dla pośrednika i/lub zakładu 
ubezpieczeń i klienta;

Or. en

Uzasadnienie

Zaletą alternatywnego rozstrzygania sporów jest dostarczenie pośrednikowi i klientowi 
detalicznemu oszczędzającego czas i koszty systemu rozstrzygania sporów, który dodatkowo 
odciąża sądy. Zatem decyzja powinna należeć do uczestników.

Poprawka 331
Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedura prowadzi do wydania decyzji, 
które nie są wiążące;

a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
które są wiążące dla zakładu lub 
pośrednika ubezpieczeniowego;

Or. en

Poprawka 332
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) [bieg] terminu do wniesienia sporu do 
sądu ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury alternatywnego rozstrzygania
sporów;

skreślona

Or. en

Poprawka 333
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) bieg terminu przedawnienia roszczenia 
ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury;

skreślona

Or. en

Poprawka 334
Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami;

skreślona

Or. en

Poprawka 335
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury, oraz;

skreślona

Or. en

Poprawka 336
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych. 

skreślona

Or. en
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Poprawka 337
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanawianie właściwych, skutecznych, 
bezstronnych i niezależnych procedur 
reklamacyjnych i odszkodowawczych 
w celu pozasądowego rozstrzygania 
sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a klientami oraz 
między zakładami ubezpieczeń 
a klientami, wykorzystując w stosownych 
przypadkach istniejące instytucje. Musi
być to zgodne z obowiązującym 
prawodawstem UE dotyczącym 
alternatywnego rozstrzygania sporów.
W przypadku gdy klient wszczyna 
ustanowioną na mocy prawa krajowego 
procedurę alternatywnego rozstrzygania 
sporów przeciwko pośrednikowi 
ubezpieczeniowemu lub zakładowi 
ubezpieczeń w związku ze sporem 
dotyczącym praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń jest zobowiązany do udziału 
w tej procedurze.
Do celów stosowania niniejszej dyrektywy 
właściwe organy współpracują ze sobą 
nawzajem oraz z organami 
odpowiedzialnymi za pozasądowe 
procedury reklamacyjne i 
odszkodowawcze, o których mowa 
powyżej, w zakresie dopuszczonym przez 
obowiązujące dyrektywy i rozporządzenia 
UE.

Or. en
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Poprawka 338
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby pośrednicy ubezpieczeniowi mający 
siedziby na ich terytoriach informowali 
konsumentów o nazwie, adresie i adresie 
strony internetowej podmiotów 
alternatywnego rozstrzygania sporów, 
które są dla nich właściwe i które są 
właściwe dla rozstrzygania ewentualnych 
sporów między nimi a konsumentami. 
Pośrednicy ubezpieczeniowi w Unii 
zajmujący się sprzedażą online oraz 
sprzedażą transgraniczną online podają 
konsumentom w odpowiednim przypadku 
informacje o platformie ODR oraz swój 
adres poczty elektronicznej. Informacja ta 
musi być łatwo, bezpośrednio, widocznie i 
stale dostępna na stronie internetowej 
pośredników ubezpieczniowych oraz, jeśli 
oferta jest składana za pomocą 
wiadomości wysyłanej pocztą 
elektroniczną lub innej wiadomości 
tekstowej przekazywanej środkami 
elektronicznymi – w tej wiadomości. 
Informacja ta musi zawierać link do 
strony startowej platformy ODR. 
Pośrednicy ubezpieczeniowi informują 
również konsumentów o platformie ODR, 
jeśli konsument składa reklamację do 
pośrednika ubezpieczeniowego lub do 
rzecznika praw konsumenta w danej 
firmie. 

Or. en

Poprawka 339
Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
W przypadku gdy klient wszczyna 
ustanowioną na mocy prawa krajowego 
procedurę alternatywnego rozstrzygania 
sporów przeciwko pośrednikowi 
ubezpieczeniowemu lub zakładowi 
ubezpieczeń w związku ze sporem 
dotyczącym praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń jest zobowiązany do udziału 
w tej procedurze. 
Do celów stosowania niniejszej dyrektywy 
właściwe organy współpracują ze sobą 
nawzajem oraz z organami 
odpowiedzialnymi za pozasądowe 
procedury reklamacyjne i 
odszkodowawcze, o których mowa 
powyżej, w zakresie dopuszczonym przez 
obowiązujące dyrektywy i rozporządzenia 
UE. 

