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Predlog spremembe 110
Olle Schmidt

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju zakonodajne resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 5. julija 
2011 o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi 
Direktive 97/9/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta o odškodninskih shemah za 
vlagatelje (COM(2010)0371 – C7-
0174/2010 – 2010/0199(COD)) – poročilo 
Schmidt),

Or. en

Predlog spremembe 111
Olle Schmidt

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanja 4 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 
16. februarja 2012 o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
sistemih zajamčenih vlog (prenovitev)1,
_______________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0049

Or. en

Predlog spremembe 112
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker je glavni cilj in predmet tega 
predloga poenotenje nacionalnih določb v 
zvezi z navedenimi področji, bi morala biti 
podlaga tega predloga člena 53(1) 
in 62 PDEU. Oblika direktive je primerna, 
da se po potrebi omogoči prilagoditev 
izvedbenih določb na področjih, ki jih ureja 
ta direktiva, posebnostim trgov in pravnih 
sistemov držav članic. Cilj te direktive bi 
morala biti tudi uskladitev nacionalnih 
pravil o dostopu do dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, vključno s poklicnim 
vodenjem zahtevkov ter cenitvijo in
likvidacijo škode, in zato Direktiva temelji 
na členu 53(1) Pogodbe. Poleg tega ta 
direktiva, ker gre za sektor, ki ponuja 
storitve po celotni Uniji, temelji tudi na 
členu 62 Pogodbe.

(2) Ker je glavni cilj in predmet tega 
predloga poenotenje nacionalnih določb v 
zvezi z navedenimi področji, bi morala biti 
podlaga tega predloga člena 53(1) 
in 62 PDEU. Oblika direktive je primerna, 
da se po potrebi omogoči prilagoditev 
izvedbenih določb na področjih, ki jih ureja 
ta direktiva, posebnostim trgov in pravnih 
sistemov držav članic. Cilj te direktive bi 
morala biti tudi uskladitev nacionalnih 
pravil o dostopu do dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, in zato Direktiva temelji na 
členu 53(1) Pogodbe. Poleg tega ta 
direktiva, ker gre za sektor, ki ponuja 
storitve po celotni Uniji, temelji tudi na 
členu 62 Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi že imajo regulativni nadzor nad to dejavnostjo tam, kjer se izvaja v imenu 
zavarovatelja. Ni potrebe po ločenem pravnem urejanju takih družb. Ni dokazov, da bi stroške 
zajetja teh družb v področje uporabe (stroški, ki se bodo na koncu prenesli na potrošnika) 
odtehtale koristi z vidika varstva potrošnikov.

Predlog spremembe 113
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Različne kategorije oseb ali institucij, 
kot so zastopniki, posredniki in „bančno-
pozavarovalni“ operaterji, zavarovalnice, 
turistične agencije in podjetja za najem 
vozil, lahko prodajajo zavarovalniške 
produkte. Zaradi enake obravnave 

(4) Različne kategorije oseb ali institucij, 
kot so zastopniki, posredniki in „bančno-
pozavarovalni“ operaterji, lahko prodajajo 
zavarovalniške produkte. Zaradi enake 
obravnave operaterjev in varstva strank 
mora ta direktiva zajeti vse te osebe ali 
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operaterjev in varstva strank mora ta 
direktiva zajeti vse te osebe ali institucije.

institucije.

Or. en

Predlog spremembe 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Različne kategorije oseb ali institucij, 
kot so zastopniki, posredniki in „bančno-
pozavarovalni“ operaterji, zavarovalnice, 
turistične agencije in podjetja za najem 
vozil, lahko prodajajo zavarovalniške 
produkte. Zaradi enake obravnave
operaterjev in varstva strank mora ta 
direktiva zajeti vse te osebe ali institucije.

(4) Različne kategorije oseb ali institucij, 
kot so zastopniki, posredniki in „bančno-
pozavarovalni“ operaterji, zavarovalnice, 
turistične agencije in podjetja za najem 
vozil, lahko prodajajo zavarovalniške 
produkte. Da bi zagotovili enako 
obravnavo zavarovalnih operaterjev in
dosledno raven varstva strank, mora ta 
direktiva zajeti vse te osebe ali institucije.

Or. en

Predlog spremembe 115
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Da se zagotovi enaka raven zaščite 
ter za potrošnika enake koristi od 
primerljivih standardov, mora ta direktiva 
zagotavljati enake konkurenčne pogoje za 
vse posrednike, ne glede na to, ali so 
povezani z zavarovalnico. Za stranke je 
koristno, če posredovanje zavarovalnih 
produktov poteka prek različnih prodajnih 
poti in posrednikov z različnimi oblikami 
sodelovanja z zavarovalnicami, pod 
pogojem, da uporabljajo ista pravila o 
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varstvu potrošnikov. Pomembno je, da 
države članice pri izvajanju te direktive 
upoštevajo te vidike.

Or. en

Predlog spremembe 116
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Uporaba Direktive 2002/92/EC je 
pokazala, da je za številne določbe 
potrebna nadaljnja opredelitev z namenom 
olajšanja izvajanja zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja ter da je 
zaradi varstva potrošnikov potrebna 
razširitev področja uporabe zadevne
direktive na vse prodaje zavarovalnih 
produktov, ki jih opravijo bodisi 
zavarovalni posredniki bodisi 
zavarovalnice. Kar zadeva njihove 
postopke v zvezi s prodajo, poprodajo in 
zahtevki, bi morale biti zavarovalnice, ki 
neposredno prodajajo zavarovalne 
produkte, vključene v področje uporabe 
nove direktive na podobni podlagi kot 
zavarovalni zastopniki in zavarovalni 
posredniki.

(5) Uporaba Direktive 2002/92/EC je 
pokazala, da je za številne določbe 
potrebna nadaljnja opredelitev z namenom 
olajšanja izvajanja zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja ter da je 
zaradi varstva potrošnikov potrebna 
razširitev področja uporabe zadevne 
direktive na vse prodaje zavarovalnih 
produktov, ki jih opravijo bodisi 
zavarovalni posredniki bodisi 
zavarovalnice. Kar zadeva njihove 
postopke v zvezi s prodajo, bi morale biti 
zavarovalnice, ki neposredno prodajajo 
zavarovalne produkte, vključene v 
področje uporabe nove direktive na 
podobni podlagi kot zavarovalni zastopniki 
in zavarovalni posredniki.

Or. en

Predlog spremembe 117
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da se zagotovi enaka raven varstva (6) Za evropske vlagatelje so med 



PE504.392v01-00 6/143 AM\926837SL.doc

SL

potrošnikov ne glede na to, kje kupijo 
zavarovalni produkt (bodisi neposredno pri 
zavarovalnici ali posredno pri posredniku), 
mora področje uporabe Direktive poleg 
zavarovalnic pokrivati tudi druge 
udeležence na trgu, za katere je prodaja 
zavarovalnih produktov dopolnilna 
dejavnost (npr. turistične agencije in 
podjetja za najem vozil, dobavitelji blaga, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za izvzetje).

produkti, prodajnimi potmi in državami še 
vedno različne ravni razkritja in storitve. 
Da se zagotovi enaka raven varstva 
potrošnikov ne glede na to, kje kupijo 
zavarovalni produkt (bodisi neposredno pri 
zavarovalnici ali posredno pri posredniku), 
mora področje uporabe Direktive poleg 
zavarovalnic pokrivati tudi druge 
udeležence na trgu, za katere je prodaja 
zavarovalnih produktov dopolnilna 
dejavnost.

Or. en

Predlog spremembe 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da se zagotovi enaka raven varstva 
potrošnikov ne glede na to, kje kupijo 
zavarovalni produkt (bodisi neposredno pri 
zavarovalnici ali posredno pri posredniku), 
mora področje uporabe Direktive poleg 
zavarovalnic pokrivati tudi druge 
udeležence na trgu, za katere je prodaja 
zavarovalnih produktov dopolnilna 
dejavnost (npr. turistične agencije in 
podjetja za najem vozil, dobavitelji blaga, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za izvzetje).

(6) Da se zagotovi enaka raven varstva 
potrošnikov ne glede na to, kje kupijo 
zavarovalni produkt (bodisi neposredno pri 
zavarovalnici ali posredno pri posredniku), 
mora področje uporabe Direktive poleg 
zavarovalnic pokrivati tudi vse druge 
udeležence na trgu, za katere je prodaja 
zavarovalnih produktov dopolnilna 
dejavnost (npr. turistične agencije in 
podjetja za najem vozil, dobavitelji blaga, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za izvzetje).

Or. en

Predlog spremembe 119
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta direktiva bi se morala uporabljati 
za osebe, katerih dejavnost je pomoč 
(bodisi v imenu kupca bodisi v imenu 
zavarovalnice) pri upravljanju in 
izvajanju zavarovalne ali pozavarovalne 
pogodbe, vključno s poklicnim vodenjem 
zahtevkov, ali cenitev in likvidacija škode 
ali izvedenska cenitev zahtevkov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 120
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Potrebujemo odprte, pregledne in 
konkurenčne finančne trge in visoko 
raven varstva vlagateljev.

Or. en

Predlog spremembe 121
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Še vedno obstajajo bistvene razlike 
med nacionalnimi predpisi, ki postavljajo 
ovire za začetek in opravljanje dejavnosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov na notranjem trgu.

(8) Še vedno obstajajo bistvene razlike 
med nacionalnimi predpisi, ki postavljajo 
ovire za začetek in opravljanje dejavnosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov na notranjem trgu; treba je še 
bolj okrepiti notranji trg in oblikovati 
resnični evropski notranji trg za produkte 
in storitve življenjskega in neživljenjskega 



PE504.392v01-00 8/143 AM\926837SL.doc

SL

zavarovanja. 

Or. en

Predlog spremembe 122
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Nedavni in trenutni pretresi na 
finančnih trgih so izpostavili pomen 
zagotavljanja učinkovitega varstva 
potrošnikov v vseh finančnih sektorjih.
Zato je ustrezno okrepiti zaupanje strank in 
bolj poenotiti normativno ureditev glede 
prodaje zavarovalnih produktov, da se 
zagotovi ustrezna raven varstva strank 
v celotni Uniji. Ukrepi za varstvo strank bi 
morali biti prilagojeni značilnostim 
posamezne kategorije strank (poklicne ali 
druge).

(9) Nedavni in trenutni pretresi na 
finančnih trgih so izpostavili pomen 
zagotavljanja učinkovitega varstva 
potrošnikov v vseh finančnih sektorjih.
Zato je ustrezno okrepiti zaupanje strank in 
bolj poenotiti normativno ureditev glede 
prodaje zavarovalnih produktov, da se 
zagotovi ustrezna raven varstva strank 
v celotni Uniji. Raven varstva potrošnikov 
bi bilo treba povečati glede na sedanjo 
direktivo, da bi zmanjšali potrebo po 
različnih nacionalnih ukrepih. 
Pomembno je upoštevati posebno naravo 
zavarovalnih pogodb v primerjavi z 
naložbenimi produkti iz direktive MiFID. 
Prodajo zavarovalnih pogodb, vključno s 
tako imenovanimi zavarovanimi 
naložbenimi produkti, bi bilo zato treba 
urediti v tej direktivi in jo uskladiti z 
direktivo MiFID. Povečati je treba 
minimalne standarde, kar zadeva pravila 
prodaje in enake konkurenčne pogoje, ki 
veljajo za vse svežnje zavarovalnih 
naložbenih produktov. Ukrepi za varstvo 
strank bi morali biti večji za nepoklicne 
stranke kot za poklicne.

Or. en

Predlog spremembe 123
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zavarovalni in pozavarovalni 
posredniki , ki so fizične osebe, bi morali 
biti registrirani pri pristojnem organu 
države članice, v kateri imajo stalno 
prebivališče ; tisti, ki so pravne osebe, bi 
morali biti registrirani pri pristojnem 
organu države članice, v kateri imajo 
registrirani sedež (ali, če po nacionalnem 
pravu nimajo registriranega sedeža, glavno 
upravo), če izpolnjujejo stroge poklicne 
pogoje glede strokovnosti, ugleda, 
odškodninskega jamstva in finančne 
sposobnosti. Zavarovalnim posrednikom, 
ki so že registrirani v državah članicah, se 
ne bo treba ponovno registrirati v skladu s 
to direktivo.

(15) Zavarovalni in pozavarovalni 
posredniki, ki so fizične osebe, bi morali 
biti registrirani pri pristojnem organu 
države članice, v kateri imajo stalno 
prebivališče, in se registrirati v državi 
članici gostiteljici, da bi lahko uveljavljali 
pravico do ustanavljanja; tisti, ki so 
pravne osebe, bi morali biti registrirani pri 
pristojnem organu države članice, v kateri 
imajo registrirani sedež (ali, če po 
nacionalnem pravu nimajo registriranega 
sedeža, glavno upravo), če izpolnjujejo 
stroge poklicne pogoje glede strokovnosti, 
ugleda, odškodninskega jamstva in 
finančne sposobnosti. Zavarovalnim 
posrednikom, ki so že registrirani v 
državah članicah, se ne bo treba ponovno 
registrirati v skladu s to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 124
Ashley Fox

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) V skladu z načeli vzajemnega 
priznavanja in nadzora domače države 
članice pristojni organi držav članic ne 
smejo dodeliti dovoljenje ali ga morajo 
odvzeti, kjer geografski dejavniki, kot so 
geografska razporeditev, ali dejavnosti, ki 
se dejansko izvajajo, jasno kažejo, da je 
zavarovalni posrednik izbral pravni sistem 
ene države članice, da bi se izognil 
strožjim standardom, ki se uporabljajo v 
drugi državi članici, na ozemlju katere 
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namerava izvajati ali izvaja večji del 
svojih dejavnosti. Zavarovalni posrednik, 
ki je pravna oseba, bi moral imeti 
dovoljenje v državi članici, v kateri ima 
sedež. Zavarovalni posrednik, ki ni pravna 
oseba, bi moral imeti dovoljenje v državi 
članici, v kateri ima glavni sedež. Poleg 
tega bi morale države članice zahtevati, da 
je glavni sedež zavarovalnega posrednika 
vedno v domači državi članici in da tam 
dejansko posluje.

Or. en

Predlog spremembe 125
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zavarovalni in pozavarovalni 
posredniki bi morali uživati svobodo 
ustanavljanja in svobodo opravljanja 
storitev, ki sta vsebovani v Pogodbi. V 
skladu s tem bi morala registracija ali 
prijava v domači državi članici 
zavarovalnim in pozavarovalnim 
posrednikom omogočiti delo v drugih 
državah članicah iz naslova pravice do 
ustanavljanja in svobode opravljanja 
storitev, če so pristojni organi upoštevali 
ustrezni postopek obveščanja.

(16) Zavarovalni in pozavarovalni 
posredniki bi morali uživati svobodo 
ustanavljanja in svobodo opravljanja 
storitev, ki sta vsebovani v Pogodbi. V 
skladu s tem bi morala registracija v 
domači državi članici zavarovalnim in 
pozavarovalnim posrednikom omogočiti 
delo v drugih državah članicah iz naslova 
pravice do ustanavljanja in svobode 
opravljanja storitev, če so pristojni organi 
upoštevali ustrezni postopek obveščanja.

Or. en

Predlog spremembe 126
Elena Băsescu

Predlog direktive
Uvodna izjava 21
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Nezmožnost zavarovalnih 
posrednikov, da bi v vsej Uniji prosto 
poslovali, ovira pravilno delovanje 
enotnega zavarovalniškega trga.

(21) Nezmožnost zavarovalnih 
posrednikov, da bi v vsej Uniji prosto 
poslovali, ovira pravilno delovanje 
enotnega zavarovalniškega trga in 
škodljivo vpliva na raven varstva 
potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 127
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Nezmožnost zavarovalnih 
posrednikov, da bi v vsej Uniji prosto 
poslovali, ovira pravilno delovanje 
enotnega zavarovalniškega trga.

(21) Nezmožnost zavarovalnih 
posrednikov, da bi v vsej Uniji prosto 
poslovali, ovira pravilno delovanje 
enotnega zavarovalniškega trga. Direktiva 
o zavarovalnem posredovanju je 
pomemben korak k večjemu varstvu 
potrošnikov in povezovanju trgov na 
notranjem trgu.

Or. en

Predlog spremembe 128
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Pomembno je zagotoviti visoko raven 
strokovnosti in usposobljenosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov ter zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, ki so vključeni v dejavnosti 

(22) Pomembno je zagotoviti visoko raven 
strokovnosti in usposobljenosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov ter zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, ki so vključeni v dejavnosti 
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v zvezi s pripravo in prodajo zavarovalnih 
polic ter zadevnimi poprodajnimi 
dejavnostmi. Torej mora strokovno znanje 
posrednika, zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, podjetjih za najem vozil in 
turističnih agencijah ter strokovno znanje 
oseb, ki opravljajo dejavnosti vodenja 
zahtevkov, cenitev in likvidacijo škode ali 
izvedensko cenitev zahtevkov, ustrezati 
kompleksnosti zadevnih dejavnosti.
Zagotoviti bi bilo treba trajno 
izobraževanje.

v zvezi s pripravo in prodajo zavarovalnih 
polic ter zadevnimi poprodajnimi 
dejavnostmi. Torej mora strokovno znanje 
posrednika in zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih ustrezati kompleksnosti teh
dejavnosti. Zagotoviti bi bilo treba trajno 
izobraževanje.

Or. en

Predlog spremembe 129
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Pomembno je zagotoviti visoko raven 
strokovnosti in usposobljenosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov ter zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, ki so vključeni v dejavnosti 
v zvezi s pripravo in prodajo zavarovalnih 
polic ter zadevnimi poprodajnimi 
dejavnostmi. Torej mora strokovno znanje 
posrednika, zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, podjetjih za najem vozil in
turističnih agencijah ter strokovno znanje 
oseb, ki opravljajo dejavnosti vodenja 
zahtevkov, cenitev in likvidacijo škode ali 
izvedensko cenitev zahtevkov, ustrezati 
kompleksnosti zadevnih dejavnosti.
Zagotoviti bi bilo treba trajno 
izobraževanje.

(22) Pomembno je zagotoviti visoko raven 
strokovnosti in usposobljenosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov ter zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, ki so vključeni v dejavnosti 
v zvezi s pripravo in prodajo zavarovalnih 
polic ter zadevnimi poprodajnimi 
dejavnostmi. Torej mora strokovno znanje 
posrednika, zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, podjetij za najem vozil in
turističnih agencij ustrezati kompleksnosti
teh dejavnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 130
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Pomembno je zagotoviti visoko raven 
strokovnosti in usposobljenosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov ter zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, ki so vključeni v dejavnosti 
v zvezi s pripravo in prodajo zavarovalnih 
polic ter zadevnimi poprodajnimi 
dejavnostmi. Torej mora strokovno znanje 
posrednika, zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, podjetjih za najem vozil in 
turističnih agencijah ter strokovno znanje 
oseb, ki opravljajo dejavnosti vodenja 
zahtevkov, cenitev in likvidacijo škode ali 
izvedensko cenitev zahtevkov, ustrezati 
kompleksnosti zadevnih dejavnosti.
Zagotoviti bi bilo treba trajno 
izobraževanje.

(22) Pomembno je zagotoviti visoko raven 
strokovnosti in usposobljenosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov ter zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, ki so vključeni v dejavnosti 
v zvezi s pripravo in prodajo zavarovalnih 
polic ter zadevnimi poprodajnimi 
dejavnostmi. Torej mora strokovno znanje 
posrednika, zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, podjetjih za najem vozil in 
turističnih agencijah ter strokovno znanje 
oseb, ki opravljajo dejavnosti vodenja 
zahtevkov, cenitev in likvidacijo škode ali 
izvedensko cenitev zahtevkov, ustrezati 
kompleksnosti zadevnih dejavnosti.
Zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
ter neposredni zavarovatelji morajo 
svojemu osebju omogočiti zadosti časa in 
virov, da to znanje in spretnosti pridobijo 
in jih uporabljajo pri opravljanju storitev 
za stranke.

Or. en

Obrazložitev

Zaposlenim, ki ponujajo zavarovalne police, mora biti zagotovljena zadostna raven 
kvalifikacij. Za stalno usposabljanje in razvoj kompetenc mora biti odgovorno podjetje. V 
predlogu Komisije za prenovitev direktive MiFID je Evropski parlament sprejel podobno 
besedilo.

Predlog spremembe 131
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive
Uvodna izjava 22
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Pomembno je zagotoviti visoko raven 
strokovnosti in usposobljenosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov ter zaposlenih pri 
neposrednih zavarovateljih, ki so 
vključeni v dejavnosti v zvezi s pripravo in 
prodajo zavarovalnih polic ter zadevnimi 
poprodajnimi dejavnostmi. Torej mora 
strokovno znanje posrednika, zaposlenih 
pri neposrednih zavarovateljih, podjetjih 
za najem vozil in turističnih agencijah ter 
strokovno znanje oseb, ki opravljajo 
dejavnosti vodenja zahtevkov, cenitev in 
likvidacijo škode ali izvedensko cenitev 
zahtevkov, ustrezati kompleksnosti 
zadevnih dejavnosti. Zagotoviti bi bilo 
treba trajno izobraževanje.

(22) Potrošnikom bi morale biti vnaprej 
posredovane jasne informacije glede 
statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni 
produkt, in glede plačila, ki ga te osebe 
prejmejo. Treba je uvesti obvezno 
razkritja statusa za evropske zavarovalne 
posrednike in zavarovalnice. Te 
informacije bi moral potrošnik dobiti v 
predpogodbeni fazi. Njihov namen je 
pregledno prikazati razmerje med 
zavarovalnico in posrednikom (kadar je to 
ustrezno) ter strukturo in vsebino plačil 
posrednikom.

Or. en

Predlog spremembe 132
Elena Băsescu

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Pomembno je zagotoviti visoko raven 
strokovnosti in usposobljenosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov ter zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, ki so vključeni v dejavnosti 
v zvezi s pripravo in prodajo zavarovalnih 
polic ter zadevnimi poprodajnimi 
dejavnostmi. Torej mora strokovno znanje 
posrednika, zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, podjetjih za najem vozil in 
turističnih agencijah ter strokovno znanje 
oseb, ki opravljajo dejavnosti vodenja 
zahtevkov, cenitev in likvidacijo škode ali 
izvedensko cenitev zahtevkov, ustrezati 
kompleksnosti zadevnih dejavnosti.

(22) Pomembno je zagotoviti visoko raven 
strokovnosti in usposobljenosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov ter zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, ki so vključeni v dejavnosti 
v zvezi s pripravo in prodajo zavarovalnih 
polic ter zadevnimi poprodajnimi 
dejavnostmi. Torej mora strokovno znanje 
posrednika, zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, podjetjih za najem vozil in 
turističnih agencijah ter strokovno znanje 
oseb, ki opravljajo dejavnosti vodenja 
zahtevkov, cenitev in likvidacijo škode ali 
izvedensko cenitev zahtevkov, ustrezati 
kompleksnosti zadevnih dejavnosti.
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Zagotoviti bi bilo treba trajno 
izobraževanje.

Zagotoviti bi bilo treba trajno 
izobraževanje in usposabljanje na 
delovnem mestu.

Or. en

Predlog spremembe 133
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Za tiste posrednikove zaposlene, ki 
svetujejo o zavarovalnih naložbenih 
produktih za male vlagatelje ali jih 
prodajajo, države članice zagotovijo, da 
imajo primerno raven znanja in 
usposobljenosti o ponujenih produktih. To 
je še posebej pomembno, ker je snovanje 
zavarovalnih naložbenih projektov vedno 
bolj kompleksno in stalno inovativno. 
Nakup zavarovalnega naložbenega 
produkta spremlja tveganje in vlagatelji 
morajo vedeti, da se lahko zanesejo na 
informacije in kakovost opravljene ocene. 
Poleg tega je nujno, da imajo zaposleni 
ustrezen čas in vire, da lahko strankam 
zagotovijo vse pomembne informacije o 
produktih, ki jih ponujajo.

Or. en

Obrazložitev

Zaposlenim, ki ponujajo zavarovalne police, mora biti zagotovljena zadostna raven 
kvalifikacij. Za stalno usposabljanje in razvoj kompetenc mora biti odgovorno podjetje. V 
predlogu Komisije za prenovitev direktive MiFID je Evropski parlament sprejel podobno 
besedilo.

Predlog spremembe 134
Olle Schmidt
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Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V državah članicah so potrebni 
primerni in učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki za 
urejanje sporov med zavarovalnimi 
posredniki ali zavarovalnicami in 
strankami, v katerih bi po potrebi 
uporabljali obstoječe postopke. Za 
reševanje sporov med zavarovalnicami ali 
osebami, ki prodajajo ali ponujajo 
zavarovalne produkte, in strankami glede 
pravic in obveznosti iz te direktive bi 
morali biti na voljo učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki. Da se 
okrepi učinkovitost postopkov 
izvensodnega reševanja sporov za 
reševanje pritožb, ki jih vložijo stranke, bi 
morala ta direktiva določiti, da morajo 
zavarovalnice ali osebe, ki prodajajo ali 
ponujajo zavarovalne produkte, sodelovati 
v postopkih reševanja sporov, katerih 
rezultat ni zavezujoča odločitev, ki jih 
stranke sprožijo proti njim ter zadevajo 
pravice in obveznosti, določene v tej 
direktivi. Cilj takih postopkov 
izvensodnega reševanja sporov bi bil 
doseči hitrejšo in cenejšo poravnavo 
sporov med zavarovalnicami ali osebami, 
ki prodajajo ali ponujajo zavarovalne 
produkte, in strankami ter razbremenitev 
sodišč. Vendar postopki izvensodnega 
reševanja sporov ne bi smeli posegati v 
pravice strank v takih postopkih do 
sprožitve sodnega postopka pred sodiščem.

(28) V državah članicah so potrebni 
primerni in učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki za 
urejanje sporov med zavarovalnimi 
posredniki ali zavarovalnicami in 
strankami, v katerih bi po potrebi 
uporabljali obstoječe postopke. Za 
reševanje sporov med zavarovalnicami ali 
osebami, ki prodajajo ali ponujajo 
zavarovalne produkte, in strankami glede 
pravic in obveznosti iz te direktive bi 
morali biti na voljo učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki. V 
primeru alternativnega reševanja sporov 
so določbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o alternativnem reševanju 
potrošniških sporov ter spremembi Uredbe 
(ES) št. 2006/2004 in Direktive 
2009/22/ES zavezujoče tudi za to 
direktivo. Da se okrepi učinkovitost 
postopkov izvensodnega reševanja sporov 
za reševanje pritožb, ki jih vložijo stranke, 
bi morala ta direktiva določiti, da morajo 
zavarovalnice ali osebe, ki prodajajo ali 
ponujajo zavarovalne produkte, sodelovati 
v postopkih reševanja sporov, in 
odločitvah, ki so lahko na izrecno zahtevo 
zavezujoče za posrednika in stranko, ki jih 
stranke sprožijo proti njim ter zadevajo 
pravice in obveznosti, določene v tej 
direktivi. Cilj takih postopkov 
izvensodnega reševanja sporov bi bil 
doseči hitrejšo in cenejšo poravnavo 
sporov med zavarovalnicami ali osebami, 
ki prodajajo ali ponujajo zavarovalne 
produkte, in strankami ter razbremenitev 
sodišč.

Brez poseganja v pravico stranke, da svoj 
primer predloži sodišču, bi države članice 
morale zagotoviti , da organi ARS, ki 
obravnavajo spore iz te direktive, 
sodelujejo pri reševanju čezmejnih sporov.
Države članice bi morale organe ARS, ki 

Brez poseganja v pravico stranke, da svoj 
primer predloži sodišču, bi države članice 
morale zagotoviti , da organi ARS, ki 
obravnavajo spore iz te direktive, 
sodelujejo pri reševanju čezmejnih sporov.
Države članice bi morale organe ARS, ki 
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obravnavajo zadevne spore, spodbujati k 
članstvu v omrežju FIN-NET.

obravnavajo zadevne spore, spodbujati k 
članstvu v omrežju FIN-NET.

Or. en

Predlog spremembe 135
Ashley Fox

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V državah članicah so potrebni 
primerni in učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki za 
urejanje sporov med zavarovalnimi 
posredniki ali zavarovalnicami in 
strankami, v katerih bi po potrebi 
uporabljali obstoječe postopke. Za 
reševanje sporov med zavarovalnicami ali 
osebami, ki prodajajo ali ponujajo 
zavarovalne produkte, in strankami glede 
pravic in obveznosti iz te direktive bi 
morali biti na voljo učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki. Da se 
okrepi učinkovitost postopkov 
izvensodnega reševanja sporov za 
reševanje pritožb, ki jih vložijo stranke, bi 
morala ta direktiva določiti, da morajo 
zavarovalnice ali osebe, ki prodajajo ali 
ponujajo zavarovalne produkte, sodelovati 
v postopkih reševanja sporov, katerih 
rezultat ni zavezujoča odločitev, ki jih 
stranke sprožijo proti njim ter zadevajo 
pravice in obveznosti, določene v tej 
direktivi. Cilj takih postopkov 
izvensodnega reševanja sporov bi bil 
doseči hitrejšo in cenejšo poravnavo 
sporov med zavarovalnicami ali osebami, 
ki prodajajo ali ponujajo zavarovalne 
produkte, in strankami ter razbremenitev 
sodišč. Vendar postopki izvensodnega 
reševanja sporov ne bi smeli posegati v 
pravice strank v takih postopkih do 

(28) V državah članicah so potrebni 
primerni in učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki za 
urejanje sporov med zavarovalnimi 
posredniki ali zavarovalnicami in 
strankami, v katerih bi po potrebi 
uporabljali obstoječe postopke. Za 
reševanje sporov med zavarovalnicami ali 
osebami, ki prodajajo ali ponujajo 
zavarovalne produkte, in strankami glede 
pravic in obveznosti iz te direktive bi 
morali biti na voljo učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki. Da se 
okrepi učinkovitost postopkov 
izvensodnega reševanja sporov za 
reševanje pritožb, ki jih vložijo stranke, bi 
morala ta direktiva določiti, da morajo 
zavarovalnice ali osebe, ki prodajajo ali 
ponujajo zavarovalne produkte, sodelovati 
v postopkih reševanja sporov, ki jih stranke 
sprožijo proti njim ter zadevajo pravice in 
obveznosti, določene v tej direktivi. Cilj 
takih postopkov izvensodnega reševanja 
sporov bi bil doseči hitrejšo in cenejšo 
poravnavo sporov med zavarovalnicami ali 
osebami, ki prodajajo ali ponujajo 
zavarovalne produkte, in strankami ter 
razbremenitev sodišč.
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sprožitve sodnega postopka pred sodiščem. 
Brez poseganja v pravico stranke, da svoj 
primer predloži sodišču, bi države članice 
morale zagotoviti , da organi ARS, ki 
obravnavajo spore iz te direktive, 
sodelujejo pri reševanju čezmejnih sporov.
Države članice bi morale organe ARS, ki 
obravnavajo zadevne spore, spodbujati k 
članstvu v omrežju FIN-NET.

Brez poseganja v pravico stranke, da svoj 
primer predloži sodišču, bi države članice 
morale zagotoviti , da organi ARS, ki 
obravnavajo spore iz te direktive, 
sodelujejo pri reševanju čezmejnih sporov.
Države članice bi morale organe ARS, ki 
obravnavajo zadevne spore, spodbujati k 
članstvu v omrežju FIN-NET.

Or. en

Predlog spremembe 136
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V državah članicah so potrebni 
primerni in učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki za 
urejanje sporov med zavarovalnimi
posredniki ali zavarovalnicami in 
strankami, v katerih bi po potrebi 
uporabljali obstoječe postopke. Za 
reševanje sporov med zavarovalnicami ali 
osebami, ki prodajajo ali ponujajo 
zavarovalne produkte, in strankami glede 
pravic in obveznosti iz te direktive bi 
morali biti na voljo učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki. Da se 
okrepi učinkovitost postopkov 
izvensodnega reševanja sporov za 
reševanje pritožb, ki jih vložijo stranke, bi 
morala ta direktiva določiti, da morajo
zavarovalnice ali osebe, ki prodajajo ali 
ponujajo zavarovalne produkte, sodelovati 
v postopkih reševanja sporov, katerih 
rezultat ni zavezujoča odločitev, ki jih 
stranke sprožijo proti njim ter zadevajo 
pravice in obveznosti, določene v tej 
direktivi. Cilj takih postopkov 
izvensodnega reševanja sporov bi bil 

(28) V državah članicah so potrebni 
primerni in učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki za 
urejanje sporov med zavarovalnimi
posredniki in strankami, v katerih bi po 
potrebi uporabljali obstoječe postopke. Za 
reševanje sporov med zavarovalnicami ali 
osebami, ki prodajajo ali ponujajo 
zavarovalne produkte, in strankami glede 
pravic in obveznosti iz te direktive bi 
morali biti na voljo učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki. Da se 
okrepi učinkovitost postopkov 
izvensodnega reševanja sporov za 
reševanje pritožb, ki jih vložijo stranke, bi 
morala ta direktiva določiti, da morajo 
osebe, ki prodajajo ali ponujajo 
zavarovalne produkte, sodelovati v 
postopkih reševanja sporov, katerih rezultat 
ni zavezujoča odločitev, ki jih stranke 
sprožijo proti njim ter zadevajo pravice in 
obveznosti, določene v tej direktivi. Cilj 
takih postopkov izvensodnega reševanja 
sporov bi bil doseči hitrejšo in cenejšo 
poravnavo sporov med osebami, ki 
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doseči hitrejšo in cenejšo poravnavo 
sporov med zavarovalnicami ali osebami, 
ki prodajajo ali ponujajo zavarovalne 
produkte, in strankami ter razbremenitev 
sodišč. Vendar postopki izvensodnega 
reševanja sporov ne bi smeli posegati v 
pravice strank v takih postopkih do 
sprožitve sodnega postopka pred sodiščem.

prodajajo ali ponujajo zavarovalne 
produkte, in strankami ter razbremenitev 
sodišč. Vendar postopki izvensodnega 
reševanja sporov ne bi smeli posegati v 
pravice strank v takih postopkih do 
sprožitve sodnega postopka pred sodiščem.

Brez poseganja v pravico stranke, da svoj 
primer predloži sodišču, bi države članice 
morale zagotoviti , da organi ARS, ki 
obravnavajo spore iz te direktive, 
sodelujejo pri reševanju čezmejnih sporov.
Države članice bi morale organe ARS, ki 
obravnavajo zadevne spore, spodbujati k 
članstvu v omrežju FIN-NET.

Brez poseganja v pravico stranke, da svoj 
primer predloži sodišču, bi države članice 
morale zagotoviti , da organi ARS, ki 
obravnavajo spore iz te direktive, 
sodelujejo pri reševanju čezmejnih sporov.
Države članice bi morale organe ARS, ki 
obravnavajo zadevne spore, spodbujati k 
članstvu v omrežju FIN-NET.

Or. en

Predlog spremembe 137
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V državah članicah so potrebni 
primerni in učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki za 
urejanje sporov med zavarovalnimi 
posredniki ali zavarovalnicami in 
strankami, v katerih bi po potrebi 
uporabljali obstoječe postopke. Za 
reševanje sporov med zavarovalnicami ali 
osebami, ki prodajajo ali ponujajo 
zavarovalne produkte, in strankami glede 
pravic in obveznosti iz te direktive bi 
morali biti na voljo učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki. Da se 
okrepi učinkovitost postopkov 
izvensodnega reševanja sporov za 
reševanje pritožb, ki jih vložijo stranke, bi 
morala ta direktiva določiti, da morajo 

(28) V državah članicah so potrebni 
primerni in stroškovno
učinkoviti izvensodni pritožbeni in 
odškodninski postopki za urejanje sporov 
med zavarovalnimi posredniki ali 
zavarovalnicami in strankami, v katerih bi 
po potrebi uporabljali obstoječe postopke.
Za reševanje sporov med zavarovalnicami 
ali osebami, ki prodajajo ali ponujajo 
zavarovalne produkte, in strankami glede 
pravic in obveznosti iz te direktive bi 
morali biti na voljo učinkoviti izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopki. Da se 
okrepi učinkovitost postopkov 
izvensodnega reševanja sporov za 
reševanje pritožb, ki jih vložijo stranke, bi 
morala ta direktiva določiti, da morajo 
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zavarovalnice ali osebe, ki prodajajo ali 
ponujajo zavarovalne produkte, sodelovati 
v postopkih reševanja sporov, katerih 
rezultat ni zavezujoča odločitev, ki jih 
stranke sprožijo proti njim ter zadevajo 
pravice in obveznosti, določene v tej 
direktivi. Cilj takih postopkov 
izvensodnega reševanja sporov bi bil 
doseči hitrejšo in cenejšo poravnavo 
sporov med zavarovalnicami ali osebami, 
ki prodajajo ali ponujajo zavarovalne 
produkte, in strankami ter razbremenitev 
sodišč. Vendar postopki izvensodnega 
reševanja sporov ne bi smeli posegati v 
pravice strank v takih postopkih do 
sprožitve sodnega postopka pred sodiščem.

zavarovalnice ali osebe, ki prodajajo ali 
ponujajo zavarovalne produkte, sodelovati 
v postopkih reševanja sporov, ki jih stranke 
sprožijo proti njim ter zadevajo pravice in 
obveznosti, določene v tej direktivi. Cilj 
takih postopkov izvensodnega reševanja 
sporov bi bil doseči konstruktivno 
komunikacijo, hitrejšo in cenejšo 
poravnavo sporov med zavarovalnicami ali 
osebami, ki prodajajo ali ponujajo 
zavarovalne produkte, in strankami ter 
razbremenitev sodišč. Vendar postopki 
izvensodnega reševanja sporov ne bi smeli
nadomestiti pravic strank v takih postopkih 
do sprožitve sodnega postopka pred 
sodiščem.

Brez poseganja v pravico stranke, da svoj 
primer predloži sodišču, bi države članice 
morale zagotoviti , da organi ARS, ki 
obravnavajo spore iz te direktive, 
sodelujejo pri reševanju čezmejnih sporov.
Države članice bi morale organe ARS, ki 
obravnavajo zadevne spore, spodbujati k 
članstvu v omrežju FIN-NET.

Brez poseganja v pravico stranke, da svoj 
primer predloži sodišču, bi države članice 
morale zagotoviti , da organi ARS, ki 
obravnavajo spore iz te direktive, 
sodelujejo pri reševanju čezmejnih sporov.
Države članice bi morale organe ARS, ki 
obravnavajo zadevne spore, spodbujati k 
članstvu v omrežju FIN-NET.

Or. en

Predlog spremembe 138
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Rastoč nabor dejavnosti, s katerimi se 
hkrati ukvarjajo številni zavarovalni 
posredniki in zavarovalnice, je povečal 
možnost nasprotja interesov med takimi 
različnimi dejavnostmi in interesi njihovih 
strank. Zato je potrebno, da države članice 
določijo predpise za zagotovitev, da taka 
nasprotja nimajo škodljivega vpliva na 
interese stranke.

(29) Rastoč nabor dejavnosti, s katerimi se 
hkrati ukvarjajo številni zavarovalni 
posredniki in zavarovalnice, je povečal 
možnost nasprotja interesov med takimi 
različnimi dejavnostmi in interesi njihovih 
strank. Zato je potrebno, da države članice 
določijo predpise, s katerimi zagotovijo, da
bodo obravnavani interesi stranke.
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je uskaditev z direktivo MiFID II.

Predlog spremembe 139
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Rastoč nabor dejavnosti, s katerimi se 
hkrati ukvarjajo številni zavarovalni 
posredniki in zavarovalnice, je povečal 
možnost nasprotja interesov med takimi 
različnimi dejavnostmi in interesi njihovih 
strank. Zato je potrebno, da države članice 
določijo predpise za zagotovitev, da taka 
nasprotja nimajo škodljivega vpliva na 
interese stranke.

(29) Rastoč nabor dejavnosti, s katerimi se 
hkrati ukvarjajo številni zavarovalni 
posredniki in zavarovalnice, je povečal 
možnost nasprotja interesov med takimi 
različnimi dejavnostmi in interesi njihovih 
strank. Potrošniki se ne zavedajo vedno 
navzkrižja interesov, ki nastane, ko 
zavarovalni posrednik prejme provizijo od 
tretje strani. Zato je potrebno, da države 
članice določijo predpise za zagotovitev, 
da taka nasprotja nimajo škodljivega vpliva 
na interese stranke.

Or. en

Predlog spremembe 140
Elena Băsescu

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Rastoč nabor dejavnosti, s katerimi se 
hkrati ukvarjajo številni zavarovalni 
posredniki in zavarovalnice, je povečal 
možnost nasprotja interesov med takimi 
različnimi dejavnostmi in interesi njihovih 
strank. Zato je potrebno, da države članice 
določijo predpise za zagotovitev, da taka 
nasprotja nimajo škodljivega vpliva na 

(29) Rastoč nabor dejavnosti, s katerimi se 
hkrati ukvarjajo številni zavarovalni 
posredniki in zavarovalnice, je povečal 
možnost nasprotja interesov med takimi 
različnimi dejavnostmi in interesi njihovih 
strank. Zato je potrebno, da države članice 
določijo predpise za zagotovitev, da taka 
nasprotja nimajo škodljivega vpliva na 
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interese stranke. interese stranke ter stroškovno 
učinkovitost in učinkovitost trgov 
zavarovalništva.

Or. en

Predlog spremembe 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Potrošnikom bi morale biti vnaprej 
posredovane jasne informacije glede 
statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni 
produkt, in glede plačila, ki ga te osebe 
prejmejo. Obstaja potreba po uvedbi 
obveznega razkritja statusa za evropske 
zavarovalne posrednike in zavarovalnice.
Te informacije bi moral potrošnik dobiti v 
predpogodbeni fazi. Vloga navedenega je
pokazati razmerje med zavarovalnico in 
posrednikom (kadar je to ustrezno) ter 
strukturo in vsebino plačil posrednikom.

(30) Potrošnikom bi morale biti vnaprej 
posredovane jasne informacije glede 
statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni 
produkt, in glede plačila, ki ga te osebe 
prejmejo. Obstaja potreba po uvedbi 
obveznega razkritja statusa za evropske 
zavarovalne posrednike in zavarovalnice.
Te informacije bi moral potrošnik dobiti v 
predpogodbeni fazi. Vloga navedenega je
treba bolj pregledno prikazati razmerje 
med zavarovalnico in posrednikom (kadar 
je to ustrezno) ter strukturo in vsebino 
plačil posrednikom.

Or. en

Predlog spremembe 142
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Potrošnikom bi morale biti vnaprej 
posredovane jasne informacije glede 
statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni 
produkt, in glede plačila, ki ga te osebe 
prejmejo. Obstaja potreba po uvedbi 
obveznega razkritja statusa za evropske 

(30) Potrošnikom bi morale biti vnaprej 
posredovane jasne informacije glede 
statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni 
produkt, in glede plačila, ki ga te osebe 
prejmejo. Obstaja potreba, da se na 
zahtevo razkrije status za evropske 
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zavarovalne posrednike in zavarovalnice.
Te informacije bi moral potrošnik dobiti v 
predpogodbeni fazi. Vloga navedenega je 
pokazati razmerje med zavarovalnico in 
posrednikom (kadar je to ustrezno) ter 
strukturo in vsebino plačil posrednikom.

zavarovalne posrednike in zavarovalnice.
Te informacije bi moral potrošnik dobiti v 
predpogodbeni fazi. Vloga navedenega je 
pokazati razmerje med zavarovalnico in 
posrednikom (kadar je to ustrezno) ter 
strukturo in vsebino plačil posrednikom.

Or. en

Predlog spremembe 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Potrošnikom bi morale biti vnaprej
posredovane jasne informacije glede 
statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni 
produkt, in glede plačila, ki ga te osebe 
prejmejo. Obstaja potreba po uvedbi 
obveznega razkritja statusa za evropske 
zavarovalne posrednike in zavarovalnice.
Te informacije bi moral potrošnik dobiti v 
predpogodbeni fazi. Vloga navedenega je
pokazati razmerje med zavarovalnico in 
posrednikom (kadar je to ustrezno) ter 
strukturo in vsebino plačil posrednikom.

(30) Potrošnikom bi morale biti vnaprej 
posredovane jasne informacije glede
statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni 
produkt, in glede plačila, ki ga te osebe 
prejmejo. Obstaja pereča potreba po 
uvedbi obveznega razkritja statusa za 
evropske zavarovalne posrednike in 
zavarovalnice. Te informacije bi moral 
potrošnik dobiti v predpogodbeni fazi.
Namen navedenega je pripomoči k bolj 
preglednemu prikazu razmerja med 
zavarovalnico in posrednikom (kadar je to 
ustrezno) ter strukturo in vsebino plačil 
posrednikom.

Or. en

Predlog spremembe 144
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Potrošnikom bi morale biti vnaprej 
posredovane jasne informacije glede 

(30) Potrošnikom bi morale biti vnaprej 
posredovane jasne informacije glede 
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statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni 
produkt, in glede plačila, ki ga te osebe 
prejmejo. Obstaja potreba po uvedbi 
obveznega razkritja statusa za evropske 
zavarovalne posrednike in zavarovalnice.
Te informacije bi moral potrošnik dobiti v 
predpogodbeni fazi. Vloga navedenega je 
pokazati razmerje med zavarovalnico in 
posrednikom (kadar je to ustrezno) ter 
strukturo in vsebino plačil posrednikom.

statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni 
produkt, in glede plačila, ki ga te osebe 
prejmejo. Obstaja potreba po uvedbi 
obveznega razkritja statusa za evropske 
zavarovalne posrednike in zavarovalnice.
Te informacije bi moral potrošnik dobiti v 
predpogodbeni fazi. Vloga navedenega je 
pokazati razmerje med zavarovalnico in 
posrednikom (kadar je to ustrezno) ter 
strukturo, vsebino in naravo plačil 
posrednikom.

Or. en

Predlog spremembe 145
Louis Michel

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Potrošnikom bi morale biti vnaprej 
posredovane jasne informacije glede 
statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni 
produkt, in glede plačila, ki ga te osebe 
prejmejo. Obstaja potreba po uvedbi 
obveznega razkritja statusa za evropske 
zavarovalne posrednike in zavarovalnice.
Te informacije bi moral potrošnik dobiti v 
predpogodbeni fazi. Vloga navedenega je 
pokazati razmerje med zavarovalnico in 
posrednikom (kadar je to ustrezno) ter
strukturo in vsebino plačil posrednikom.

(30) Potrošnikom bi morale biti vnaprej 
posredovane jasne informacije glede 
statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni
produkt, in glede vrste plačila, ki ga te 
osebe prejmejo. Obstaja potreba po uvedbi 
obveznega razkritja statusa za evropske 
zavarovalne posrednike in zavarovalnice.
Te informacije bi moral potrošnik dobiti v 
predpogodbeni fazi. Vloga navedenega je 
pokazati razmerje med zavarovalnico in 
posrednikom (kadar je to ustrezno) ter
vrsto plačil posrednikom.

Or. en

Predlog spremembe 146
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 30
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Potrošnikom bi morale biti vnaprej 
posredovane jasne informacije glede 
statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni 
produkt, in glede plačila, ki ga te osebe 
prejmejo. Obstaja potreba po uvedbi 
obveznega razkritja statusa za evropske 
zavarovalne posrednike in zavarovalnice.
Te informacije bi moral potrošnik dobiti v 
predpogodbeni fazi. Vloga navedenega je 
pokazati razmerje med zavarovalnico in 
posrednikom (kadar je to ustrezno) ter 
strukturo in vsebino plačil posrednikom.

(30) Potrošnikom bi morale biti vnaprej 
posredovane jasne informacije glede 
statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni 
produkt, in glede plačila, ki ga te osebe 
prejmejo. Obstaja potreba po uvedbi 
obveznega razkritja statusa za evropske 
zavarovalne posrednike in zavarovalnice.
Te informacije bi moral potrošnik dobiti v 
predpogodbeni fazi. Vloga navedenega je 
pokazati razmerje med zavarovalnico in 
posrednikom (kadar je to ustrezno) ter 
strukturo in vsebino plačil posrednikom ter 
kako lahko to vpliva na skupne stroške 
zavarovanja.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je uskaditev z zahtevami o preglednosti v direktivi MiFID II.

Predlog spremembe 147
Peter Simon

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja interesov 
med prodajalcem in kupcem zavarovalnega 
produkta je potrebno zagotoviti ustrezno 
razkritje plačil prodajalcem zavarovanja.
Zato bi morali imeti pri življenjskih 
zavarovanjih posrednik in uslužbenec 
zavarovalnega posrednika ali zavarovalnica 
obveznost, da stranko pred prodajo
obvestijo o svojem plačilu. Ob 
upoštevanju petletnega prehodnega 
obdobja mora biti za druge zavarovalne 
produkte stranka obveščena o svoji 
pravici, da te informacije zahteva, zadevne 
informacije pa morajo biti stranki 

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja interesov 
med prodajalcem in kupcem zavarovalnega 
produkta je potrebno zagotoviti ustrezno 
razkritje plačil prodajalcem zavarovanja.
Posrednik in uslužbenec zavarovalnega 
posrednika ali zavarovalnica bi morala 
imeti obveznost, da stranko pred prodajo
obvesti o vrsti in višini svojega plačila.
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posredovane na njeno zahtevo.

Or. de

Predlog spremembe 148
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja interesov 
med prodajalcem in kupcem zavarovalnega 
produkta je potrebno zagotoviti ustrezno 
razkritje plačil prodajalcem zavarovanja.
Zato bi morali imeti pri življenjskih 
zavarovanjih posrednik in uslužbenec 
zavarovalnega posrednika ali zavarovalnica 
obveznost, da stranko pred prodajo 
obvestijo o svojem plačilu. Ob 
upoštevanju petletnega prehodnega 
obdobja mora biti za druge zavarovalne 
produkte stranka obveščena o svoji 
pravici, da te informacije zahteva, zadevne 
informacije pa morajo biti stranki 
posredovane na njeno zahtevo.

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja interesov 
med prodajalcem in kupcem zavarovalnega 
produkta je potrebno zagotoviti ustrezno 
razkritje plačil prodajalcem zavarovanja.
Zato bi morali imeti pri življenjskih 
zavarovanjih posrednik in uslužbenec 
zavarovalnega posrednika ali zavarovalnica 
obveznost, da stranko pred prodajo 
obvestijo o svojem plačilu, vedno na 
zahtevo, brezplačno.

Or. en

Predlog spremembe 149
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja interesov 
med prodajalcem in kupcem zavarovalnega 
produkta je potrebno zagotoviti ustrezno 
razkritje plačil prodajalcem zavarovanja.
Zato bi morali imeti pri življenjskih 

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja interesov 
med prodajalcem in kupcem zavarovalnega 
produkta je potrebno zagotoviti ustrezno 
razkritje plačil prodajalcem zavarovanja.
Zato bi morali imeti pri življenjskih 
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zavarovanjih posrednik in uslužbenec 
zavarovalnega posrednika ali zavarovalnica 
obveznost, da stranko pred prodajo 
obvestijo o svojem plačilu. Ob upoštevanju 
petletnega prehodnega obdobja mora biti
za druge zavarovalne produkte stranka 
obveščena o svoji pravici, da te 
informacije zahteva, zadevne informacije 
pa morajo biti stranki posredovane na 
njeno zahtevo.

zavarovanjih posrednik in uslužbenec 
zavarovalnega posrednika ali zavarovalnica 
obveznost, da stranko pred prodajo 
obvestijo o svojem plačilu. Ob upoštevanju 
petletnega prehodnega obdobja se za druge 
zavarovalne produkte uporabljajo enaka 
pravila.

Or. en

Predlog spremembe 150
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja interesov 
med prodajalcem in kupcem zavarovalnega 
produkta je potrebno zagotoviti ustrezno
razkritje plačil prodajalcem zavarovanja.
Zato bi morali imeti pri življenjskih 
zavarovanjih posrednik in uslužbenec 
zavarovalnega posrednika ali zavarovalnica 
obveznost, da stranko pred prodajo 
obvestijo o svojem plačilu. Ob upoštevanju
petletnega prehodnega obdobja mora biti 
za druge zavarovalne produkte stranka 
obveščena o svoji pravici, da te informacije 
zahteva, zadevne informacije pa morajo 
biti stranki posredovane na njeno zahtevo.

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja interesov 
med prodajalcem in kupcem zavarovalnega 
produkta je potrebno zagotoviti popolno
razkritje plačil prodajalcem zavarovanja.
Da bi lahko stranka zaupala posredniku, 
bi morala biti obveščena o morebitnih 
povezavah med posrednikom in tretjo 
osebo ter finančnih motivih – četudi 
stranka teh informacij ni izrecno 
zahtevala. Zato bi morali imeti pri vseh 
naložbenih produktih posrednik in 
uslužbenec zavarovalnega posrednika ali 
zavarovalnica obveznost, da stranko pred 
prodajo obvestijo o svojem plačilu. Ob 
upoštevanju triletnega prehodnega obdobja 
mora biti za druge zavarovalne produkte 
stranka obveščena o svoji pravici, da te 
informacije zahteva, zadevne informacije 
pa morajo biti stranki posredovane na 
njeno zahtevo.

Or. en
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Predlog spremembe 151
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja interesov 
med prodajalcem in kupcem zavarovalnega 
produkta je potrebno zagotoviti ustrezno 
razkritje plačil prodajalcem zavarovanja.
Zato bi morali imeti pri življenjskih 
zavarovanjih posrednik in uslužbenec 
zavarovalnega posrednika ali zavarovalnica 
obveznost, da stranko pred prodajo 
obvestijo o svojem plačilu. Ob 
upoštevanju petletnega prehodnega 
obdobja mora biti za druge zavarovalne 
produkte stranka obveščena o svoji pravici, 
da te informacije zahteva, zadevne 
informacije pa morajo biti stranki 
posredovane na njeno zahtevo.

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja interesov 
med prodajalcem in kupcem zavarovalnega 
produkta je potrebno zagotoviti ustrezno 
razkritje plačil prodajalcem zavarovanja.
Zato bi morali imeti pri življenjskih 
zavarovanjih posrednik in uslužbenec 
zavarovalnega posrednika ali zavarovalnica 
obveznost, da stranko pred prodajo 
obvestijo o svojem plačilu. Za druge 
zavarovalne produkte mora biti stranka 
obveščena o svoji pravici, da te informacije 
zahteva, zadevne informacije pa morajo 
biti stranki posredovane.