Or. en

Poprawka 340
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zapewniają, że 
zakłady ubezpieczeń  i reasekuracji oraz 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni  korzystają z usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego i 
reasekuracyjnego, świadczonych wyłącznie 
przez zarejestrowanych pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych   

Państwa członkowskie zapewniają, że 
zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni korzystają z usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego i 
reasekuracyjnego, świadczonych wyłącznie 
przez zarejestrowanych pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych lub 
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lub  osoby określone w art. 1 ust. 2  , lub 
osoby, które dopełniły procedury 
zgłoszenia działalności, o której mowa w 
art. 4 .

osoby określone w art. 1 ust. 2.

Chodzi tu o usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, 
świadczone w odniesieniu do ryzyk i 
zobowiązań umiejscowionych w obrębie 
Unii.

Or. de

(art. 1 ust. 3)

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu. Pośrednicy ubezpieczeniowi muszą mieć możliwość podejmowania 
współpracy międzynarodowej, aby móc pozyskiwać klientów prowadzących działalność na 
skalę międzynarodową.

Poprawka 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zapewniają, że 
zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni korzystają z usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego i 
reasekuracyjnego, świadczonych wyłącznie 
przez zarejestrowanych pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych lub
osoby określone w art. 1 ust. 2 , lub osoby, 
które dopełniły procedury zgłoszenia 
działalności, o której mowa w art. 4 .

Państwa członkowskie zapewniają, że 
zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni korzystają z usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego i 
reasekuracyjnego, świadczonych wyłącznie 
przez zarejestrowanych pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
i/lub osoby określone w art. 1 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 4 został skreślony, w związku z czym niniejsza poprawka jest konieczna do zachowania 
spójności tekstu.
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Poprawka 342
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zapewniają, że 
zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni korzystają z usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego i 
reasekuracyjnego, świadczonych wyłącznie 
przez zarejestrowanych pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych lub 
osoby określone w art. 1 ust. 2 , lub osoby, 
które dopełniły procedury zgłoszenia 
działalności, o której mowa w art. 4 .

Państwa członkowskie zapewniają, że 
zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni korzystają z usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego i 
reasekuracyjnego, świadczonych wyłącznie 
przez zarejestrowanych pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych lub 
osoby określone w art. 1 ust. 2.

Or. en

Poprawka 343
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zapewniają, że 
zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni korzystają z usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego i 
reasekuracyjnego, świadczonych wyłącznie 
przez zarejestrowanych pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych lub 
osoby określone w art. 1 ust. 2 , lub osoby, 
które dopełniły procedury zgłoszenia 
działalności, o której mowa w art. 4 .

Państwa członkowskie zapewniają, że 
korzystając z usług pośredników 
ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych 
z siedzibą w UE, zakłady ubezpieczeń i 
reasekuracji oraz pośrednicy 
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni 
korzystają z usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, 
świadczonych wyłącznie przez 
zarejestrowanych pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych lub 
osoby określone w art. 1 ust. 2 , lub osoby, 
które dopełniły procedury zgłoszenia 
działalności, o której mowa w art. 4.



PE504.392v01-00 152/162 AM\926837PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić tekst Komisji, aby nie wykluczać międzynarodowej działalności europejskich 
pośredników.

Poprawka 344
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowa w ramach transakcji 
zawieranych z klientami lub na ich rzecz, 
postępował uczciwie, rzetelnie i 
profesjonalnie zgodnie z najlepszym
interesem klientów.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowa w ramach transakcji 
zawieranych z klientami lub na ich rzecz, 
postępował uczciwie, rzetelnie i 
profesjonalnie zgodnie z interesem 
klientów.

Or. en

Poprawka 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowa w ramach transakcji 
zawieranych z klientami lub na ich rzecz, 
postępował uczciwie, rzetelnie i 
profesjonalnie zgodnie z najlepszym 
interesem klientów.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. de
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Poprawka 346
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowa w ramach transakcji 
zawieranych z klientami lub na ich rzecz, 
postępował uczciwie, rzetelnie i 
profesjonalnie zgodnie z najlepszym 
interesem klientów.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowa w ramach transakcji 
zawieranych z klientami lub na ich rzecz, 
zawsze postępował uczciwie, rzetelnie i 
profesjonalnie zgodnie z najlepszym 
interesem klientów.

Or. en

Poprawka 347
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. W 
tych aktach delegowanych określa się 
wymogi wymienione w ust.1.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane akty delegowane pozwalają określić reguły prowadzenia działalnościob 
owiązujące pośredników ubezpieczeniowych, co zwiększa skutecznośc regulacyjną.

Poprawka 348
Sven Giegold
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by gdy zakłady ubezpieczeń tworzą 
produkty ubezpieczeniowe i 
ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne 
na sprzedaż klientom profesjonalnym lub 
detalicznym, produkty te były 
zaprojektowane w taki sposób, aby 
zaspokoić potrzeby określonego rynku 
docelowego w obrębie określonej kategorii 
konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu promowanie odpowiednich produktów oraz ujednolica dyrektywę 
MIFID II z IMD II.