Or. en

Predlog spremembe 152
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja interesov 
med prodajalcem in kupcem zavarovalnega 
produkta je potrebno zagotoviti ustrezno 
razkritje plačil prodajalcem zavarovanja.
Zato bi morali imeti pri življenjskih 
zavarovanjih posrednik in uslužbenec 
zavarovalnega posrednika ali zavarovalnica 
obveznost, da stranko pred prodajo 
obvestijo o svojem plačilu. Ob 
upoštevanju petletnega prehodnega 
obdobja mora biti za druge zavarovalne 
produkte stranka obveščena o svoji pravici, 

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja interesov 
med prodajalcem in kupcem zavarovalnega 
produkta je potrebno zagotoviti ustrezno 
razkritje plačil prodajalcem zavarovanja.
Zato bi morali imeti pri življenjskih 
zavarovanjih posrednik in uslužbenec 
zavarovalnega posrednika ali zavarovalnica 
obveznost, da stranko pred prodajo 
obvestijo o svojem plačilu. Za druge 
zavarovalne produkte mora biti stranka 
obveščena o svoji pravici, da te informacije 
zahteva, zadevne informacije pa morajo 
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da te informacije zahteva, zadevne 
informacije pa morajo biti stranki 
posredovane na njeno zahtevo.

biti stranki posredovane na zahtevo.

Or. en

Predlog spremembe 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Da se stranki zagotovijo primerljive 
informacije o storitvah zavarovalnega 
posredovanja, ki se posredujejo ne glede na 
to, ali stranka kupi pri posredniku ali 
neposredno pri zavarovalnici, in da se
prepreči izkrivljanje konkurence s 
spodbujanjem zavarovalnic, da raje kot 
prek posrednikov prodajajo neposredno 
strankam, da bi se izognile zahtevam glede 
informacij, bi bilo treba tudi od 
zavarovalnic zahtevati, da posredujejo 
informacije glede plačila stranki, s katero 
pri opravljanju storitev zavarovalnega 
posredovanja poslujejo neposredno, o 
plačilu, ki ga prejmejo za prodajo 
zavarovalnih produktov.

(32) Da se stranki zagotovijo primerljive 
informacije o storitvah zavarovalnega 
posredovanja, ki se posredujejo ne glede na 
to, ali stranka kupi pri posredniku ali 
neposredno pri zavarovalnici, in da se 
prepreči izkrivljanje konkurence s 
spodbujanjem zavarovalnic, da raje kot 
prek posrednikov prodajajo neposredno 
strankam, da bi se izognile zahtevam glede 
informacij, bi bilo treba tudi od 
zavarovalnic zahtevati, da posredujejo 
informacije glede plačila stranki, s katero 
pri opravljanju storitev zavarovalnega 
posredovanja poslujejo neposredno, o 
plačilu, ki ga prejmejo za prodajo 
zavarovalnih produktov.

Če stroškov pristojbin in spodbud ni 
mogoče zanesljivo določiti preden se 
opravi svetovanje, je treba v ključnem 
dokumentu o storitvah izčrpno, natančno 
in razumljivo navesti način njihovega 
izračuna, stranki pa se takoj potem, ko je 
to praktično mogoče, razkrijejo celotni 
stroški svetovanja in njihov vpliv na 
donos. Če se naložbeno svetovanje 
opravlja stalno, je treba razkriti stroške 
naložbenega svetovanja, tudi spodbude, 
redno in vsaj enkrat na leto. Redna 
poročila razkrijejo vse plačane ali prejete 
spodbude v prehodnem obdobju.
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Or. en

Obrazložitev

Stranke je treba obvestiti o skupnih stroških naložbenega svetovanja, tudi o pristojbinah, ki 
jih stranka plača neposredno posredniku, in pristojbinah, provizijah in denarnih koristih, ki 
jih plača tretja stranka („spodbude“). Razkritje je treba stranki posredovati, preden se opravi 
investicijsko svetovanje. To razkritje bi moralo veljati, če se svetovanje opravlja neodvisno ali 
pa ne.

Predlog spremembe 154
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Da se stranki zagotovijo primerljive 
informacije o storitvah zavarovalnega 
posredovanja, ki se posredujejo ne glede na 
to, ali stranka kupi pri posredniku ali 
neposredno pri zavarovalnici, in da se 
prepreči izkrivljanje konkurence s 
spodbujanjem zavarovalnic, da raje kot 
prek posrednikov prodajajo neposredno 
strankam, da bi se izognile zahtevam glede 
informacij, bi bilo treba tudi od 
zavarovalnic zahtevati, da posredujejo 
informacije glede plačila stranki, s katero 
pri opravljanju storitev zavarovalnega 
posredovanja poslujejo neposredno, o 
plačilu, ki ga prejmejo za prodajo 
zavarovalnih produktov.

(32) Da se stranki zagotovi možnost 
obveščene izbire, je treba zagotoviti
primerljive informacije o storitvah 
zavarovalnega posredovanja, ki se 
posredujejo ne glede na to, ali stranka kupi 
pri posredniku ali neposredno pri 
zavarovalnici, in da se prepreči izkrivljanje 
konkurence s spodbujanjem zavarovalnic, 
da raje kot prek posrednikov prodajajo 
neposredno strankam, da bi se izognile 
zahtevam glede informacij, bi bilo treba 
tudi od zavarovalnic zahtevati, da 
posredujejo informacije glede plačila 
stranki, s katero pri opravljanju storitev 
zavarovalnega posredovanja poslujejo 
neposredno, o plačilu, ki ga prejmejo za 
prodajo zavarovalnih produktov.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je uskaditev z direktivo MiFID II.

Predlog spremembe 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles



AM\926837SL.doc 31/143 PE504.392v01-00

SL

Predlog direktive
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Oseba, ki prodaja zavarovalne 
produkte in ni proizvajalec produkta, bi 
morala zagotoviti malemu vlagatelju v 
posebnem ključnem dokumentu o storitvi 
podrobnosti o stroških in storitvah v 
skladu s to direktivo in direktivo [MiFID 
kot prenovitev] ter dodatne pomembne 
informacije, ki jih mali vlagatelj potrebuje 
za oceno ustreznosti zavarovalnega 
produkta za svoje potrebe, ki jih ne more 
zagotoviti proizvajalec naložbenega 
produkta.

Or. en

Predlog spremembe 156
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32b) Za stranke je koristno, če prodaja 
zavarovalnih produktov poteka prek 
različnih prodajnih poti in posrednikov z 
različnimi oblikami sodelovanja z 
zavarovalnicami, pod pogojem, da 
uporabljajo ista pravila o varstvu 
potrošnikov in preglednost.

Or. en

Predlog spremembe 157
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 34
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Da se prepreči primere zavajajoče 
prodaje, bi morala biti po potrebi prodaja
zavarovalnih produktov dopolnjena s 
poštenim in strokovnim svetovanjem.

(34) Da se prepreči primere zavajajoče 
prodaje, mora svetovalec, če svetuje o 
prodaji naložbenih produktov, ravnati 
pošteno, strokovno in v največjo korist 
svoje stranke. Države članice za tiste 
zaposlene, ki malim vlagateljem svetujejo 
o naložbenih produktih ali jih prodajajo, 
zahtevajo od zavarovalnih posrednikov in 
zavarovalnic zagotovitev, da plačilo, ki ga 
prejmejo od podjetja, ne vpliva na 
nepristranskost zaposlenih pri dajanju 
primernega nasveta ali izvedbi primerne 
prodaje ali predstavitvi informacij v 
obliki, ki je poštena, jasna in ni 
zavajajoča.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo sprejeti ukrepe o plačilnih praksah v podjetjih, da bi preprečile 
nevarnost pristranskosti pri svetovanju in prodaji finančnih instrumentov strankam. Ne bi 
smeli dovoliti shem plačil, kot so veliki prodajni bonusi, povezani s posameznim finančnim 
instrumentom, če obstaja nevarnost, da investicijsko podjetje strankam neustrezno priporoča 
ali prodaja produkte ali storitve.

Predlog spremembe158
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Da se prepreči primere zavajajoče 
prodaje, bi morala biti po potrebi prodaja 
zavarovalnih produktov dopolnjena s 
poštenim in strokovnim svetovanjem.

(34) Da se prepreči primere zavajajoče 
prodaje, bi morala biti prodaja 
zavarovalnih produktov dopolnjena s 
poštenim in strokovnim svetovanjem.

Or. en
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Predlog spremembe 159
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Da se prepreči primere zavajajoče 
prodaje, bi morala biti po potrebi prodaja 
zavarovalnih produktov dopolnjena s 
poštenim in strokovnim svetovanjem.

(34) Da se prepreči primere zavajajoče 
prodaje, bi morala biti po potrebi prodaja 
zavarovalnih produktov dopolnjena s 
poštenim, pravičnim in strokovnim 
svetovanjem.

Or. en

Predlog spremembe 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Države članice zahtevajo, da plačne 
politike zavarovalnih posrednikov in 
zavarovalnic v zvezi z njihovimi 
zaposlenimi ali predstavniki ne omejujejo 
možnosti, da delujejo v največjo korist 
strank. Države članice za tiste zaposlene, 
ki strankam svetujejo o naložbenih 
produktih ali jih prodajajo, zahtevajo od 
zavarovalnih posrednikov in zavarovalnic 
zagotovitev, da plačilo, ki ga prejmejo od 
podjetja, ne vpliva na nepristranskost 
zaposlenih pri dajanju primernega 
nasveta ali izvebi primerne prodaje ali 
predstavitvi informacij v obliki, ki je 
poštena, jasna in ni zavajajoča. Plačilo v 
takih primerih ni odvisno samo od ciljev 
prodaje ali dobičkov podjetja od 
specifičnega produkta.

Or. en
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Obrazložitev

Ne bi smele biti dovoljene sheme plačil, kot so veliki prodajni bonusi, povezani s specifičnim 
zavarovalnim naložbenim produktom, če obstaja nevarnost, da investicijsko podjetje 
strankam neustrezno priporoča ali prodaja produkte ali storitve.

Predlog spremembe 161
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Ker so stranke vse bolj odvisne od 
osebnih priporočil, je ustrezno vključiti 
opredelitev svetovanja. Pred svetovanjem 
bi moral zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica oceniti strankine potrebe,
zahteve in njeno finančno stanje. Če 
posrednik izjavi, da opravlja svetovanje v 
zvezi s produkti iz večjega števila 
zavarovalnic, mora opraviti pošteno in 
dovolj obsežno analizo produktov, ki so 
dosegljivi na trgu. Poleg tega bi morali 
vsi zavarovalni posredniki in zavarovalnice 
pojasniti razloge, na podlagi katerih so dali 
določen nasvet.

(36) Ker so stranke vse bolj odvisne od 
osebnih priporočil, je ustrezno vključiti 
opredelitev svetovanja. Kakovost 
svetovanja je bistvena in mora ustrezati 
osebnim značilnostim stranke. Pred 
svetovanjem bi moral zavarovalni 
posrednik ali zavarovalnica oceniti 
strankine potrebe, pričakovanja in njeno 
finančno stanje. Če posrednik izjavi, da 
opravlja svetovanje v zvezi s produkti iz 
večjega števila zavarovalnic, mora opraviti 
pošteno in obširno analizo dovolj velikega 
števila zavarovalnih produktov, ki so 
dosegljivi na trgu. Poleg tega bi morali 
vsi zavarovalni posredniki in zavarovalnice 
pojasniti razloge, na podlagi katerih so dali 
določen nasvet, in priporočiti primerne 
zavarovalne produkte v skladu s 
prednostnimi željami, potrebami, 
finančnim stanjem in osebnimi 
okoliščinami stranke.

Or. en

Predlog spremembe 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 37
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Pred sklenitvijo pogodbe, vključno v 
primeru prodaj brez svetovanja, bi bilo 
treba stranki posredovati ustrezne 
informacije o zavarovalnem produktu, da 
se ji omogoči sprejem informirane 
odločitve. Zavarovalni posrednik bi moral
biti sposoben stranki pojasniti ključne 
značilnosti zavarovalnega produkta, ki ga 
prodaja.

(37) Pred sklenitvijo pogodbe, vključno v 
primeru prodaj brez svetovanja, bi bilo 
treba stranki posredovati ustrezne 
informacije o zavarovalnem produktu, da 
se ji omogoči sprejem informirane 
odločitve. Zavarovalni posrednik bi moral 
stranki pojasniti ključne značilnosti 
zavarovalnega produkta, ki ga prodaja, zato 
bi moralo njegovo osebje imeti ustrezne 
vire in čas, da to lahko stori.

Or. en

Predlog spremembe 163
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Pred sklenitvijo pogodbe, vključno v 
primeru prodaj brez svetovanja, bi bilo 
treba stranki posredovati ustrezne 
informacije o zavarovalnem produktu, da 
se ji omogoči sprejem informirane 
odločitve. Zavarovalni posrednik bi moral
biti sposoben stranki pojasniti ključne 
značilnosti zavarovalnega produkta, ki ga 
prodaja.

(37) Pred sklenitvijo pogodbe, vključno v 
primeru prodaj brez svetovanja, bi bilo 
treba stranki posredovati ustrezne 
informacije o zavarovalnem produktu, da 
se ji omogoči sprejem informirane 
odločitve. Zavarovalni posrednik bi moral 
stranki pojasniti ključne značilnosti 
zavarovalnega produkta, ki ga prodaja.

Or. en

Predlog spremembe 164
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 40
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Ta direktiva naj bi
opredelila minimalne obveznosti, ki bi 
jih zavarovalnice in zavarovalni 
posredniki morali imeti pri posredovanju 
informacij strankam. Državi članici bi 
moralo biti omogočeno, da na tem 
področju ohrani ali sprejme strožje 
določbe, ki jih lahko naloži zavarovalnim 
posrednikom in zavarovalnicam neodvisno 
od določb njihove domače države članice , 
kadar opravljajo dejavnost zavarovalnega 
posredovanja na njenem ozemlju, če so
takšne strožje določbe skladne s
pravom Unije , tudi z Direktivo 
2000/31/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih 
pravnih vidikih storitev informacijske 
družbe, zlasti elektronskega poslovanja na 
notranjem trgu (Direktiva o elektronskem 
poslovanju). Država članica, ki poleg 
določb iz te direktive predlaga uporabo 
dodatnih določb za ureditev zavarovalnih 
posrednikov in prodaje zavarovalnih 
produktov ter jih uporablja, bi morala 
zagotoviti, da je upravno breme, ki je 
posledica teh določb, sorazmerno 
z varstvom potrošnikov. Zaradi varstva 
potrošnikov in da se prepreči zavajajoča 
prodaja zavarovalnih produktov, bi bilo 
državam članicam treba dovoliti, da 
izjemoma uporabijo strožje zahteve za 
take zavarovalne posrednike, ki 
zavarovalno posredovanje opravljajo kot 
dopolnilno dejavnost, če štejejo, da je to 
potrebno in sorazmerno.

(40) Ta direktiva naj bi opredelila 
minimalne obveznosti zavarovalnic in 
zavarovalnih posrednikov. Državi 
članici bi moralo biti omogočeno, da 
ohrani ali sprejme strožje določbe, ki jih 
lahko naloži zavarovalnim posrednikom in 
zavarovalnicam  Takšne strožje določbe
morajo biti skladne s pravom Unije.

Or. en

Predlog spremembe 165
Ashley Fox

Predlog direktive
Uvodna izjava 40
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Ta direktiva naj bi
opredelila minimalne obveznosti, ki bi 
jih zavarovalnice in zavarovalni 
posredniki morali imeti pri posredovanju 
informacij strankam. Državi članici bi 
moralo biti omogočeno, da na tem 
področju ohrani ali sprejme strožje 
določbe, ki jih lahko naloži zavarovalnim 
posrednikom in zavarovalnicam neodvisno 
od določb njihove domače države članice , 
kadar opravljajo dejavnost zavarovalnega 
posredovanja na njenem ozemlju, če so
takšne strožje določbe skladne s 
pravom Unije , tudi z Direktivo 
2000/31/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih 
pravnih vidikih storitev informacijske 
družbe, zlasti elektronskega poslovanja na 
notranjem trgu (Direktiva o elektronskem 
poslovanju). Država članica, ki poleg 
določb iz te direktive predlaga uporabo 
dodatnih določb za ureditev zavarovalnih 
posrednikov in prodaje zavarovalnih 
produktov ter jih uporablja, bi morala 
zagotoviti, da je upravno breme, ki je 
posledica teh določb, sorazmerno 
z varstvom potrošnikov. Zaradi varstva 
potrošnikov in da se prepreči zavajajoča 
prodaja zavarovalnih produktov, bi bilo 
državam članicam treba dovoliti, da 
izjemoma uporabijo strožje zahteve za 
take zavarovalne posrednike, ki 
zavarovalno posredovanje opravljajo kot 
dopolnilno dejavnost, če štejejo, da je to 
potrebno in sorazmerno.

(40) Ta direktiva naj bi opredelila 
minimalne obveznosti zavarovalnic in 
zavarovalnih posrednikov. Državi 
članici bi moralo biti omogočeno, da 
ohrani ali sprejme strožje določbe, ki jih 
lahko naloži zavarovalnim posrednikom in 
zavarovalnicam. Takšne strožje določbe
morajo biti skladne s pravom Unije, tudi z 
Direktivo 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju).

Or. en

Obrazložitev

Podpiramo priznanje načela, da lahko države članice poleg določb, navedenih v tej direktivi, 
uporabljajo dodatne določbe. Seveda morajo biti take določbe skladne s pravom Unije. 
Menimo pa, da ni nujno na novo pisati prava Unije v tej direktivi, ker bi to utegnilo povzročiti 
nedoslednost in zmedo.
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Predlog spremembe 166
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Ta direktiva naj bi 
opredelila minimalne obveznosti, ki bi 
jih zavarovalnice in zavarovalni posredniki 
morali imeti pri posredovanju informacij 
strankam. Državi članici bi moralo biti 
omogočeno, da na tem področju ohrani ali 
sprejme strožje določbe, ki jih lahko naloži 
zavarovalnim posrednikom in 
zavarovalnicam neodvisno od določb 
njihove domače države članice , kadar 
opravljajo dejavnost zavarovalnega 
posredovanja na njenem ozemlju, če so 
takšne strožje določbe skladne s 
pravom Unije , tudi z Direktivo 
2000/31/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih 
pravnih vidikih storitev informacijske 
družbe, zlasti elektronskega poslovanja na 
notranjem trgu (Direktiva o elektronskem 
poslovanju). Država članica, ki poleg 
določb iz te direktive predlaga uporabo 
dodatnih določb za ureditev zavarovalnih 
posrednikov in prodaje zavarovalnih 
produktov ter jih uporablja, bi morala 
zagotoviti, da je upravno breme, ki je 
posledica teh določb, sorazmerno 
z varstvom potrošnikov. Zaradi varstva 
potrošnikov in da se prepreči zavajajoča 
prodaja zavarovalnih produktov, bi bilo 
državam članicam treba dovoliti, da
izjemoma uporabijo strožje zahteve za take 
zavarovalne posrednike, ki zavarovalno 
posredovanje opravljajo kot dopolnilno 
dejavnost, če štejejo, da je to potrebno in 
sorazmerno.

(40) Ta direktiva naj bi 
opredelila minimalne obveznosti, ki bi 
jih zavarovalnice in zavarovalni posredniki 
morali imeti pri posredovanju informacij 
strankam. Državi članici bi moralo biti 
omogočeno, da na tem področju ohrani ali 
sprejme strožje določbe, ki jih lahko naloži 
zavarovalnim posrednikom in 
zavarovalnicam neodvisno od določb 
njihove domače države članice , kadar 
opravljajo dejavnost zavarovalnega 
posredovanja na njenem ozemlju, če so 
takšne strožje določbe skladne s 
pravom Unije , tudi z Direktivo 
2000/31/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih 
pravnih vidikih storitev informacijske 
družbe, zlasti elektronskega poslovanja na 
notranjem trgu (Direktiva o elektronskem 
poslovanju). Država članica, ki poleg 
določb iz te direktive predlaga uporabo 
dodatnih določb za ureditev zavarovalnih 
posrednikov in prodaje zavarovalnih 
produktov ter jih uporablja, bi morala 
zagotoviti, da je upravno breme, ki je 
posledica teh določb, sorazmerno 
z varstvom potrošnikov. Zaradi varstva 
potrošnikov in da se prepreči zavajajoča 
prodaja zavarovalnih produktov, bi bilo 
državam članicam treba dovoliti, da 
uporabijo strožje zahteve za take 
zavarovalne posrednike, ki zavarovalno 
posredovanje opravljajo kot dopolnilno 
dejavnost, če štejejo, da je to potrebno in 
sorazmerno.

Or. en
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Predlog spremembe 167
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Navzkrižna prodaja je pogosta 
strategija ponudnikov finančnih storitev na 
drobno v celotni Uniji. Potrošnikom lahko 
prinesejo koristi, vendar pa pri teh 
praksah interesi potrošnikov niso vedno 
ustrezno upoštevani. Tako lahko na 
primer nekatere oblike navzkrižne 
prodaje, in sicer vezave prodaje, pri 
katerih se dve ali več finančnih storitev 
prodaja v paketu in najmanj ena od teh 
storitev ali produktov ni na voljo tudi 
ločeno, izkrivljajo konkurenco in 
negativno vplivajo na mobilnost 
potrošnikov ter njihovo sposobnost 
sprejemanja informiranih odločitev. 
Primer vezanih prodaj je lahko obvezno 
odprtje tekočih računov, kadar se 
potrošniku zagotavlja zavarovalno 
storitev, zaradi plačila premij ali obvezna 
sklenitev avtomobilskega zavarovanja, 
kadar se potrošniku zagotovi potrošniško 
posojilo, da se financirani avtomobil 
zavaruje. Medtem ko lahko prodaje
svežnjev, pri katerih se dve ali več 
finančnih storitev ali produktov prodaja v 
paketu, vendar je vsako od teh storitev 
mogoče kupiti tudi ločeno, prav tako 
izkrivljajo konkurenco in negativno 
vplivajo na mobilnost strank ter njihovo 
sposobnost sprejemanja informiranih 
odločitev, je izbira vendarle prepuščena 
stranki, zato te prakse morda pomenijo 
manjše tveganje, da zavarovalni 
posredniki ne bi izpolnjevali svojih 
obveznosti v skladu s to direktivo. Zaradi 
spodbujanja konkurence in večje izbire 
potrošnikov bi bilo treba uporabo takih 
praks skrbno oceniti.

(41) Navzkrižna prodaja je pogosta in je 
lahko ustrezna strategija ponudnikov 
finančnih storitev na drobno v vsej Uniji.
Uporaba prakse vezanih prodaj in
svežnjev, pri katerih se dve ali več 
finančnih storitev ali produktov prodaja v 
paketu, bi bilo treba skrbno oceniti, da bi 
spodbudili  konkurenco in večjo izbiro 
potrošnikov.
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Or. en

Obrazložitev

Navzkrižna prodaja zavarovalnih produktov z drugimi produkti potrošnikom zagotavlja 
koristi, kot so večja izbira in prihranek pri skupnih stroških.

Predlog spremembe 168
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Navzkrižna prodaja je pogosta 
strategija ponudnikov finančnih storitev na 
drobno v celotni Uniji. Potrošnikom lahko 
prinesejo koristi, vendar pa pri teh praksah 
interesi potrošnikov niso vedno ustrezno 
upoštevani. Tako lahko na primer nekatere 
oblike navzkrižne prodaje, in sicer vezave 
prodaje, pri katerih se dve ali več 
finančnih storitev prodaja v paketu in 
najmanj ena od teh storitev ali produktov 
ni na voljo tudi ločeno, izkrivljajo 
konkurenco in negativno vplivajo na 
mobilnost potrošnikov ter njihovo 
sposobnost sprejemanja informiranih 
odločitev. Primer vezanih prodaj je lahko 
obvezno odprtje tekočih računov, kadar se 
potrošniku zagotavlja zavarovalno storitev, 
zaradi plačila premij ali obvezna sklenitev 
avtomobilskega zavarovanja, kadar se 
potrošniku zagotovi potrošniško posojilo, 
da se financirani avtomobil zavaruje.
Medtem ko lahko prodaje svežnjev, pri 
katerih se dve ali več finančnih storitev ali
produktov prodaja v paketu, vendar je 
vsako od teh storitev mogoče kupiti tudi 
ločeno, prav tako izkrivljajo konkurenco in 
negativno vplivajo na mobilnost strank ter 
njihovo sposobnost sprejemanja 
informiranih odločitev, je izbira vendarle 
prepuščena stranki, zato te prakse morda 
pomenijo manjše tveganje, da zavarovalni 

(41) Navzkrižna prodaja je pogosta 
strategija ponudnikov finančnih storitev na 
drobno v celotni Uniji. Potrošnikom lahko 
prinesejo koristi, vendar pa pri teh praksah 
interesi potrošnikov niso vedno ustrezno 
upoštevani. Tako lahko na primer nekatere 
oblike navzkrižne prodaje, in sicer vezave 
prodaje, pri katerih se zavarovalna storitev 
ali produkt prodaja v paketu z drugo 
finančno storitvijo ali produktom ter 
glavna finančna storitev ali produkt tega 
paketa nista na voljo tudi ločeno, 
izkrivljajo konkurenco in negativno 
vplivajo na mobilnost potrošnikov ter 
njihovo sposobnost sprejemanja 
informiranih odločitev. Primer vezanih 
prodaj je lahko obvezno odprtje tekočih 
računov, kadar se potrošniku zagotavlja 
zavarovalno storitev, zaradi plačila premij 
ali obvezna sklenitev avtomobilskega 
zavarovanja, kadar se potrošniku zagotovi 
potrošniško posojilo, da se financirani 
avtomobil zavaruje. Medtem ko lahko 
prodaje svežnjev, pri katerih se
zavarovalna storitev ali produkt prodaja v 
paketu z drugo finančno storitvijo ali 
produktom, a je glavno finančno storitev
ali produkt tega paketa mogoče kupiti tudi 
ločeno, prav tako izkrivljajo konkurenco in 
negativno vplivajo na mobilnost strank ter 
njihovo sposobnost sprejemanja 
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posredniki ne bi izpolnjevali svojih 
obveznosti v skladu s to direktivo. Zaradi 
spodbujanja konkurence in večje izbire 
potrošnikov bi bilo treba uporabo takih 
praks skrbno oceniti.

informiranih odločitev, je izbira vendarle 
prepuščena stranki, zato te prakse morda 
pomenijo manjše tveganje, da zavarovalni 
posredniki ne bi izpolnjevali svojih 
obveznosti v skladu s to direktivo. Zaradi 
spodbujanja konkurence in večje izbire 
potrošnikov bi bilo treba uporabo takih 
praks skrbno oceniti. Ponudba celovite 
zavarovalne police, na primer požarnega 
zavarovanja, ki pokriva tudi škodo zaradi 
naravnih nesreč, ni navzkrižna prodaja. 
Taka polica potrošniku zagotavlja 
obsežno zavarovalno kritje. Ta direktiva 
ureja navzkrižno prodajo finančnih 
produktov. Direktiva o nepoštenih 
komercialnih praksah 2005/29/ES se še 
vedno uporablja za prakse navzkrižne 
prodaje finančnih storitev ali produktov z 
nefinančnimi storitvami ali produkti.

Or. en

Predlog spremembe 169
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Navzkrižna prodaja je pogosta 
strategija ponudnikov finančnih storitev na 
drobno v celotni Uniji. Potrošnikom lahko 
prinesejo koristi, vendar pa pri teh
praksah interesi potrošnikov niso vedno 
ustrezno upoštevani. Tako lahko na primer 
nekatere oblike navzkrižne prodaje, in sicer 
vezave prodaje, pri katerih se dve ali več 
finančnih storitev prodaja v paketu in 
najmanj ena od teh storitev ali produktov ni 
na voljo tudi ločeno, izkrivljajo 
konkurenco in negativno vplivajo na 
mobilnost potrošnikov ter njihovo 
sposobnost sprejemanja informiranih 
odločitev. Primer vezanih prodaj je lahko 

(41) Navzkrižna prodaja je pogosta 
strategija ponudnikov finančnih storitev na 
drobno v celotni Uniji. Pri tej praksi se ne 
upoštevajo ustrezno interesi potrošnikov. 
Tako lahko na primer nekatere oblike 
navzkrižne prodaje, in sicer vezane 
produkte, pri katerih se dve ali več 
finančnih storitev prodaja v paketu in 
najmanj ena od teh storitev ali produktov ni 
na voljo tudi ločeno, izkrivljajo 
konkurenco in negativno vplivajo na 
mobilnost potrošnikov ter njihovo 
sposobnost sprejemanja informiranih 
odločitev. Primer vezanih prodaj je lahko 
obvezno odprtje tekočih računov, kadar se 
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obvezno odprtje tekočih računov, kadar se 
potrošniku zagotavlja zavarovalno storitev, 
zaradi plačila premij ali obvezna sklenitev 
avtomobilskega zavarovanja, kadar se 
potrošniku zagotovi potrošniško posojilo, 
da se financirani avtomobil zavaruje. 
Medtem ko lahko prodaje svežnjev, pri 
katerih se dve ali več finančnih storitev ali 
produktov prodaja v paketu, vendar je 
vsako od teh storitev mogoče kupiti tudi 
ločeno, prav tako izkrivljajo konkurenco in 
negativno vplivajo na mobilnost strank ter 
njihovo sposobnost sprejemanja 
informiranih odločitev, je izbira vendarle 
prepuščena stranki, zato te prakse morda 
pomenijo manjše tveganje, da zavarovalni 
posredniki ne bi izpolnjevali svojih 
obveznosti v skladu s to direktivo. Zaradi 
spodbujanja konkurence in večje izbire 
potrošnikov bi bilo treba uporabo takih 
praks skrbno oceniti.

potrošniku zagotavlja zavarovalno storitev, 
zaradi plačila premij ali obvezna sklenitev 
avtomobilskega zavarovanja, kadar se 
potrošniku zagotovi potrošniško posojilo, 
da se financirani avtomobil zavaruje. 
Medtem ko lahko prodaje svežnjev, pri 
katerih se dve ali več finančnih storitev ali 
produktov prodaja v paketu, vendar je 
vsako od teh storitev mogoče kupiti tudi 
ločeno, prav tako izkrivljajo konkurenco in 
negativno vplivajo na mobilnost strank ter 
njihovo sposobnost sprejemanja 
informiranih odločitev, je izbira vendarle 
prepuščena stranki, zato te prakse morda 
pomenijo manjše tveganje, da zavarovalni 
posredniki ne bi izpolnjevali svojih 
obveznosti v skladu s to direktivo. Zaradi 
spodbujanja konkurence in večje izbire 
potrošnikov bi bilo treba uporabo takih 
praks skrbno oceniti.

Or. en

Predlog spremembe 170
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Zavarovalne pogodbe, ki vključujejo 
naložbe, so strankam pogosto na voljo kot 
možne alternative ali nadomestila za 
naložbene produkte, ki so predmet 
direktive [MiFID II]. Da se zagotovi 
dosledna zaščita vlagateljev in prepreči 
tveganje regulativne arbitraže, je 
pomembno, da za naložbene produkte za 
male vlagatelje (zavarovalni naložbeni 
produkti, kot so opredeljeni v Uredbi o 
dokumentih s ključnimi informacijami za 
naložbene produkte) veljajo enaki 
standardi poslovanja: ti vključujejo 
zagotovitev ustreznih informacij, zahteve 

(42) Zavarovalne pogodbe, ki vključujejo 
naložbe, so strankam pogosto na voljo kot 
možne alternative ali nadomestila za 
naložbene produkte, ki so predmet 
direktive [MiFID II]. Da se zagotovi 
dosledna zaščita vlagateljev in prepreči 
tveganje regulativne arbitraže, je 
pomembno, da za naložbene produkte za 
male vlagatelje (zavarovalni naložbeni 
produkti, kot so opredeljeni v Uredbi o 
dokumentih s ključnimi informacijami za 
naložbene produkte) veljajo enaki 
standardi poslovanja: ti vključujejo 
zagotovitev ustreznih informacij, zahteve 
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glede primernosti svetovanja in omejitve 
spodbud ter zahteve glede upravljanja 
nasprotij interesov in v primeru neodvisnih 
svetovalcev omejitve glede oblike plačila. 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge (European Securities and Markets 
Authority – ESMA) ter Evropski organ za 
zavarovanja in poklicne pokojnine 
(European Insurance and Occupational 
Pensions Authority – EIOPA) bi morala 
sodelovati, da se s smernicami doseže 
največja možna raven skladnosti 
standardov poslovanja za naložbene 
produkte za male vlagatelje, za katere se 
uporablja [MiFID II] ali ta direktiva. Za 
zavarovalne naložbene produkte so 
standardi iz te direktive, ki veljajo za vse
zavarovalne pogodbe (poglavje VII te 
direktive), in strožji standardi za 
zavarovalne naložbene produkte 
kumulativni. V skladu s tem bi morale 
osebe, ki opravljajo zavarovalno 
posredovanje v zvezi z zavarovalnimi 
naložbenimi produkti, spoštovati standarde 
poslovanja, ki veljajo za vse zavarovalne 
pogodbe, in tudi strožje standarde, ki 
veljajo za zavarovalne naložbene
produkte.

glede primernosti svetovanja in omejitve 
spodbud ter zahteve glede upravljanja 
nasprotij interesov in nadaljnje omejitve 
glede plačila. Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge (European 
Securities and Markets Authority – ESMA) 
ter Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine (European Insurance 
and Occupational Pensions Authority –
EIOPA) bi morala sodelovati, da se 
s smernicami doseže največja možna raven 
skladnosti standardov poslovanja za 
naložbene produkte za male vlagatelje, za 
katere se uporablja [MiFID II] ali ta 
direktiva. Vendar je treba pri teh 
smernicah upoštevati posebnosti 
produktov neživljenjskega zavarovanja. V 
skladu s podobnim načelom iz člena 3 
MiFID II bi bilo treba pri izvajanju 
direktive na nacionalni ravni in pri 
smernicah skupnega odbora preučiti tudi 
analogen sistem za zavarovanja. Za 
zavarovalne naložbene produkte bi morali 
veljati okrepljeni standardi poslovanja, ki 
bi nadomestili standarde iz te direktive, ki 
veljajo za splošne zavarovalne pogodbe 
(poglavje VII te direktive). V skladu s tem 
bi morale osebe, ki opravljajo zavarovalno 
posredovanje v zvezi z zavarovalnimi 
naložbenimi produkti, spoštovati strožje 
standarde, ki veljajo za te produkte.

Or. en

Obrazložitev

Za zavarovalne naložbene produkte bi moralo biti vzpostavljeno strožje varstvo potrošnikov 
in standardi poslovanja kot za splošne zavarovalne pogodbe. Ni primerno, da se poglavji VI 
in VII skupaj uporabljata za podjetja, ki opravljajo zavarovalno posredovanje v zvezi z 
zavarovalnimi naložbenimi produkti. S členom 24(1) in (2) se podvaja člen 15. Nekateri deli 
poglavja VI so tudi v nasprotju z deli poglavja VII, npr. določbe člena 17(c).

Predlog spremembe 171
Werner Langen
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Predlog direktive
Uvodna izjava 42a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) Ta direktiva določa pravila o 
začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti zavarovalnega ali 
pozavarovalnega posredovanja, ki jo 
izvajajo fizične in pravne osebe, 
registrirane v državi članici ali ki se želijo 
tam registrirati. Odstopajoče ali 
dopolnilne določbe v drugih aktih 
Skupnosti se ne uporabljajo za 
zavarovalno in pozavarovalno 
posredovanje.

Or. de

Obrazložitev

Razjasnitev, da prodajo zavarovalnih produktov ureja izključno ta direktiva. Drugi akti 
Skupnosti so zato podrejeni, ker samo direktiva sektorsko ureja področje zavarovalnega 
posredovanja.

Predlog spremembe 172
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Za zagotovitev skladne uporabe 
sankcij v državah članicah pri določanju 
vrste upravnih sankcij ali ukrepov in višine 
upravnih denarnih sankcij bi bilo treba od 
držav članic zahtevati, da zagotovijo, da 
pristojni organi upoštevajo vse zadevne 
okoliščine.

(45) Za zagotovitev skladne uporabe 
sankcij v državah članicah pri določanju 
vrste upravnih sankcij ali ukrepov in višine 
upravnih denarnih sankcij bi bilo treba od 
držav članic zahtevati, da zagotovijo, da 
pristojni organi upoštevajo vse zadevne 
okoliščine. Vendar državam članicam ni 
treba zagotoviti upravnih sankcij, če so 
sankcije predpisane v skladu z 
nacionalnim kazensko pravnim sistemom.

Or. en
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Predlog spremembe 173
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Da se krepi odvračilen vpliv na širšo 
javnost in obvešča o kršenju predpisov, ki 
lahko negativno vplivajo na varstvo 
potrošnikov, bi bilo treba naložene sankcije 
in ukrepe objaviti, razen v določenih 
natančno opredeljenih okoliščinah. Da se 
zagotovi spoštovanje načela sorazmernosti, 
bi bilo treba sankcije in ukrepe, kadar bi 
objava vpletenim stranem povzročila 
nesorazmerno škodo, objaviti anonimno.

(46) Da se krepi odvračilen vpliv na širšo 
javnost in obvešča o kršenju predpisov, ki 
lahko negativno vplivajo na varstvo
potrošnikov, bi bilo treba naložene sankcije 
in ukrepe objaviti na spletnih straneh 
ustreznih pristojnih organov in organa 
EIOPA, razen v določenih natančno 
opredeljenih okoliščinah. Da se zagotovi 
spoštovanje načela sorazmernosti, bi bilo 
treba sankcije in ukrepe, kadar bi objava 
vpletenim stranem povzročila 
nesorazmerno škodo, objaviti anonimno.

Or. en

Predlog spremembe 174
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Za ugotavljanje morebitnih kršitev bi 
morali imeti pristojni organi potrebna 
preiskovalna pooblastila in vzpostaviti 
učinkovite mehanizme za spodbujanje 
poročanja o morebitnih ali dejanskih 
kršitvah.

(47) Za ugotavljanje morebitnih kršitev bi 
morali imeti pristojni organi potrebna 
preiskovalna pooblastila in vzpostaviti 
učinkovite mehanizme za spodbujanje 
poročanja o morebitnih ali dejanskih 
kršitvah. Vendar ta direktiva ne določa, da 
morajo države članice upravne organe 
pooblastiti za izvedbo kazenskih preiskav.

Or. en

Predlog spremembe 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler
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Predlog direktive
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Za ugotavljanje morebitnih kršitev bi 
morali imeti pristojni organi potrebna 
preiskovalna pooblastila in vzpostaviti 
učinkovite mehanizme za spodbujanje 
poročanja o morebitnih ali dejanskih 
kršitvah.

(47) Za ugotavljanje morebitnih kršitev bi 
morali imeti pristojni organi potrebna 
preiskovalna pooblastila in vzpostaviti 
učinkovite mehanizme za spodbujanje 
poročanja o morebitnih ali dejanskih 
kršitvah, ki bodo zagotavljala ustrezno 
zaščito prijaviteljev kršitev.

Or. en

Predlog spremembe 176
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49a) Prijavitelji nepravilnosti pristojnim 
organom posredujejo nove informacije, ki 
so jim v pomoč pri odkrivanju in 
sankcioniranju primerov trgovanja z 
notranjimi informacijami in tržne 
manipulacije. Vendar lahko strah pred 
povračilnimi ukrepi ali pomanjkanje 
ustreznih postopkov prijave kršitev 
odvrača od prijavljanja nepravilnosti. 
Zato bi morala direktiva zagotoviti 
ustrezne določbe, ki bodo prijavitelje 
nepravilnosti spodbujale, da pristojne 
organe opozorijo na morebitne kršitve te 
direktive, in jih zaščitile pred povračilnimi 
ukrepi. Države članice bi morale tudi 
zagotoviti, da sistemi prijavljanja 
nepravilnosti, ki jih izvajajo, vključujejo 
mehanizme za ustrezno zaščito prijavljene 
osebe, zlasti kar zadeva pravico do varstva 
njenih osebnih podatkov, ter postopke, ki 
zagotavljajo pravico prijavljene osebe do 
obrambe in zaslišanja pred sprejetjem 
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odločitve v zvezi z njo ter pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva pred 
sodiščem zoper odločitev v zvezi z njo.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo povzeto iz uredbe o zlorabi trga.

Predlog spremembe 177
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Za dosego ciljev iz te direktive bi bilo 
treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejetje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe v zvezi s podrobnostmi glede 
pojmov ustreznega znanja in 
usposobljenosti posrednika, upravljanja 
nasprotij interesov, obveznosti glede 
poslovanja v zvezi s svežnji zavarovalnih 
naložbenih produktov za male vlagatelje 
in obrazcev za posredovanje informacij v 
zvezi s sankcijami. Zlasti je pomembno, da
Komisija med pripravljalnim delom opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni. Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so ustrezni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(50) Za dosego ciljev iz te direktive bi bilo 
treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejetje aktov v skladu s členom 290 in 
291 Pogodbe. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
predloženi Evropskemu parlamentu in 
Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen 
način.

Or. de

Predlog spremembe 178
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Uvodna izjava 51
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Tehnični standardi v zvezi s 
finančnimi storitvami bi morali zagotoviti 
dosledno uskladitev in ustrezno varstvo 
potrošnikov po vsej Uniji. Ker je EIOPA 
organ z visoko specializiranimi 
strokovnjaki, bi bilo učinkovito in 
ustrezno, da pripravi osnutke regulativnih 
in izvedbenih tehničnih standardov, ki ne 
vključujejo odločitev v zvezi s politiko, za 
predložitev Komisiji.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 179
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Tehnični standardi v zvezi s 
finančnimi storitvami bi morali zagotoviti 
dosledno uskladitev in ustrezno varstvo 
potrošnikov po vsej Uniji. Ker je EIOPA 
organ z visoko specializiranimi 
strokovnjaki, bi bilo učinkovito in 
ustrezno, da pripravi osnutke regulativnih 
in izvedbenih tehničnih standardov, ki ne 
vključujejo odločitev v zvezi s politiko, za 
predložitev Komisiji.

(51) Tehnični standardi v zvezi s 
finančnimi storitvami bi morali zagotoviti 
dosledno uskladitev in ustrezno varstvo 
potrošnikov po vsej Uniji. Ker je EIOPA 
organ z visoko specializiranimi 
strokovnjaki, ki ima sicer omejene 
zmogljivosti, bi lahko nanj prenesli 
nalogo, za katero ni nujno potrebna 
politična odločitev, da pripravi osnutke za 
predložitev Komisiji in Parlamentu v 
vednost.

Or. de

Predlog spremembe 180
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 51
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Tehnični standardi v zvezi s 
finančnimi storitvami bi morali zagotoviti 
dosledno uskladitev in ustrezno varstvo 
potrošnikov po vsej Uniji. Ker je EIOPA 
organ z visoko specializiranimi 
strokovnjaki, bi bilo učinkovito in 
ustrezno, da pripravi osnutke regulativnih 
in izvedbenih tehničnih standardov, ki ne 
vključujejo odločitev v zvezi s politiko, za 
predložitev Komisiji.

(51) Tehnični standardi v zvezi s 
finančnimi storitvami bi morali zagotoviti 
dosledno uskladitev in visoko varstvo 
potrošnikov po vsej Uniji. Ker je EIOPA 
organ z visoko specializiranimi 
strokovnjaki, bi bilo učinkovito in 
ustrezno, da pripravi osnutke regulativnih 
in izvedbenih tehničnih standardov, ki ne 
vključujejo odločitev v zvezi s politiko, za 
predložitev Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 181
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Tehnični standardi v zvezi s 
finančnimi storitvami bi morali zagotoviti 
dosledno uskladitev in ustrezno varstvo 
potrošnikov po vsej Uniji. Ker je EIOPA 
organ z visoko specializiranimi 
strokovnjaki, bi bilo učinkovito in 
ustrezno, da pripravi osnutke regulativnih 
in izvedbenih tehničnih standardov, ki ne 
vključujejo odločitev v zvezi s politiko, za 
predložitev Komisiji.

(51) Tehnični standardi v zvezi s 
finančnimi storitvami bi morali zagotoviti 
minimalno raven harmonizacije in 
ustrezno varstvo potrošnikov po vsej Uniji. 
Ker je EIOPA organ z visoko 
specializiranimi strokovnjaki, bi bilo 
učinkovito in ustrezno, da pripravi osnutke 
regulativnih in izvedbenih tehničnih 
standardov, ki ne vključujejo odločitev v 
zvezi s politiko, za predložitev Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere države članice so že uvedle strožje ukrepe za varstvo potrošnikov in z maksimalno 
harmonizacijo bi zmanjšali učinkovitost teh ukrepov.
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Predlog spremembe 182
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Z delegiranimi akti v skladu s 
členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in v skladu s členi od 10 
do 15 Uredbe (EU) št. 1094/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
24. novembra 2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski 
organ za zavarovanja in poklicne 
pokojnine) bi morala Komisija sprejeti 
delegirane akte, kot so določeni v členu [8] 
o pojmih ustreznega znanja in 
usposobljenosti posrednika, v členih [17 in 
23] o upravljanju nasprotij interesov in 
v členih [24 in 25] o obveznostih glede 
poslovanja v zvezi s svežnji zavarovalnih 
naložbenih produktov za male vlagatelje, 
ter izvedbene tehnične standarde, kot so 
določeni v členu [30] o postopkih in 
obrazcih za posredovanje informacij v 
zvezi s sankcijami. Osnutek teh delegiranih 
aktov in izvedbenih tehničnih standardov 
bi moral oblikovati EIOPA.

(52) Z delegiranimi akti v skladu s 
členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in v skladu s členi od 10 
do 15 Uredbe (EU) št. 1094/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
24. novembra 2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski 
organ za zavarovanja in poklicne 
pokojnine) bi morala Komisija sprejeti 
delegirane akte, kot so določeni v členu [8] 
o pojmih ustreznega znanja in 
usposobljenosti posrednika, ter izvedbene 
tehnične standarde, kot so določeni v členu 
[30] o postopkih in obrazcih za 
posredovanje informacij v zvezi s 
sankcijami. Osnutek teh delegiranih aktov 
in izvedbenih tehničnih standardov bi 
moral oblikovati EIOPA.

Or. de

Predlog spremembe 183
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 55 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55a) Nadzorni organi držav članic bi 
morali imeti na voljo vsa potrebna 
sredstva za zagotovitev pravilnega 
poslovanja zavarovalniških posrednikov 
in pozavarovalnic v Uniji, bodisi v skladu 
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z uresničevanjem svobode ustanavljanja 
ali svobode opravljanja storitev. Za 
zagotovitev učinkovitosti nadzora bi 
morali biti vsi ukrepi nadzornih organov 
sorazmerni z naravo, obsegom in 
kompleksnostjo tveganj v zavarovalništvu 
ali pozavarovalništvu ne glede na 
pomembnost zadevnega podjetja za 
splošno finančno stabilnost trga.

Or. en

Predlog spremembe 184
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 55 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55b) Ta direktiva ne bi smela preveč 
obremenjevati malih in srednjih 
zavarovalnic. Ta cilj se lahko denimo 
doseže s pravilnim izvajanjem načela 
sorazmernosti. To načelo bi moralo veljati 
za zahteve za zavarovalnice in 
pozavarovalnice ter za izvajanje 
nadzornih pooblastil.

Or. en

Predlog spremembe 185
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Pregled te direktive bi bilo treba
opraviti pet let po datumu začetka 
veljavnosti te direktive, da se bi se 
upošteval razvoj na trgu in razvoj na 
drugih področjih pravnega reda Unije ali 

(56) Po petih letih bi bilo treba preučiti 
razvoj trga, na katerega vpliva ta 
direktiva, in razvoj na drugih področjih 
pravnega reda Unije ali izkušnje držav 
članic pri izvajanju pravnega reda Unije, 
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izkušnje držav članic pri izvajanju 
pravnega reda Unije, zlasti v zvezi s 
produkti, ki jih pokriva 
Direktiva 2003/41/ES.

zlasti v zvezi s produkti, ki jih pokriva 
Direktiva 2003/41/ES, da bi ocenili 
izvedbo direktive in prve rezultate njenega 
učinka.

Or. de

(Prve ocene ne bodo na voljo prej kot v petih letih. Glej tudi člen 8(7).)

Predlog spremembe 186
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Pregled te direktive bi bilo treba 
opraviti pet let po datumu začetka 
veljavnosti te direktive, da se bi se 
upošteval razvoj na trgu in razvoj na drugih 
področjih pravnega reda Unije ali izkušnje 
držav članic pri izvajanju pravnega reda 
Unije, zlasti v zvezi s produkti, ki jih 
pokriva Direktiva 2003/41/ES.

(56) Pregled te direktive bi bilo treba 
opraviti tri leta po datumu začetka 
veljavnosti te direktive, da se bi se 
upošteval razvoj na trgu in razvoj na drugih 
področjih pravnega reda Unije ali izkušnje 
držav članic pri izvajanju pravnega reda 
Unije, zlasti v zvezi s produkti, ki jih 
pokriva Direktiva 2003/41/ES.

Or. en

Predlog spremembe 187
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, vključno s poklicnim 
vodenjem zahtevkov ter cenitvijo in 
likvidacijo škode, ki jo izvajajo fizične in 
pravne osebe, registrirane v državi članici, 
ali ki se želijo tam registrirati.

1. Ta direktiva določa pravila o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, ki jo izvajajo fizične in 
pravne osebe, registrirane v državi članici, 
ali ki se želijo tam registrirati.
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Or. en

Predlog spremembe 188
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, vključno s poklicnim 
vodenjem zahtevkov ter cenitvijo in 
likvidacijo škode, ki jo izvajajo fizične in 
pravne osebe, registrirane v državi članici, 
ali ki se želijo tam registrirati.

1. Ta direktiva določa pravila o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, ki jo izvajajo fizične in 
pravne osebe, registrirane v državi članici, 
ali ki se želijo tam registrirati.

Or. en

Predlog spremembe 189
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, vključno s poklicnim 
vodenjem zahtevkov ter cenitvijo in 
likvidacijo škode, ki jo izvajajo fizične in 
pravne osebe, registrirane v državi članici, 
ali ki se želijo tam registrirati.

1. Ta direktiva določa pravila o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, ki jo izvajajo fizične in 
pravne osebe, registrirane v državi članici, 
ali ki se želijo tam registrirati.

Or. en

Predlog spremembe 190
Antolín Sánchez Presedo
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta direktiva se ne uporablja za tiste 
osebe, ki opravljajo storitve posredovanja 
in izpolnjujejo naslednje pogoje:

črtano

(a) zavarovalna pogodba terja zgolj 
poznavanje zavarovalnega kritja, ki je 
predmet pogodbe;
(b) pri zavarovalni pogodbi ne gre za 
življenjsko zavarovanje;
(c) zavarovalna pogodba ne krije 
nevarnosti kakršnih koli odgovornosti;
(d) glavna poklicna dejavnost teh oseb ni 
zavarovalno posredovanje;
(e) zavarovanje dopolnjuje blago , ki ga 
posreduje katerikoli ponudnik, pri čemer 
to zavarovanje zajema nevarnost okvare, 
izgube ali poškodbe blaga, ki ga ta 
ponudnik dobavlja ; 
(f) znesek letne premije za zavarovalno 
pogodbo, če se preračuna na letni znesek, 
ni večji od 600 EUR .

Or. en

Predlog spremembe 191
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) glavna poklicna dejavnost teh oseb ni 
zavarovalno posredovanje;

(d) glavna poklicna dejavnost teh oseb ni 
zavarovalno posredovanje, tveganja iz 
življenjskih zavarovanj in odgovornosti pa 
se lahko dodatno zavarujejo poleg 
produkta ali opravljene storitve, ki jo 
posrednik ponuja v okviru glavne 
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poklicne dejavnosti;

Or. de

Obrazložitev

Pri najemu vozila se ponujajo dodatna zavarovanja odgovornosti za zavarovanje tveganj v 
zvezi z najetim vozilom. Potovalna zavarovanja z zavarovanjem za primer smrti vključujejo 
tveganja, ki jih pokrivajo življenjska zavarovanja. To posredovanje dopolnjuje glavni produkt 
ali storitev.

Predlog spremembe 192
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zavarovanje dopolnjuje blago , ki ga 
posreduje katerikoli ponudnik, pri čemer
to zavarovanje zajema nevarnost okvare, 
izgube ali poškodbe blaga, ki ga ta 
ponudnik dobavlja;

(e) zavarovanje dopolnjuje dobavo blaga 
ali opravljanje storitev katerega koli 
ponudnika, če to zavarovanje v primeru 
dobave blaga zajema nevarnost okvare, 
izgube, kraje ali poškodbe blaga, ki ga ta 
ponudnik dobavlja;

Or. de

Predlog spremembe 193
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zavarovanje dopolnjuje blago , ki ga 
posreduje katerikoli ponudnik, pri čemer to 
zavarovanje zajema nevarnost okvare, 
izgube ali poškodbe blaga, ki ga ta 
ponudnik dobavlja ; 

(e) zavarovanje dopolnjuje produkt ali 
storitev, ki ga posreduje katerikoli 
ponudnik, pri čemer to zavarovanje zajema 
nevarnost okvare, izgube ali poškodbe 
blaga, ki ga ta ponudnik dobavlja;

Or. en
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Predlog spremembe 194
Sławomir Nitras

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) znesek letne premije za zavarovalno 
pogodbo, če se preračuna na letni znesek, 
ni večji od 600 EUR .

črtano

Or. pl

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 195
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) znesek letne premije za zavarovalno 
pogodbo, če se preračuna na letni znesek,
ni večji od 600 EUR .

(f) znesek letne premije ni večji od 600 
EUR

Or. de

Obrazložitev

Sorazmerni letni izračun bi v področje uporabe direktive vključil že zelo majhna zavarovanja, 
ki se sklenejo enkrat letno za en teden, na primer s premijo 30 evrov.
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Predlog spremembe 196
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) zavarovalna pogodba ne krije 
zdravstvenih zavarovalnih tveganj; 

Or. en

Obrazložitev

Zdravstveni zavarovalni produkti bi morali biti zaradi njihove bistvene ekonomske in socialne 
vloge zajeti v direktivo IMD II.

Predlog spremembe 197
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) zavarovalni produkt je zakonsko 
obvezen ali bistven za delovanje blaga ali 
storitve, ki ga zagotovi kateri koli 
ponudnik;

Or. en

Predlog spremembe 198
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva ne velja za poklicne 
stranke, kot so opredeljene v Prilogi I.
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Or. de

(Uvodna izjava 9)

Predlog spremembe 199
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ta direktiva zagotavlja, da velja enaka 
raven varstva in da ima potrošnik na voljo 
primerljive standarde. Direktiva spodbuja 
enake konkurenčne pogoje med 
posredniki ne glede na to, ali so povezani 
z zavarovalnico. Za stranke je koristno, če 
posredovanje zavarovalnih produktov 
poteka prek različnih prodajnih poti in 
posrednikov z različnimi oblikami 
sodelovanja z zavarovalnicami, pod 
pogojem, da uporabljajo podobna pravila 
o varstvu potrošnikov. Države članice to 
upoštevajo pri izvajanju te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 200
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Naslednji deli Poglavja VI te direktive ne 
veljajo za zavarovalne posrednike in 
zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalno 
posredovanje v zvezi z zavarovalnimi 
naložbenimi produkti:
a. Člen 15
b. Člen 16 (a) (i) (ii) (iii) in (iv)
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c. Člen 16 (b) (i), (ii) in (iii)
d. Člen 17 (1) (c), (d), (e), (f) in (g)
e. Člen 17(2), (3), (4) in (5)
f. Člen 18
Namesto tega bi morali zavarovalni 
posredniki in zavarovalnice, ki opravljajo 
zavarovalno posredovanje v zvezi z 
zavarovalnimi naložbenimi produkti, 
upoštevati zahteve v naslednjih določbah 
Direktive [2004/39/ES*], da bi se odražale 
posebnosti zavarovalništva:
a. Člen 16(3)
b. Členi 23, 24 in 25
EIOPA in ESMA razvijeta smernice o 
izvajanju teh določb za podjetja, ki se 
ukvarjajo tako z zavarovalnimi naložbami 
kot naložbami v skladu z Direktivo 
[2004/39/ES*] in povezane določbe v 
Direktivi [2006/73/ES*].