Poprawka 349
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 c. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by zakłady ubezpieczeń podejmowały 
właściwe kroki w celu zapewnienia 
sprzedaży i dystrybucji każdego produktu 
ubezpieczeniowego wśród klientów 
należących do tej grupy docelowej oraz w 
celu zadbania o to, by cele sprzedaży i 
wewnętrzne systemy nagród lub zachęty 
nie motywowały sprzedaży i dystrybucji 
produktu ubezpieczeniowego poza grupą 
docelową.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu promowanie odpowiednich produktów ubezpieczeniowych oraz 
ujednolica dyrektywę IMD II with MiFID.

Poprawka 350
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 d. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne tworzące 
ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne 
przeznaczone na sprzedaż klientom 
profesjonalnym lub detalicznm, 
dostarczały wszelkim pośrednikom stron 
trzecich informacje na temat 
planowanego rynku docelowego dla 
danego produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest ujednolicenie dyrektywy IMD II z MiFIID II.

Poprawka 351
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 e. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by sposób, w jaki zakład ubezpieczeń 
wynagradza personel, wybranych 
przedstawicieli oraz innych pośredników, 
nie był sprzeczny z jego zobowiązaniem do 
działania w najlepszym interesie klientów. 
Państwa członkowskie dopilnowują 
również, by gdy personel doradza 



PE504.392v01-00 156/162 AM\926837PL.doc

PL

klientom detalicznym na temat produktów 
ubezpieczeniowych i ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych bądź je im 
sprzedaje, struktura wynagrodzenia tego 
personelu nie wpływała negatywnie na ich 
zdolność wydawania obiektywnych 
rekomendacji,

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest ujednolicenie dyrektywy IMD II z MiFIID II.

Poprawka 352
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie informacje, w tym materiały 
marketingowe, kierowane przez pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakład ubezpieczeń 
do klientów lub potencjalnych klientów 
muszą być rzetelne, jasne i nie mogą 
wprowadzać w błąd. Materiały 
marketingowe muszą być w jednoznaczny 
sposób oznaczone jako takie.

2. Wszelkie informacje, w tym materiały 
marketingowe, kierowane przez pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakład ubezpieczeń 
do klientów lub potencjalnych klientów 
muszą być rzetelne, jasne i nie mogą 
wprowadzać w błąd. Materiały 
marketingowe zawsze muszą być w 
jednoznaczny sposób oznaczone jako takie.

Or. en

Poprawka 353
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by zakłady ubezpieczeń ujawniały 
informacje na temat zakończonych 
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powodzeniem roszczeń klientów. Zatem 
zakłady ubezpieczeń ujawniaja dla 
każdego rodzaju polisy następujace 
informacje: 1) jak dużo roszczeń 
zakończyło się wypłatą odszkodowania, 2) 
średnia wypłata na umowę i 3) średni czas 
między złożeniem reklamacji a wypłatą. 
Pośrednicy ubezpieczeniowi dostarczają 
klientowi tych informacji przezd 
zawarciem jakiejkolwiek umowy 
ubezpieczenia. EUNUiPPE opracowuje 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych dotyczących oceny i 
ujawniania roszczeń klientów, o których 
mowa w niniejszym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Jedną z częstych skarg ubezpieczających jest to, że gdy wystepują oni z roszczeniem, okazuje 
się, że ich polisa nie jest tak szeroka jak sądzili, a wypłata będzie dużo niższa niż myśleli lub 
będą musieli czekać na wypłatę dużo dłużej niż się spodziewali. W Wielkiej Brytanii ostatni 
skandal związany z systemem ochrony wypłat dotyczył polis sprzedawanych często bez zgody 
klienta, a w przypadku roszczeń klient dowiadywał się, że nie kwalifikuje się do wypłaty. 
Dlatego tez należy ujawniac informacje dotyczące prawdopodobieństwa zakończenia 
roszczenia powodzeniem.

Poprawka 354
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 b. Pośrednicy ujawniają za pomocą 
krótkich standardowych komunikatów 
informację, że przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia sprawdzili, czy konsument 
kupił już produkt odpowiadający potrzebie 
określonej przez pośrednika.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu rozwiązanie problemu nadmiernego ubezpieczenia. Niniejszą poprawkę 
oparto na propozycji profesora Schwintowskiego (Uniwersytet Humboldta w Berlinie).