Or. en

Obrazložitev

V skladu s sedanjim besedilom direktive MiFID II pravila o poslovanju veljajo za zavarovalne 
naložbene produkte. V glavnem gre za enaka pravila kot tista, ki veljajo za zavarovalne 
naložbene produkte v členih 22–25 direktive IMD II.  Ni razloga, zakaj naj bi bila ta pravila 
vključena v dve različni zakonodaji. S tem predlogom sprememb se pojasni, katere določbe 
direktive MiFID veljajo za zavarovalne naložbene produkte in kateri deli direktive IMD II ne 
veljajo.

Predlog spremembe 201
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 

3. „pozavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja, predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo pozavarovalnih pogodb, 
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teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov, ter dejavnost poklicnega 
vodenja zahtevkov ter cenitev in 
likividacija škode. Zadevne dejavnosti se 
štejejo za zavarovalno posredovanje tudi, 
če jih opravlja zavarovalnica brez 
vključitve zavarovalnega posrednika. 

sklepanje teh pogodb ali pomoč pri 
vodenju in izvajanju teh pogodb proti 
plačilu, zlasti v primeru zahtevkov v zvezi 
z distribucijo zavarovalnih produktov.

Or. en

Predlog spremembe 202
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov , ter dejavnost poklicnega 
vodenja zahtevkov ter cenitev in 
likividacija škode . Zadevne dejavnosti se 
štejejo za zavarovalno posredovanje tudi, 
če jih opravlja zavarovalnica brez 
vključitve zavarovalnega posrednika.

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja, predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov. Te dejavnosti se štejejo za 
svetovanje, predlaganje ali izvajanje 
drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb ali 
sklepanje teh pogodb, štejejo pa tudi za
zavarovalno posredovanje, če jih opravlja 
uslužbenec zavarovalnice v neposrednem 
stiku s stranko in brez vključitve 
zavarovalnega posrednika.

Or. en

Predlog spremembe 203
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov , ter dejavnost poklicnega 
vodenja zahtevkov ter cenitev in 
likividacija škode . Zadevne dejavnosti se 
štejejo za zavarovalno posredovanje tudi, 
če jih opravlja zavarovalnica brez 
vključitve zavarovalnega posrednika. 

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovanja, sklepanje teh 
pogodb ali pomoč pri vodenju in izvajanju 
teh pogodb. Dejavnosti svetovanja, 
predlaganja ali sklepanja zavarovalnih 
pogodb se štejejo za zavarovalno 
posredovanje tudi, če jih opravlja 
uslužbenec zavarovalnice v neposrednem 
ali posrednem stiku s stranko, brez 
vključitve zavarovalnega posrednika.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva IMD II ureja poklic zavarovalnih posrednikov in določa pravila o poslovanju pri 
prodaji zavarovalnih produktov. Ni pomembna za dejavnosti zalednih pisarn v zvezi s 
pripravo dokumentov, izračunom premij, obravnavanjem vlog itd., ki jih opravlja osebje 
zavarovalnic. Predlog spremembe pojasnjuje, da te dejavnosti ne sodijo v področje uporabe 
direktive IMD II.

Predlog spremembe 204
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov , ter dejavnost poklicnega 
vodenja zahtevkov ter cenitev in 
likividacija škode . Zadevne dejavnosti se 
štejejo za zavarovalno posredovanje tudi, 
če jih opravlja zavarovalnica brez 
vključitve zavarovalnega posrednika. 

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov , ter dejavnost poklicnega 
vodenja zahtevkov ter cenitev in 
likividacija škode, vključno s spletnimi 
mesti za primerjavo cen in izdelkov, kjer 
lahko stranka na koncu postopka 
neposredno sklene zavarovalno pogodbo 
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prek spletne strani ali s sklenitvijo 
zavarovalne pogodbe neposredno pri 
zavarovalnici ali drugem zavarovalnem 
posredniku. Zadevne dejavnosti se štejejo 
za zavarovalno posredovanje tudi, če jih 
opravlja zavarovalnica brez vključitve 
zavarovalnega posrednika.

Or. en

Predlog spremembe 205
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov , ter dejavnost poklicnega 
vodenja zahtevkov ter cenitev in 
likividacija škode . Zadevne dejavnosti se 
štejejo za zavarovalno posredovanje tudi, 
če jih opravlja zavarovalnica brez 
vključitve zavarovalnega posrednika.

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov. Zadevne dejavnosti se štejejo 
za zavarovalno posredovanje tudi, če jih 
opravlja zavarovalnica brez vključitve 
zavarovalnega posrednika.

Or. en

Predlog spremembe 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
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sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov , ter dejavnost poklicnega 
vodenja zahtevkov ter cenitev in 
likividacija škode . Zadevne dejavnosti se 
štejejo za zavarovalno posredovanje tudi, 
če jih opravlja zavarovalnica brez 
vključitve zavarovalnega posrednika.

sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov , ter dejavnost poklicnega 
vodenja zahtevkov ter cenitev in likvidacija 
škode, vključno s spletnimi mesti za 
primerjavo cen. Zadevne dejavnosti se 
štejejo za zavarovalno posredovanje tudi, 
če jih opravlja zavarovalnica brez 
vključitve zavarovalnega posrednika.

Or. en

Predlog spremembe 207
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – pododstavek 2 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Občasno posredovanje podatkov stranki 
v okviru druge poklicne dejavnosti, če 
ponudnik ne stori nobenih nadaljnjih 
korakov za pomoč stranki pri sklepanju ali 
izvajanju zavarovalne pogodbe;

(a) Občasno posredovanje podatkov stranki 
v okviru druge poklicne dejavnosti, če 
ponudnik ne stori nobenih nadaljnjih 
korakov za pomoč stranki pri sklepanju ali 
izvajanju zavarovalne pogodbe, kot tudi ne 
poklicno vodenje zahtevkov zavarovalnice
cenitev in likvidacija škode ter izvedenska 
cenitev zahtevkov;

Or. en

Predlog spremembe 208
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „zavarovalni naložbeni produkt“ je 
zavarovalna pogodba, ki bi jo bilo mogoče 
uvrstiti tudi kot „naložbeni produkt“ v 
skladu z opredelitvijo iz člena 2(a)

4. „zavarovalni naložbeni produkt“ je 
zavarovalna pogodba, za katero je 
potreben dokument s ključnimi 
informacijami v smislu [Uredba o 
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[Uredba o dokumentih s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte
(Uredba PNPMV) ];

dokumentih s ključnimi informacijami za 
naložbene produkte (Uredba PNPMV)];

Or. de

Predlog spremembe 209
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „zavarovalni naložbeni produkt“ je 
zavarovalna pogodba, ki bi jo bilo mogoče 
uvrstiti tudi kot „naložbeni produkt“ v 
skladu z opredelitvijo iz člena 2(a) 
[Uredba o dokumentih s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte 
(Uredba PNPMV) ];

4. „zavarovalni naložbeni produkt“ je 
zavarovalna pogodba, ki bi jo bilo mogoče 
uvrstiti tudi kot „naložbeni produkt“ v 
skladu z opredelitvijo iz člena 2(a) [uredba
o dokumentih s ključnimi informacijami za 
naložbene produkte (uredba PNPMV)]; 
razen tistih iz člena 2(e) in (f) uredbe 
PNPMV o pokojninskih načrtih za 
poklicno zavarovanje in pokojninskih 
produktih, za katere se v skladu z 
nacionalnim pravom zahteva finančni 
prispevek delodajalca in kjer uslužbenec 
ne more izbrati ponudnika produkta;

Or. en

Predlog spremembe 210
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „zavarovalni naložbeni produkt“ je 
zavarovalna pogodba, ki bi jo bilo mogoče 
uvrstiti tudi kot „naložbeni produkt“ v 
skladu z opredelitvijo iz člena 2(a)
[Uredba o dokumentih s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte 

4. „zavarovalni naložbeni produkt“ je 
zavarovalna pogodba, ki bi jo bilo mogoče 
uvrstiti tudi kot „naložbeni produkt“ v 
skladu z opredelitvijo iz člena 4(a), razen 
produktov iz člena 2 [uredbe o dokumentih 
s ključnimi informacijami za naložbene 
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(Uredba PNPMV) ]; produkte (uredba PNPMV) ];

Or. en

Obrazložitev

V opredelitvi bi bilo treba pojasniti, ali so vključene tudi poklicne pokojnine. Potrebna je 
uskladitev s predlogi Evropskega parlamenta o PNPMV.

Predlog spremembe 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „zavarovalni posrednik“ je vsaka fizična 
ali pravna oseba , razen zavarovalnice , ki 
proti plačilu sprejme ali izvaja zavarovalno 
posredovanje;

5. „zavarovalni posrednik“ je vsaka fizična 
ali pravna oseba, razen zavarovalnice, ki 
kot samostojno podjetje opravljajo 
dejavnosti v zavarovalništvu, ki proti 
plačilu sprejme ali izvaja zavarovalno 
posredovanje;

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 212
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „zavarovalni posrednik“ je vsaka fizična 5. „zavarovalni posrednik“ je vsaka fizična 
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ali pravna oseba , razen zavarovalnice , ki 
proti plačilu sprejme ali izvaja zavarovalno 
posredovanje;

ali pravna oseba, razen zavarovalnice in 
njenih zaposlenih, ki proti plačilu sprejme 
ali izvaja zavarovalno posredovanje;

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev je treba brati v povezavi s členom 3(1).

Predlog spremembe 213
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „zavarovalni posrednik“ je vsaka fizična 
ali pravna oseba , razen zavarovalnice , ki 
proti plačilu sprejme ali izvaja zavarovalno 
posredovanje;

5. „zavarovalni posrednik“ je vsaka fizična 
ali pravna oseba , razen zavarovalnice in 
njeno osebje, ki proti plačilu sprejme ali 
izvaja zavarovalno posredovanje;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 32 bi bilo treba tu navesti tudi osebje zavarovalnic, saj ne 
delujejp kot posredniki med zavarovalnico in stranko.

Predlog spremembe 214
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. „pozavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo pozavarovalnih pogodb, 
sklepanje teh pogodb ali pomoč pri 
vodenju in izvajanju teh pogodb, zlasti v 
primeru zahtevkov , ter dejavnost 

6. „pozavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja, predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo pozavarovalnih pogodb, 
sklepanje teh pogodb ali pomoč pri 
vodenju in izvajanju teh pogodb, zlasti v 
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poklicnega vodenja zahtevkov ter cenitev 
in likvidacija škode. Zadevne dejavnosti se 
štejejo za pozavarovalno posredovanje 
tudi, če jih opravlja pozavarovalnica brez 
vključitve pozavarovalnega posrednika.

primeru zahtevkov, proti plačilu.

Or. en

Predlog spremembe 215
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 – pododstavek 2 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) občasno posredovanje podatkov v 
okviru druge poklicne dejavnosti, če ta 
dejavnost ni pomoč stranki pri sklepanju 
ali izvajanju pozavarovalne pogodbe;

(a) občasno posredovanje podatkov v 
okviru druge poklicne dejavnosti, če ta 
dejavnost ni pomoč stranki pri sklepanju 
ali izvajanju pozavarovalne pogodbe, kot 
tudi ne poklicno vodenje zahtevkov 
pozavarovalnice, cenitev in likvidacija 
škode ter izvedenska cenitev zahtevkov;

Or. en

Predlog spremembe 216
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. „vezani zavarovalni posrednik“ je 
vsaka oseba, ki izvaja dejavnost 
zavarovalnega posredovanja za in v imenu 
ene ali več zavarovalnic ali zavarovalnih 
posrednikov in deluje pod polno 
odgovornostjo teh zavarovalnic ali 
zavarovalnih posrednikov, če zavarovalni 
posredniki, pod odgovornostjo katerih 
oseba deluje, sami ne delujejo pod 
odgovornostjo druge zavarovalnice ali 

črtano
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zavarovalnega posrednika ;

Or. en

Predlog spremembe 217
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. „vezani zavarovalni posrednik“ je vsaka 
oseba, ki izvaja dejavnost zavarovalnega 
posredovanja za in v imenu ene ali več 
zavarovalnic ali zavarovalnih posrednikov 
in deluje pod polno odgovornostjo teh 
zavarovalnic ali zavarovalnih 
posrednikov, če zavarovalni posredniki, 
pod odgovornostjo katerih oseba deluje, 
sami ne delujejo pod odgovornostjo druge 
zavarovalnice ali zavarovalnega 
posrednika ;

8. „vezani zavarovalni posrednik“ je vsaka 
oseba, ki izvaja dejavnost zavarovalnega 
posredovanja za in v imenu ene ali več 
zavarovalnic in ki v primeru zavarovalnih
produktov, ki si ne konkurirajo, deluje s 
predpostavko, da so zavarovalnice za 
zadevne produkte polno odgovorne;

Or. en

Predlog spremembe 218
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. „vezani zavarovalni posrednik“ je vsaka 
oseba, ki izvaja dejavnost zavarovalnega 
posredovanja za in v imenu ene ali več 
zavarovalnic ali zavarovalnih posrednikov 
in deluje pod polno odgovornostjo teh 
zavarovalnic ali zavarovalnih posrednikov, 
če zavarovalni posredniki, pod 
odgovornostjo katerih oseba deluje, sami 
ne delujejo pod odgovornostjo druge 
zavarovalnice ali zavarovalnega 

8. „vezani zavarovalni posrednik“ je vsaka 
oseba, ki izvaja dejavnost zavarovalnega 
posredovanja za in v imenu ene ali, če 
zavarovalni produkti med seboj ne 
konkurirajo, več zavarovalnic ali 
zavarovalnih posrednikov, ki pa ne 
sprejema premij ali strankam namenjenih 
zneskov in ki deluje pod polno 
odgovornostjo teh zavarovalnic ali 
zavarovalnih posrednikov, če zavarovalni 
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posrednika; posredniki, pod odgovornostjo katerih 
oseba deluje, sami ne delujejo pod 
odgovornostjo druge zavarovalnice ali 
zavarovalnega posrednika;

Oseba, ki dejavnost zavarovalnega 
posredovanja opravlja poleg svoje glavne 
poklicne dejavnosti in ne pobira premij ali
zneskov, namenjenih strankam, se prav 
tako šteje kot vezani zavarovalni 
posrednik, ki deluje pod polno 
odgovornostjo ene ali več zavarovalnic za 
produkte, ki jih zadevajo, če zavarovanje 
dopolnjuje blago ali storitev, dobavljeno v 
okviru glavne poklicne dejavnosti;

Or. de

Predlog spremembe 219
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. „vezani zavarovalni posrednik“ je vsaka 
oseba, ki izvaja dejavnost zavarovalnega 
posredovanja za in v imenu ene ali več 
zavarovalnic ali zavarovalnih posrednikov
in deluje pod polno odgovornostjo teh 
zavarovalnic ali zavarovalnih posrednikov, 
če zavarovalni posredniki, pod 
odgovornostjo katerih oseba deluje, sami 
ne delujejo pod odgovornostjo druge 
zavarovalnice ali zavarovalnega 
posrednika ;

8. „vezani zavarovalni posrednik“ je vsaka 
oseba, ki izvaja dejavnost zavarovalnega 
posredovanja za in v imenu ene ali več 
zavarovalnic ali registriranega 
zavarovalnega posrednika v primeru 
zavarovalnih produktov, ki ne konkurirajo 
med seboj, in ki ne sprejema premij ali 
zneskov, namenjenih strankam, in deluje 
pod polno odgovornostjo teh zavarovalnic 
ali registriranih zavarovalnih posrednikov 
za zadevne produkte, če registrirani 
zavarovalni posrednik, pod odgovornostjo 
katerega oseba deluje, sam ne deluje pod 
odgovornostjo druge zavarovalnice ali 
zavarovalnega posrednika;

vsaka oseba, ki izvaja dejavnost 
zavarovalnega posredništva poleg osnovne 
poklicne dejavnosti, se tudi šteje za 
vezanega zavarovalnega posrednika, ki 
deluje pod odgovornostjo zavarovalnic ali 
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registriranega zavarovalnega posrednika, 
če zavarovanje dopolnjuje blago in 
storitve, ki se zagotavljajo v okviru te 
osnovne poslovne dejavnosti, in če ta 
oseba ne sprejema premij ali zneskov, 
namenjenih strankam;

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili nepotrebnim stroškom, bi morali z revizijo spremeniti le nujne zahteve. 
Komisija v oceni učinka ne omenja težav, povezanih s pojmom vezanega posrednika.  Ob 
črtanju člena 4, prijavljenih posrednikov, je treba ta odstavek ponovno uvesti, da bodo zajete 
pomožne dejavnosti. V interesu potrošnikov je, da se zagotovi jasnost.

Predlog spremembe 220
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „svetovanje“ je dajanje priporočila 
stranki, bodisi na njeno zahtevo bodisi na 
pobudo zavarovalnice ali zavarovalnega 
posrednika;

9. „svetovanje“ je dajanje nasveta stranki 
oziroma potencialni stranki v zvezi z 
zavarovalnim produktom, ki temelji na 
osebnem priporočilu, bodisi na njeno 
zahtevo bodisi na pobudo zavarovalnice ali 
zavarovalnega posrednika, tudi v obdobju 
veljavnosti pogodbe;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe natančneje opredeljuje pojem svetovanja. Njegov namen je tudi 
okrepiti zavarovalno svetovanje proti plačilu honorarja brez provizije, temelji pa na 
prispevkih organa EIOPA in nemške zveze potrošnikov BDV.

Predlog spremembe 221
Olle Schmidt



AM\926837SL.doc 71/143 PE504.392v01-00

SL

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „svetovanje“ je dajanje priporočila 
stranki, bodisi na njeno zahtevo bodisi na 
pobudo zavarovalnice ali zavarovalnega 
posrednika;

9. „svetovanje“ je dajanje osebnega stranki
prilagojenega priporočila, bodisi na njeno 
zahtevo bodisi na pobudo zavarovalnice ali 
zavarovalnega posrednika; dejavnost 
svetovanja bi morala šteti za posebno 
storitev, ki ni zagotavljanje informacij in 
razlag o produktu;

Or. en

Obrazložitev

Svetovanje bi moralo pomeniti dajanje priporočila, prilagojenega posamezni stranki, za en 
specifičen produkt ali več produktov. Opredelitev mora biti usklajena z istim pojmom v 
direktivi MiFID in direktivi o hipotekarnih kreditih.

Predlog spremembe 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „svetovanje“ je dajanje priporočila 
stranki, bodisi na njeno zahtevo bodisi na 
pobudo zavarovalnice ali zavarovalnega 
posrednika;

9. „svetovanje“ je dajanje osebnega
priporočila stranki, bodisi na njeno zahtevo 
bodisi na pobudo zavarovalnice ali 
zavarovalnega posrednika;

Or. en

Predlog spremembe 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. „pogojna provizija“ je plačilo v obliki 
provizije, kjer je višina izplačanega zneska 
odvisna od doseganja dogovorjenih ciljev 
v zvezi s poslom, ki ga posrednik sklene z 
zavarovateljem;

10. „pogojna provizija“ je plačilo v obliki 
provizije, kjer je višina izplačanega zneska 
odvisna od doseganja ciljev glede produkta 
ali prodaje v zvezi z dejavnostmi, ki jih 
posrednik izvaja z zavarovateljem;

Or. en

Predlog spremembe 224
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. „pogojna provizija“ je plačilo v obliki 
provizije, kjer je višina izplačanega zneska 
odvisna od doseganja dogovorjenih ciljev v 
zvezi s poslom, ki ga posrednik sklene z 
zavarovateljem;

10. „pogojna provizija“ je plačilo v obliki 
provizije, kjer je višina izplačanega zneska 
odvisna od doseganja katerih koli
dogovorjenih ciljev v zvezi z dejavnostmi, 
ki jih posrednik izvaja z zavarovateljem;

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 225
Ashley Fox
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če je posrednik fizična oseba, država 
članica, v kateri se nahaja njegovo stalno 
prebivališče ;

(a) če je posrednik fizična oseba, država 
članica, v kateri se nahaja njegov sedež in v 
kateri posluje;

Or. en

Predlog spremembe 226
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „navzkrižna prodaja“ je ponujanje 
zavarovalne storitve ali produkta skupaj z 
drugo storitvijo ali produktom kot del 
paketa ali kot pogoj za sklenitev druge 
pogodbe ali paketa;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 227
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „navzkrižna prodaja“ je ponujanje 
zavarovalne storitve ali produkta skupaj z 
drugo storitvijo ali produktom kot del 
paketa ali kot pogoj za sklenitev druge 
pogodbe ali paketa;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „tesne vezi“ pomenijo položaj iz 
člena 4(31) Direktive [MIFID II];

(16) „tesne vezi“ pomenijo položaj iz 
člena 13(17) Direktive 2009/138/ES;

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da je IMD II direktiva o zavarovalništvu, bi se bilo zaradi doslednega izvajanja v 
zavarovalniškem sektorju bolje sklicevati na drugo direktivo o zavarovalništvu.

Predlog spremembe 229
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „plačilo“ je vsaka provizija, honorar, 
pristojbina ali drugo plačilo, vključno s 
katero koli ekonomsko ugodnostjo, ki se 
ponudi ali plača v zvezi z dejavnostmi 
zavarovalnega posredovanja;

(18) „plačilo“ je vsaka ekonomska 
ugodnost, tudi provizija, honorar, 
pristojbina ali drugo plačilo, ki se ponudi 
ali plača v zvezi z dejavnostmi 
zavarovalnega posredovanja;

Or. en

Predlog spremembe 230
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „plačilo“ je vsaka provizija, honorar, (18) „plačilo“ je vsaka provizija, honorar, 
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pristojbina ali drugo plačilo, vključno s 
katero koli ekonomsko ugodnostjo, ki se 
ponudi ali plača v zvezi z dejavnostmi
zavarovalnega posredovanja;

pristojbina ali katero koli drugo plačilo, 
vključno s katero koli posredno ali 
neposredno ekonomsko ugodnostjo, ki se 
ponudi ali plača v zvezi z dejavnostmi 
zavarovalnega posredovanja;

Or. en

Predlog spremembe 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „plačilo“ je vsaka provizija, honorar, 
pristojbina ali drugo plačilo, vključno s 
katero koli ekonomsko ugodnostjo, ki se 
ponudi ali plača v zvezi z dejavnostmi 
zavarovalnega posredovanja;

(18) „plačilo“ je vsaka provizija, honorar, 
pristojbina ali drugo plačilo, vključno s 
katero koli ekonomsko ali premoženjsko 
koristjo ter drugo ugodnostjo, ki se ponudi 
ali plača v zvezi z dejavnostmi 
zavarovalnega posredovanja;

Or. de

Predlog spremembe 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „plačilo“ je vsaka provizija, honorar, 
pristojbina ali drugo plačilo, vključno s 
katero koli ekonomsko ugodnostjo, ki se 
ponudi ali plača v zvezi z dejavnostmi 
zavarovalnega posredovanja;

(18) „plačilo“ je vsaka provizija, honorar, 
pristojbina ali drugo plačilo, vključno s 
katero koli ekonomsko ugodnostjo ali 
spodbudo, ki se ponudi, plača ali da v 
zvezi z dejavnostmi zavarovalnega 
posredovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 233
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „vezana prodaja“ je ponujanje ene 
ali več dopolnilnih storitev skupaj z 
zavarovalno storitvijo ali produktom kot 
del paketa, če ta zavarovalna storitev ali 
produkt potrošniku ni na voljo tudi 
ločeno;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 234
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „vezana prodaja“ je ponujanje ene ali 
več dopolnilnih storitev skupaj z 
zavarovalno storitvijo ali produktom kot 
del paketa, če ta zavarovalna storitev ali 
produkt potrošniku ni na voljo tudi ločeno;

(19) „vezana prodaja“ je zahteva, v skladu 
s katero mora potrošnik kupiti eno ali več 
specifičnih finančnih produktov ali
storitev skupaj z zavarovalno storitvijo ali 
produktom kot del paketa, če ta 
zavarovalna storitev ali produkt potrošniku 
ni na voljo tudi ločeno; vezana prodaja ni 
neobvezna ponudba enega ali več 
zavarovalnih produktov v sklopu svežnja, 
pri čemer osnovni produkt ni zavarovalna 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 235
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „vezana prodaja“ je ponujanje ene ali 
več dopolnilnih storitev skupaj z 
zavarovalno storitvijo ali produktom kot 
del paketa, če ta zavarovalna storitev ali 
produkt potrošniku ni na voljo tudi ločeno;

(19) „vezana prodaja“ je ponujanje ene ali 
več dopolnilnih finančnih storitev ali
produktov potrošniku, pri čemer osnovna 
finančna storitev ali produkt v paketu
zajema vsaj eno zavarovalno storitev ali 
produkt in ta osnovna zavarovalna storitev 
ali produkt potrošniku ni na voljo tudi 
ločeno;

Or. en

Predlog spremembe 236
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „vezana prodaja“ je ponujanje ene ali 
več dopolnilnih storitev skupaj z 
zavarovalno storitvijo ali produktom kot 
del paketa, če ta zavarovalna storitev ali 
produkt potrošniku ni na voljo tudi ločeno;

(19) „vezana prodaja“ je ponujanje:

– dveh ali več zavarovalnih storitev ali 
produktov v paketu, pri čemer te 
zavarovalne storitve ali produkti 
potrošniku niso na voljo tudi ločeno; ali
– ene ali več dopolnilnih storitev skupaj z 
zavarovalno storitvijo ali produktom kot 
del paketa, če ta zavarovalna storitev ali 
produkt potrošniku ni na voljo tudi ločeno;

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 237
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „vezana prodaja“ je ponujanje ene ali 
več dopolnilnih storitev skupaj z 
zavarovalno storitvijo ali produktom kot 
del paketa, če ta zavarovalna storitev ali 
produkt potrošniku ni na voljo tudi ločeno;

(19) „vezana prodaja“ je ponujanje ene ali 
več dopolnilnih storitev skupaj z 
zavarovalno storitvijo ali produktom kot 
del paketa, če ta zavarovalna storitev ali 
produkt potrošniku ni na voljo tudi ločeno;

Kot vezana prodaja ne velja: ponujanje 
zavarovalnega produkta kot dopolnitev 
finančne storitve na prostovoljni osnovi, 
če je zavarovalni produkt namenjen le 
zavarovanju tveganja smrti ali drugih 
eksistenčnih tveganj potrošnika pri 
finančnem, varčevalnem ali 
pokojninskem produktu.

Or. de

Obrazložitev

Bilo bi nesocialno, če bi odpravili možnost zavarovanja kreditov ali zavarovanja financiranja 
za primer smrti ali brezposelnosti. To bi lahko tudi povečalo stroške za sisteme socialnega 
varstva.