Poprawka 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ujawnianie klientom przez pośrednika 
ubezpieczeniowego, w tym przez 
pośredników zależnych, przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia, następujących 
informacji:

a) ujawnianie klientom przez pośrednika 
ubezpieczeniowego, w tym przez 
pośredników zależnych, przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia, lub w przypadku 
istotnej zmiany danych dotyczących 
pośrednika po zawarciu jakiejkowlwiek 
umowy ubezpieczenia, następujących 
informacji:

Or. en

Uzasadnienie

na;leży rozróżnić dwa przypadki: mogą zajść zmiany w danych dotyczących pośrednika oraz 
w szczegółach umowy ubezpieczenia. Pośrednik ubezpieczeniowy powinien również 
poinformować klienta o ewentualnych zmianach w danych dotyczących pośrednika. 

Poprawka 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) informacji o tym, czy świadczy on 
jakiegokolwiek rodzaju doradztwo 
związane ze sprzedawanymi produktami 
ubezpieczeniowymi;

(ii) informacji o tym, czy oferuje lub
świadczy on jakiegokolwiek rodzaju 
doradztwo związane ze sprzedawanymi 
produktami ubezpieczeniowymi oraz o 
charakterze takiego doradztwa;
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Or. en

Poprawka 357
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) informacji o tym, czy świadczy on 
jakiegokolwiek rodzaju doradztwo 
związane ze sprzedawanymi produktami 
ubezpieczeniowymi;

(ii) ob bzw. informacji o tym, czy świadczy 
on doradztwo związane ze sprzedawanymi 
produktami ubezpieczeniowymi i jakiego 
jest ono rodzaju;

Or. de

Poprawka 358
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) informacji o tym, czy świadczy on 
jakiegokolwiek rodzaju doradztwo 
związane ze sprzedawanymi produktami 
ubezpieczeniowymi;

(ii) informacji o tym, że świadczy on 
jakiegokolwiek rodzaju doradztwo 
związane ze sprzedawanymi produktami 
ubezpieczeniowymi;

Or. fr

Poprawka 359
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) informacji na temat tego, czy pośrednik 
reprezentuje klienta, czy też działa na rzecz 

(v) informacji na temat tego, czy w ramach 
prowadzonej działalności w zakresie 
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i w imieniu zakładu ubezpieczeń; pośrednictwa ubezpieczeniowego
pośrednik reprezentuje klienta, czy też 
działa na rzecz i w imieniu zakładu 
ubezpieczeń;

Or. de

Poprawka 360
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (v a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v a) informacji o tym, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
płacą wynagrodzenie personelowi lub 
pracownikom kontraktowym, czy 
wybierają przedstawicieli lub innych 
pośredników ubezpieczeniowych i czy nie 
zagraża to wypełnianiu obowiązku 
działania w najlepszym interesie klienta.

Or. en

Poprawka 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ujawnianie klientom przez zakład 
ubezpieczeniowy, przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia, następujących informacji:

skreślona

(i) swoich danych identyfikacyjnych i 
adresu oraz faktu bycia zakładem 
ubezpieczeń;
(ii) informacji o tym, czy świadczy on 
jakiegokolwiek rodzaju doradztwo 
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związane ze sprzedawanymi produktami 
ubezpieczeniowymi;
(iii) procedur określonych w art. 12, 
umożliwiających klientom i innym 
zainteresowanym stronom składanie skarg 
dotyczących zakładów ubezpieczeń i 
pozasądowych procedur 
odszkodowawczych i reklamacyjnych 
określonych w art. 13.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 183 i 185 dyrektywy „Wypłacalność II” wymagają od zakładów ubezpieczeń ujawniania 
klientom tych samych informacji.

Poprawka 362
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Pośrednicy ujawniają za pomocą 
krótkiego standardowego komunikatu 
informacje o tym, czy używają programu 
komputerowego do porównywania 
dostępnych produktów ubezpieczeniowych 
oraz ich cech charakterystycznych, 
składek i związanych z nimi kosztów. 
Jeżeli pośrednik używa programu 
komputerowego do oceny i porównań, 
powinno to również zostać ujawnione za 
pomocą krótkiego standardowego 
komunikatu.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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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.

Poprawka 363
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) informacji o tym, czy świadczy on 
jakiegokolwiek rodzaju doradztwo 
związane ze sprzedawanymi produktami 
ubezpieczeniowymi;

(ii) informacji o tym, czy świadczy on 
doradztwo związane ze sprzedawanymi 
produktami ubezpieczeniowymi i jakiego 
jest ono rodzaju;

Or. de

Poprawka 364
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) informacji o tym, czy świadczy on 
jakiegokolwiek rodzaju doradztwo 
związane ze sprzedawanymi produktami 
ubezpieczeniowymi;

(ii) informacji o tym, że świadczy on 
jakiegokolwiek rodzaju doradztwo 
związane ze sprzedawanymi produktami 
ubezpieczeniowymi;

Or. fr