Predlog spremembe 238
Ashley Fox
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) „prodaja svežnjev“ je ponujanje ene 
ali več dopolnilnih storitev skupaj z 
zavarovalno storitvijo ali produktom kot 
del paketa, če je ta zavarovalna storitev ali 
produkt potrošniku na voljo tudi ločeno, 
vendar ne nujno pod enakimi pogoji kot, 
kadar se ponuja v povezavi z dopolnilnimi 
storitvami.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 239
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) „prodaja svežnjev“ je ponujanje ene 
ali več dopolnilnih storitev skupaj z 
zavarovalno storitvijo ali produktom kot 
del paketa, če je ta zavarovalna storitev ali 
produkt potrošniku na voljo tudi ločeno, 
vendar ne nujno pod enakimi pogoji kot, 
kadar se ponuja v povezavi z dopolnilnimi 
storitvami.

(20) „prodaja svežnjev“ je ponujanje ene 
ali več dopolnilnih finančnih storitev ali 
produktov potrošniku, pri čemer osnovna 
finančna storitev ali produkt v paketu 
zajema vsaj eno zavarovalno storitev ali 
produkt in je ta osnovna zavarovalna , če 
je ta osnovna finančna storitev ali produkt 
potrošniku na voljo tudi ločeno, vendar ne 
nujno pod enakimi pogoji kot, kadar se 
ponuja v povezavi z dopolnilnimi 
storitvami.

Or. en

Predlog spremembe 240
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 20
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) „prodaja svežnjev“ je ponujanje ene 
ali več dopolnilnih storitev skupaj z 
zavarovalno storitvijo ali produktom kot 
del paketa, če je ta zavarovalna storitev ali 
produkt potrošniku na voljo tudi ločeno, 
vendar ne nujno pod enakimi pogoji kot, 
kadar se ponuja v povezavi z dopolnilnimi
storitvami.

(20) „prodaja svežnjev“ je ponujanje ene 
ali več finančnih produktov ali storitev 
skupaj z zavarovalno storitvijo ali 
produktom kot del paketa, če je ta 
zavarovalna storitev ali produkt potrošniku 
na voljo tudi ločeno, vendar ne nujno pod 
enakimi pogoji kot, kadar se ponuja v 
povezavi z drugimi produkti ali storitvami.

Or. en

Predlog spremembe 241
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) za namene člena 31a te direktive so 
„nekatere finančne dejavnosti“ vse 
dejavnosti na kateri koli stopnji med 
celotnim proizvodnim ciklom instrumenta 
od njegove zasnove do poprodajnih 
storitev, vključno z zavezami in 
obveznostmi izdajatelja instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 242
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20b) za namene člena 31a te direktive je 
„instrument“ zavarovalni ali pokojninski 
produkt, ki v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1094/2010 sodi v pristojnost EIOPA;
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Or. en

Predlog spremembe 243
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) „poklicna stranka“ je stranka, ki 
izpolnjuje merila iz Priloge I;

Or. en

Predlog spremembe 244
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) „potrošnik“ je potrošnik iz člena 
2(a) direktive 2005/29/ES o nepoštenih 
komercialnih praksah 2005/29/ES;

Or. en

Predlog spremembe 245
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20b) „mala stranka“ je stranka, ki ni 
poklicna stranka; 

Or. en
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Predlog spremembe 246
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen v primerih iz člena 4 se zavarovalni 
in pozavarovalni posredniki registrirajo pri 
pristojnem organu v njihovi domači državi 
članici. Zavarovalnicam, ki so že 
registrirane v državah članicah v skladu z 
Direktivo 73/239/EGS, 
Direktivo 2002/83/ES in 
Direktivo 2005/68/ES ter njihovim 
zaposlenim, se ni treba ponovno registrirati 
v skladu s to direktivo.

Zavarovalni in pozavarovalni posredniki se
registrirajo pri pristojnem organu v njihovi 
domači državi članici. Zavarovalnicam, ki 
so že registrirane v državah članicah v 
skladu z Direktivo 73/239/EGS, 
Direktivo 2002/83/ES in 
Direktivo 2005/68/ES, se ni treba ponovno 
registrirati v skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je izboljšanje registracije vseh zavarovalnih posrednikov, 
da bi se rešil problem piramidnih prodaj na področju zavarovalništva. Temelji na prispevku 
nemške zveze potrošnikov VZBV.

Predlog spremembe 247
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen v primerih iz člena 4 se zavarovalni 
in pozavarovalni posredniki registrirajo pri 
pristojnem organu v njihovi domači državi 
članici. Zavarovalnicam, ki so že 
registrirane v državah članicah v skladu z 
Direktivo 73/239/EGS, 
Direktivo 2002/83/ES in 
Direktivo 2005/68/ES ter njihovim 
zaposlenim, se ni treba ponovno registrirati 

Zavarovalni in pozavarovalni posredniki se
registrirajo pri pristojnem organu v njihovi 
domači državi članici. Zavarovalnicam, ki 
so že registrirane v državah članicah v 
skladu z Direktivo 73/239/EGS, 
Direktivo 2002/83/ES in 
Direktivo 2005/68/ES ter njihovim 
zaposlenim, se ni treba ponovno registrirati 
v skladu s to direktivo.
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v skladu s to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen v primerih iz člena 4 se zavarovalni 
in pozavarovalni posredniki registrirajo pri 
pristojnem organu v njihovi domači državi 
članici. Zavarovalnicam, ki so že 
registrirane v državah članicah v skladu z 
Direktivo 73/239/EGS, 
Direktivo 2002/83/ES in 
Direktivo 2005/68/ES ter njihovim 
zaposlenim, se ni treba ponovno registrirati 
v skladu s to direktivo.

Razen v primerih iz člena 4 se zavarovalni 
in pozavarovalni posredniki registrirajo pri 
pristojnem organu v skladu s členom 7(2) 
v njihovi domači državi članici. 
Zavarovalnicam in pozavarovalnicam, ki 
so že registrirane v državah članicah v 
skladu z Direktivo 73/239/EGS, 
Direktivo 2002/83/ES in 
Direktivo 2005/68/ES ter njihovim 
zaposlenim, se ni treba ponovno registrirati 
v skladu s to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 249
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v prvi pododstavek se 
lahko države članice odločijo, da 
zavarovalnice in pozavarovalnice in drugi 
organi lahko sodelujejo s pristojnimi organi 
pri registriranju zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikov ter pri 
izvajanju zahtev po členu 8 v zvezi s temi 
posredniki. Zlasti v primeru vezanih 
zavarovalnih posrednikov lahko te
registrira zavarovalnica, združenje 

Brez poseganja v prvi pododstavek se 
lahko države članice odločijo, da 
zavarovalnice in pozavarovalnice in drugi 
organi lahko sodelujejo s pristojnimi organi 
pri registriranju zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikov ter pri 
izvajanju zahtev po členu 8(2) v zvezi s 
temi posredniki. Vendar se vezani 
zavarovalni posredniki registrirajo pri 
pristojnemu organu v njihovi domači 
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zavarovalnic ali zavarovalni ali 
pozavarovalni posrednik pod nadzorom 
pristojnega organa.

državi članici. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev za 
zavarovalne posrednike. Postopek registracije za vezane zavarovalne posrednike bi moral biti 
enak kot za nevezane zavarovalne posrednike, saj opravljajo podobne naloge kot nevezani. 
Predlog spremembe temelji na prispevku nemške zveze potrošnikov BDV.

Predlog spremembe 250
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo, da je za 
zagotovitev, da zavarovalni ali 
pozavarovalni posrednik, ki deluje pod 
odgovornostjo zavarovalnice ali 
pozavarovalnice ali drugega 
registriranega zavarovalnega ali 
pozavarovalnega posrednika, izpolnjuje 
pogoje iz te direktive, odgovoren
posrednik ali zavarovalnica ali 
pozavarovalnica, pod odgovornostjo 
katere ta deluje. V takem primeru je oseba 
ali subjekt, ki prevzame odgovornost, 
potem ko prejme obvestilo držav članic 
glede pogojev iz pododstavkov (a) in (b) 
odstavka 7 tega člena, zadovoljna z 
izpolnjevanjem pogojev iz pododstavka (c) 
odstavka 7 tega člena. Države članice 
lahko določijo tudi, da oseba ali subjekt, ki 
prevzame odgovornost za posrednika, tega 
posrednika registrira.

Države članice lahko določijo, da kadar
zavarovalni ali pozavarovalni posrednik 
deluje pod odgovornostjo zavarovalnice ali 
pozavarovalnice ali posrednika, 
zavarovalnemu posredniku ni treba 
predložiti pristojnemu organu informacij 
iz člena 3(7)(a) in (b), odgovorna 
zavarovalnica pa zagotovi, da zavarovalni 
posrednik izpolnjuje pogoje za registracijo 
in druge določbe iz te direktive. Države 
članice lahko določijo tudi, da oseba ali 
subjekt, ki prevzame odgovornost za 
posrednika, tega posrednika registrira.

Or. en
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Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da glavnim podjetjem omogočijo registracijo 
zastopnikov ne glede na to, ali je to opredeljeno v skladu z nacionalno zakonodajo. Tako 
zastopnik informacij v zvezi z registracijo ne bi predložil pristojnemu organu, temveč 
glavnemu podjetju, ki bi prevzelo glavno odgovornost za zastopnika, ki izpolnjuje pogoje za 
registracijo in druge določbe te direktive.

Predlog spremembe 251
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice lahko določijo, da je za 
zagotovitev, da zavarovalni ali 
pozavarovalni posrednik, ki deluje pod 
odgovornostjo zavarovalnice ali 
pozavarovalnice ali drugega 
registriranega zavarovalnega ali 
pozavarovalnega posrednika, izpolnjuje 
pogoje iz te direktive, odgovoren
posrednik ali zavarovalnica ali 
pozavarovalnica, pod odgovornostjo 
katere ta deluje. V takem primeru je oseba 
ali subjekt, ki prevzame odgovornost, 
potem ko prejme obvestilo držav članic 
glede pogojev iz pododstavkov (a) in (b) 
odstavka 7 tega člena, zadovoljna z 
izpolnjevanjem pogojev iz pododstavka (c) 
odstavka 7 tega člena. Države članice 
lahko določijo tudi, da oseba ali subjekt, ki 
prevzame odgovornost za posrednika, tega 
posrednika registrira.

Države članice lahko določijo, da kadar
zavarovalni ali pozavarovalni posrednik 
deluje pod odgovornostjo zavarovalnice ali 
pozavarovalnice ali posrednika, 
zavarovalnemu posredniku informacij iz 
člena 3(7) ni treba predložiti pristojnemu 
organu, odgovorni zavarovalni posrednik 
ali zavarovalnica pa zagotovi, da 
zavarovalni posrednik izpolnjuje pogoje 
za registracijo in druge določbe iz te 
direktive. Države članice lahko določijo 
tudi, da oseba ali subjekt, ki prevzame 
odgovornost za posrednika, tega 
posrednika registrira.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva bi morala uvesti sorazmeren sistem registracije, ki bo zmanjšal breme za manjše 
posrednike in omogočil drugim zavarovalnicam, da prevzamejo odgovornost za svoje 
dejavnosti. Ta pristop daje državam članicam možnost, da glavnim podjetjem omogočijo 
registracijo zastopnikov ne glede na to, ali so takšna razmerja opredeljena v skladu z 
nacionalno zakonodajo.
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Predlog spremembe 252
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Državam članicam ni treba od vseh 
fizičnih oseb, ki delajo v zavarovalnici ali 
pozavarovalnici ali pri registriranem 
zavarovalnem ali pozavarovalnem 
posredniku in opravljajo dejavnost 
zavarovalnega ali pozavarovalnega 
posredovanja, zahtevati, da izpolnjujejo 
pogoje iz prvega in drugega pododstavka .

Države članice od vseh fizičnih oseb, ki 
delajo v zavarovalnici ali pozavarovalnici 
ali pri registriranem zavarovalnem ali 
pozavarovalnem posredniku in opravljajo 
dejavnost zavarovalnega ali 
pozavarovalnega posredovanja, zahtevajo, 
da izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega 
pododstavka .

Or. en

Obrazložitev

Zavarovalni posredniki bi se morali registrirati individualno, da bi se izognili širjenju 
modelov „strukturnih prodaj“, ki temeljijo na piramidnem sistemu in nizkokvalificiranih 
posrednikih. Zato posredniki dobijo delež vseh provizij, ki jih prejmejo njihovi podposredniki. 
Ta praksa slabi kakovost svetovanja in interese potrošnikov, zato jo je treba učinkovito 
odpraviti. Ta predlog spremembe temelji na prispevkih nemških zvez potrošnikov VZBV in 
BDV.

Predlog spremembe 253
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIOPA vzpostavi, objavi na svoji spletni 
strani in posodablja enoten elektronski 
register z evidencami o zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikih, ki so 
sporočili namero za čezmejno poslovanje 
v skladu s poglavjem IV. Države članice 
organu EIOPA takoj sporočijo ustrezne 
informacije, da mu omogočijo opravljanje 

EIOPA vzpostavi spletno stran s spletnimi 
povezavami na vse informacijske točke, ki 
so jih države članice vzpostavile v skladu s 
točko 3(3).
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navedenega. Zadevni register vsebuje
spletno povezavo do vsakega ustreznega 
pristojnega organa v vsaki državi članici.
Zadevni register vsebuje povezave do 
spletnih strani pristojnih organov vseh 
držav članic in je z zadevnih spletnih 
strani do njega mogoče dostopati.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo objaviti podatke o licenciranju posrednikov v skladu s členom 3(3), 
zato organu EIOPA ni treba ustvariti posebne zbirke podatkov. EIOPA bi moral imeti 
centralno spletno stran s povezavami na nacionalne spletne strani, ki zagotavljajo ustrezne 
informacije.

Predlog spremembe 254
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice tudi zagotovijo, da se 
zavarovalni posredniki – tudi povezani – in 
pozavarovalni posredniki, ki pogojev ne 
izpolnjujejo več, izbrišejo iz registra.
Pristojni organi redno preverjajo veljavnost 
registracije. Domača država članica o 
morebitnem izbrisu obvesti državo članico
gostiteljico .

Države članice tudi zagotovijo, da se 
zavarovalni posredniki – tudi povezani – in 
pozavarovalni posredniki, ki pogojev ne 
izpolnjujejo več, nemudoma izbrišejo iz 
registra. Pristojni organi redno preverjajo 
veljavnost registracije. Domača država 
članica o morebitnem izbrisu obvesti 
državo članico gostiteljico .

Or. de

Predlog spremembe 255
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi registrirajo zavarovalnega ali 
pozavarovalnega posrednika samo, če so 
prepričani, da posrednik izpolnjuje pogoje 
iz člena 8.

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi registrirajo zavarovalnega ali 
pozavarovalnega posrednika samo, če so 
prepričani, da posrednik izpolnjuje pogoje 
iz člena 8 ali da bo drug posrednik ali 
druga zavarovalnica prevzela odgovornost 
za to, da bo posrednik izpolnjeval te 
zahteve v skladu z odstavkom 3 člena 3(1).

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da glavnim podjetjem omogočijo registracijo 
zastopnikov ne glede na to, ali je to opredeljeno v skladu z nacionalno zakonodajo. Tako 
zastopnik informacij v zvezi z registracijo ne bi predložil pristojnemu organu, temveč 
glavnemu podjetju, ki bi prevzelo glavno odgovornost za zastopnika, ki izpolnjuje pogoje za 
registracijo in druge določbe te direktive.

Predlog spremembe 256
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi registrirajo zavarovalnega ali 
pozavarovalnega posrednika samo, če so 
prepričani, da posrednik izpolnjuje pogoje 
iz člena 8.

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi registrirajo zavarovalnega ali 
pozavarovalnega posrednika samo, če 
izpolnjuje pogoje iz člena 8.

Or. de

Predlog spremembe 257
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi registrirajo zavarovalnega ali 
pozavarovalnega posrednika samo, če so 
prepričani, da posrednik izpolnjuje pogoje 
iz člena 8.

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi registrirajo zavarovalnega ali 
pozavarovalnega posrednika samo, če so 
prepričani, da posrednik izpolnjuje pogoje
iz člena 8 ali da bo druga zavarovalnica 
zagotovila, da bo posrednik izpolnjeval te 
zahteve v skladu z odstavkom 3 člena 3(1).

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva bi morala uvesti sorazmeren sistem registracije, ki bo zmanjšal breme za manjše 
posrednike in omogočil drugim zavarovalnicam, da prevzamejo odgovornost za svoje 
dejavnosti. Ta pristop daje državam članicam možnost, da glavnim podjetjem omogočijo 
registracijo zastopnikov ne glede na to, ali so takšna razmerja opredeljena v skladu z 
nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe 258
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Registrirani zavarovalni in pozavarovalni 
posredniki lahko začnejo opravljati in 
opravljajo dejavnost zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja v Uniji 
tako iz naslova pravice do ustanavljanja 
kakor tudi svobode do opravljanja 
storitev. Zavarovalni posrednik deluje v 
skladu s svobodo opravljanja storitev, če 
namerava z imetnikom zavarovalne police 
s sedežem v državi članici, v kateri sam 
nima sedeža, skleniti zavarovalno polico v 
zvezi s tveganjem v državi članici, ki ni 
država članica, v kateri ima zavarovalni 
posrednik sedež.

Or. en
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Predlog spremembe 259
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Registrirani zavarovalni in 
pozavarovalni posredniki lahko začnejo 
opravljati in opravljajo dejavnost 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja v Uniji tako iz naslova 
pravice do ustanavljanja kakor tudi 
svobode do opravljanja storitev.

Or. en

Predlog spremembe 260
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Registrirani zavarovalni in 
pozavarovalni posredniki lahko začnejo 
opravljati in opravljajo dejavnost 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja v Skupnosti v okviru 
svobode ustanavljanja ter svobode 
opravljanja storitev.

Or. de

Obrazložitev

To besedilo ni bilo prevzeto iz IMD1 in ga je treba ponovno vstaviti, da se v direktivo 
vključita svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev.
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Predlog spremembe 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Registrirani zavarovalni in 
pozavarovalni posredniki lahko začnejo 
opravljati in opravljajo dejavnost 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja v Skupnosti tako iz naslova 
pravice do ustanavljanja kakor tudi 
svobode do opravljanja storitev.

Or. en

Predlog spremembe 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se vloge 
posrednikov za vpis v register obravnavajo 
v šestih mesecih po oddaji popolne vloge 
ter da se vlagatelja takoj obvesti o 
odločitvi.

Države članice zagotovijo, da se vloge 
posrednikov za vpis v register obravnavajo 
v dveh mesecih po oddaji popolne vloge ter 
da se vlagatelja takoj obvesti o odločitvi.

Or. en

Predlog spremembe 263
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi kot pogoj za registracijo 

7. Države članice zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi kot pogoj za registracijo
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zahtevajo naslednje informacije od 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov:

zahtevajo naslednje dokaze od 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov, razen od vezanih 
posrednikov in posrednikov, kjer druga 
zavarovalnica prevzame odgovornost za 
zagotovitev, da posrednik izpolnjuje te 
zahteve v skladu z odstavkom 3 člena 3(1). 

Or. en

Predlog spremembe 264
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi kot pogoj za registracijo
zahtevajo naslednje informacije od 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov:

7. Kot pogoj za registracijo države članice 
zagotovijo, da njihovi pristojni organi od 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov, razen od vezanih 
posrednikov in tistih, pri katerih druga 
zavarovalnica zagotavlja, da posrednik 
izpolnjuje te zahteve v skladu z odstavkom 
3 člena 3(1), zahtevajo naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je izključiti vodenje zahtevkov ter izvajanje cenitev in 
likvidacijo škode iz področja uporabe te direktive. Za ponudnike dopolnilnih storitev pa bi se 
moral uporabljati preprostejši postopek registracije, pri čemer bi morali izpolnjevati le 
nekatere zahteve, ki veljajo za posrednike, vključno s členi 8(1), 8(2), 15 in 16. Države članice 
lahko določijo dodatne zahteve, ki pa morajo biti sorazmerne z dejavnostjo. Prav tako morajo 
imeti možnost, da postopek registracije prilagodijo glede na kompleksnost produkta.

Predlog spremembe 265
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije za pristojne organe o 
identiteti delničarjev ali članov, ne glede 
na to ali so fizične ali pravne osebe, ki 
imajo več to 10 % lastniški delež pri 
posredniku ter višino teh deležev;

(a) identiteto delničarjev ali članov, ne 
glede na to ali so fizične ali pravne osebe, 
ki imajo več to 10 % lastniški delež pri
posredniku ter višino teh deležev;

Or. en

Predlog spremembe 266
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije za pristojne organe o 
identiteti delničarjev ali članov, ne glede 
na to ali so fizične ali pravne osebe, ki 
imajo več to 10 % lastniški delež pri 
posredniku ter višino teh deležev;

(a) identiteto delničarjev ali članov, ne 
glede na to ali so fizične ali pravne osebe, 
ki imajo več to 10 % lastniški delež pri 
posredniku ter višino teh deležev;

Or. en

Predlog spremembe 267
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije za pristojne organe glede 
identitete oseb, ki imajo tesne vezi z 
zavarovalnim ali pozavarovalnim 
posrednikom;

(b) identiteto oseb, ki imajo tesne vezi z 
zavarovalnim ali pozavarovalnim 
posrednikom;

Or. en
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Predlog spremembe 268
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije za pristojne organe glede 
identitete oseb, ki imajo tesne vezi z 
zavarovalnim ali pozavarovalnim 
posrednikom;

(b) identiteto oseb, ki imajo tesne vezi z 
zavarovalnim ali pozavarovalnim 
posrednikom;

Or. en

Predlog spremembe 269
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zadovoljive dokaze, da lastniški deleži 
ali tesne vezi ne preprečujejo učinkovitega 
izvajanja nadzornih funkcij pristojnega 
organa.

(c) dokaze, da lastniški deleži ali tesne vezi 
ne preprečujejo učinkovitega izvajanja 
nadzornih funkcij pristojnega organa.

Or. en

Predlog spremembe 270
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zadovoljive dokaze, da lastniški deleži 
ali tesne vezi ne preprečujejo učinkovitega 
izvajanja nadzornih funkcij pristojnega 
organa.

(c) dokaze, da lastniški deleži ali tesne vezi 
ne preprečujejo učinkovitega izvajanja 
nadzornih funkcij pristojnega organa.

Or. en
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Predlog spremembe 271
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi zahtevajo od zavarovalnih 
in pozavarovalnih posrednikov, za katere 
se uporablja člen 3(7), da jih brez 
odlašanja obvestijo o spremembah 
informacij iz člena 3(7)(a) in (b).

Or. en

Obrazložitev

Posredniki bi morali obvestiti pristojni organ o spremembi informacij v zvezi z registracijo.
Pristojni organi bi morali biti obveščeni o spremembah lastniške strukture podjetij, da bi 
zagotovili učinkovit nadzor in varstvo potrošnikov.

Predlog spremembe 272
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se informacije iz člena 3(7)(a) in (b) 
spremenijo, države članice zagotovijo, da 
njihovi pristojni organi zahtevajo od 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov, za katere se uporablja 
člen 3(7), da jih o tem nemudoma 
obvestijo. 

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da podjetja ob spremembi svojega stanja sporočijo pristojnim organom 
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najnovejše informacije.

Predlog spremembe 273
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Države članice lahko določijo, da se 
osebe, ki so opravljale dejavnost 
posredovanja pred XXX, ki so bile vpisane 
v register in ki imajo podobno raven 
usposobljenosti in izkušenj, kot se zahteva 
po tej direktivi, avtomatično vnesejo v 
register, ki se sestavi takoj, ko so 
izpolnjene zahteve iz člena 4(3) in (4).

Or. en

Predlog spremembe 274
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Države članice zahteve glede 
registracije iz člena 3 uporabljajo za 
zavarovalne posrednike, ki spadajo v 
področje uporabe člena 3(10). V tem 
primeru zagotovijo, da je upravna 
obremenitev, ki izhaja iz teh zahtev, 
sorazmerna z vrsto, obsegom in 
zapletenostjo dejavnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je v skladu s predlogi sprememb člena 3(10) in (11) vzpostaviti 
sorazmeren in ustrezen postopek registracije za zavarovalne posrednike, ki izvajajo 
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posredovanje kot dopolnilno dejavnost. Prav tako bi moral nadomestiti poenostavljen 
postopek registracije, kot je določen v členu 4 predloga Komisije o direktivi IMD II (glej tudi 
predlog spremembe, v katerem se predlaga črtanje člena 4.

Predlog spremembe 275
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8b. Sorazmerne zahteve glede registracije 
iz člena 3(9) veljajo za zavarovalnega 
posrednika, ki zavarovalno posredovanje 
opravlja kot dopolnilno dejavnost, če ta 
dejavnost izpolnjuje vse naslednje pogoje:
(a) glavna poklicna dejavnost 
zavarovalnega posrednika ni zavarovalno 
posredovanje;
(b) zavarovalni posrednik posreduje zgolj 
nekatere zavarovalne produkte, ki 
dopolnjujejo produkt ali storitev, ter jih 
jasno navede v registru;
(c) zadevni zavarovalni produkti ne 
pokrivajo tveganj življenjskega in 
zdravstvenega zavarovanja ali 
zavarovanja odgovornosti.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je v skladu s predlogi sprememb člena 3(9) in (11) vzpostaviti 
sorazmeren in ustrezen postopek registracije za zavarovalne posrednike, ki izvajajo 
posredovanje kot dopolnilno dejavnost. Prav tako bi moral nadomestiti poenostavljen 
postopek registracije, kot je določen v členu 4 predloga Komisije o direktivi IMD II (glej tudi 
predlog spremembe, v katerem se predlaga črtanje člena 4.

Predlog spremembe 276
Sven Giegold
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8c. Pogoj pri sorazmernih zahtevah glede 
registracije iz člena 3(9) je, da zavarovalni 
posrednik deluje neposredno ali v imenu 
ene ali več zavarovalnic ali registriranih 
zavarovalnih posrednikov ali je z njimi 
sklenil poseben sporazum o posredovanju 
zadevnih zavarovalnih produktov, in da ti 
subjekti prevzamejo odgovornost za to, da 
bo zavarovalni posrednik v zvezi s 
produkti, na katere se sporazum nanaša, 
deloval v skladu s členom 8(1) in 8(2) ter 
členoma 15 in 16 te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je v skladu s predlogi sprememb člena 3(9) in (10) vzpostaviti 
sorazmeren in ustrezen postopek registracije za zavarovalne posrednike, ki izvajajo 
posredovanje kot dopolnilno dejavnost. Prav tako bi moral nadomestiti poenostavljen 
postopek registracije, kot je določen v členu 4 predloga Komisije o direktivi IMD II (glej tudi 
predlog spremembe, v katerem se predlaga črtanje člena 4.

Predlog spremembe 277
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Registrirani zavarovalni in pozavarovalni 
posredniki lahko začnejo opravljati 
dejavnost zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja v Evropski 
uniji in se lahko z njo ukvarjajo tako iz 
naslova pravice do ustanavljanja kakor 
tudi svobode do opravljanja storitev.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe po načelu enotne licence spodbuja konkurenco pri zavarovalnem 
posredovanju in temelji na uvodni izjavi 25 predloga Komisije o direktivi IMD II, ki to načelo 
spodbuja, določbi iz direktive IMD I in predlogu organa EIOPA.

Predlog spremembe 278
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[…] črtano

Or. en

Obrazložitev

Posredniki bi načeloma morali biti registrirani, izogibati pa bi se bilo treba vmesnemu stanju 
med registracijo in odsotnostjo registracije. Težko je tudi razumeti, da naj bi postopek 
prinesel resnično poenostavitev za zadevna podjetja, glede na to, da je treba izpolniti zahteve 
iz člena 8.

Predlog spremembe 279
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[…] črtano

Or. en

Obrazložitev

Namen predlogov sprememb člena 3(9), (8) in (10) je vzpostaviti sorazmeren in ustrezen 
postopek registracije za zavarovalne posrednike, ki izvajajo posredovanje kot dopolnilno 
dejavnost. Prav tako bi morali ti predlogi nadomestiti poenostavljen postopek registracije, kot 
je določen v tem členu.
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Predlog spremembe 280
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[…] črtano

Or. en

Predlog spremembe 281
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek prijave za zagotavljanje
dopolnilnega zavarovalnega posredovanja;
strokovno vodenje zahtevkov ali 
ocenjevanje škode 

Postopek prijave dopolnilnega 
zavarovalnega posredovanja;

Or. de

Predlog spremembe 282
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zadevni zavarovalni produkti ne 
pokrivajo tveganj življenjskega 
zavarovanja ali zavarovanja odgovornosti, 
razen če to dopolnjuje glavno kritje.

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 283
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zadevni zavarovalni produkti ne 
pokrivajo tveganj življenjskega 
zavarovanja ali zavarovanja odgovornosti, 
razen če to dopolnjuje glavno kritje.

(d) zadevni zavarovalni produkti ne 
pokrivajo tveganj življenjskega 
zavarovanja ali zavarovanja odgovornosti, 
razen če dopolnjujejo produkt ali 
opravljeno storitev, ki jo posrednik ponuja 
v okviru glavne poklicne dejavnosti;

Or. de

Predlog spremembe 284
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zahteve glede registracije iz člena 3 ne 
veljajo za zavarovalne posrednike, katerih 
edina dejavnost je strokovno vodenje 
zahtevkov ali ocenjevanje škode.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 285
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za posrednike, za katere veljajo določbe 
iz odstavkov 1 in 2 tega člena, veljajo 
določbe iz poglavij I, III, IV, V, VIII, IX in 

4. Za posrednike, za katere veljajo določbe 
iz odstavkov 1 in 2 tega člena, veljajo 
določbe iz poglavij I, III, IV, V, VIII, IX te 
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členov 15 in 16 te direktive. direktive.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za posrednike, za katere veljajo določbe 
iz odstavkov 1 in 2 tega člena, veljajo 
določbe iz poglavij I, III, IV, V, VIII, IX in 
členov 15 in 16 te direktive.

4. Za posrednike, za katere veljajo določbe 
iz odstavkov 1 in 2 tega člena, veljajo 
določbe iz poglavij I, III, IV, V, VIII, IX in 
členov 15, 16, 17 in 18 te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 287
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zavarovalni ali pozavarovalni posrednik, 1. Zavarovalni ali pozavarovalni posrednik, 
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ki namerava prvikrat opravljati posel na 
ozemlju druge države članice iz naslova 
svobode opravljanja storitev, pristojnemu 
organu domače države članice sporoči 
naslednje informacije .

ki namerava prvikrat opravljati dejavnosti
na ozemlju druge države članice iz naslova 
svobode opravljanja storitev ali svobode 
ustanavljanja, pristojnemu organu domače 
ali druge države članice sporoči naslednje 
informacije.

Or. en

Obrazložitev

To je v skladu z besedilom prejšnje direktive IMD, ki v direktivi IMD II ne bi smelo biti 
oslabljeno.

Predlog spremembe 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) dokazilo o strokovnem znanju in 
sposobnostih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Točka (e) nima praktičnega pomena, saj v skladu s pododstavkom 2 člena 5(2) „pri prejemu 
informacij iz odstavka 1 država članica gostiteljica sprejme prejšnje izkušnje pri dejavnosti 
zavarovalnega ali pozavarovalnega posredovanja, ki jih dokazuje potrdilo o registraciji ali 
prijava v državi članici gostiteljici kot dokaz o pridobljenem znanju in sposobnostih“.

Predlog spremembe 289
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Zavarovalni ali pozavarovalni posrednik 
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izvaja dejavnost zavarovalnega 
posredovanja v okviru svobode 
ustanavljanja, če
(a) izvaja zavarovalno ali pozavarovalno 
posredovanje za zavarovalca ali 
potencialnega zavarovalca, ki prebiva ali 
ima sedež v drugi državi članici, ki ni 
domača država članica posrednika, ter
(b) je vsako zavarovalno tveganje v drugi 
državi članici, ki ni domača država 
članica posrednika.

Or. de

(Glej tudi uvodno izjavo 21a – predlog spremembe 8 ustreza Luksemburškemu protokolu.)

Predlog spremembe 290
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Zavarovalni ali pozavarovalni 
posrednik izvaja zavarovalno ali 
pozavarovalno posredovanje v okviru 
svobode ustanavljanja, če zagotavlja 
trajno prisotnost v drugi državi članici, ki 
ni njegova domača država članica.

Or. de

(Glej tudi predlog spremembe 8 k uvodni izjavi 21a – svoboda ustanavljanja.)

Obrazložitev

Dodatek pojasnjuje besedilo in ustreza Luksemburškemu protokolu.

Predlog spremembe 291
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek -1 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Vsaka država članica zahteva, da:
(a) ima zavarovalni posrednik, ki je 
pravna oseba, glavni sedež v isti državi 
članici kot registrirani sedež in da tam 
dejansko deluje;
(b) ima zavarovalni posrednik, ki ni 
pravna oseba, ali zavarovalni posrednik, 
ki je pravna oseba, vendar v skladu z 
nacionalnim pravom nima registriranega 
sedeža, glavni sedež v državi članici, v 
kateri dejansko opravlja svojo dejavnost.

Or. en

Obrazložitev

Posrednik bi moral biti registriran v skladu s predpisi v državi članici, v kateri dejansko 
opravlja svojo dejavnost, in se ravnati po teh predpisih.

Predlog spremembe 292
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za učinkovit nadzor zavarovalnih ali 
pozavarovalnih posrednikov, ki opravljajo 
storitve na ozemlju druge države članice:
(i) prek podružnice, mora država članica 
gostiteljica za zaposlene v podružnici 
določiti minimalne zahteve glede znanja 
in usposobljenosti;
(ii) iz naslova svobode opravljanja 
storitev, mora domača država članica 
določiti minimalne zahteve glede znanja 
in usposobljenosti. Država članica 
gostiteljica lahko glede tega določi tudi 
dodatne zahteve. Pristojni organi države 
članice gostiteljice in domače države 
članice tesno sodelujejo, da zagotovijo 
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učinkovit nadzor in izpolnjevanje 
minimalnih zahtev države članice 
gostiteljice glede znanja in 
usposobljenosti. Zato lahko drug na 
drugega prenašajo naloge in 
odgovornosti.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo temelji na stališču Evropskega parlamenta o direktivi o hipotekarnih kreditih.

Predlog spremembe 293
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar ima država članica gostiteljica 
razloge za sklepanje, da zavarovalni ali 
pozavarovalni posrednik, ki deluje na 
njenem ozemlju na podlagi določbe o 
svobodi opravljanja storitev ali prek 
podružnice, krši katero izmed obveznosti iz 
te direktive, posreduje te ugotovitve 
pristojnemu organu domače države članice, 
ki sprejme ustrezne ukrepe. Kadar kljub 
ukrepom, ki jih sprejme pristojni organ 
domače države članice, zavarovalni ali 
pozavarovalni posrednik še naprej ukrepa 
na način, ki očitno škodi interesom 
potrošnikov države članice gostiteljice ali 
urejenemu delovanju zavarovalniških in 
pozavarovalniških trgov, se v zvezi z 
zavarovalnim ali pozavarovalnim 
posrednikom sprejmejo naslednji ukrepi:

3. Kadar ima država članica gostiteljica 
razloge za sklepanje, da zavarovalni ali 
pozavarovalni posrednik, ki deluje na 
njenem ozemlju na podlagi določbe o 
svobodi opravljanja storitev ali prek 
podružnice, krši katero izmed obveznosti iz 
te direktive, in kadar država članica 
gostiteljica v skladu s to direktivo nima 
pooblastil, da bi ukrepala zoper takšne 
kršitve, posreduje te ugotovitve 
pristojnemu organu domače države članice, 
ki sprejme ustrezne ukrepe. Kadar kljub 
ukrepom, ki jih sprejme pristojni organ 
domače države članice, zavarovalni ali 
pozavarovalni posrednik še naprej ukrepa 
na način, ki očitno škodi interesom 
potrošnikov države članice gostiteljice ali 
urejenemu delovanju zavarovalniških in 
pozavarovalniških trgov, se v zvezi z 
zavarovalnim ali pozavarovalnim 
posrednikom sprejmejo naslednji ukrepi:

Or. en
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Predlog spremembe 294
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 295
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogoji za opravljanje poklica in 
organizacijske zahteve

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de

Predlog spremembe 296
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zavarovalni in pozavarovalni posredniki , 
vključno s tistimi, ki te dejavnosti 
opravljajo kot dopolnilne dejavnosti, 
osebami, ki poklicno vodijo zahtevke, 
izvajajo cenitev in likvidacijo škode ter 
izvedenske ocene zahtevkov, ter 
zaposlenimi zavarovalnice, ki opravljajo 
storitve zavarovalnega posredovanja, 

Zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
ter zaposleni zavarovalnice, ki opravljajo 
storitve zavarovalnega posredovanja, 
morajo imeti ustrezno znanje in 
sposobnost, kot se zahtevata v državi 
članici posrednika ali zavarovalnice, da 
ustrezno opravljajo svoje naloge in 
izpolnjujejo svoje obveznosti, s čimer 
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morajo imeti ustrezno znanje in 
sposobnost, kot se zahtevata v državi 
članici posrednika ali zavarovalnice, da 
ustrezno opravljajo svoje naloge in 
izpolnjujejo svoje obveznosti, s čimer 
pokažejo primerne strokovne izkušnje, ki 
so pomembne glede na kompleksnost 
produktov, ki jih posredujejo.

pokažejo primerne strokovne izkušnje, ki 
so pomembne glede na kompleksnost 
produktov, ki jih posredujejo.

Or. en

Predlog spremembe 297
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zavarovalni in pozavarovalni posredniki , 
vključno s tistimi, ki te dejavnosti 
opravljajo kot dopolnilne dejavnosti, 
osebami, ki poklicno vodijo zahtevke, 
izvajajo cenitev in likvidacijo škode ter 
izvedenske ocene zahtevkov, ter 
zaposlenimi zavarovalnice, ki opravljajo 
storitve zavarovalnega posredovanja, 
morajo imeti ustrezno znanje in 
sposobnost, kot se zahtevata v državi 
članici posrednika ali zavarovalnice, da 
ustrezno opravljajo svoje naloge in 
izpolnjujejo svoje obveznosti, s čimer 
pokažejo primerne strokovne izkušnje, ki 
so pomembne glede na kompleksnost 
produktov, ki jih posredujejo.

Zavarovalni in pozavarovalni posredniki , 
vključno s tistimi, ki te dejavnosti 
opravljajo kot dopolnilne dejavnosti, 
osebami, ki opravljajo te dejavnosti, ter 
zaposlenimi zavarovalnice, ki opravljajo 
storitve zavarovalnega posredovanja, 
morajo imeti ustrezno znanje in 
sposobnost, kot se zahtevata v državi 
članici posrednika ali zavarovalnice po 
posvetovanju z organom EIOPA, da 
ustrezno opravljajo svoje naloge in 
izpolnjujejo svoje obveznosti, s čimer
pokažejo primerne strokovne izkušnje in 
usposobljenost, ki so pomembne glede na 
kompleksnost produktov, ki jih 
posredujejo. Države članice zagotovijo, da 
zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
ter zavarovalnice svojim zaposlenim 
nudijo zadostno in ustrezno usposabljanje 
in tako zagotovijo spoštovanje teh določb.
Države članice tudi objavijo merila, ki so 
jih določile, da bodo zaposleni pri 
posrednikih izpolnjevali zahteve glede 
usposobljenosti. Merila vključujejo 
seznam kvalifikacij, ki so v državah 
članicah priznane.
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Or. en

Obrazložitev

Zaposlenim, ki ponujajo zavarovalne police, mora biti zagotovljena zadostna raven 
kvalifikacij. Za stalno usposabljanje in razvoj kompetenc mora biti odgovorno podjetje. V 
predlogu Komisije za prenovitev direktive MiFID je Evropski parlament sprejel podobno 
besedilo.

Predlog spremembe 298
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Zavarovalni in pozavarovalni posredniki , 
vključno s tistimi, ki te dejavnosti 
opravljajo kot dopolnilne dejavnosti, 
osebami, ki poklicno vodijo zahtevke, 
izvajajo cenitev in likvidacijo škode ter 
izvedenske ocene zahtevkov, ter 
zaposlenimi zavarovalnice, ki opravljajo 
storitve zavarovalnega posredovanja, 
morajo imeti ustrezno znanje in 
sposobnost, kot se zahtevata v državi 
članici posrednika ali zavarovalnice, da 
ustrezno opravljajo svoje naloge in 
izpolnjujejo svoje obveznosti, s čimer 
pokažejo primerne strokovne izkušnje, ki 
so pomembne glede na kompleksnost 
produktov, ki jih posredujejo.

Zavarovalni in pozavarovalni posredniki, 
vključno s tistimi, ki te dejavnosti 
opravljajo kot dopolnilne dejavnosti, 
osebami, ki poklicno vodijo zahtevke, 
izvajajo cenitev in likvidacijo škode ter 
izvedenske ocene zahtevkov, ter 
zaposlenimi zavarovalnice, ki opravljajo 
storitve zavarovalnega posredovanja, 
morajo imeti ustrezno znanje in 
sposobnost, kot se zahtevata v državi 
članici gostiteljici posrednika ali 
zavarovalnice, da opravljajo svoje naloge 
in izpolnjujejo svoje obveznosti na visoki 
kakovostni ravni, s čimer jasno pokažejo 
primerne strokovne izkušnje, ki so 
pomembne glede na kompleksnost 
produktov, ki jih posredujejo.

Or. en

Predlog spremembe 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice zagotovijo, da zavarovalni 
in pozavarovalni posredniki ter zaposleni v 
zavarovalnicah, ki opravljajo storitve 
zavarovalnega posredovanja, dopolnjujejo 
svoje znanje in sposobnosti s stalnim 
poklicnim razvojem, da ohranijo primerno 
raven storitev.

Države članice zagotovijo, da zavarovalni 
in pozavarovalni posredniki ter zaposleni v 
zavarovalnicah, ki opravljajo storitve 
zavarovalnega posredovanja, redno 
dopolnjujejo svoje znanje in sposobnosti, 
ki jih potrebujejo za opravljanje svoje 
funkcije in ki ustrezajo potrebam 
zadevnega trga, s stalnim poklicnim 
razvojem, da ohranijo primerno raven 
storitev.

Države članice zato vzpostavijo 
mehanizme, s katerimi neodvisni organi 
nadzorujejo, ocenjujejo in potrjujejo 
znanje in sposobnosti.

Or. en

Predlog spremembe 300
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice zagotovijo, da zavarovalni 
in pozavarovalni posredniki ter zaposleni v 
zavarovalnicah, ki opravljajo storitve 
zavarovalnega posredovanja, dopolnjujejo 
svoje znanje in sposobnosti s stalnim 
poklicnim razvojem, da ohranijo primerno 
raven storitev.

Države članice zagotovijo, da zavarovalni 
in pozavarovalni posredniki ter zaposleni v 
zavarovalnicah, ki opravljajo storitve 
zavarovalnega posredovanja, dopolnjujejo 
svoje znanje in sposobnosti s stalnim 
poklicnim razvojem, da ohranijo primerno 
raven storitev. Država članica v skladu z 
odstavkom 8 glede znanja in sposobnosti 
določi potrebne pogoje.

Or. en

Predlog spremembe 301
Olle Schmidt
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice zagotovijo, da zavarovalni 
in pozavarovalni posredniki ter zaposleni v 
zavarovalnicah, ki opravljajo storitve 
zavarovalnega posredovanja, dopolnjujejo 
svoje znanje in sposobnosti s stalnim 
poklicnim razvojem, da ohranijo primerno 
raven storitev.

Države članice zagotovijo, da zavarovalni 
in pozavarovalni posredniki ter zaposleni v 
zavarovalnicah, ki opravljajo storitve 
zavarovalnega posredovanja, dopolnjujejo 
svoje znanje in sposobnosti s stalnim 
poklicnim razvojem in zadostnim 
ustreznim usposabljanjem, da ohranijo 
primerno raven storitev.

Or. en

Predlog spremembe 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
ter zaposleni v zavarovalnici, ki opravljajo 
dejavnosti zavarovalnega posredovanja, so 
ugledne osebe. Najmanjši pogoj za to je 
čista kazenska evidenca ali drug 
enakovreden nacionalni dokument, kar 
zadeva hude kaznive prestopke, povezane s 
kaznivimi dejanji zoper lastnino ali 
drugimi kaznivimi dejanji, povezanimi s 
finančnimi dejavnostmi, in v preteklosti ne 
smejo biti v stečaju, razen če so bili 
oproščeni v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

Zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
ter zaposleni v zavarovalnici, ki opravljajo 
dejavnosti zavarovalnega posredovanja, so 
ugledne osebe. Najmanjši pogoj za to je, da 
imajo tisti, ki so neposredno vključeni pri 
trženju ali prodaji produkta, čisto 
kazensko evidenco ali drug enakovreden 
nacionalni dokument, kar zadeva hude 
kaznive prestopke, povezane s kaznivimi 
dejanji zoper lastnino ali drugimi 
kaznivimi dejanji, povezanimi s finančnimi 
dejavnostmi, in da v preteklosti ne smejo 
biti v stečaju, razen če so bili oproščeni v 
skladu z nacionalno zakonodajo.

Or. en

Predlog spremembe 303
Olle Schmidt
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
ter zaposleni v zavarovalnici, ki opravljajo 
dejavnosti zavarovalnega posredovanja, so 
ugledne osebe. Najmanjši pogoj za to je 
čista kazenska evidenca ali drug 
enakovreden nacionalni dokument, kar 
zadeva hude kaznive prestopke, povezane s 
kaznivimi dejanji zoper lastnino ali 
drugimi kaznivimi dejanji, povezanimi s 
finančnimi dejavnostmi in v preteklosti ne 
smejo biti v stečaju, razen če so bili 
oproščeni v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 304
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
morajo imeti poklicno odškodninsko 
zavarovanje na celotnem ozemlju Unije ali 
drugo primerljivo jamstvo za odgovornost, 
ki izhaja iz poklicne malomarnosti, in sicer 
v višini najmanj 1 120 000 EUR za vsak 
zahtevek in skupno 1 680 000 EUR letno 
za vse zahtevke, razen če je to zavarovanje 
ali primerljivo jamstvo že zagotovila 
zavarovalnica, pozavarovalnica ali drugo 
podjetje, v čigar imenu zavarovalni ali 
pozavarovalni posrednik deluje, ali za 
katerega je zavarovalni ali pozavarovalni 
posrednik pooblaščen, oziroma je to 
podjetje prevzelo polno odgovornost za 
njegovo delovanje.

3. Zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
morajo imeti poklicno odškodninsko 
zavarovanje na celotnem ozemlju Unije ali 
drugo primerljivo jamstvo za odgovornost, 
ki izhaja iz poklicne malomarnosti, in sicer 
v višini najmanj 1.000.000 EUR za vsak 
zahtevek in skupno 2.000.000 EUR letno 
za vse zahtevke, razen če je to zavarovanje 
ali primerljivo jamstvo že zagotovila 
zavarovalnica, pozavarovalnica ali drugo 
podjetje, v čigar imenu zavarovalni ali 
pozavarovalni posrednik deluje, ali za 
katerega je zavarovalni ali pozavarovalni 
posrednik pooblaščen, oziroma je to 
podjetje prevzelo polno odgovornost za 
njegovo delovanje.
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Or. de

Predlog spremembe 305
Sławomir Nitras

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
morajo imeti poklicno odškodninsko 
zavarovanje na celotnem ozemlju Unije ali 
drugo primerljivo jamstvo za odgovornost, 
ki izhaja iz poklicne malomarnosti, in sicer 
v višini najmanj 1 120 000 EUR za vsak 
zahtevek in skupno 1 680 000 EUR letno 
za vse zahtevke, razen če je to zavarovanje 
ali primerljivo jamstvo že zagotovila 
zavarovalnica, pozavarovalnica ali drugo 
podjetje, v čigar imenu zavarovalni ali 
pozavarovalni posrednik deluje, ali za 
katerega je zavarovalni ali pozavarovalni 
posrednik pooblaščen, oziroma je to 
podjetje prevzelo polno odgovornost za 
njegovo delovanje.

3. Zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
morajo imeti poklicno odškodninsko 
zavarovanje na celotnem ozemlju Unije ali 
drugo primerljivo jamstvo za odgovornost, 
ki izhaja iz poklicne malomarnosti, in sicer 
v višini najmanj 1 000 000 EUR za vsak 
zahtevek in skupno 1 500 000 EUR letno 
za vse zahtevke, razen če je to zavarovanje 
ali primerljivo jamstvo že zagotovila 
zavarovalnica, pozavarovalnica ali drugo 
podjetje, v čigar imenu zavarovalni ali 
pozavarovalni posrednik deluje, ali za 
katerega je zavarovalni ali pozavarovalni 
posrednik pooblaščen, oziroma je to 
podjetje prevzelo polno odgovornost za 
njegovo delovanje.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano povečanje poklicnega odškodninskega zavarovanja se zdi neutemeljeno. Zdajšnji 
znesek je še vedno zadosti visok, da se potrošniki ustrezno zaščitijo. Čim višje bo zavarovanje, 
tem večja bo cena police. Zavarovalni posredniki so edina poklicna skupina, ki je obvezana, 
da ima za odgovornost tako visoko jamstvo.

Predlog spremembe 306
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 7 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIOPA redno pregleduje zneske, navedene 
v odstavkih 3 in 4, zaradi seznanitve s 
spremembami Evropskega indeksa cen 
življenjskih potrebščin, ki ga objavlja 
Eurostat. Prvi pregled je treba opraviti pet 
let po začetku veljavnosti te direktive, 
naslednje preglede pa vsakih pet let po 
datumu prejšnjega pregleda.

Organ EIOPA redno pregleduje znesek, 
naveden v odstavku 3, da bi upošteval 
spremembe Evropskega indeksa cen 
življenjskih potrebščin, ki ga objavlja 
Eurostat. Prvi pregled je treba opraviti pet 
let po začetku veljavnosti te direktive, 
naslednje preglede pa vsakih pet let po 
datumu prejšnjega pregleda.

Or. en

Predlog spremembe 307
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIOPA razvije osnutke regulativnih 
standardov, ki prilagodijo osnovni znesek 
v evrih iz odstavkov 3 in 4 za odstotek 
spremembe tega indeksa v obdobju med 
začetkom veljavnosti te direktive in 
datumom prvega pregleda ali med 
datumom zadnjega pregleda in datumom 
novega pregleda ter ga zaokrožijo do 
najbližjega zneska v evrih.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 308
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 7 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIOPA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji pet let po 

črtano
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začetku veljavnosti te direktive, naslednje 
preglede pa vsakih pet let po datumu 
prejšnjega pregleda.

Or. en

Predlog spremembe 309
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 7 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje 
izvedbenih tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe 
(EU) št. 1094/2010.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 310
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33. 
Navedeni delegirani akti določajo

črtano

(a) pojem ustrezno znanje in sposobnost 
posrednika pri opravljanju zavarovalnega 
posredovanja s strankami, kot je določeno 
v odstavku 1 tega člena;
(b) ustrezna merila za določanje zlasti 
stopnje poklicnih kvalifikacij, izkušenj in 
sposobnosti, ki je potrebna za opravljanje 
storitev zavarovalnega posredovanja;
(c) ukrepe, ki se jih razumno pričakuje od 
zavarovalnih posrednikov in zavarovalnic 
za posodabljanje znanja in sposobnosti 
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zaposlenih prek stalnega poklicnega 
razvoja, da se ohrani primerna raven 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 311
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33. 
Navedeni delegirani akti določajo

črtano

(a) pojem ustrezno znanje in sposobnost 
posrednika pri opravljanju zavarovalnega 
posredovanja s strankami, kot je določeno 
v odstavku 1 tega člena;
(b) ustrezna merila za določanje zlasti 
stopnje poklicnih kvalifikacij, izkušenj in 
sposobnosti, ki je potrebna za opravljanje 
storitev zavarovalnega posredovanja;
(c) ukrepe, ki se jih razumno pričakuje od 
zavarovalnih posrednikov in zavarovalnic 
za posodabljanje znanja in sposobnosti 
zaposlenih prek stalnega poklicnega 
razvoja, da se ohrani primerna raven 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 312
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33. 
Navedeni delegirani akti določajo

črtano

(a) pojem ustrezno znanje in sposobnost 
posrednika pri opravljanju zavarovalnega 
posredovanja s strankami, kot je določeno 
v odstavku 1 tega člena;
(b) ustrezna merila za določanje zlasti 
stopnje poklicnih kvalifikacij, izkušenj in 
sposobnosti, ki je potrebna za opravljanje 
storitev zavarovalnega posredovanja;
(c) ukrepe, ki se jih razumno pričakuje od 
zavarovalnih posrednikov in zavarovalnic 
za posodabljanje znanja in sposobnosti 
zaposlenih prek stalnega poklicnega 
razvoja, da se ohrani primerna raven 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 313
Nils Torvalds

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33. 
Navedeni delegirani akti določajo

črtano

(a) pojem ustrezno znanje in sposobnost 
posrednika pri opravljanju zavarovalnega 
posredovanja s strankami, kot je določeno 
v odstavku 1 tega člena;
(b) ustrezna merila za določanje zlasti 
stopnje poklicnih kvalifikacij, izkušenj in 
sposobnosti, ki je potrebna za opravljanje 
storitev zavarovalnega posredovanja;
(c) ukrepe, ki se jih razumno pričakuje od 
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zavarovalnih posrednikov in zavarovalnic 
za posodabljanje znanja in sposobnosti 
zaposlenih prek stalnega poklicnega 
razvoja, da se ohrani primerna raven 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 314
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33. 
Navedeni delegirani akti določajo

8. Države članice določijo:

Or. en

Predlog spremembe 315
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33. 
Navedeni delegirani akti določajo

8. Organ EIOPA pripravi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, ki
določajo

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je določiti učinkovite minimalne standarde za kvalifikacije 
zavarovalnih posrednikov. To je bistvenega pomena, saj bodo države članice nerade priznale 
čezmejne standarde, ker so prenizki. Zato bodo samo ustrezni standardi za kvalifikacije 
spodbujali čezmejne dejavnosti, s tem pa tudi enotni trg. Tovrstna tehnična vprašanja lahko 
najučinkoviteje reši organ EIOPA.
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Predlog spremembe 316
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33.
Navedeni delegirani akti določajo

8. Organ EIOPA pripravi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov. Ti 
standardi določajo:

Or. en

Predlog spremembe 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pojem ustrezno znanje in sposobnost 
posrednika pri opravljanju zavarovalnega 
posredovanja s strankami, kot je določeno 
v odstavku 1 tega člena;

(a) pojem ustrezno znanje in sposobnost 
posrednika in zaposlenih v zavarovalnicah 
pri opravljanju zavarovalnega 
posredovanja s strankami, kot je določeno 
v odstavku 1 tega člena;

Or. en

Predlog spremembe 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ukrepe, ki se jih razumno pričakuje od 
zavarovalnih posrednikov in zavarovalnic
za posodabljanje znanja in sposobnosti 
zaposlenih prek stalnega poklicnega 

(c) ukrepe, ki se jih razumno pričakuje od 
zavarovalnih posrednikov in zaposlenih v 
zavarovalnicah za posodabljanje znanja in 
sposobnosti zaposlenih prek stalnega 
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razvoja, da se ohrani primerna raven 
storitev.

poklicnega razvoja, da se ohrani primerna 
raven storitev.

Or. en

Predlog spremembe 319
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) pojem dobrega imena za name 
odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi zapletenosti večine zavarovalnih produktov in morebitnih negativnih posledic slabega 
svetovanja je učinkovita opredelitev dobrega imena bistvena za spodbujanje učinkovitosti na 
trgu zavarovalnega posredovanja.

Predlog spremembe 320
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ EIOPA predloži osnutke 
regulativnih tehničnih standardov 
Komisiji do [...]*.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov v skladu s členi 10 do 14 
Uredbe (EU) št. 1094/2010.
____________
*UL – vstavite datum: 18 mesecev po 
dnevu začetka veljavnosti te direktive.



AM\926837SL.doc 121/143 PE504.392v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 321
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Država članica, ki poleg določb iz te 
direktive predlaga uporabo dodatnih 
določb, ki urejajo delo zavarovalnih 
posrednikov in prodajo zavarovalnih 
produktov, ter jih uporablja, zagotovi, da je 
upravna obremenitev, ki izhaja iz teh 
določb, sorazmerna z varstvom 
potrošnikov. Države članice še naprej 
spremljajo te določbe, da zagotovijo, da 
ostanejo takšne.

2. Ta direktiva ne preprečuje državam 
članicam, da ohranijo ali sprejmejo 
strožje določbe. Država članica, ki poleg 
določb iz te direktive predlaga uporabo 
dodatnih določb, ki urejajo delo 
zavarovalnih posrednikov in prodajo 
zavarovalnih produktov, ter jih uporablja, 
zagotovi, da so v skladu s pravom Unije. 
Države članice še naprej spremljajo te 
določbe, da zagotovijo, da ostanejo takšne.

Or. en

Obrazložitev

Podpiramo priznanje načela, da lahko države članice poleg določb, navedenih v tej direktivi, 
uporabljajo dodatne določbe. Seveda morajo biti te določbe skladne s pravom Unije. Menimo 
pa, da ni nujno na novo pisati prava Unije v tej direktivi, ker bi to utegnilo povzročiti 
nedoslednost in zmedo.

Predlog spremembe 322
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organi iz odstavka 1 so bodisi javni 
organi ali organi, ki jih kot take priznava 
nacionalna zakonodaja ali javni organi, ki 
ga v ta namen izrecno pooblasti nacionalna 
zakonodaja. To ne morejo biti 
zavarovalnice ali pozavarovalnice.

2. Organi iz odstavka 1 so bodisi javni 
organi ali organi, ki jih kot take priznava 
nacionalna zakonodaja ali javni organi, ki 
ga v ta namen izrecno pooblasti nacionalna 
zakonodaja. To ne morejo biti 
zavarovalnice ali pozavarovalnice ali 
združenja, katerih člani neposredno ali 



PE504.392v01-00 122/143 AM\926837SL.doc

SL

posredno vključujejo zavarovalnice ali 
pozavarovalnice ali zavarovalne ali 
pozavarovalne posrednike.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti navzkrižje interesov med zavarovalnimi posredniki 
in njihovimi nadzornimi organi in tako okrepiti kakovost storitev in učinkovitost trga. Predlog 
spremembe temelji na predlogu evropske potrošniške organizacije (BEUC).

Predlog spremembe 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ta pooblastila vključujejo vsaj 
pravico:
(a) dostopati do katerega koli dokumenta 
v kakršni koli obliki, ki bi bil pomemben 
za izvajanje nadzornih nalog, in do 
prejema njegove kopije;
(b) zahtevati informacije od katere koli 
osebe in po potrebi vabiti in zaslišati osebe 
z namenom pridobiti informacije;
(c) opravljati inšpekcijske preglede na 
kraju samem, tudi skrivne;

Or. en

Predlog spremembe 324
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)



AM\926837SL.doc 123/143 PE504.392v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pooblastila iz odstavka 3 se izvršujejo 
v skladu z nacionalnim pravom in 
zajemajo vsaj pravice:
(a) dostopati do katerega koli dokumenta 
v kakršni koli obliki, ki bi bil pomemben 
za izvajanje nadzornih nalog, in do 
prejema njegove kopije; zahtevati 
informacije od katere koli osebe in po 
potrebi vabiti in zaslišati osebe z 
namenom pridobiti informacije;
(c) opravljati inšpekcijske preglede na 
kraju samem;
(d) anonimnega nakupovanja;
(e) zahtevati začasno prepoved poklicne 
dejavnosti;
(f) zahtevati od zavarovalnic, da predložijo 
informacije;
(g) predložiti zadeve v kazenski pregon;
(h) omogočiti revizorjem ali izvedencem, 
da opravijo preverjanje ali preiskave.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnosti pristojnih organov bi bilo treba bolje opredeliti, da bi zagotovili, da bodo v vseh 
državah članicah imeli potrebne pristojnosti za izvajanje nalog v skladu z direktivo IMD, 
vključno z nadzorom nad spoštovanjem pravil poslovanja. Predlog spremembe temelji na 
predlogu evropske potrošniške organizacije (BEUC).

Predlog spremembe 325
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Pristojni organi vzpostavi spletno 
mesto za primerjavo zavarovalnih 
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produktov. Spletno mesto zagotavlja 
informacije o ključnih značilnostih 
zavarovalnih produktov in vseh stroških 
sklenitve pogodbe. Organ EIOPA pripravi 
osnutke izvedbenih tehničnih standardov 
o standardih za razkritje značilnosti 
zavarovalnih produktov in stroškov 
sklenitve pogodbe ter primerjavo 
produktov na tem spletnem mestu. Spletno 
mesto se financira neodvisno iz 
prispevkov zavarovalnih posrednikov in 
zavarovalnic ali povezanih družb.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je vzpostaviti finančno neodvisno spletno mesto, ki bo služilo kot 
platforma za informacije o zavarovalnih produktih in njihovo primerjavo, ter tako spodbujati 
preglednost. Predlog spremembe temelji na predlogu evropske potrošniške organizacije 
(BEUC).

Predlog spremembe 326
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
ustreznih, učinkovitih, nepristranskih in 
neodvisnih postopkov za pritožbe in 
odškodnine za izvensodno reševanje 
sporov med zavarovalnimi posredniki in 
strankami ter med zavarovalnicami in 
strankami, po potrebi z že obstoječimi 
organi. Države članice nadalje zagotovijo, 
da vse zavarovalnice in zavarovalni 
posredniki sodelujejo v postopkih za 
izvensodno poravnavo sporov, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

črtano

(a) rezultat postopka so sklepi, ki niso 
zavezujoči;
(b) [iztekanje] zastaralnega roka za 
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predložitev spora pred sodišče se začasno 
prekine za čas trajanja postopka za 
alternativno reševanje spora;
(c) zastaralni rok za odškodninski 
zahtevek se začasno prekine za trajanje 
postopka;
(d) postopek je brezplačen ali pa so stroški 
nizki;
(e) elektronska sredstva niso edino 
sredstvo, s katerim lahko stranke 
pridobijo dostop do postopka; in
(f) vmesni ukrepi so mogoči v izrednih 
primerih, kadar je to potrebno zaradi 
nujnosti položaja. 

Or. en

Predlog spremembe 327
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
ustreznih, učinkovitih, nepristranskih in 
neodvisnih postopkov za pritožbe in 
odškodnine za izvensodno reševanje 
sporov med zavarovalnimi posredniki in 
strankami ter med zavarovalnicami in 
strankami, po potrebi z že obstoječimi 
organi. Države članice nadalje zagotovijo, 
da vse zavarovalnice in zavarovalni 
posredniki sodelujejo v postopkih za 
izvensodno poravnavo sporov, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Države članice v skladu z direktivo o 
alternativnem reševanju sporov (št. XXX) 
in uredbo o spletnem reševanju sporov 
(št. XXX) zagotovijo vzpostavitev 
ustreznih, učinkovitih, nepristranskih in 
neodvisnih postopkov za pritožbe in 
odškodnine za izvensodno reševanje 
sporov med zavarovalnimi posredniki in 
strankami ter med zavarovalnicami in 
strankami, po potrebi z že obstoječimi 
organi. Države članice nadalje zagotovijo, 
da vse zavarovalnice in zavarovalni 
posredniki sodelujejo v postopkih za 
izvensodno poravnavo sporov, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

Or. en

Obrazložitev

V primeru alternativnega reševanja sporov bi morale biti določbe Evropskega parlamenta in 
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Sveta o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 
2006/2004 in Direktive 2009/22/ES zavezujoče tudi za to direktivo.

Predlog spremembe 328
Sławomir Nitras

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
ustreznih, učinkovitih, nepristranskih in 
neodvisnih postopkov za pritožbe in 
odškodnine za izvensodno reševanje 
sporov med zavarovalnimi posredniki in 
strankami ter med zavarovalnicami in 
strankami, po potrebi z že obstoječimi
organi. Države članice nadalje zagotovijo, 
da vse zavarovalnice in zavarovalni 
posredniki sodelujejo v postopkih za 
izvensodno poravnavo sporov, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
ustreznih, učinkovitih, nepristranskih in 
neodvisnih postopkov za pritožbe in 
odškodnine za izvensodno reševanje 
sporov med zavarovalnimi posredniki in 
strankami ter med zavarovalnicami in 
strankami, po potrebi z že obstoječimi 
organi. Države članice nadalje zagotovijo, 
da imajo vse zavarovalnice in zavarovalni 
posredniki možnosti sodelovati v postopkih 
za izvensodno poravnavo sporov, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

Or. pl

Obrazložitev

Določitev, da morajo zavarovalnice in zavarovalni posredniki obvezno sodelovati v postopkih 
za izvensodno poravnavo sporov, bi pomenila kršitev svobode ustanavljanja. Osnovno načelo 
arbitraže je prostovoljna udeležba in odločitev, s katero se strinjata obe stranki v sporu.

Predlog spremembe 329
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) rezultat postopka so sklepi, ki niso 
zavezujoči;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

V Združenem kraljestvu ter na Danskem in Norveškem (EGP) so odločitve za panogo 
zavezujoče, ne pa tudi za potrošnike. Predlog pod točko (a) bi povzročil, da bi se pravice 
slednjih v teh državah zmanjšale.

Predlog spremembe 330
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) rezultat postopka so sklepi, ki niso
zavezujoči;

(a) rezultat postopka so sklepi, ki so lahko 
na izrecno zahtevo zavezujoči za 
posrednika in/ali zavarovalnico in 
stranko;

Or. en

Obrazložitev

Prednost alternativnega reševanja sporov je, da posredniku in neprofesionalni stranki 
zagotavlja časovno in stroškovno učinkovit sistem za reševanje sporov, ki dodatno 
razbremenjuje sodišča. Zato bi morali o tem odločiti udeleženci.

Predlog spremembe 331
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) rezultat postopka so sklepi, ki niso
zavezujoči;

(a) rezultat postopka so sklepi, ki so
zavezujoči za zavarovalnico ali 
posrednika;

Or. en

Predlog spremembe 332
Catherine Stihler
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Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) [iztekanje] zastaralnega roka za 
predložitev spora pred sodišče se začasno 
prekine za čas trajanja postopka za 
alternativno reševanje spora;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 333
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zastaralni rok za odškodninski 
zahtevek se začasno prekine za trajanje 
postopka;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 334
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) postopek je brezplačen ali pa so stroški 
nizki;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 335
Catherine Stihler
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Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) elektronska sredstva niso edino 
sredstvo, s katerim lahko stranke 
pridobijo dostop do postopka; in

črtano

Or. en

Predlog spremembe 336
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) vmesni ukrepi so mogoči v izrednih 
primerih, kadar je to potrebno zaradi 
nujnosti položaja. 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 337
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
ustreznih, učinkovitih, nepristranskih in 
neodvisnih postopkov za pritožbe in 
odškodnine za izvensodno reševanje 
sporov med zavarovalnimi posredniki in 
strankami ter med zavarovalnicami in 
strankami, po potrebi z že obstoječimi 
organi. To mora biti v skladu z veljavno 
zakonodajo EU na področju 
alternativnega reševanja sporov.
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Če stranka proti zavarovalnemu 
posredniku ali zavarovalnici sproži 
postopek za alternativno reševanje spora, 
določen v nacionalni zakonodaji, v zvezi s 
sporom, ki se nanaša na pravice in 
obveznosti iz te direktive, morata 
zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
pri tem postopku sodelovati.
Za namene izvajanja te direktive pristojni 
organi sodelujejo med seboj in z organi, 
pristojnimi za zgoraj omenjeni izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopek, v 
obsegu, ki ga dopuščajo veljavne direktive 
ali uredbe EU.

Or. en

Predlog spremembe 338
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da 
zavarovalni posredniki s sedežem na 
njihovem ozemlju potrošnike obvestijo o 
nazivu, naslovu in spletnem naslovu 
organov ARS, ki jih pokrivajo in ki so 
pristojni za reševanje morebitnih sporov 
med njimi in potrošniki. 
Zavarovalni posredniki v Uniji, ki se 
ukvarjajo s spletno in čezmejno spletno 
prodajo, potrošnike po potrebi obvestijo o 
platformi SRS in o njihovem 
elektronskem naslovu. Ta informacija je 
preprosto, neposredno, vidno in trajno 
dostopna na spletiščih zavarovalnih 
posrednikov in v elektronskem sporočilu 
ali drugem tekstovnem sporočilu, 
poslanem po elektronski poti, če je 
ponudba poslana s temi sredstvi. 
Vključuje elektronsko povezavo na 
domačo stran platforme SRS. Zavarovalni 
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posredniki potrošnike obvestijo o 
platformi SRS tudi takrat, ko potrošnik 
vloži pritožbo pri zavarovalnem 
posredniku ali pri varuhu človekovih 
pravic v podjetju. 

Or. en

Predlog spremembe 339
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
Če je stranka proti zavarovalnemu 
posredniku ali zavarovalnici sprožila 
postopek za alternativno reševanje spora, 
določen v nacionalni zakonodaji, v zvezi s 
sporom, ki se nanaša na pravice in 
obveznosti iz te direktive, morata 
zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
pri tem postopku sodelovati. 
Za namene izvajanja te direktive pristojni 
organi sodelujejo med seboj in z organi, 
pristojnimi za zgoraj omenjeni izvensodni 
pritožbeni in odškodninski postopek, v 
obsegu, ki ga dopuščajo veljavne direktive 
ali uredbe EU. 

Or. en

Predlog spremembe 340
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da Države članice zagotovijo, da 
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zavarovalnice in pozavarovalnice ter 
zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
uporabljajo storitve zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja samo 
registriranih zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikov ali oseb, 
navedenih v členu 1(2), ali oseb, ki so 
izpolnile postopek prijave iz člena 4.

zavarovalnice in pozavarovalnice ter 
zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
uporabljajo storitve zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja samo 
registriranih zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikov ali oseb, 
navedenih v členu 1(2).

Zavarovalno in pozavarovalno 
posredovanje se izvaja v zvezi z 
nevarnostmi in obveznostmi, ki se 
nahajajo ali so nastale znotraj Unije.

Or. de

(iz člena 1(3))

Obrazložitev

Pojasnitev besedila. Zavarovalni posredniki morajo imeti možnosti mednarodnega 
sodelovanja, da lahko zavarujejo stranke, ki so mednarodno dejavne.

Predlog spremembe 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice zagotovijo, da 
zavarovalnice in pozavarovalnice ter 
zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
uporabljajo storitve zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja samo 
registriranih zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikov ali oseb, 
navedenih v členu 1(2), ali oseb, ki so 
izpolnile postopek prijave iz člena 4 .

Države članice zagotovijo, da 
zavarovalnice in pozavarovalnice ter 
zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
uporabljajo storitve zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja samo 
registriranih zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikov in/ali oseb, 
navedenih v členu 1(2).

Or. en

Obrazložitev

Ker je bil člen 4 črtan, je ta predlog spremembe potreben za ohranitev skladnosti besedila.



AM\926837SL.doc 133/143 PE504.392v01-00

SL

Predlog spremembe 342
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice zagotovijo, da 
zavarovalnice in pozavarovalnice ter 
zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
uporabljajo storitve zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja samo 
registriranih zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikov ali oseb, 
navedenih v členu 1(2), ali oseb, ki so 
izpolnile postopek prijave iz člena 4 .

Države članice zagotovijo, da 
zavarovalnice in pozavarovalnice ter 
zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
uporabljajo storitve zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja samo 
registriranih zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikov ali oseb, 
navedenih v členu 1(2).

Or. en

Predlog spremembe 343
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice zagotovijo, da 
zavarovalnice in pozavarovalnice ter 
zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
uporabljajo storitve zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja samo 
registriranih zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikov ali oseb, 
navedenih v členu 1(2), ali oseb, ki so 
izpolnile postopek prijave iz člena 4 .

Države članice zagotovijo, da kadar se 
poslužujejo storitev zavarovalnih ali 
pozavarovalnih posrednikov s sedežem v 
EU, zavarovalnice in pozavarovalnice 
uporabljajo storitve zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja samo 
registriranih zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikov ali oseb, 
navedenih v členu 1(2), ali oseb, ki so 
izpolnile postopek prijave iz člena 4.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije je treba spremeniti, da ne bi izključili mednarodnih dejavnosti evropskih 
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posrednikov.

Predlog spremembe 344
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pri 
opravljanju zavarovalnega posredovanja s 
strankami ali zanje zavarovalni posrednik 
ali zavarovalnica deluje odkrito, pošteno in 
profesionalno v skladu z najboljšimi 
interesi svojih strank.

1. Države članice zagotovijo, da pri 
opravljanju zavarovalnega posredovanja s 
strankami ali zanje zavarovalni posrednik 
ali zavarovalnica deluje odkrito, pošteno in 
profesionalno v skladu z interesi svojih 
strank.

Or. en

Predlog spremembe 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pri 
opravljanju zavarovalnega posredovanja s 
strankami ali zanje zavarovalni posrednik 
ali zavarovalnica deluje odkrito, pošteno in 
profesionalno v skladu z najboljšimi 
interesi svojih strank.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de

Predlog spremembe 346
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pri 
opravljanju zavarovalnega posredovanja s 
strankami ali zanje zavarovalni posrednik 
ali zavarovalnica deluje odkrito, pošteno in 
profesionalno v skladu z najboljšimi 
interesi svojih strank.

1. Države članice zagotovijo, da pri 
opravljanju zavarovalnega posredovanja s 
strankami ali zanje zavarovalni posrednik 
ali zavarovalnica vedno deluje odkrito, 
pošteno in profesionalno v skladu z 
najboljšimi interesi svojih strank.

Or. en

Predlog spremembe 347
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 33. Navedeni delegirani akti 
določajo vrsto zahtev iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani delegirani akti omogočajo natančno opredelitev pravil o poslovanju zavarovalnih 
posrednikov, s čimer se izboljša regulativna učinkovitost.

Predlog spremembe 348
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice zagotovijo, da 
investicijska podjetja, ki oblikujejo 
naložbene produkte in zavarovalne 
naložbene produkte za prodajo 
profesionalnim ali neprofesionalnim 
strankam, svoje produkte oblikujejo tako, 
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da bodo ti zadostili potrebam 
opredeljenega ciljnega trga v okviru 
ustrezne kategorije strank.

Or. en

Obrazložitev

Namena tega predloga spremembe je spodbuditi primerne zavarovalne produkte in uskladiti 
direktivo MiFID z direktivo IMD II.

Predlog spremembe 349
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Države članice zagotovijo, da 
zavarovalnice sprejmejo razumne ukrepe 
za zagotovitev, da se bodo vsi zavarovalni 
produkti tržili in prodajali strankam 
znotraj ciljne skupine ter da prodajni cilji 
in notranji sistemi nagrajevanja ali 
spodbude ne bodo spodbujali trženja ali 
prodaje produkta izven ciljne skupine.

Or. en

Obrazložitev

Namena tega predloga spremembe je spodbuditi primerne zavarovalne produkte in uskladiti 
direktivo IMD II z direktivo MiFID.

Predlog spremembe 350
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. Države članice od investicijskih 
podjetij, ki oblikujejo zavarovalne 
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naložbene produkte, ali poklicnih ali 
malih strank zahtevajo, da posrednikom 
tretjih oseb zagotovijo informacije o 
predvidenem ciljnem trgu produkta.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uskladitev z direktivama IMD II in MiFID II.

Predlog spremembe 351
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1e. Države članice zagotovijo, da način, 
kako zavarovalnica nagrajuje svoje 
osebje, imenovane zastopnike ali druge 
posrednike, ni v nasprotju z njihovo 
obveznostjo, da ravnajo v najboljšem 
interesu strank. Države članice tudi 
zagotovijo, da v primerih, ko osebje 
svetuje o zavarovalnih produktih, jih trži 
ali prodaja nepoklicnim strankam, 
uporabljene strukture prejemkov ne 
omejujejo sposobnosti osebja, da poda 
objektivno priporočilo.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uskladitev z direktivama IMD II in MIFID II.

Predlog spremembe 352
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vse informacije, vključno s trženjskimi 
sporočili, ki jih zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica naslovi na stranke ali 
morebitne stranke, so poštene, jasne in 
nezavajajoče. Tržna sporočila so jasno 
prepoznavna kot taka.

2. Vse informacije, vključno s trženjskimi 
sporočili, ki jih zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica naslovi na stranke ali 
morebitne stranke, so poštene, jasne in 
nezavajajoče. Tržne komunikacije morajo 
biti vedno jasno prepoznavne kot take.

Or. en

Predlog spremembe 353
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da 
zavarovalnice razkrijejo informacije o 
uspešnem obravnavanju zahtevkov strank. 
Zato te zavarovalnice za posamezne police 
sporočijo, (1) koliko zahtevkov je 
plačanih, (2) znesek povprečne premije in 
(3) povprečen čas, ki preteče med vlogo 
zahtevka in izplačilom. Zavarovalni 
posredniki te informacije stranki 
zagotovijo pred sklenitvijo pogodb o 
zavarovanju. EIOPA pripravi osnutek 
izvedbenega tehničnega standarda o 
meritvi in razkritju zahtevkov strank, kot 
je navedeno v tem členu.

Or. en

Obrazložitev

Imetniki polic se pogosto pritožujejo, da ob vlogi zahtevka ugotovijo bodisi, da niso kriti za 
vse primere, za katere so mislili, da so, da bo njihovo izplačilo precej manjše kot in da morajo 
za izplačilo čakati precej dlje, kot so pričakovali. V Združenem kraljestvu je nedavno 
izbruhnil škandal v zvezi s policami, ki so se pogosto prodajale brez privolitve stranke, ki je 
potem ob vlogi zahtevka ugotovila, da ni upravičena do zahtevka. Zato bi bilo treba razkriti 
informacije v zvezi z možnostjo uspešnega zahtevka, ki ga vloži imetnik police.
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Predlog spremembe 354
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. posredniki s kratkim standardiziranim 
sporočilom sporočijo, da so pred 
sklenitvijo pogodbe o zavarovanju 
preverili, ali je stranka predhodno že 
kupila ustrezen produkt za potrebe, ki jih 
je posrednik prvotno opredelil.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je odprava problema prekomernega zavarovanja. Temelji 
na prispevku profesorja Hans-Petra Schwintowskega s Humboldtove univerze v Berlinu.

Predlog spremembe 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prek podpisom vsake pogodbe o 
zavarovanju zavarovalni posrednik – tudi 
vezani – strankam razkrije:

(a) pred podpisom vsake pogodbe o 
zavarovanju ali v primeru vsebinske 
spremembe podatkov v zvezi s 
posrednikom po podpisu pogodb o 
zavarovanju zavarovalni posrednik – tudi 
vezani – strankam razkrije:

Or. en

Obrazložitev

Razlikovati je treba med dvema primeroma: lahko gre za spremembe podatkov o posredniku 
in določb pogodbe o zavarovanju. Zavarovalni posrednik bi moral stranko tudi obvestiti v 
primeru sprememb podatkov o posredniku.
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Predlog spremembe 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) ali zagotavlja svetovanje glede 
zavarovalnega produkta, ki ga prodaja;

(ii) ali ponuja ali zagotavlja svetovanje 
glede zavarovalnega produkta, ki ga 
prodaja, ter vrsto tega svetovanja;

Or. en

Predlog spremembe 357
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) ali zagotavlja svetovanje glede 
zavarovalnega produkta, ki ga prodaja;

ii) ali oz. katero svetovanje zagotavlja 
glede zavarovalnega produkta, ki ga 
prodaja;

Or. de

Predlog spremembe 358
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) ali zagotavlja svetovanje glede 
zavarovalnega produkta, ki ga prodaja;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr
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Predlog spremembe 359
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka a – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v) ali posrednik zastopa stranko ali dela za 
in v imenu zavarovalnice;

v) ali pri dejavnosti zavarovalnega 
posredovanja zastopa stranko ali dela za in 
v imenu zavarovalnice;

Or. de

Predlog spremembe 360
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka a – točka v a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(va) ali zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica nagrajuje svoje osebje ali 
pogodbeno osebje, imenuje predstavnike 
ali druge zavarovalne posrednike, da to ne 
bi oviralo spoštovanje obveznosti, v skladu 
s katero mora delovati v najboljšem 
interesu stranke.

Or. en

Predlog spremembe 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prek podpisom vsake pogodbe o 
zavarovanju zavarovalnica stranki 
razkrije:

črtano
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(i) svojo identiteto in naslov ter, da je 
zavarovalnica;
(ii) ali zagotavlja svetovanje glede 
zavarovalnega produkta, ki ga prodaja;
(iii) postopke iz člena 12, ki strankam in 
drugim zainteresiranim stranem 
omogočajo vložitev pritožb proti 
zavarovalnici, in postopke za izvensodno 
reševanje pritožb in odškodninskih 
postopkov, kot je navedeno v členu 13.

Or. en

Obrazložitev

Zavarovalnice morajo v skladu s členoma 183 in 185 direktive Solventnost II enake 
informacije zagotoviti strankam.

Predlog spremembe 362
Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) posredniki s kratkim 
standardiziranim sporočilom sporočijo, ali 
uporabljajo informacijski program za 
primerjavo zavarovalnih produktov, ki so 
na voljo, ter njihove značilnosti, premije 
in povezane stroške. Uporabnik na ta 
način sporoči tudi, ali informacijske 
programe uporablja za pregled in 
primerjavo.

Or. en

Obrazložitev

This amendment is based on a contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-University 
of Berlin). The use of an IT programme to compare and sort out insurance products would 
promote competition among insurance providers and thereby increase the quality of products 
and advice. The insurance market provides manifold products. Likewise, an insurance 
intermediary can hardly find the most appropriate and cost-effective of the products available 
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on the market for his customer, without using an appropriate IT tool. Until now, 
intermediaries have clearly seemed to shy back from the modest costs involved in the use of 
these software systems and prefer to rely on the traditional products which they have always 
sold. Moreover, intermediaries have had difficulties in replacing traditional products, even 
though a more appropriate product may be available on the market. This is because the 
products already recommended in the past tend to be linked higher commissions for 
intermediaries than newly available products.
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Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) ali zagotavlja svetovanje glede 
zavarovalnega produkta, ki ga prodaja;

ii) ali oz. katero svetovanje zagotavlja 
glede zavarovalnega produkta, ki ga 
prodaja;
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Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) ali zagotavlja svetovanje glede 
zavarovalnega produkta, ki ga prodaja;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr


