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Изменение 365
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. С цел предотвратяване на 
конфликти на интереси държавите 
членки определят правила, които 
гарантират, че застрахователните 
посредници и служителите на 
застрахователните предприятия 
разкриват пред клиентите дали те 
са:
i) посредници, представляващи 
клиент, а когато се предоставя съвет 
във връзка със застрахователния 
продукт, дали това се извършва 
независимо и въз основа на справедлив 
анализ на достатъчно голям брой 
застрахователни договори, които се 
предлагат на пазара;
ii) посредници, действащи от името и 
за сметка на едно или повече 
застрахователни предприятия, а 
когато се предоставя съвет във връзка 
със застрахователния продукт, дали 
това се извършва въз основа на анализ 
на предложените продукти от едно 
или повече застрахователни 
предприятия; или
iii) служители на застрахователно 
предприятие, а когато се предоставя 
съвет във връзка със 
застрахователния продукт, дали 
това се извършва единствено въз 
основа на анализ на предложените 
продукти от застрахователното 
предприятие.

Or. en
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Изменение 366
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. С цел предотвратяване на 
конфликти на интереси държавите 
членки определят правила, които 
гарантират, че застрахователните 
посредници и служителите на 
застрахователните предприятия 
разкриват пред клиентите дали те 
са:
i) посредници, представляващи 
клиент, а когато се предоставя съвет 
във връзка със застрахователния 
продукт, дали това се извършва 
независимо, въз основа на справедлив 
анализ на достатъчно голям брой 
застрахователни договори, които се 
предлагат на пазара;
ii) посредници, действащи от името и 
за сметка на едно или повече 
застрахователни предприятия, а 
когато се предоставя съвет във връзка 
със застрахователния продукт, дали 
това се извършва въз основа на анализ 
на предложените продукти от едно 
или повече застрахователни 
предприятия; или
iii) служители на застрахователно 
предприятие, а когато се предоставя 
съвет във връзка със 
застрахователния продукт, дали 
това се извършва въз основа на анализ 
на предложените от застраховката 
от застрахователното предприятие 
продукти.

Or. en
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Изменение 367
Nils Torvalds

Предложение за директива
Член 17 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. С цел предотвратяване на 
конфликти на интереси, държавите 
членки определят правила, които 
гарантират, че застрахователните 
посредници и служителите на 
застрахователните предприятия 
разкриват пред клиентите дали те 
са:
i) посредници, представляващи 
клиент, а когато се предоставя съвет 
във връзка със застрахователния 
продукт, дали това се извършва въз 
основа на справедлив анализ на 
достатъчно голям брой 
застрахователни договори, които се 
предлагат на пазара;
ii) посредници, действащи от името и 
за сметка на едно или повече 
застрахователни предприятия, а 
когато се предоставя съвет във връзка
със застрахователния продукт, дали 
това се извършва въз основа на анализ 
на предложените продукти от едно 
или повече застрахователни 
предприятия; или
iii) служители на застрахователно 
предприятие, а когато се предоставя 
съвет във връзка със 
застрахователния продукт, дали 
това се извършва въз основа на анализ 
на предложените продукти от 
застрахователното предприятие.

Or. en

Изменение 368
Sven Giegold
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на 
застрахователен договор всеки 
застрахователен посредник — в т.ч. 
обвързаните — обявява следното пред 
клиентите си:

1. Преди сключването на 
застрахователен договор или
застрахователен пакет всеки 
застрахователен посредник обявява 
следното пред клиентите си:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели привеждане в съответствие с ДПФИ ІІ.

Изменение 369
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на 
застрахователен договор всеки
застрахователен посредник — в т.ч. 
обвързаните посредници — предоставя 
на клиента най-малко следната 
информация:

1. Всеки застрахователен посредник
преди сключването на застрахователен 
договор предоставя на клиента най-
малко следната информация:

Or. en

Изменение 370
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на 
застрахователен договор всеки 
застрахователен посредник — в т.ч. 
обвързаните посредници — предоставя 
на клиента най-малко следната 
информация:

1. Преди сключването на 
застрахователен договор всеки 
застрахователен посредник предоставя 
на клиента най-малко следната 
информация:

Or. en

Обосновка

Ние премахнахме процедурата по деклариране.  Не е необходимо да се уточнява вида 
на посредниците — „застрахователен посредник“ обхваща всички.

Изменение 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дали притежава участие, пряко или 
косвено, представляващо повече от 
10 % от правата на глас или от
капитала на застрахователно 
предприятие;

а) дали притежава участие, пряко или 
косвено, в правата на глас или в
капитала на застрахователно 
предприятие;

Or. de

Изменение 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дали застрахователно предприятие 
или предприятие майка на 
застрахователно предприятие притежава 

б) дали застрахователно предприятие 
или предприятие майка на 
застрахователно предприятие притежава 
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пряко или косвено участие,
представляващо повече от 10 % от
правата на глас или от капитала на 
застрахователния посредник;

пряко или косвено участие в правата на 
глас или в капитала на застрахователния 
посредник;

Or. de

Изменение 373
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) че дава съветите си въз основа на 
справедлив анализ; или

i) че дава съветите си въз основа на 
оценка на потребностите на 
клиента, финансовата ситуация и 
интересите на клиента; или

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели привеждане в съответствие с ДПФИ ІІ.

Изменение 374
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) че дава съветите си въз основа на 
справедлив анализ; или

i) че дава независими съвети въз 
основа на анализ на достатъчно голям 
брой застрахователни продукти, 
които се предлагат на пазара; или

Or. en
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Изменение 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) че дава съветите си въз основа на 
справедлив анализ; или

i) че предоставя съветите си 
независимо; или

Or. de

Изменение 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) че дава съветите си въз основа на 
справедлив анализ; или

i) че дава независими съвети въз 
основа на справедлив анализ; или

Or. en

Изменение 377
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) че дава съветите си въз основа на 
справедлив анализ; или

i) че дава независими съвети въз 
основа на справедлив анализ; или

Or. en

Изменение 378
Philippe De Backer
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) че има договорно задължение да 
извършва застрахователно 
посредничество изключително за едно 
или повече застрахователни 
предприятия. В този случай по искане 
на клиента посредникът съобщава 
фирмите на тези застрахователни
предприятия; или

ii) че дава съветите си въз основа на 
справедлив анализ на ограничен брой 
застрахователни продукти; в. този 
случай по искане на клиента 
посредникът съобщава фирмите на 
застрахователните предприятия, с 
които може да извършва и 
действително извършва дейността 
си; или

Or. en

Изменение 379
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) че няма договорно задължение да 
извършва застрахователно 
посредничество изключително за едно 
или повече застрахователни 
предприятия и не дава съветите си
въз основа на справедлив анализ. В 
този случай по искане на клиента 
посредникът съобщава фирмите на 
застрахователните предприятия, с 
които може да извършва и 
действително извършва дейността 
си; 

iii) че не дава съвети;

Or. en

Изменение 380
Peter Simon, Udo Bullmann
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) че няма договорно задължение да 
извършва застрахователно 
посредничество изключително за едно 
или повече застрахователни 
предприятия и не дава съветите си въз
основа на справедлив анализ. В този 
случай по искане на клиента 
посредникът съобщава фирмите на 
застрахователните предприятия, с които 
може да извършва и действително 
извършва дейността си;

iii) че няма договорно задължение да 
извършва застрахователно 
посредничество изключително за едно 
или повече застрахователни 
предприятия и не предоставя съветите 
си независимо; в този случай по искане 
на клиента посредникът съобщава 
фирмите на застрахователните 
предприятия, с които може да извършва 
и действително извършва дейността си;

Or. de

Изменение 381
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) че няма договорно задължение да 
извършва застрахователно 
посредничество изключително за едно 
или повече застрахователни 
предприятия и не дава съветите си въз 
основа на справедлив анализ. В този 
случай по искане на клиента 
посредникът съобщава фирмите на 
застрахователните предприятия, с които 
може да извършва и действително 
извършва дейността си;

iii) че няма договорно задължение да 
извършва застрахователно 
посредничество изключително за едно 
или повече застрахователни 
предприятия и не дава съветите си въз 
основа на оценка на потребностите 
на клиентите; в този случай по искане 
на клиента посредникът съобщава 
фирмите на застрахователните 
предприятия, с които може да извършва 
и действително извършва дейността си;

Or. en

Изменение 382
Ashley Fox
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вида на възнаграждението, което 
получава във връзка със 
застрахователния договор;

заличава се

Or. en

Изменение 383
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вида на възнаграждението, което 
получава във връзка със 
застрахователния договор;

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако даден посредник начислява такси, те трябва винаги да бъдат разкривани пред 
клиента и не следва да се отказва информация за комисиони като част от процеса на 
вземане на решения.

Изменение 384
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вида на възнаграждението, което 
получава във връзка със 
застрахователния договор;

г) вида на възнаграждението, което ще
получи във връзка със застрахователния 
договор, който се предлага или 
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разглежда;

Or. en

Изменение 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вида на възнаграждението, което 
получава във връзка със 
застрахователния договор;

г) вида и размера на възнаграждението, 
което получава пряко или непряко във 
връзка със застрахователния договор;

Or. en

Изменение 386
Peter Simon

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вида на възнаграждението, което 
получава във връзка със 
застрахователния договор;

г) вида и обхвата на възнаграждението, 
което получава във връзка със 
застрахователния договор;

Or. de

Изменение 387
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вида на възнаграждението, което 
получава във връзка със 

г) точния вид на възнаграждението, 
което получава във връзка със 
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застрахователния договор; застрахователния договор;

Or. en

Изменение 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 17 - параграф 1 – буква д – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) дали във връзка със застрахователния 
договор работи:

д) дали във връзка със застрахователния 
договор и всякакви предложени 
допълнителни услуги или продукти
работи:

Or. en

Изменение 389
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква д) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) срещу възнаграждение, което 
представлява съчетание между двата 
горепосочени вида;

заличава се

Or. en

Обосновка

Независимият съвет изключително много зависи от възнаграждението на посредника 
от такса, платена от клиента, тъй като възнаграждението на посредника не зависи 
от комисионата, предоставена от застрахователното предприятие. Посредниците 
могат да се обвържат с определен застраховател, но преференциалното избиране 
(cherry picking) следва също да се изключи, за да се избегнат двойните разходи за 
клиентите и да се насърчи конкуренцията между посредниците. Настоящото 
изменение се основава на предложение от организации на потребителите.
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Изменение 390
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) дали получава възнаграждение в 
натура във връзка с дейности на 
застрахователно посредничество, 
естеството и пряката и непряката 
икономическа стойност на това 
възнаграждение.

Or. en

Изменение 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) дали по отношение на 
застрахователния договор 
източникът на възнаграждението е:
i) притежател на 
застрахователната полица;
ii) застрахователно предприятие;
iii) друг застрахователен посредник;
iv) комбинация от i), ii) и iii).

Or. en

Изменение 392
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) дали по отношение на 
застрахователния договор 
източникът на възнаграждението е:
i) притежател на 
застрахователната полица;
ii) застрахователно предприятие;
iii) друг застрахователен посредник;
iv) комбинация от i), ii) и iii).

Or. en

Изменение 393
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали ще получи такса или 
комисиона от какъвто и да е вид, 
като посочва пълния размер на 
възнаграждението във връзка с 
предлаганите или разглежданите 
застрахователни продукти или —
когато не може да бъде посочен 
точният размер — начина на 
изчисление на пълния размер на 
таксата, комисионата или 
съчетанието им;

заличава се

Or. en

Изменение 394
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали ще получи такса или 
комисиона от какъвто и да е вид, 
като посочва пълния размер на 
възнаграждението във връзка с 
предлаганите или разглежданите 
застрахователни продукти или —
когато не може да бъде посочен 
точният размер — начина на 
изчисление на пълния размер на 
таксата, комисионата или 
съчетанието им;

заличава се

Or. en

Изменение 395
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали ще получи такса или 
комисиона от какъвто и да е вид, 
като посочва пълния размер на 
възнаграждението във връзка с 
предлаганите или разглежданите 
застрахователни продукти или —
когато не може да бъде посочен
точният размер — начина на 
изчисление на пълния размер на 
таксата, комисионата или 
съчетанието им;

е) дали по отношение на 
застрахователния договор 
източникът на възнаграждението е:

i) притежател на 
застрахователната полица;
ii) застрахователно предприятие;
iii) друг застрахователен посредник;
iv) комбинация от i), ii) и iii).

Or. en
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Изменение 396
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали ще получи такса или 
комисиона от какъвто и да е вид, 
като посочва пълния размер на 
възнаграждението във връзка с 
предлаганите или разглежданите 
застрахователни продукти или —
когато не може да бъде посочен 
точният размер — начина на 
изчисление на пълния размер на 
таксата, комисионата или 
съчетанието им;

е) дали по отношение на 
застрахователния договор 
източникът на възнаграждението е:

i) притежател на 
застрахователната полица;
ii) застрахователно предприятие;
iii) друг застрахователен посредник;
iv) комбинация от i), ii) и iii).

Or. en

Обосновка

The customer having the information about the remuneration may turn from the 
intermediaries to the direct selling instead. The obligatory disclosure of the remuneration 
may result in an increase of the unemployment rate by 1-3%, due to the fall in demand for 
intermediaries&apos; services. This may cause the increase of the price of the insurance and 
the decrease of the quality of the services provided by the intermediaries (resulting form 
lower competition). The excessive concentration on the remuneration may distract the 
attention of the consumer from essential elements of the insurance contract - like costs of sale.

Изменение 397
Louis Michel

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали ще получи такса или комисиона 
от какъвто и да е вид, като посочва 
пълния размер на възнаграждението 
във връзка с предлаганите или 
разглежданите застрахователни 
продукти или — когато не може да 
бъде посочен точният размер —
начина на изчисление на пълния 
размер на таксата, комисионата или 
съчетанието им;

е) дали ще получи такса или комисиона 
от какъвто и да е вид, при условие че 
гарантира условия на 
равнопоставеност между всички 
канали за дистрибуция и, когато е 
необходимо и пропорционално, дадена 
държава членка може да изисква от 
посредника или застрахователното 
предприятие, по искане на клиента, 
други изисквания за предоставяне на 
информация;

Or. en

Изменение 398
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали ще получи такса или
комисиона от какъвто и да е вид, като 
посочва пълния размер на 
възнаграждението във връзка с 
предлаганите или разглежданите 
застрахователни продукти или — когато 
не може да бъде посочен точният размер 
— начина на изчисление на пълния 
размер на таксата, комисионата или 
съчетанието им;

е) дали получава комисиона от какъвто 
и да е вид във връзка с дейност на 
застрахователно посредничество по 
застрахователни договори, посочени в 
приложение I към Директива 
2002/83/ЕО, като посочва пълния 
паричен размер на комисионната във 
връзка с предлаганите или 
разглежданите застрахователни 
продукти или — когато не може да бъде 
посочен точният размер — начина на 
изчисление;

Or. en

Изменение 399
Peter Simon
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали ще получи такса или комисиона 
от какъвто и да е вид, като посочва 
пълния размер на възнаграждението във 
връзка с предлаганите или 
разглежданите застрахователни 
продукти или — когато не може да 
бъде посочен точният размер —
начина на изчисление на пълния размер 
на таксата, комисионата или 
съчетанието им;

е) дали ще получи такса или комисиона 
от какъвто и да е вид, като посочва 
прегледно общите разходи, нетната 
застрахователна премия, както и
пълния размер на възнаграждението във 
връзка с предлаганите или 
разглежданите застрахователни 
продукти или — когато не могат да 
бъдат посочени точните размери —
начина на изчисление на пълния размер 
на таксата, комисионата или 
съчетанието им, както и примерна 
сметка;

Or. de

Изменение 400
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали ще получи такса или 
комисиона от какъвто и да е вид, като 
посочва пълния размер на 
възнаграждението във връзка с 
предлаганите или разглежданите 
застрахователни продукти или — когато 
не може да бъде посочен точният размер 
— начина на изчисление на пълния 
размер на таксата, комисионата или 
съчетанието им;

е) дали ще получи икономическа полза
от какъвто и да е вид, включително 
такса или комисиона, като посочва 
пълния размер на възнаграждението във 
връзка с предлаганите или 
разглежданите застрахователни 
продукти или — когато не може да бъде 
посочен точният размер — начина на 
изчисление на пълния размер на таксата, 
комисионата или съчетанието им;

Or. en

Изменение 401
Ashley Fox
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали ще получи такса или комисиона
от какъвто и да е вид, като посочва 
пълния размер на възнаграждението
във връзка с предлаганите или 
разглежданите застрахователни 
продукти или — когато не може да бъде 
посочен точният размер — начина на 
изчисление на пълния размер на таксата, 
комисионата или съчетанието им;

е) дали ще получи такса от какъвто и да 
е вид, като посочва пълния размер на 
таксата във връзка с предлаганите или 
разглежданите застрахователни 
продукти или — когато не може да бъде 
посочен точният размер — начина на 
изчисление на пълния размер на 
таксата;

Or. en

Изменение 402
Nils Torvalds

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) дали по отношение на 
застрахователния договор 
източникът на възнаграждението е:
i) притежател на 
застрахователната полица;
ii) застрахователно предприятие;
iii) друг застрахователен посредник;
iv) комбинация от i), ii) и iii).

Or. en

Изменение 403
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) дали получава възнаграждение в 
натура във връзка с дейности на 
застрахователно посредничество, 
естеството и икономическата 
стойност на това възнаграждение;

Or. en

Обосновка

Съветите във връзка със застрахователния продукт следва да се основават 
единствено на интереса на клиента, а не на споразумения или перспективи за 
възнаграждение.

Изменение 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) дали получава друг вид 
възнаграждение във връзка с дейности 
на застрахователно посредничество, 
естеството и икономическата 
стойност на това възнаграждение;

Or. en

Изменение 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) паричната стойност на всички 
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такси, които начислява на клиента.

Or. en

Изменение 406
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) дали размерът на комисионата 
зависи от постигането на 
договорените цели или прагове, които 
са свързани с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника; 
посочват се целите или праговете, 
както и дължимите суми при 
постигането им.

заличава се

Or. en

Изменение 407
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) дали размерът на комисионата 
зависи от постигането на 
договорените цели или прагове, които 
са свързани с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника; 
посочват се целите или праговете, 
както и дължимите суми при 
постигането им.

заличава се

Or. en
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Изменение 408
Louis Michel

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) дали размерът на комисионата 
зависи от постигането на 
договорените цели или прагове, които 
са свързани с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника; 
посочват се целите или праговете, 
както и дължимите суми при 
постигането им.

заличава се

Or. en

Изменение 409
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) дали размерът на комисионата 
зависи от постигането на 
договорените цели или прагове, които 
са свързани с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника; 
посочват се целите или праговете, 
както и дължимите суми при 
постигането им.

заличава се

Or. en

Изменение 410
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)



AM\926838BG.doc 25/179 PE504.393v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) дали размерът на комисионата 
зависи от постигането на 
договорените цели или прагове, които 
са свързани с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника; 
посочват се целите или праговете, 
както и дължимите суми при 
постигането им.

заличава се

Or. en

Изменение 411
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) дали размерът на комисионата 
зависи от постигането на 
договорените цели или прагове, които 
са свързани с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника; 
посочват се целите или праговете, 
както и дължимите суми при 
постигането им.

заличава се

Or. en

Изменение 412
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) дали размерът на комисионата
зависи от постигането на 
договорените цели или прагове, които 

ж) ако възнаграждението му ще бъде 
под формата на комисиона, той 
извършва следното:
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са свързани с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника; 
посочват се целите или праговете, 
както и дължимите суми при 
постигането им.

а) съобщава на клиента размера на
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не 
може да бъде посочен точният 
размер — начина на изчисление, ако 
клиентът поиска това;
б) уведомява клиента за правото му да 
изисква информацията по буква а).

Or. en

Изменение 413
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) дали размерът на комисионата 
зависи от постигането на договорените 
цели или прагове, които са свързани с 
договорите, осигурени за застрахователя 
от посредника; посочват се целите 
или праговете, както и дължимите 
суми при постигането им.

ж) комисионите, зависещи от 
постигането на договорените цели или 
прагове, които са свързани с 
договорите, осигурени за застрахователя 
от посредника, се забраняват; ако 
възнаграждението на посредника ще 
бъде под формата на комисиона, той 
ясно информира клиента за размера и 
начина на изчисление на такава 
комисионна.

Or. en

Изменение 414
Olle Schmidt
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) дали размерът на комисионата зависи 
от постигането на договорените цели 
или прагове, които са свързани с 
договорите, осигурени за застрахователя 
от посредника; посочват се целите 
или праговете, както и дължимите 
суми при постигането им.

ж) дали размерът на комисионата зависи 
от постигането на договорените 
предварително цели или прагове, които 
са свързани с обема на договорите, 
осигурени за застрахователя от 
посредника.

Or. en

Изменение 415
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) разходите за продажба във връзка 
със застрахователния продукт.

Or. en

Изменение 416
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), 
за срок от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива посредникът по 
застрахователни договори, различни 
от договорите от класовете по 
приложение І от Директива 
2002/83/ЕО, ако възнаграждението му 

заличава се



PE504.393v01-00 28/179 AM\926838BG.doc

BG

ще бъде под формата на такса или 
комисиона, преди сключването на 
такъв застрахователен договор 
извършва следното:
а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не 
може да бъде посочен точният 
размер — начина на изчисление, ако 
клиентът поиска това;
б) уведомява клиента за правото му да 
изисква информацията по буква а).

Or. en

Изменение 417
Peter Simon

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), 
за срок от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива посредникът по 
застрахователни договори, различни 
от договорите от класовете по 
приложение І от 
Директива 2002/83/ЕО, ако 
възнаграждението му ще бъде под 
формата на такса или комисиона, 
преди сключването на такъв 
застрахователен договор извършва 
следното:

заличава се

а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не 
може да бъде посочен точният 
размер — начина на изчисление, ако 
клиентът поиска това;
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б) уведомява клиента за правото му да 
изисква информацията по буква а).

Or. de

Изменение 418
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), 
за срок от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящата
директива посредникът по 
застрахователни договори, различни 
от договорите от класовете по 
приложение І от Директива 
2002/83/ЕО, ако възнаграждението му 
ще бъде под формата на такса или 
комисиона, преди сключването на 
такъв застрахователен договор 
извършва следното:

заличава се

а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не 
може да бъде посочен точният 
размер — начина на изчисление, ако 
клиентът поиска това;
б) уведомява клиента за правото му да 
изисква информацията по буква а).

Or. en

Изменение 419
Louis Michel

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), 
за срок от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива посредникът по 
застрахователни договори, различни 
от договорите от класовете по 
приложение І от Директива 
2002/83/ЕО, ако възнаграждението му 
ще бъде под формата на такса или 
комисиона, преди сключването на 
такъв застрахователен договор 
извършва следното:

заличава се

а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не 
може да бъде посочен точният 
размер — начина на изчисление, ако 
клиентът поиска това;
б) уведомява клиента за правото му да 
изисква информацията по буква а).

Or. en

Изменение 420
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), 
за срок от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива посредникът по 
застрахователни договори, различни 
от договорите от класовете по 
приложение І от Директива 
2002/83/ЕО, ако възнаграждението му 
ще бъде под формата на такса или 
комисиона, преди сключването на 

заличава се
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такъв застрахователен договор 
извършва следното:
а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не 
може да бъде посочен точният 
размер — начина на изчисление, ако 
клиентът поиска това;
б) уведомява клиента за правото му да 
изисква информацията по буква а).

Or. en

Изменение 421
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), 
за срок от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива посредникът по 
застрахователни договори, различни 
от договорите от класовете по 
приложение І от Директива 
2002/83/ЕО, ако възнаграждението му 
ще бъде под формата на такса или 
комисиона, преди сключването на 
такъв застрахователен договор 
извършва следното:

заличава се

а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не 
може да бъде посочен точният 
размер — начина на изчисление, ако 
клиентът поиска това;
б) уведомява клиента за правото му да 
изисква информацията по буква а).
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Or. en

Изменение 422
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), 
за срок от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящата директива 
посредникът по застрахователни 
договори, различни от договорите от 
класовете по приложение І от Директива 
2002/83/ЕО, ако възнаграждението му 
ще бъде под формата на такса или 
комисиона, преди сключването на 
такъв застрахователен договор 
извършва следното:

2. Три години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива във 
връзка със застрахователно 
посредничество по застрахователни 
договори, различни от договорите от 
класовете по приложение І от Директива 
2002/83/ЕО, застрахователният 
посредник извършва следното:

Or. en

Изменение 423
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), 
за срок от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива посредникът по 
застрахователни договори, различни от 
договорите от класовете по 
приложение І от Директива 2002/83/ЕО, 
ако възнаграждението му ще бъде под 
формата на такса или комисиона, преди 
сключването на такъв застрахователен 
договор извършва следното:

2. Посредникът по застрахователни 
договори, различни от договорите от 
класовете по приложение І от Директива 
2002/83/ЕО, ако възнаграждението му 
ще бъде под формата на такса или 
комисиона, преди сключването на такъв 
застрахователен договор извършва 
следното:
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели насърчаването на прозрачността на възнаграждението 
на застрахователните посредници.

Изменение 424
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не 
може да бъде посочен точният 
размер — начина на изчисление, ако 
клиентът поиска това;

заличава се

Or. en

Изменение 425
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не 
може да бъде посочен точният 
размер — начина на изчисление, ако 
клиентът поиска това;

заличава се

Or. en
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Изменение 426
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не
може да бъде посочен точният 
размер — начина на изчисление, ако 
клиентът поиска това;

а) съобщава на клиента размера на 
сумата — това означава всички 
реални разходи, състоящи се от 
разходите по сключване на договора и 
оперативните разходи за 
посредничество в парично изражение;
когато не е възможно да бъдат
разкрити оперативните разходи за 
посредничество в парично изражение, 
тези разходи се разкриват като 
процент от годишната вноска на 
клиента; клиентът бива информиран 
чрез годишно уведомление за 
съответните годишни разходи в 
парично изражение; ЕОЗППО 
разработва проекти на технически 
стандарти за изпълнение по този 
целеви показател относно 
комисионни за различни 
застрахователни продукти;

Or. en

Обосновка

This amendment is based on the contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-
University of Berlin). It is crucial to reveal the total amount of costs (i.e. costs linked to 
contract completion and operating mediation costs) to create a level playing field between 
consumer, intermediary and insurance undertaking.  The proposed amendment allows the 
consumer to identify the two key components of prices of insurance mediation: (1) product 
price and (2) mediation price. The annual notice of total costs increases transparency and 
allows the customer to decide whether changing the intermediary would be favourable for 
him, thereby promoting competition among intermediaries and quality of advice.

Изменение 427
Olle Schmidt
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не 
може да бъде посочен точният размер —
начина на изчисление, ако клиентът 
поиска това;

а) съобщава на клиента размера на 
комисионата или — ако не може да бъде 
посочен точният размер — начина на 
изчисление, ако клиентът поиска това;

Or. en

Изменение 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не може 
да бъде посочен точният размер —
начина на изчисление, ако клиентът 
поиска това;

а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не може 
да бъде посочен точният размер —
начина на изчисление;

Or. en

Изменение 429
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) уведомява клиента за правото му да 
изисква информацията по буква а).

заличава се
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Or. en

Изменение 430
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) уведомява клиента за правото му да 
изисква информацията по буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 431
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователното предприятие 
или застрахователният посредник 
информира също така клиента за 
вида и начина на изчисляване на 
променливите възнаграждения, 
получавани от служителите му за 
разпространението и управлението 
на съответния застрахователен 
продукт.

заличава се

Or. en

Изменение 432
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователното предприятие 
или застрахователният посредник 
информира също така клиента за 
вида и начина на изчисляване на 
променливите възнаграждения, 
получавани от служителите му за 
разпространението и управлението 
на съответния застрахователен 
продукт.

заличава се

Or. en

Изменение 433
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователното предприятие 
или застрахователният посредник 
информира също така клиента за 
вида и начина на изчисляване на 
променливите възнаграждения, 
получавани от служителите му за 
разпространението и управлението 
на съответния застрахователен 
продукт.

заличава се

Or. en

Изменение 434
Louis Michel

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователното предприятие заличава се
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или застрахователният посредник 
информира също така клиента за 
вида и начина на изчисляване на 
променливите възнаграждения, 
получавани от служителите му за 
разпространението и управлението 
на съответния застрахователен 
продукт.

Or. en

Изменение 435
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователното предприятие 
или застрахователният посредник 
информира също така клиента за 
вида и начина на изчисляване на 
променливите възнаграждения, 
получавани от служителите му за 
разпространението и управлението 
на съответния застрахователен 
продукт.

заличава се

Or. en

Изменение 436
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователното предприятие 
или застрахователният посредник 
информира също така клиента за 
вида и начина на изчисляване на 
променливите възнаграждения, 

заличава се



AM\926838BG.doc 39/179 PE504.393v01-00

BG

получавани от служителите му за 
разпространението и управлението 
на съответния застрахователен 
продукт.

Or. en

Изменение 437
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователното предприятие 
или застрахователният посредник 
информира също така клиента за 
вида и начина на изчисляване на 
променливите възнаграждения, 
получавани от служителите му за 
разпространението и управлението 
на съответния застрахователен 
продукт.

заличава се

Or. en

Изменение 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователното предприятие или 
застрахователният посредник 
информира също така клиента за вида и 
начина на изчисляване на променливите 
възнаграждения, получавани от 
служителите му за разпространението и 
управлението на съответния 
застрахователен продукт.

3. Застрахователното предприятие или 
застрахователният посредник 
информира също така клиента 
прегледно за вида и обхвата, както и 
за начина на изчисляване на 
променливите възнаграждения, 
получавани от служителите му за 
разпространението и управлението на 
съответния застрахователен продукт.
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Or. de

Изменение 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователното предприятие или 
застрахователният посредник 
информира също така клиента за вида и 
начина на изчисляване на променливите 
възнаграждения, получавани от 
служителите му за разпространението и 
управлението на съответния 
застрахователен продукт.

3. Застрахователното предприятие или 
застрахователният посредник 
информира също така клиента за вида и 
начина на изчисляване на променливите 
възнаграждения, получавани от 
служителите му за разпространението и 
управлението на съответния 
застрахователен продукт, както и за 
всяка предложена спомагателна 
услуга или продукт.

Or. en

Изменение 440
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако клиентът прави плащания по 
застрахователния договор след 
сключването му, застрахователното 
предприятие или застрахователният 
посредник обявява информацията по 
настоящия член за всяко плащане.

заличава се

Or. en

Изменение 441
Alfredo Pallone
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако клиентът прави плащания по 
застрахователния договор след 
сключването му, застрахователното 
предприятие или застрахователният 
посредник обявява информацията по 
настоящия член за всяко плащане.

заличава се

Or. en

Изменение 442
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако клиентът прави плащания по 
застрахователния договор след 
сключването му, застрахователното 
предприятие или застрахователният 
посредник обявява информацията по 
настоящия член за всяко плащане.

заличава се

Or. en

Изменение 443
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако клиентът прави плащания по 
застрахователния договор след 
сключването му, застрахователното 
предприятие или застрахователният

заличава се
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посредник обявява информацията по 
настоящия член за всяко плащане.

Or. en

Изменение 444
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако клиентът прави плащания по 
застрахователния договор след 
сключването му, застрахователното 
предприятие или застрахователният 
посредник обявява информацията по 
настоящия член за всяко плащане.

4. Ако клиентът прави плащания, 
различни от тези за поддържането 
на гаранция, по застрахователния 
договор след сключването му, 
застрахователното предприятие или 
застрахователният посредник обявява 
информацията по настоящия член за 
всяко плащане.

Or. en

Изменение 445
Peter Simon

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако клиентът прави плащания по 
застрахователния договор след 
сключването му, застрахователното 
предприятие или застрахователният 
посредник обявява информацията по 
настоящия член за всяко плащане.

4. Ако клиентът прави плащания по 
застрахователния договор след 
сключването му, застрахователното 
предприятие или застрахователният 
посредник обявява на клиента 
нетната застрахователна премия и 
съответния размер на 
възнаграждението, както и
информацията по настоящия член за 
всяко плащане.

Or. de
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Изменение 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки гарантират, 
че начина, по който даден 
застрахователен посредник или 
застрахователно предприятие 
възнаграждават персонала си, 
назначават представители или други 
застрахователни посредници, не 
пречи на спазването на тяхното 
задължение да действат, отчитайки 
максимално интересите на 
клиентите си, както е посочено в 
член 15, и изискват да предприемат 
всички разумни стъпки за 
идентифициране и управление на 
конфликти на интереси между тях 
или всяко лице, пряко или непряко 
свързано с тях и техните клиенти и 
да осъществяват ефективни 
организационни и административни 
мерки за тази цел.
Когато тези мерки не са достатъчни, 
за да има достатъчна увереност, че 
наличието на конфликта ще бъде 
предотвратено, застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие отказват съответната 
дейност независимо дали има съгласие 
от страна на клиента.

Or. en

Изменение 447
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Комисията е оправомощена да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 34 във връзка с 
мерките за гарантиране, че 
застрахователните компании 
спазват принципите на този член, 
когато предоставят застрахователно 
посредничество или спомагателни 
услуги на клиентите си, включително 
условията, на които трябва да 
отговаря информацията, за да бъде 
коректна, ясна и да не е подвеждаща, 
подробностите за съдържанието и 
формата на информацията за 
клиентите по отношение на 
инвестиционните посредници и 
техните услуги, критериите за 
оценка на различни емитенти и 
доставчици на продукти за 
предоставяне на независими съвети 
относно застраховането, 
критериите за оценка доколко 
компаниите, получаващи стимули, 
спазват задължението да действат 
честно, справедливо и професионално, 
отчитайки максимално интересите 
на клиентите си. В тези делегирани 
актове се взема предвид следното:
а) естеството на услугата или 
услугите, предлагани или 
предоставяни на клиента или 
потенциалния клиент, имайки 
предвид типа, предмета, обема и 
честотата на сделките;
б) естеството на застраховката и на 
застрахователните инвестиционни 
продукти, които се предлагат или 
разглеждат;
в) непрофесионалният или 
професионалният характер на 
клиента или потенциалните 
клиенти.
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Or. en

Обосновка

Липсата на баланс на информацията между клиентите и застрахователните 
посредници и заплащането на комисиони от застрахователните предприятия на 
посредниците на застрахователни продукти в момента оказва сериозно въздействие 
върху качеството на консултациите относно застрахователните продукти. Това 
затруднява ефективното и насочено към ресурсите предоставяне на продукти за 
клиентите. Въпреки това, с оглед на настоящото състояние на политическия дебат в 
Европа по темата, както и за гарантиране на ефективността и последователността 
на регулаторната рамка, привеждането в съответствие на ДЗП ІІ с ДПФИ е 
ефективен подход.

Изменение 448
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите членки гарантират, 
че застрахователните предприятия 
или посредници не се считат за 
изпълняващи задълженията си по 
член 24 или по настоящия член, 
когато, по-специално, плащат на 
всяко лице с изключение на клиента 
или получават някаква такса или 
комисиона, или предоставят или са 
им предоставени някакви непарични 
облаги във връзка с предоставянето на 
инвестиционна застрахователна 
услуга или на спомагателна услуга от 
всяка страна с изключение на 
клиента, освен когато плащането на 
такса или комисиона или 
предоставянето на непарична облага 
е с цел увеличаване на качеството на 
съответната услуга за клиента и не 
пречи на спазването на задължението 
на застрахователния посредник или 
предприятие да действа честно, 
справедливо и професионално, 
отчитайки максимално интересите 
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на клиентите си, и:
а) се прехвърля на инвеститора, 
заедно с документация, в която 
подробно се описват всички услуги, 
такси или комисиони, свързани с него;
б) дава възможност или е необходимо 
за предоставянето на 
застрахователни инвестиционни 
услуги, като разходи за 
попечителство, такси за сетълмент 
и обмяна, регулаторни или правни 
такси, които по своя характер не 
могат да попречат на 
застрахователния посредник или 
предприятие да действа честно, 
справедливо и професионално, 
отчитайки максимално интересите 
на клиентите си; или
в) неговата наличност, естество и 
размер, или когато размерът не може 
да бъде установен, методът за 
изчисляване на този размер, трябва да 
бъдат ясно обяснени на клиента по 
разбираем начин преди 
предоставянето на съответната 
услуга;
Независимо от това, че държавите 
членки предвиждат, че изискванията 
по настоящия параграф са изпълнени, 
единствено ако стойността на 
таксата, комисионата или 
непаричното възнаграждение се 
прехвърля на клиента.

Or. en

Обосновка

Липсата на баланс на информацията между клиентите и застрахователните 
посредници и заплащането на комисиони от застрахователните предприятия на 
посредниците на застрахователни продукти в момента оказва сериозно въздействие 
върху качеството на консултациите относно застрахователните продукти. Това 
затруднява ефективното и насочено към ресурсите предоставяне на продукти за 
клиентите. Въпреки това, с оглед на настоящото състояние на политическия дебат в 
Европа по темата, както и за гарантиране на ефективността и последователността 
на регулаторната рамка, привеждането в съответствие на ДЗП ІІ с ДПФИ е 
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ефективен подход.

Изменение 449
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Застрахователните предприятия 
предлагат своите продукти на 
застрахователните посредници на 
нетна цена, тоест като нетно 
котирани застрахователни полици. 
Тези нетно котирани 
застрахователни продукти не 
съдържат разходи за посредничество.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел повишаване на конкуренцията на пазара на 
застрахователното посредничество. Нетните застрахователни продукти (т.е. 
продукти на цена, в която не са включени посредническите разходи) ще подобри 
предлагането на продукти за посредниците, които работят на хонорар и не могат да 
получават комисиони, като по този начин ще се насърчи конкуренцията между 
посредниците. Изменението е въз основа на направено предложение от професор 
Schwintowski (Хумболтов университет – Берлин).

Изменение 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. С тези делегирани актове се 
установява следното:

заличава се
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а) подходящи критерии за определяне 
на начина, по който пред клиента се 
обявява възнаграждението на 
посредника — в т.ч. условната 
комисиона — съгласно параграф 1, 
букви е) и ж) и параграф 2 от 
настоящия член;
б) подходящи критерии за определяне 
на начина на изчисляване на пълния 
размер на таксата или комисионата 
или на съчетанието им;
в) действията, за които може 
основателно да се очаква, че ще бъдат 
предприети от застрахователните 
посредници и предприятия за 
обявяване на възнаграждението им 
пред клиента.

Or. en

Изменение 451
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. С тези делегирани актове се 
установява следното:

заличава се

а) подходящи критерии за определяне 
на начина, по който пред клиента се 
обявява възнаграждението на 
посредника — в т.ч. условната 
комисиона — съгласно параграф 1, 
букви е) и ж) и параграф 2 от 
настоящия член;
б) подходящи критерии за определяне 
на начина на изчисляване на пълния 
размер на таксата или комисионата 
или на съчетанието им;
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в) действията, за които може
основателно да се очаква, че ще бъдат 
предприети от застрахователните 
посредници и предприятия за 
обявяване на възнаграждението им 
пред клиента.

Or. en

Изменение 452
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. С тези делегирани актове се 
установява следното:

заличава се

а) подходящи критерии за определяне 
на начина, по който пред клиента се 
обявява възнаграждението на 
посредника — в т.ч. условната 
комисиона — съгласно параграф 1, 
букви е) и ж) и параграф 2 от 
настоящия член;
б) подходящи критерии за определяне 
на начина на изчисляване на пълния 
размер на таксата или комисионата 
или на съчетанието им;
в) действията, за които може 
основателно да се очаква, че ще бъдат 
предприети от застрахователните 
посредници и предприятия за 
обявяване на възнаграждението им 
пред клиента.

Or. en
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Изменение 453
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. С тези делегирани актове се 
установява следното:

заличава се

а) подходящи критерии за определяне 
на начина, по който пред клиента се 
обявява възнаграждението на 
посредника — в т.ч. условната 
комисиона — съгласно параграф 1, 
букви е) и ж) и параграф 2 от 
настоящия член;
б) подходящи критерии за определяне 
на начина на изчисляване на пълния 
размер на таксата или комисионата 
или на съчетанието им;
в) действията, за които може 
основателно да се очаква, че ще бъдат 
предприети от застрахователните 
посредници и предприятия за 
обявяване на възнаграждението им 
пред клиента.

Or. en

Изменение 454
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. С тези делегирани актове се 

заличава се
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установява следното:
а) подходящи критерии за определяне 
на начина, по който пред клиента се 
обявява възнаграждението на 
посредника — в т.ч. условната 
комисиона — съгласно параграф 1, 
букви е) и ж) и параграф 2 от 
настоящия член;
б) подходящи критерии за определяне 
на начина на изчисляване на пълния 
размер на таксата или комисионата 
или на съчетанието им;
в) действията, за които може 
основателно да се очаква, че ще бъдат 
предприети от застрахователните 
посредници и предприятия за 
обявяване на възнаграждението им 
пред клиента.

Or. en

Изменение 455
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на
делегирани актове в съответствие с 
член 33. С тези делегирани актове се 
установява следното:

5. ЕОЗППО разработва проекти на
регулаторни технически стандарти 
за определяне на:

Or. en

Изменение 456
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подходящи критерии за определяне 
на начина, по който пред клиента се 
обявява възнаграждението на 
посредника — в т.ч. условната 
комисиона — съгласно параграф 1, 
букви е) и ж) и параграф 2 от 
настоящия член;

заличава се

Or. en

Изменение 457
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подходящи критерии за определяне 
на начина на изчисляване на пълния 
размер на таксата или комисионата 
или на съчетанието им;

заличава се

Or. en

Изменение 458
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подходящи критерии за определяне 
на начина на изчисляване на пълния 
размер на таксата или комисионата 
или на съчетанието им;

заличава се

Or. en
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Изменение 459
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) действията, за които може 
основателно да се очаква, че ще бъдат 
предприети от застрахователните 
посредници и предприятия за 
обявяване на възнаграждението им 
пред клиента.

заличава се

Or. en

Изменение 460
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти до [...]*.
На Комисията се предоставят 
правомощия да приема регулаторните 
технически стандарти съгласно 
членове 10—14 от Регламент (ЕО) 
№ 1094/2010.
_______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
от датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Предложение за директива
Член 17а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Разкриване на информация

Държавите членки могат да въведат 
или да запазят допълнителни 
изисквания за оповестяване за 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия по 
отношение на размера на 
възнаграждението, таксите, 
комисионите или непаричните облаги 
във връзка с предоставянето на 
съвети, при условие че държавата 
членка поддържа равнопоставеност 
между всички канали за 
разпространение, не нарушава 
конкуренцията и спазва правото на 
Съюза. 

Or. en

Изменение 462
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на съвети, както и 
изисквания към продажбите, във 
връзка с които не се предоставят 
съвети 

Предоставяне на съвети и изисквания

Or. en

Изменение 463
Jean-Paul Gauzès
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Предложение за директива
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на съвети, както и 
изисквания към продажбите, във връзка 
с които не се предоставят съвети 

Предоставяне на съвети, както и 
изисквания към продажбите

Or. fr

Изменение 464
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на конкретен 
договор всеки застрахователен 
посредник — в т.ч. обвързаните 
посредници — или всяко 
застрахователно предприятие
определя въз основа на предоставената 
от клиента информация:

1. Когато се предоставят съвети
преди сключването на конкретен 
договор, всеки застрахователен 
посредник въз основа на предоставената 
от клиента информация:

Or. en

Изменение 465
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на конкретен 
договор всеки застрахователен 
посредник — в т.ч. обвързаните 
посредници — или всяко 
застрахователно предприятие определя 
въз основа на предоставената от 

1. Преди сключването на конкретен 
договор всеки застрахователен 
посредник — в т.ч. обвързаните 
посредници — или всяко 
застрахователно предприятие определя 
въз основа на оценка с оглед най-
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клиента информация: добрия интерес на клиента:

Or. en

Изменение 466
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на конкретен 
договор всеки застрахователен 
посредник — в т.ч. обвързаните 
посредници — или всяко 
застрахователно предприятие определя
въз основа на предоставената от клиента 
информация:

1. Когато се предоставят съвети
преди сключването на конкретен 
договор всеки застрахователен 
посредник — в т.ч. обвързаните 
посредници — или всяко 
застрахователно предприятие посочва
въз основа на предоставената от клиента 
информация:

Or. en

Изменение 467
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на конкретен 
договор всеки застрахователен 
посредник — в т.ч. обвързаните 
посредници — или всяко 
застрахователно предприятие определя
въз основа на предоставената от клиента 
информация:

1. Преди сключването на конкретен 
договор всеки застрахователен 
посредник — в т.ч. обвързаните 
посредници — или всяко 
застрахователно предприятие посочва
въз основа на предоставената от клиента 
информация:

Or. en
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Изменение 468
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изискванията и потребностите на 
клиента;

а) определя изискванията и 
потребностите на клиента;

Or. en

Изменение 469
Werner Langen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изискванията и потребностите на 
клиента;

а) очакванията и потребностите на 
клиента по отношение на неговото 
застрахователно покритие;
(Отнася се за немската езикова версия. 
На английски език се запазва изразът 
„demands and needs“.)

Or. de

Изменение 470
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) и обявява пред клиента основанията 
си за предоставянето на определен съвет 
относно конкретен застрахователен 
продукт, ако предоставя такъв съвет.

б) и обявява пред клиента основанията 
си за предоставянето на определен съвет 
относно конкретен застрахователен 
продукт.
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Or. en

Изменение 471
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) и обявява пред клиента основанията 
си за предоставянето на определен съвет 
относно конкретен застрахователен 
продукт, ако предоставя такъв съвет.

б) и обявява пред клиента различните 
застрахователни полици, на които е 
направил оценка, и основанията си за 
предоставянето на определен съвет 
относно конкретен застрахователен 
продукт, ако предоставя такъв съвет.

Or. en

Изменение 472
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) и обявява пред клиента основанията 
си за предоставянето на определен съвет 
относно конкретен застрахователен 
продукт, ако предоставя такъв съвет.

б) и обявява пред клиента основанията 
си за предоставянето на определен съвет 
относно конкретен застрахователен 
продукт.

Or. fr

Изменение 473
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) и обявява пред клиента основанията 
си за предоставянето на определен съвет 
относно конкретен застрахователен 
продукт, ако предоставя такъв съвет.

б) основанията си за предоставянето на 
определен съвет относно конкретен 
застрахователен продукт.

Or. en

Изменение 474
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) и обявява пред клиента основанията 
си за предоставянето на определен
съвет относно конкретен 
застрахователен продукт, ако 
предоставя такъв съвет.

б) и обявява пред клиента, ако се 
предоставя определен съвет,
основанията си за предоставянето на 
съвета относно конкретен 
застрахователен продукт.

Or. en

Изменение 475
Werner Langen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Параграф 1, буква б) не се прилага, 
когато клиентът:
а) изрично се отказва от правото на 
съвет или
б) използва само канали за 
дистанционна комуникация (по 
смисъла на член 2, буква а) от 
Директива 2002/65/ЕО относно 
дистанционна търговия на 
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потребителски финансови услуги) при 
сключването на договора, освен ако 
изрично не e поискал съвет.

Or. de

(Допълва изменение 76.)

Изменение 476
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подробността на информацията по 
параграф 1, букви а) и б) , зависи от 
сложността на предлагания 
застрахователен продукт и от 
равнището на финансовия риск за 
клиента .

2. Подробността на информацията по 
параграф 1, букви а) и б), зависи от 
сложността на предлагания 
застрахователен продукт и от 
равнището на финансовия риск за 
клиента, като се посочва какво не 
покрива предлаганият 
застрахователен продукт.

Or. en

Обосновка

В съответствие с ПИПД

Изменение 477
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подробността на информацията по 
параграф 1, букви а) и б) , зависи от 
сложността на предлагания 
застрахователен продукт и от 
равнището на финансовия риск за 

2. Подробността на информацията по 
параграф 1, букви а) и б), зависи от 
сложността на предлагания 
застрахователен продукт и от 
равнището на финансовия риск за 
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клиента . клиента независимо от избрания канал 
за разпространение.

Or. en

Изменение 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че когато се предоставят съвети, 
това следва да бъде отделна услуга от 
продажбата на застраховката и 
такава услуга може да се предлага 
като съвет само когато:
а) консултантът притежава 
подходящия професионален опит; и
б) може да се изисква отделно 
възнаграждение за съвет, ако 
клиентът е уведомен за 
задължението за плащане на такса, 
както и за метода за нейното 
изчисляване. 

Or. en

Изменение 479
Peter Simon

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
уведоми клиента, че дава съветите си 
въз основа на справедлив анализ, той е 
длъжен да дава тези съвети въз 

3. Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
уведоми клиента, че предоставя
съветите си независимо, той:
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основа на анализ на достатъчно 
голям брой застрахователни 
продукти, които се предлагат на 
пазара, за да бъде в състояние да 
направи препоръка, основана на 
професионални критерии, относно 
застрахователния продукт, който би бил 
най-подходящ да удовлетвори 
потребностите на клиента.

а) трябва да анализира подробно 
съответния пазар така, че да бъде в 
състояние да направи препоръка, 
основана на професионални критерии, 
относно застрахователния продукт, 
който би бил най-подходящ да 
удовлетвори потребностите на клиента;
застрахователните продукти трябва 
да бъдат диверсифицирани от гледна 
точка на вида, емитентите и 
доставчиците си и не трябва да се 
ограничават до застрахователни 
продукти, емитирани или предлагани 
от лица, намиращи се в тесни връзки 
със застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие;
б) трябва да предостави 
безпристрастни и обстойни 
консултации на клиента си;
в) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения, материални облаги 
или други стимули от трето лице или 
лице, действащо за сметка на трето 
лице, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

Or. de

Изменение 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие уведоми клиента, че дава 
съветите си въз основа на справедлив 
анализ, той е длъжен да дава тези 
съвети въз основа на анализ на 
достатъчно голям брой застрахователни 
продукти , които се предлагат на пазара, 
за да бъде в състояние да направи 
препоръка, основана на професионални 
критерии, относно застрахователния 
продукт , който би бил най-подходящ да 
удовлетвори потребностите на клиента.

3. Когато застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие дава съвети, той е длъжен 
да дава тези съвети въз основа на анализ 
на достатъчно голям брой 
застрахователни продукти, които се 
предлагат на пазара, за да бъде в 
състояние да направи лична препоръка, 
отчитайки максимално интересите 
на клиента, основана на 
професионални критерии, относно 
застрахователния продукт, който би бил 
най-подходящ да удовлетвори 
потребностите на клиента.

Or. en

Изменение 481
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие уведоми клиента, че дава 
съветите си въз основа на справедлив 
анализ, той е длъжен да дава тези съвети 
въз основа на анализ на достатъчно 
голям брой застрахователни продукти , 
които се предлагат на пазара, за да бъде 
в състояние да направи препоръка, 
основана на професионални критерии, 
относно застрахователния продукт , 
който би бил най-подходящ да 
удовлетвори потребностите на клиента.

3. Когато застрахователният посредник 
уведоми клиента, че дава съветите си 
въз основа на справедлив анализ, той е 
длъжен да дава тези съвети въз основа 
на анализ на достатъчно голям брой 
застрахователни продукти, които се 
предлагат на пазара, за да бъде в 
състояние да направи препоръка, 
основана на професионални критерии, 
относно застрахователния продукт, 
който би бил най-подходящ да 
удовлетвори потребностите на клиента.

Or. en
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Изменение 482
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато застрахователният посредник
или застрахователното предприятие
уведоми клиента, че дава съветите си 
въз основа на справедлив анализ, той е 
длъжен да дава тези съвети въз основа 
на анализ на достатъчно голям брой 
застрахователни продукти, които се 
предлагат на пазара, за да бъде в 
състояние да направи препоръка, 
основана на професионални критерии, 
относно застрахователния продукт,
който би бил най-подходящ да 
удовлетвори потребностите на клиента.

3. Когато застрахователният посредник 
уведоми клиента, че дава съветите си 
въз основа на справедлив анализ, той е 
длъжен да дава тези съвети въз основа 
на анализ на достатъчно голям брой 
застрахователни продукти, които се 
предлагат на пазара, за да бъде в 
състояние да направи препоръка, 
основана на професионални критерии, 
относно застрахователния продукт,
който би бил най-подходящ да 
удовлетвори потребностите на клиента.

Or. en

Изменение 483
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие уведоми клиента, че дава
съветите си въз основа на справедлив 
анализ, той е длъжен да дава тези 
съвети въз основа на анализ на 
достатъчно голям брой застрахователни 
продукти , които се предлагат на пазара, 
за да бъде в състояние да направи 
препоръка, основана на професионални 
критерии, относно застрахователния 
продукт , който би бил най-подходящ да 
удовлетвори потребностите на клиента.

3. Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
уведоми клиента, че предоставя
съветите си въз основа на справедлив 
анализ, той е длъжен да предоставя
тези съвети въз основа на анализ на 
достатъчно голям брой застрахователни 
продукти, които се предлагат на пазара, 
за да бъде в състояние да направи 
препоръка, основана на професионални 
критерии, относно застрахователния 
продукт, който би бил най-подходящ да 
удовлетвори потребностите на клиента.
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Or. en

Изменение 484
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Независимо дали се предоставя съвет 
или не, преди сключването на договор 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 
застрахователния продукт и категорията 
на клиента, предоставя на клиента 
съответната информация за 
застрахователния продукт в достъпен 
вид, за да може той да вземе 
информирано решение.

4. Независимо дали се предоставя съвет 
или не, преди сключването на договор 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 
застрахователния продукт и категорията 
на клиента, предоставя на клиента 
съответната информация за 
застрахователния продукт в достъпен 
вид, в основен информационен 
документ, за да може той да вземе 
информирано решение. Информацията 
се предоставя на стандартизиран 
информационен формуляр, на прост 
език, и съдържа основната 
информация за застрахователния 
договор.

Or. en

Изменение 485
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Независимо дали се предоставя съвет 
или не, преди сключването на договор 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 
застрахователния продукт и категорията 

(Не се отнася до българския текст)
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на клиента, предоставя на клиента 
съответната информация за 
застрахователния продукт в достъпен 
вид, за да може той да вземе 
информирано решение.

Or. en

Изменение 486
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Независимо дали се предоставя 
съвет или не, преди сключването на 
договор застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 
застрахователния продукт и категорията 
на клиента, предоставя на клиента 
съответната информация за 
застрахователния продукт в достъпен 
вид, за да може той да вземе 
информирано решение.

4. Преди сключването на договор 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 
застрахователния продукт и категорията 
на клиента, предоставя на клиента 
съответната информация за 
застрахователния продукт в достъпен 
вид, за да може той да вземе 
информирано решение.

Or. en

Изменение 487
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Независимо дали се предоставя 
съвет или не, преди сключването на 
договор застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 
застрахователния продукт и категорията 

4. Преди сключването на договор 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 
застрахователния продукт и категорията 
на клиента, предоставя на клиента 
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на клиента, предоставя на клиента 
съответната информация за 
застрахователния продукт в достъпен 
вид, за да може той да вземе 
информирано решение.

съответната информация за 
застрахователния продукт в достъпен 
вид, за да може той да вземе 
информирано решение.

Or. fr

Изменение 488
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Независимо дали се предоставя съвет 
или не, преди сключването на договор 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 
застрахователния продукт и категорията 
на клиента, предоставя на клиента 
съответната информация за 
застрахователния продукт в достъпен 
вид, за да може той да вземе 
информирано решение.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 489
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Независимо дали се предоставя съвет 
или не, преди сключването на договор 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 
застрахователния продукт и категорията 

4. Независимо дали се предоставя съвет 
или не, преди сключването на договор 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 
застрахователния продукт и категорията 
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на клиента, предоставя на клиента 
съответната информация за 
застрахователния продукт в достъпен
вид, за да може той да вземе 
информирано решение.

на клиента, предоставя на клиента 
съответната информация за 
застрахователния продукт в 
леснодостъпен и ясен вид под 
формата на основен информационен 
документ, за да може той да вземе 
информирано решение.

Or. en

Изменение 490
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Независимо дали се предоставя съвет 
или не, преди сключването на договор 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 
застрахователния продукт и категорията 
на клиента, предоставя на клиента 
съответната информация за 
застрахователния продукт в достъпен 
вид, за да може той да вземе 
информирано решение.

4. Независимо дали се предоставя съвет 
или не, преди сключването на договор 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 
застрахователния продукт и категорията 
на клиента, предоставя на клиента 
съответната информация за 
застрахователния продукт в достъпен 
вид, за да може той да вземе 
информирано решение. Тя може да се 
предостави под формата на 
стандартизиран формуляр, приет на 
национално равнище под контрола на 
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Информацията следва да се предостави в стандартизиран формуляр на прост език. 
Следва да се изготви специален формуляр за всеки вид застрахователен продукт на 
национално равнище с участието на организациите на потребителите и под контрола 
на компетентните органи. Настоящото изменение е по предложение от 
Европейската асоциация на съюзите на потребителите (BEUC).
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Изменение 491
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Европейската комисия представя 
доклад за прилагането на параграф 4 
на Европейския парламент и Съвета 
до X.X.20XX [една година след 
влизането в сила на директивата] и 
ако е уместно — законодателно 
предложение, като се вземат предвид 
разпоредбите на предложението за 
регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно основните 
информационни документи за 
инвестиционни продукти 
(COM/2012/0352).

Or. en

Изменение 492
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Основният информационен 
документ се допълва от документ за 
основните услуги, изготвен от 
лицето, което продава 
застрахователния продукт, където са 
отразени услугите, които се 
предоставят на инвеститора на 
дребно.

Or. en
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Изменение 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Основният информационен 
документ следва да включва 
разходите, свързани със 
застрахователния продукт, 
включващи преките и непреки 
разходи, които клиентът поема, 
както и обобщаващи показатели за 
тези разходи, а за целите на 
съпоставимостта — общите разходи 
в парично и процентно изражение, за 
да се покаже влиянието на общите 
разходи върху застраховката;

Or. en

Обосновка

Разходите, свързани с даден инвестиционен застрахователен продукт, може да 
оказват сериозно влияние върху неговата възвращаемост. Един пример, показващ 
влиянието на общите разходи върху инвестицията в парично изражение, ще повиши 
възможността за съпоставяне, прозрачността и информираността на 
потребителите. От изключително значение е общите разходи да бъдат дадени в 
парично изражение, за да се види влиянието, което оказват върху инвестицията.

Изменение 494
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Информацията по членове 16, 17 и 18 
не се изисква, когато застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие посредничи по 
застраховането на големи рискове, както 
и при посредничество от 

1. Информацията по членове 16, 17 и 18 
не е нужно да се предоставя, когато 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
посредничи по застраховането на 
големи рискове, както и при 
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презастрахователни посредници или 
презастрахователни предприятия и при 
посредничеството по отношение на 
професионални клиенти съгласно 
приложението .

посредничество от презастрахователни 
посредници или презастрахователни 
предприятия и при посредничеството по 
отношение на професионални клиенти 
съгласно приложението.

Or. en

Изменение 495
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. При дерогация на параграф 1 в
случай на договор за застраховка за 
чужда сметка, в който
застрахователят е посочен в 
приложението професионален
субект, но застрахованият не е такъв 
субект, застрахователният 
посредник или застрахователната 
компания е длъжна да предостави на
застрахованото лице поместената в 
членове 16, 17 и 18 информация.

Or. pl

Обосновка

Proponowany w ust. 1 zapis powoduje, że sytuacja ubezpieczonego w ubezpieczeniu na cudzy 
rachunek, w którym jako ubezpieczający występuje podmiot profesjonalny (np. bank) jest 
mniej korzystna, niż gdyby zawarł on indywidualną umowę ubezpieczenia, ponieważ wyłącza 
obowiązki informacyjne w stosunku do klientów profesjonalnych. Kategoria umów 
zawieranych na cudzy rachunek może być wykorzystywana do faktycznego ograniczania 
uprawnień konsumentów w sytuacji, gdy ubezpieczającym jest podmiot profesjonalny. 
Formalnie mamy tu bowiem do czynienia z obrotem profesjonalnym, mimo iż produkt 
ubezpieczeniowy jest następnie oferowany konsumentom, którzy przystępują do takiej umowy 
jako ubezpieczeni i ponoszą z tego tytułu ciężar finansowy składki.

Изменение 496
Olle Schmidt
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Предложение за директива
Член 19 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки, които запазят 
или приемат по-строги разпоредби, 
приложими за застрахователните 
посредници и застрахователните 
предприятия, гарантират, че тези 
разпоредби се прилагат в 
съответствие с правото на Съюза.

Or. en

Изменение 497
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по ясен и точен начин, разбираем за 
клиента; и

б) по ясен и точен начин, разбираем за 
клиента, и в съответствие с член 15, 
параграф 2;

Or. en

Изменение 498
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) на официален език на държавата 
членка , в която е разположен рискът, 
или на държавата членка на 
поеманото задължение или на друг 

в) на официалните езици на държавата 
членка, в която пребивава клиентът.
Държавите членки могат да запазят 
или да въведат в своето национално 
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език, приет от страните.
Информацията се предоставя 
безплатно.

право изисквания за език, на който да 
се предоставя информацията по 
договора, за да гарантират, че тази 
информация е лесно разбираема от 
клиента; информацията се предоставя 
безплатно. 

Or. en

Изменение 499
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) застрахователното предприятие 
предоставя на застрахователните 
посредници и на клиентите 
стандартизиран информационен 
лист, който съдържа основните 
характеристики на 
застрахователния договор.

Or. en

Обосновка

The information should be compliant with Paragraph 2 of Article 15 that provides that all 
information given by an intermediary or insurance undertaking must be fair, clear and not 
misleading. As the consumer is the recipient of the information mentioned in this article, the 
language of communication should be that of the consumer. The proposed amendment 
reproduces provisions of the Time Share Directive (art. 4.3) and the Consumer Rights 
Directive (art. 6.7) on the language to be used. As for investment products (see KIID), 
consumer credit (information sheet) and mortgage credit (ESIS), information on key features 
of an insurance product should be provided by the means of a standardized form in order to 
facilitate understanding and comparison between products. The Commissions should consider 
the creation of such a standardized information sheet for all insurance contracts. It can be a 
different information sheet for each type of insurance contract. The proposal is based on an 
amendment from BEUC.
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Изменение 500
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 20 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. При продажба по телефона 
предварителната информация, давана на 
клиента, трябва да съответства 
на разпоредбите на Съюза, приложими 
за пазарното предлагане на 
потребителски финансови услуги от 
разстояние. Освен това информацията 
се предоставя на клиента в съответствие 
с параграф 1 или 2 незабавно след 
сключването на застрахователния 
договор.

7. При продажба по телефона 
предварителната информация, давана на 
клиента, трябва да съответства 
на разпоредбите на Съюза, приложими 
за пазарното предлагане на 
потребителски финансови услуги от 
разстояние. Освен това информацията 
се предоставя на клиента в съответствие 
с параграф 1 или 2 незабавно след 
сключването на застрахователния 
договор. Клиентът се пита дали иска 
информацията на хартия или в 
електронен вид.

Or. en

Изменение 501
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разрешават 
пакетните продажби, но не и 
обвързаните продажби.

заличава се

Or. en

Изменение 502
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разрешават 
пакетните продажби, но не и 
обвързаните продажби.

заличава се

Or. en

Изменение 503
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разрешават 
пакетните продажби, но не и 
обвързаните продажби.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ние подкрепяме предложението на Комисията да се прилагат по-високи стандарти 
за продажбата на инвестиционни застрахователни продукти. Все пак, за да се 
избегне объркване и възможност за регулаторен арбитраж, е важно да се приеме 
последователен подход в ДЗП ІІ и ДПФИ.

Изменение 504
Nils Torvalds

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разрешават 
пакетните продажби, но не и 
обвързаните продажби.

заличава се

Or. en
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Изменение 505
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разрешават 
пакетните продажби, но не и 
обвързаните продажби.

1. Държавите членки разрешават 
пакетните продажби и обвързаните 
продажби.

Or. en

Изменение 506
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разрешават 
пакетните продажби, но не и 
обвързаните продажби.

1. Държавите членки разрешават 
пакетните продажби и могат да 
забранят обвързаните продажби.

Or. en

Изменение 507
Werner Langen

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки разрешават на 
кредиторите да предоставят заеми, 
подлежащи на застраховка на 
плащания по кредити, и да отказват 
отпускане на такъв заем, когато 
клиентът не направи такава 
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застраховка при заемодателя или при 
алтернативен доставчик с 
характеристики, подобни на тези, 
предлагани от предпочитания от 
кредитора доставчик. Държавите 
членки също така разрешават 
предлагането на пазара на продукти, 
които комбинират застрахователно 
покритие на един или повече рискове.

Or. de

(Касае се за поправка на предложението за изменение 81 на немски език. Думата 
„Kreditversicherung“ се заменя с „Restschuldversicherung“.)

Изменение 508
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки не разрешават 
нелоялни търговски практики 
съгласно определението в Директива 
2005/29/ЕО на Европейския 
Парламент и на Съвета от 11 май 
2005 година относно нелоялни 
търговски практики от страна на 
търговци към потребители на 
вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Обвързаните продажби трябва да бъдат ясно дефинирани, тъй като пълната 
забрана на всички обвързващи практики ще попречи на продажбата на някои 
продукти, които са от полза за потребителите, което в крайна сметка ограничава 
възможността на клиентите да изберат продукта или продуктите, които са най-
подходящи за техните потребности.

Изменение 509
Arlene McCarthy
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Предложение за директива
Член 21 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки не разрешават 
на кредиторите да предоставят 
заеми, подлежащи на кредитно 
застраховане или да отказват 
отпускане на такъв заем, когато 
клиентът не направи такава 
застраховка при заемодателя или при 
алтернативен доставчик.

Or. en

Изменение 510
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
друга услуга или продукт,
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 
посредник информира клиента, че е 
възможно да купи някои елементи от 
пакета отделно, и му съобщава цената и 
разходите за всеки елемент от пакета,
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

2. В случай на пакетна продажба
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 
посредник информира клиента дали е 
възможно да купи основната 
финансова услуга или продукт от 
пакета отделно, и му съобщава цената
на основната финансова услуга или 
продукт от пакета, която може да бъде
купена отделно от или чрез 
предприятието или посредника.

Or. en

Изменение 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
друга услуга или продукт, 
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 
посредник информира клиента, че е 
възможно да купи някои елементи от 
пакета отделно, и му съобщава цената и 
разходите за всеки елемент от пакета, 
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
каквато и да било друга услуга или 
продукт, застрахователното 
предприятие или в съответните случаи 
застрахователният посредник 
информира клиента, че е възможно да 
купи някои елементи от пакета отделно 
и предлага тази възможност, като му 
съобщава цената и разходите за всеки 
елемент от пакета, който може да бъде 
купен отделно от или чрез 
предприятието или посредника.

Or. en

Изменение 512
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
друга услуга или продукт, 
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 
посредник информира клиента, че е 
възможно да купи някои елементи от 
пакета отделно, и му съобщава цената и 
разходите за всеки елемент от пакета, 
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
друга специфична финансова 
незастрахователна услуга или 
продукт, застрахователното 
предприятие или в съответните случаи 
застрахователният посредник 
информира клиента дали е възможно да 
купи някои елементи от пакета отделно, 
и му съобщава цената и разходите за 
всеки елемент от пакета, който може да 
бъде купен отделно от или чрез 
предприятието или посредника.

Or. en
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Обосновка

Обвързването на продуктите може да бъде несправедливо и неконкурентно, но 
обвързването на застрахователни продукти с други продукти осигурява ползи за 
потребителите като по-голям избор и общо намаляване на разходите поради 
икономии от мащаба.

Изменение 513
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
друга услуга или продукт, 
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 
посредник информира клиента, че е 
възможно да купи някои елементи от 
пакета отделно, и му съобщава цената и 
разходите за всеки елемент от пакета, 
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага на клиента в пакет 
заедно с друга незастрахователна
услуга или продукт, застрахователното 
предприятие или в съответните случаи 
застрахователният посредник 
информира клиента дали е възможно да 
купи някои елементи от пакета отделно, 
и ако е възможно, му съобщава цената 
и разходите за всеки елемент от пакета, 
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

Or. en

Изменение 514
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
друга услуга или продукт, 
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 

2. 2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага на клиента в пакет 
заедно с друг незастрахователен
продукт, застрахователното 
предприятие или в съответните случаи 
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посредник информира клиента, че е 
възможно да купи някои елементи от 
пакета отделно, и му съобщава цената и 
разходите за всеки елемент от пакета, 
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

застрахователният посредник 
информира клиента дали е възможно да 
купи някои елементи от пакета отделно, 
и ако е възможно, му съобщава цената 
и разходите за всеки елемент от пакета, 
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

Or. en

Изменение 515
Nils Torvalds

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
друга услуга или продукт, 
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 
посредник информира клиента, че е 
възможно да купи някои елементи от 
пакета отделно, и му съобщава цената и 
разходите за всеки елемент от пакета, 
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
друга незастрахователна услуга или 
продукт, застрахователното 
предприятие или в съответните случаи 
застрахователният посредник 
информира клиента дали е възможно да 
купи някои елементи от пакета отделно, 
и ако е така, му съобщава цената и 
разходите за всеки елемент от пакета, 
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

Or. en

Изменение 516
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато застрахователна услуга или 2. Когато застраховка се предлага в 
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продукт се предлага в пакет заедно с 
друга услуга или продукт, 
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 
посредник информира клиента, че е 
възможно да купи някои елементи от 
пакета отделно, и му съобщава цената и 
разходите за всеки елемент от пакета, 
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

пакет заедно с друга услуга или 
продукт, застрахователното 
предприятие или в съответните случаи 
застрахователният посредник 
информира клиента дали е възможно да 
купи някои елементи от пакета отделно, 
и му съобщава цената и разходите за 
всеки елемент от пакета, който може да 
бъде купен отделно от или чрез 
предприятието или посредника.

Or. en

Изменение 517
Werner Langen

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
друга услуга или продукт, 
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 
посредник информира клиента, че е 
възможно да купи някои елементи от 
пакета отделно, и му съобщава цената и 
разходите за всеки елемент от пакета, 
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
друга услуга или продукт, 
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 
посредник следва да информира 
клиента дали е възможно да купи някои 
елементи от пакета отделно и по искане 
на клиента му съобщава цената и 
разходите за всеки елемент от пакета, 
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

Or. de

Изменение 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
друга услуга или продукт, 
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 
посредник информира клиента, че е 
възможно да купи някои елементи от 
пакета отделно, и му съобщава цената и 
разходите за всеки елемент от пакета, 
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
друга услуга или продукт, 
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 
посредник информира изрично клиента, 
че е възможно да купи и му предлага
някои елементи от пакета отделно, като
му съобщава цената и разходите за 
всеки елемент от пакета, който може да 
бъде купен отделно от или чрез 
предприятието или посредника.

Or. de

Изменение 519
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато тези позиции почиват върху 
прецизна взаимна обвързаност, извън 
която техническият баланс между 
гаранциите не може да бъде осигурен, 
задължението за продажба на 
обособени позиции може да бъде 
запазено.

Or. fr

Изменение 520
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Този член не се прилага, когато на 
клиента се предлагат 
застрахователни полици с широко 
покритие, при които с една 
застрахователна полица се извършва 
застраховане срещу различни 
взаимосвързани застрахователни 
рискове.

Or. en

Изменение 521
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до 31 декември [20ХХ] г. 
ЕОЦКП разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
кръстосаните продажби, като 
посочва по-специално при какви 
условия се счита, че кръстосаните 
продажби не отговарят на 
изискванията по членове 16, 17 и 18 
или параграф 1 от настоящия член.

заличава се

Or. en

Изменение 522
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до 31 декември [20ХХ] г. заличава се
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ЕОЦКП разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
кръстосаните продажби, като 
посочва по-специално при какви 
условия се счита, че кръстосаните 
продажби не отговарят на 
изискванията по членове 16, 17 и 18 
или параграф 1 от настоящия член.

Or. en

Изменение 523
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до 31 декември [20ХХ] г. 
ЕОЦКП разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
кръстосаните продажби, като 
посочва по-специално при какви 
условия се счита, че кръстосаните 
продажби не отговарят на 
изискванията по членове 16, 17 и 18 
или параграф 1 от настоящия член.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не е в съответствие с подхода на ДПФИ. 
Предложението не разграничава „обвързания“ застрахователен продукт от 
„обвързаните“ продукти. Настоящата формулировка би могла да доведе до нежелани 
последици. Най-често застрахователните продукти са комбинирани по своя характер, 
напр. пътническа застраховка със застраховка срещу изгубване на багаж, срещу 
пропуснати полети и др. Забраната съгласно настоящото предложение би могла да 
означава забрана и на такива комбинации. Настоящото изменение е по предложение 
на финансов надзорен орган.
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Изменение 524
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до 31 декември [20ХХ] г. 
ЕОЦКП разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
кръстосаните продажби, като 
посочва по-специално при какви 
условия се счита, че кръстосаните 
продажби не отговарят на 
изискванията по членове 16, 17 и 18 
или параграф 1 от настоящия член.

заличава се

Or. en

Изменение 525
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до 31 декември [20ХХ] г. 
ЕОЦКП разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
кръстосаните продажби, като посочва 
по-специално при какви условия се 
счита, че кръстосаните продажби не 
отговарят на изискванията по
членове 16, 17 и 18 или параграф 1 от 
настоящия член.

3. ЕОЗППО, в сътрудничество с 
Европейския банков орган и 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари чрез Съвместния комитет на 
европейските надзорни органи
разработва в срок до [...] и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
кръстосаните продажби, като посочва 
по-специално при какви условия се 
счита, че кръстосаните продажби не 
отговарят на изискванията 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
действат, отчитайки максимално 
интересите на клиентите си, в 
съответствие с членове 16, 17 и 18 
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или параграф 1 от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 526
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до 31 декември [20ХХ] г. 
ЕОЦКП разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
кръстосаните продажби, като посочва 
по-специално при какви условия се 
счита, че кръстосаните продажби не 
отговарят на изискванията по 
членове 16, 17 и 18 или параграф 1 от 
настоящия член.

3. В срок до 31 декември [20ХХ] г. 
ЕОЗППО разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
кръстосаните продажби и/или на 
продажби на обособени позиции, като 
посочва по-специално при какви 
условия се счита, че кръстосаните 
продажби не отговарят на изискванията 
по членове 16, 17 и 18 или параграф 1 от 
настоящия член.

Or. fr

Изменение 527
Werner Langen

Предложение за директива
Глава VІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ЗАЩИТА НА КЛИЕНТИТЕ ВЪВ 
ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВЪВ 
ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Or. de
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Изменение 528
Sari Essayah

Предложение за директива
 Глава VІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ЗАЩИТА НА КЛИЕНТИТЕ ВЪВ 
ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Or. en

Изменение 529
Alfredo Pallone

Предложение за директива
 Глава VІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ЗАЩИТА НА КЛИЕНТИТЕ ВЪВ 
ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Or. en

Изменение 530
Nils Torvalds

Предложение за директива
Глава VІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ЗАЩИТА НА КЛИЕНТИТЕ ВЪВ 
ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Or. en
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Изменение 531
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 532
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата глава съдържа 
допълнителни изисквания към 
застрахователното посредничество 
при извършването му във връзка с
продажбата на инвестиционни 
застрахователни продукти от:

Настоящата глава замества 
членове 15—18 от глава VІ за
продажбата на инвестиционни 
застрахователни продукти от:

Or. en

Изменение 533
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата глава съдържа 
допълнителни изисквания към 
застрахователното посредничество 
при извършването му във връзка с
продажбата на инвестиционни 

Настоящата глава замества 
членове 15—18 от глава VІ за
продажбата на инвестиционни 
застрахователни продукти от:
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застрахователни продукти от:

Or. en

Изменение 534
Werner Langen

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата глава съдържа 
допълнителни изисквания към
застрахователното посредничество при 
извършването му във връзка с 
продажбата на инвестиционни 
застрахователни продукти от:

Настоящата глава заменя членове 15, 17 
и 18 от глава VІ по отношение на
застрахователното посредничество при 
извършването му във връзка с 
продажбата на инвестиционни 
застрахователни продукти от:

Or. de

(Съображение 42. Става въпрос за кумулативни постановки, които изясняват 
разликата между застраховки и застрахователни инвестиционни продукти.)

Изменение 535
Nils Torvalds

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата глава съдържа 
допълнителни изисквания към 
застрахователното посредничество при 
извършването му във връзка с 
продажбата на инвестиционни 
застрахователни продукти от:

Настоящата глава съдържа изисквания 
към застрахователното посредничество 
при извършването му във връзка с 
продажбата на инвестиционни 
застрахователни продукти от:

Or. en

Изменение 536
Nils Torvalds
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Предложение за директива
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това тя замества 
членове 15—18 от глава VІ за 
продажбата на тези продукти.

Or. en

Изменение 537
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните части на глава VI не се 
прилагат за застрахователни 
посредници и застрахователни 
предприятия, които извършват 
застрахователно посредничество във 
връзка с инвестиционни 
застрахователни продукти:
a) член 15;
б) член 16, буква а), подточки i), ii), iii) 
и iv);
в) член 16, буква б), подточки i), ii) и 
iii);
г) член 17, параграф 1, букви в)—ж);
д) член 17, параграфи 2—5;
е) член 18.

Or. en

Изменение 538
Olle Schmidt
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Предложение за директива
Член 22 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23, параграфи 1 и 2 се прилагат 
също за застрахователни посредници 
и застрахователни предприятия, 
когато те извършват 
застрахователно посредничество във 
връзка с всички застрахователни 
продукти.

Or. en

Изменение 539
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
продължат да прилагат или да 
въведат допълнителни мерки във 
връзка с разпоредбите в настоящата 
глава, при условие че тези разпоредби 
са в съответствие с правото на ЕС.

Or. en

Изменение 540
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП и ЕОЗППО работят заедно за 
постигане на максималната 
възможна степен на съгласуваност на 
стандартите за извършване на 
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дейността по продажбите на 
инвестиционни продукти на дребно, 
които са уредени от [ДПФИ ІІ] или 
от настоящата директива чрез 
технически стандарти, приети от 
Комисията.

Or. en

Изменение 541
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22а
Член 23, параграфи 1 и 2 се прилагат 
също за застрахователни посредници 
и застрахователни предприятия, 
когато те извършват 
застрахователно посредничество във 
връзка с всички продукти.
Държавите членки могат да въведат 
или да приемат по-строги разпоредби 
за изискванията за защита на 
клиентите по членове 23—25, при 
условие че тези разпоредби не 
противоречат на правото на Съюза. 
ЕОЦКП и ЕОЗППО следва да 
работят заедно за постигане на 
максималната възможна степен на 
съгласуваност на стандартите за 
извършване на дейността по 
продажбите на инвестиционни 
продукти на дребно, които са уредени 
от [ДПФИ ІІ] или от настоящата 
директива посредством насоки.

Or. en
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Изменение 542
Werner Langen

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
предприемат всички подходящи мерки 
за установяване на конфликтите на
интереси между тях, включително 
техните ръководители, служители и 
обвързани застрахователни посредници, 
или всяко лице, пряко или косвено 
свързано с тях чрез отношение на 
контрол, и техните клиенти или между 
отделните клиенти, които възникват в 
процеса на застрахователното 
посредничество.

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия за 
застрахователни инвестиционни 
продукти, да предприемат всички 
подходящи мерки за установяване на 
конфликтите на интереси между тях, 
включително техните ръководители, 
служители и обвързани застрахователни 
посредници, или всяко лице, пряко или 
косвено свързано с тях чрез отношение 
на контрол, и техните клиенти или 
между отделните клиенти, които 
възникват в процеса на 
застрахователното посредничество.

Or. de

Обосновка

Глава VІІ се отнася само за застрахователните инвестиционни продукти.

Изменение 543
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 23 
относно подробните правила за:
– стъпките, които логично може да 
се очаква да бъдат предприети за 
определяне, предотвратяване, 
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управление и разкриване на 
конфликти на интереси;
– подходящите критерии за 
определяне на видовете конфликти на 
интереси, чието съществуване би 
могло да накърни интересите на 
клиента.

Or. en

Обосновка

Информационният дисбаланс между клиенти и застрахователни посредници и 
изплащането на комисиони от доставчиците на посредниците на застрахователни 
продукти в момента оказва сериозно въздействие върху качеството на съветите 
относно застрахователните продукти. Това затруднява предоставянето на продукти 
за клиентите по ефективен от гледна точка на разходите и насочен към ресурсите 
начин. Въпреки това, с оглед на настоящото състояние на политическия дебат в 
Европа по темата, както и за гарантиране на ефективността и последователността 
на регулаторната рамка, подходът, насочен към привеждане в съответствие на 
ДЗП ІІ с ДПФИ, е ефективен.

Изменение 544
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато мерките, предприети от 
застрахователен посредник или 
застрахователно предприятие съгласно 
членове 15,16 и 17, не са достатъчни, за 
да се гарантира с приемлива степен на 
увереност, че възникващите от
конфликти на интереси рискове от 
увреждане на интересите на клиентите и 
потенциалните клиенти ще бъдат 
предотвратени, застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие ясно обявява пред клиента 
общия характер или източниците на 
конфликтите на интереси преди 
сключването на сделки за сметка на 

2. Инвестиционният посредник или 
застрахователното предприятие 
поддържа и прилага ефективни 
организационни и административни 
процедури с оглед предприемането на 
всички разумни мерки за 
предотвратяването на конфликти на 
интереси, които по неблагоприятен 
начин засягат интересите на 
неговите клиенти. Когато мерките, 
предприети от застрахователен 
посредник или застрахователно 
предприятие, не са достатъчни, за да се 
гарантира с приемлива степен на 
увереност, че възникващите от 
конфликти на интереси рискове от 
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клиента. увреждане на интересите на клиентите и 
потенциалните клиенти ще бъдат 
предотвратени, застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие ясно обявява пред клиента 
общия характер или източниците на 
конфликтите на интереси преди 
сключването на сделки за сметка на 
клиента.

Or. en

Обосновка

Информационният дисбаланс между клиенти и застрахователни посредници и 
изплащането на комисиони от доставчиците на посредниците на застрахователни 
продукти в момента оказва сериозно въздействие върху качеството на съветите 
относно застрахователните продукти. Това затруднява предоставянето на продукти 
за клиентите по ефективен от гледна точка на разходите и насочен към ресурсите 
начин. Въпреки това, с оглед на настоящото състояние на политическия дебат в 
Европа по темата, както и за гарантиране на ефективността и последователността 
на регулаторната рамка, подходът, насочен към привеждане в съответствие на 
ДЗП ІІ с ДПФИ, е ефективен.

Изменение 545
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато мерките, предприети от 
застрахователен посредник или 
застрахователно предприятие съгласно 
членове 15,16 и 17, не са достатъчни, за 
да се гарантира с приемлива степен на 
увереност, че възникващите от 
конфликти на интереси рискове от 
увреждане на интересите на клиентите и 
потенциалните клиенти ще бъдат
предотвратени, застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие ясно обявява пред 
клиента общия характер или 
източниците на конфликтите на 

2. Инвестиционният посредник или 
застрахователното предприятие 
поддържа и прилага ефективни 
организационни и административни 
процедури с оглед предприемането на 
всички разумни мерки за 
предотвратяването на конфликти на 
интереси, които по неблагоприятен 
начин засягат интересите на 
неговите клиенти. Когато мерките, 
предприети от застрахователен 
посредник или застрахователно 
предприятие не са достатъчни, за да се 
гарантира с приемлива степен на 
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интереси преди сключването на сделки 
за сметка на клиента.

увереност, че възникващите от 
конфликти на интереси рискове от 
увреждане на интересите на клиентите и 
потенциалните клиенти ще бъдат 
предотвратени, застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие ясно обявява общия 
характер и/или източниците на 
конфликтите на интереси и стъпките, 
предприети за намаляване на тези 
рискове, пред клиента.

Or. en

Изменение 546
Werner Langen

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато мерките, предприети от 
застрахователен посредник или 
застрахователно предприятие съгласно 
членове 15, 16 и 17, не са достатъчни, за 
да се гарантира с приемлива степен на 
увереност, че възникващите от 
конфликти на интереси рискове от 
увреждане на интересите на клиентите и 
потенциалните клиенти ще бъдат 
предотвратени, застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие ясно обявява пред клиента 
общия характер или източниците на 
конфликтите на интереси преди 
сключването на сделки за сметка на 
клиента.

2. Когато мерките, предприети от 
застрахователен посредник или 
застрахователно предприятие за 
застрахователни инвестиционни 
продукти съгласно членове 15, 16 и 17, 
не са достатъчни, за да се гарантира с 
приемлива степен на увереност, че 
възникващите от конфликти на 
интереси рискове от увреждане на 
интересите на клиентите и 
потенциалните клиенти ще бъдат 
предотвратени, застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие ясно обявява пред клиента 
общия характер или източниците на 
конфликтите на интереси преди 
сключването на сделки за сметка на 
клиента.

Or. de

Обосновка

Глава VІІ се отнася само за застрахователните инвестиционни продукти.
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Изменение 547
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Обявяването трябва:
a) да бъде направено на траен 
носител; и
б) да съдържа достатъчно 
подробности, като взема под 
внимание вида клиент, така че да му 
се даде възможност да вземе 
информирано решение относно 
услугата, в контекста на която 
възниква конфликтът на интереси.

Or. en

Изменение 548
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Обявяването трябва: 
a) да бъде направено на траен 
носител;
б) да съдържа достатъчно 
подробности, като взема под 
внимание вида клиент, така че да му 
се даде възможност да вземе 
информирано решение относно 
услугата, в контекста на която 
възниква конфликтът на интереси.

Or. en
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Обосновка

Допълнението цели привеждане в съответствие с ДПФИ. Настоящото изменение се 
основава на приноса на британския орган за финансови услуги (FSA).

Изменение 549
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Изменение 550
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
действат честно, справедливо и 
професионално, отчитайки максимално 
интересите на клиентите си и спазвайки 
по-конкретно принципите по настоящия 
член и по член 25, когато извършват 
застрахователно посредничество със 
или за клиенти.

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
действат честно, справедливо и 
професионално, отчитайки максимално 
интересите на клиентите си и спазвайки 
по-конкретно принципите за 
представяне на информация на 
клиентите и оценка за подходящ и 
уместен продукт по настоящия член и 
по член 25, когато извършват 
застрахователно посредничество със 
или за клиенти.

Or. en

Обосновка

Следва да се запазят общите принципи за представяне на информация на клиентите и 
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за оценка за подходящ и уместен продукт, предвидени в членове 24 и 25.

Изменение 551
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
действат честно, справедливо и 
професионално, отчитайки максимално 
интересите на клиентите си и спазвайки 
по-конкретно принципите по настоящия 
член и по член 25, когато извършват 
застрахователно посредничество със 
или за клиенти.

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да са 
задължени да действат честно, 
справедливо и професионално, 
отчитайки максимално интересите на 
клиентите си и спазвайки по-конкретно 
принципите по настоящия член и по 
член 25, когато извършват 
застрахователно посредничество със 
или за клиенти.

Or. en

Обосновка

С цел уеднаквяване на ДПФИ II и ДЗП II.

Изменение 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
действат честно, справедливо и 
професионално, отчитайки максимално 
интересите на клиентите си и спазвайки 
по-конкретно принципите по настоящия 
член и по член 25, когато извършват 

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия винаги 
да действат честно, справедливо и 
професионално, отчитайки максимално 
интересите на клиентите си и спазвайки 
по-конкретно принципите по настоящия 
член и по член 25, когато извършват 
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застрахователно посредничество със 
или за клиенти.

застрахователно посредничество със 
или за клиенти.

Or. en

Изменение 553
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Изпълнението на 
информационните изисквания по 
членове 24 и 25 следва да бъде 
пропорционално, като се взема 
предвид това, дали клиентът е 
професионален клиент, както е 
посочено в приложението.

Or. en

Изменение 554
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Изпълнението на 
информационните изисквания по 
членове 24 и 25 следва да бъде 
пропорционално, като се взема 
предвид това, дали клиентът е 
професионален клиент, както е 
посочено в приложението.

Or. en



PE504.393v01-00 102/179 AM\926838BG.doc

BG

Обосновка

Добавеният отдолу параграф цели да приведе текста в съответствие с настоящия 
подход в ДПФИ II. Настоящото изменение се основава на приноса на британския 
орган за финансови услуги (FSA).

Изменение 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка информация, включително 
маркетингови съобщения, предавана от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие на 
клиенти или потенциални клиенти, 
трябва да е вярна и ясна и да не е 
подвеждаща. Маркетинговите 
съобщения трябва да са ясно означени 
като такива.

2. Всяка информация, включително 
маркетингови съобщения, предавана от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие на 
клиенти или потенциални клиенти, 
трябва винаги да е вярна и ясна и да не е 
подвеждаща. Маркетинговите 
съобщения трябва да са ясно означени 
от гледна точка на потребителя като 
такива.

Or. en

Изменение 556
Werner Langen

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На клиентите или потенциалните 
клиенти се предоставя подходяща 
информация за:

3. На клиентите или потенциалните 
клиенти за застрахователни 
инвестиционни продукти се 
предоставя подходяща информация за:

Or. de
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Обосновка

Глава VІІ се прилага за застрахователните инвестиционни продукти.

Изменение 557
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му. Когато се предоставят
съвети, в информацията се посочва 
дали това се извършва независимо и 
дали се основава на широк или на по-
ограничен анализ на пазара, както и 
дали застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
ще извършва постоянно оценка за 
подходящ продукт по отношение на 
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

a) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му.

Or. en

Изменение 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му. Когато се предоставят 
съвети, в информацията се посочва дали 
това се извършва независимо и дали се 
основава на широк или на по-ограничен
анализ на пазара, както и дали 
застрахователният посредник или 

a) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му; когато се предоставят
инвестиционни съвети, в 
информацията се посочва
предварително основата, на която се 
извършва това, включително дали се 
основава на широк или ограничен
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застрахователното предприятие ще 
извършва постоянно оценка за 
подходящ продукт по отношение на 
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

анализ на пазара, както и дали 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие ще 
извършва периодично оценка за 
подходящ продукт по отношение на 
препоръчания на клиента
инвестиционен застрахователен 
продукт, и клиентът се информира за 
общите разходи за инвестиционната 
сделка като еднократна парична 
сума, като се включват както 
таксите, платими пряко от клиента 
на застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие, 
така и всякакви стимули, платими 
от трета страна; това обявяване 
трябва да се извършва пред клиента 
преди предоставянето на 
инвестиционния съвет;

Or. en

Изменение 559
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му. Когато се предоставят 
съвети, в информацията се посочва 
дали това се извършва независимо и 
дали се основава на широк или на по-
ограничен анализ на пазара, както и 
дали застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие ще 
извършва постоянно оценка за 
подходящ продукт по отношение на 
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

a) застрахователния посредник и 
услугите му; в информацията се посочва 
дали това се извършва независимо и 
дали се основава на широк или на по-
ограничен анализ на пазара, както и 
дали застрахователният посредник ще 
извършва постоянно оценка за 
подходящ продукт по отношение на 
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

Or. en
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Изменение 560
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му. Когато се предоставят 
съвети, в информацията се посочва 
дали това се извършва независимо и 
дали се основава на широк или на по-
ограничен анализ на пазара, както и 
дали застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие ще 
извършва постоянно оценка за 
подходящ продукт по отношение на 
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

а) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му; в информацията се посочва 
дали това се извършва независимо и 
дали се основава на широк или на по-
ограничен анализ на пазара, както и 
дали застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие ще 
извършва постоянно оценка за 
подходящ продукт по отношение на 
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

Or. fr

Изменение 561
Werner Langen

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му. Когато се предоставят 
съвети, в информацията се посочва дали 
това се извършва независимо и дали се
основава на широк или на по-ограничен 
анализ на пазара, както и дали 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие ще 
извършва постоянно оценка за 
подходящ продукт по отношение на 
препоръчания на клиента 

а) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му; когато се предоставят 
съвети, в информацията се посочва дали 
това се основава на широк или на по-
ограничен анализ на пазара, както и 
дали застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие ще 
извършва редовна оценка за подходящ 
продукт по отношение на препоръчания 
на клиента застрахователен продукт;
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застрахователен продукт;

Or. de

(Съответства на изискванията, посочени в член 16, буква а), подточки i), ii) и v), 
както и в член 17, параграф 1, буква в).)

Обосновка

Целесъобразно е да се извършва редовна оценка и може да се установят 
предварително определени периоди за оценка. Не е възможно да се даде определение за 
постоянна оценка (ежедневна?, ежечасна?, ежеминутна?).

Изменение 562
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му. Когато се предоставят 
съвети, в информацията се посочва дали 
това се извършва независимо и дали се 
основава на широк или на по-ограничен 
анализ на пазара, както и дали 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие ще 
извършва постоянно оценка за 
подходящ продукт по отношение на 
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

a) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му; когато се предоставят 
съвети, в информацията се посочва дали 
това се извършва независимо и дали се 
основава на широк или на по-ограничен 
анализ на пазара, за различните видове 
инструменти, както и дали 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие ще 
извършва периодично оценка за 
подходящ продукт по отношение на 
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел привеждане в съответствие с ДПФИ ІІ.

Изменение 563
Alfredo Pallone
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) застрахователните продукти и 
предложените инвестиционни 
стратегии. Тази информация следва 
да включва подходящи указания и 
предупреждения за рисковете, 
свързани с инвестиции в тези 
продукти или с конкретни
инвестиционни стратегии; и

б) това дали съветът се предоставя 
независимо на основата на обективен 
анализ на пазара или на основата на 
анализ на предлаганите от 
застрахователното предприятие 
продукти; в информацията се посочва 
дали застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
ще извършва постоянно оценка за 
подходящ продукт по отношение на 
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

Or. en

Изменение 564
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цените и разходите, свързани с
продуктите.

в) застрахователните продукти, 
като се взема предвид сложността на 
застрахователния продукт и вида 
клиент (потребител или не); това 
следва да включва подходящи указания 
и предупреждения за рисковете, 
свързани с инвестиции в тези 
продукти.

Or. en

Изменение 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цените и разходите, свързани с 
продуктите.

в) цените, включително 
възнаграждението на посредника, и 
разходите, свързани с продуктите, 
включително отделно посочване на 
разходите за съвета и цената на 
продукта, когато се предоставят 
съвети.

Or. en

Обосновка

Съветът следва да се таксува като услуга отделно от цената на продукта, така че 
клиентите да могат да правят обосновани сравнения.

Изменение 566
Peter Simon

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цените и разходите, свързани с 
продуктите.

в) цените и разходите, свързани с 
продуктите, включително нетната 
застрахователна премия.

Or. de

Изменение 567
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цените и разходите, свързани с 
продуктите.

в) разходите, свързани с 
инвестиционния продукт, когато 
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лицето е посредник.

Or. en

Изменение 568
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цените и разходите, свързани с 
продуктите.

в) всички цени и разходи, свързани с 
продуктите.

Or. en

Обосновка

Информационният дисбаланс между клиенти и застрахователни посредници и 
изплащането на комисиони от доставчиците на посредниците на застрахователни 
продукти в момента оказва сериозно въздействие върху качеството на съветите 
относно застрахователните продукти. Това затруднява предоставянето на продукти 
за клиентите по ефективен от гледна точка на разходите и насочен към ресурсите 
начин. Въпреки това, с оглед на настоящото състояние на политическия дебат в 
Европа по темата, както и за гарантиране на ефективността и последователността 
на регулаторната рамка, подходът, насочен към привеждане в съответствие на 
ДЗП ІІ с ДПФИ, е ефективен.

Изменение 569
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) комисионите, отстъпките или 
други ползи, свързани със сделката, 
платени от производителя или от 
трета страна, както е предвидено в 
Директива 2004/39/ЕО и 
Директива 2002/92/ЕО.
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Or. en

Изменение 570
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията по настоящия член 
трябва да се предоставя в разбираема 
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти да могат да 
разберат естеството и рисковете на 
конкретния застрахователен продукт, 
който се предлага, и впоследствие да 
вземат информирани инвестиционни 
решения. Тази информация може да 
бъде предоставяна в стандартизирана 
форма.

4. Информацията по настоящия член 
трябва да се предоставя в разбираема 
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти да могат да 
разберат естеството и рисковете на 
конкретния застрахователен продукт, 
който се предлага, и впоследствие да 
вземат информирани инвестиционни 
решения. Тази информация може да 
бъде предоставяна в стандартизирана 
форма в документ, съдържащ основна 
информация. Документът с 
основната информация се допълва от 
документ за основните услуги, 
изготвен от лицето, което продава 
застрахователния продукт, където са 
отразени услугите, предоставяни на 
непрофесионалния инвеститор.
Лицето, продаващо инвестиционен 
застрахователен продукт на 
непрофесионални инвеститори, им 
предоставя документа с основната 
информация и този за основните 
услуги своевременно преди 
извършването на сделка, свързана с 
инвестиционния застрахователен 
продукт. Когато дадена инвестиция 
се препоръчва на клиент, документът 
с основната информация и 
документът за основните услуги се 
предоставят незабавно.

Or. en
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Изменение 571
Peter Simon

Предложение за директива
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията по настоящия член 
трябва да се предоставя в разбираема 
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти да могат да 
разберат естеството и рисковете на 
конкретния застрахователен продукт, 
който се предлага, и впоследствие да 
вземат информирани инвестиционни 
решения. Тази информация може да 
бъде предоставяна в 
стандартизирана форма.

4. Информацията по настоящия член се 
предоставя в лесно разбираема и ясна
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти да могат да 
разберат естеството и рисковете на 
конкретния застрахователен продукт, 
който се предлага, и впоследствие да 
вземат информирани инвестиционни 
решения. Тази информация се 
предоставя в стандартизиран основен 
информационен документ.

Or. de

Изменение 572
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията по настоящия член 
трябва да се предоставя в разбираема 
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти да могат да 
разберат естеството и рисковете на 
конкретния застрахователен продукт, 
който се предлага, и впоследствие да 
вземат информирани инвестиционни 
решения. Тази информация може да 
бъде предоставяна в стандартизирана 
форма.

4. Информацията по настоящия член 
трябва да се предоставя в разбираема 
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти да могат да 
разберат естеството и рисковете на 
конкретния застрахователен продукт, 
който се предлага, и впоследствие да 
вземат информирани инвестиционни 
решения. Тази информация се 
предоставя в стандартизирана форма.

Or. en



PE504.393v01-00 112/179 AM\926838BG.doc

BG

Изменение 573
Werner Langen

Предложение за директива
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията по настоящия член 
трябва да се предоставя в разбираема 
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти да могат да 
разберат естеството и рисковете на 
конкретния застрахователен продукт, 
който се предлага, и впоследствие да 
вземат информирани инвестиционни 
решения. Тази информация може да 
бъде предоставяна в стандартизирана 
форма.

4. Информацията по настоящия член 
трябва да се предоставя в разбираема 
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти да могат да 
разберат естеството и рисковете на 
конкретния тип застраховка, който се 
предлага, и впоследствие да вземат 
информирани инвестиционни решения. 
Тази информация може да бъде 
предоставяна в стандартизирана форма.

Or. de

(Съответства на изискванията, посочени в член 18, параграф 4.)

Обосновка

Изменението е аналогично на формулировката в ДПФИ.

Изменение 574
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
информира клиента, че съветите във 
връзка със застрахователния продукт
се предоставят независимо,
посредникът или предприятието:

5. Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
информира клиента, че съветите се 
предоставят независимо, съответната 
информация, посочена в параграф 3, 
включва следното, което се 
предоставя преди съвета относно 
застрахователния продукт:

a) наборът застрахователни 
продукти, на които ще се основава 
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препоръката, и по-конкретно това, 
дали наборът се ограничава до 
застрахователни продукти, 
емитирани или предлагани от лица, 
намиращи се в тесни връзки с 
посредника, който представлява 
клиента; и
б) дали клиентът дължи такса за 
съвета;
в) дали застрахователният посредник 
получава някакви такси или 
комисиони от трети страни във 
връзка със застрахователния договор. 
5bis. Държавите членки могат 
допълнително да забранят или да 
ограничат още повече предлагането 
или получаването на такси, 
комисиони или непарични 
възнаграждения от трети страни във 
връзка с предоставянето на 
застрахователни консултации. Това 
може да включва изискването всички 
подобни такси, комисиони или 
непарични възнаграждения да бъдат 
връщани на клиентите или да бъдат 
приспадани от такси, плащани от 
клиента.
Държавите членки могат 
допълнително да изискват от
посредника, когато информира 
клиента, че съветите се предоставят 
независимо, да анализира достатъчно 
голям брой застрахователни 
продукти, предлагани на пазара, 
които са достатъчно 
диверсифицирани от гледна точка на 
вида и емитента си, така че да се 
гарантира възможността за 
подходящо удовлетворяване на 
целите на клиента, и да не се 
ограничават до застрахователните 
продукти, емитирани или 
предоставяни от лица, намиращи се в 
тесни връзки с посредника.

Or. en
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Изменение 575
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие
информира клиента, че съветите във 
връзка със застрахователния продукт
се предоставят независимо,
посредникът или предприятието:

5. Когато застрахователният посредник 
информира клиента, че съветите се 
предоставят независимо, съответната 
информация, посочена в параграф 3, 
включва следното, което се 
предоставя преди съвета относно 
застрахователния продукт:

Or. en

Изменение 576
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие
информира клиента, че съветите във 
връзка със застрахователния продукт се 
предоставят независимо, посредникът
или предприятието:

5. Когато застрахователният посредник 
информира клиента, че съветите във 
връзка със застрахователния продукт се 
предоставят независимо, посредникът:

Or. en

Изменение 577
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
информира клиента, че съветите във 
връзка със застрахователния продукт се 
предоставят независимо, посредникът 
или предприятието:

5. Държавите членки изискват, когато 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
информира клиента, че съветите във 
връзка със застрахователния продукт се 
предоставят независимо, посредникът 
или предприятието да обявяват пред 
клиента вида на възнаграждението, 
което получават във връзка със 
застрахователния договор:

Or. en

Обосновка

Съществува риск от конфликти на интереси и накърняване на интереса на 
потребителите при продажба на пакети инвестиционни продукти на дребно (ПИПД) 
от консултанти. За такива продукти следва да се изисква обявяване на комисионата.

Изменение 578
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) анализира достатъчно голям брой 
застрахователни продукти, 
предлагани на пазара. 
Застрахователните продукти трябва 
да бъдат диверсифицирани от гледна 
точка на вида, емитентите и 
доставчиците си и не трябва да се 
ограничават до застрахователни 
продукти, емитирани или предлагани 
от лица, намиращи се в тесни връзки 
със застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие; и

заличава се

Or. en
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Изменение 579
Peter Simon

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) анализира достатъчно голям брой 
застрахователни продукти, 
предлагани на пазара. 
Застрахователните продукти трябва да 
бъдат диверсифицирани от гледна точка 
на вида, емитентите и доставчиците си и 
не трябва да се ограничават до 
застрахователни продукти, емитирани 
или предлагани от лица, намиращи се в 
тесни връзки със застрахователния 
посредник или застрахователното 
предприятие;

а) анализира подробно съответния 
пазар, така че да бъде в състояние да 
направи препоръка, основана на 
професионални критерии, относно 
застрахователния договор, който би 
бил най-подходящ да удовлетвори 
потребностите на клиента;
застрахователните продукти трябва да 
бъдат диверсифицирани от гледна точка 
на вида, емитентите и доставчиците си и 
не трябва да се ограничават до 
застрахователни продукти, емитирани 
или предлагани от лица, намиращи се в 
тесни връзки със застрахователния 
посредник или застрахователното 
предприятие;

Or. de

Изменение 580
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) анализира достатъчно голям брой
застрахователни продукти, предлагани 
на пазара. Застрахователните 
продукти трябва да бъдат 
диверсифицирани от гледна точка на 
вида, емитентите и доставчиците си 
и не трябва да се ограничават до 
застрахователни продукти, емитирани 
или предлагани от лица, намиращи се в 
тесни връзки със застрахователния 
посредник или застрахователното 

a) наборът застрахователни продукти, 
на които ще се основава препоръката, 
и по-конкретно това дали наборът се 
ограничава до застрахователни 
продукти, емитирани или предлагани от 
лица, намиращи се в тесни връзки с 
посредника, който представлява 
клиента; и
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предприятие; и

Or. en

Изменение 581
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) анализира достатъчно голям брой 
застрахователни продукти, предлагани 
на пазара. Застрахователните 
продукти трябва да бъдат
диверсифицирани от гледна точка на 
вида, емитентите и доставчиците си и не
трябва да се ограничават до 
застрахователни продукти, емитирани 
или предлагани от лица, намиращи се в 
тесни връзки със застрахователния 
посредник или застрахователното 
предприятие; и

a) достатъчно голям брой 
застрахователни продукти, предлагани 
на пазара, които са достатъчно
диверсифицирани от гледна точка на 
вида, емитентите и доставчиците си, 
така че да се гарантира подходящо 
удовлетворяване на потребностите 
на клиента във връзка със 
застрахователната инвестиция, и да
не се ограничават до застрахователни 
продукти, емитирани или предлагани от 
лица, намиращи се в тесни връзки със 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие;

Or. en

Изменение 582
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) анализира достатъчно голям брой
застрахователни продукти, предлагани 
на пазара. Застрахователните продукти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида, емитентите и 
доставчиците си и не трябва да се 
ограничават до застрахователни 

a) анализира набор от застрахователни 
продукти, предлагани на пазара;
застрахователните продукти трябва да 
бъдат достатъчно диверсифицирани от 
гледна точка на вида, емитентите и 
доставчиците си и не трябва да се 
ограничават до застрахователни 
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продукти, емитирани или предлагани от 
лица, намиращи се в тесни връзки със 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие; и

продукти, емитирани или предлагани от 
лица, намиращи се в тесни връзки със 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие; и

Or. en

Изменение 583
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) анализира достатъчно голям брой
застрахователни продукти, предлагани 
на пазара. Застрахователните продукти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида, емитентите и 
доставчиците си и не трябва да се 
ограничават до застрахователни 
продукти, емитирани или предлагани от 
лица, намиращи се в тесни връзки със 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие; и

a) анализира набор от застрахователни 
продукти, предлагани на пазара;
застрахователните продукти трябва да 
бъдат диверсифицирани от гледна точка 
на вида, емитентите и доставчиците си и 
не трябва да се ограничават до 
застрахователни продукти, емитирани 
или предлагани от лица, намиращи се в 
тесни връзки със застрахователния 
посредник или застрахователното 
предприятие; и

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели постигане на съответствие между ДЗП II и ДПФИ II и 
се основава на приноса на британския орган за финансови услуги (FSA).

Изменение 584
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) анализира достатъчно голям брой a) анализира достатъчно голям брой 
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застрахователни продукти, предлагани 
на пазара. Застрахователните продукти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида, емитентите и 
доставчиците си и не трябва да се 
ограничават до застрахователни 
продукти, емитирани или предлагани от 
лица, намиращи се в тесни връзки със 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие; и

застрахователни продукти, предлагани 
на пазара; застрахователните продукти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида, емитентите и 
доставчиците си и не трябва да се 
ограничават до застрахователни 
продукти, емитирани или предлагани от 
лица, намиращи се в тесни връзки със 
застрахователния посредник; и

Or. en

Изменение 585
Peter Simon

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) предоставя безпристрастни и 
обстойни консултации на клиента 
си;

Or. de

Изменение 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) вида на възнаграждението, което 
получава във връзка със 
застрахователния договор, както и 
дали във връзка с инвестиционния 
застрахователен договор, работи:
i) срещу такса, т.е. 
възнаграждението му се изплаща 
пряко от клиента; или
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ii) срещу комисиона от какъвто и да е 
вид, включена в застрахователната 
премия; или
iii) срещу възнаграждение, което 
представлява съчетание между 
видовете, посочени в подточки i) и ii) 
по-горе;

Or. en

Изменение 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) дали ще получи такса или 
комисиона от какъвто и да е вид, 
като посочва пълния размер на 
възнаграждението във връзка с 
предлаганите или разглежданите 
инвестиционни застрахователни 
продукти или — когато не може да 
бъде посочен точният размер —
начина на изчисление на пълния 
размер на таксата, комисионата или 
съчетанието им; таксата или 
комисионата за съвета и таксата 
или комисионата за продукта следва 
да се обявяват като отделни суми или 
изчисления;

Or. en

Изменение 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква ав) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) дали размерът на комисионата 
зависи от постигането на 
договорените цели или прагове, които 
са свързани с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника; 
посочват се целите или праговете, 
както и дължимите суми при 
постигането им.

Or. en

Изменение 589
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или 
лице, действащо за сметка на трето 
лице, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменението е срещу въвеждането на забрани за всякакви видове стимули при 
независимото предоставяне на инвестиционен съвет.

Изменение 590
Louis Michel

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или 
лице, действащо за сметка на трето 
лице, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

заличава се

Or. en

Изменение 591
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или 
лице, действащо за сметка на трето 
лице, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

заличава се

Or. en

Изменение 592
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или 
лице, действащо за сметка на трето 
лице, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

б) дали клиентът дължи такса за 
съвета.
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Or. en

Изменение 593
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или лице, 
действащо за сметка на трето лице, във 
връзка с предоставянето на услугата 
на клиентите.

б) не може да приема или получава 
каквито и да било парични 
възнаграждения, включително такси 
или комисиони, от трето лице или лице, 
действащо за сметка на трето лице, във 
връзка с независимото предоставяне
на услугата на клиентите.

Or. en

Изменение 594
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не може да приема или получава
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или лице, 
действащо за сметка на трето лице, във 
връзка с предоставянето на услугата на 
клиентите.

б) не може да приема и/или удържа
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или лице, 
действащо за сметка на трето лице, във 
връзка с предоставянето на услугата на 
клиентите; незначителните непарични 
облаги, които могат да подобрят 
качеството на предлаганите на 
клиента услуги, са с такъв размер и 
от такъв вид, че не може да се 
считат за нарушаващи изпълнението 
на задължението на инвестиционния 
посредник да действа като отчита 
максимално интереса на клиента, и 
са ясно обявени, се изключват от 
обхвата на тази разпоредба.
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Or. en

Изменение 595
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или лице, 
действащо за сметка на трето лице, във 
връзка с предоставянето на услугата на 
клиентите.

б) когато инвестиционният 
посредник или инвестиционното 
предприятие информира клиента, че 
застрахователният съвет се 
предоставя независимо, 
инвестиционният посредник или 
инвестиционното предприятие не 
приема или получава такси, комисиони 
или други преки или непреки парични 
или непаричнивъзнаграждения от трето 
лице или лице, действащо за сметка на 
трето лице, във връзка с предоставянето 
на услугата на клиентите.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се основава на предложение на датското сдружение на 
застрахователите. Забраната на комисионите ограничава стопанските операции 
между застрахователните и пенсионните дружества и брокерите, като по този 
начин за клиента е по-ясно колко и на кого плаща. Опитът на датското сдружение на 
застрахователите показва, че забраната на комисионите е повишила прозрачността 
на датския пазар, като по този начин е подобрила равнището на конкуренция, довело 
до предлагане на по-добри продукти при по-ниски разходи за клиентите. Изменението 
представлява привеждане в съответствие с ДПФИ II.

Изменение 596
Peter Simon, Udo Bullmann

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или лице, 
действащо за сметка на трето лице, във 
връзка с предоставянето на услугата на 
клиентите.

б) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения, материални облаги 
или други стимули от трето лице или 
лице, действащо за сметка на трето 
лице, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

Or. de

Изменение 597
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не може да приема или получава
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или лице, 
действащо за сметка на трето лице, във 
връзка с предоставянето на услугата на 
клиентите.

б) не може да приема и удържа такси, 
комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или лице, 
действащо за сметка на трето лице, във 
връзка с предоставянето на услугата на 
клиентите.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да съгласува ДЗП ІІ с ДПФИ ІІ. То се основава на 
приноса на британския орган за финансови услуги (FSA).

Изменение 598
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) може да получава възнаграждение 
само от своя клиент.

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с промените в ДПФИ ІІ, които следва да бъдат приети.

Изменение 599
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дали застрахователният 
посредник получава някакви такси 
или комисиони от трети страни във 
връзка със застрахователния договор.

Or. en

Изменение 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки гарантират, 
че начинът, по който 
застрахователно предприятие или 
застрахователен посредник изплаща 
възнаграждения на своя персонал или 
на други обвързани агенти, не им 
пречи да се придържат към 
задължението си да действат в най-
добрия интерес на клиентите. 
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Държавите членки гарантират, че 
когато служителите предоставят 
консултации относно 
застрахователни продукти или ги 
предлагат и продават на 
непрофесионални клиенти, схемите 
за възнаграждение на участниците не 
накърняват способността им да 
дават, при необходимост, обективни 
препоръки или да предоставят 
информация по справедлив, ясен и 
неподвеждащ начин съгласно 
параграф 2, както и че те не 
допринасят по друг начин за 
възникването на неоправдани 
конфликти на интереси.
По-специално, държавите членки 
гарантират, че:
а) възнаграждението не зависи в 
значителна степен от постигането 
на цели, свързани с продажбата на 
конкретни продукти или с печалбата 
от тях;
б) възнаграждение или друга 
договореност, включително оценка на 
представянето, не подбужда 
служителите да не действат в най-
добрия интерес на клиента.

Or. en

Изменение 601
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 24 - параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Застрахователният посредник се 
счита за предоставящ независими 
съвети само ако той е заявил това в 
информацията си до клиента.
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Or. en

Обосновка

Последният параграф се добавя, за да изясни, че „необвързани“ посредници не би 
следвало да се считат от само себе си за предоставящи независими съвети.

Изменение 602
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 33, с 
които се установяват мерки за 
осигуряване на спазването от страна 
на застрахователните посредници и 
предприятия на принципите, 
изложени в настоящия член, при 
извършването на застрахователно 
посредничество с клиенти. В тези 
делегирани актове се посочва:

6. Държавите членки могат 
допълнително да забранят или да 
ограничат още повече предлагането 
или получаването на такси, 
комисиони или непарични 
възнаграждения от трети страни във 
връзка с предоставянето на 
застрахователни консултации.

Or. en

Изменение 603
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) естеството на услугите, 
предлагани или предоставяни на 
клиента или потенциалния клиент,
имайки предвид типа, предмета, 
обема и честотата на сделките; и

заличава се

Or. en
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Изменение 604
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) естеството на предлаганите или 
разглежданите продукти, в т.ч. 
различните видове застрахователни 
продукти.

заличава се

Or. en

Изменение 605
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) непрофесионалният или 
професионалният характер на 
клиента или потенциалните клиенти 
и тяхната класификация като 
допустими партньори.

Or. en

Обосновка

С цел привеждане в съответствие с ДПФИ ІІ.

Изменение 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. При определени обстоятелства и 
след консултация със 
заинтересованите страни, 
държавите членки могат да забранят 
или да ограничат още повече 
предлагането или получаването на 
такси, комисиони или непарични 
възнаграждения във връзка с 
предоставянето на консултация 
относно инвестиционни 
застрахователни продукти, при 
условие че държавата членка 
поддържа условия за 
равнопоставеност между всички 
канали за дистрибуция и не 
възпрепятства конкуренцията. Това 
може да включва изискването всички 
подобни такси, комисиони или 
непарични възнаграждения да бъдат 
връщани на клиента или да бъдат 
приспадани от такси, плащани от 
клиента.

Or. en

Изменение 607
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Изменение 608
Jean-Paul Gauzès



AM\926838BG.doc 131/179 PE504.393v01-00

BG

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато предоставя съвети,
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
получава необходимата информация за 
знанията и опита на клиента или 
потенциалния клиент в областта, към 
която се отнася продуктът или услугата 
от съответния вид, както и за 
финансовото състояние и 
инвестиционните цели на клиента или 
потенциалния клиент; въз основа на 
тази информация застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие трябва да препоръча на 
клиента или потенциалния клиент 
застрахователните продукти, които са 
подходящи за този клиент.

1. Застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
получава необходимата информация за 
знанията и опита на клиента или 
потенциалния клиент в областта, към 
която се отнася продуктът или услугата 
от съответния вид, както и за 
финансовото състояние и 
инвестиционните цели на клиента или 
потенциалния клиент; въз основа на 
тази информация застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие трябва да препоръча на 
клиента или потенциалния клиент 
застрахователните продукти, които са 
подходящи за този клиент.

Or. fr

Изменение 609
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато предоставя съвети, 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
получава необходимата информация за 
знанията и опита на клиента или 
потенциалния клиент в областта, към 
която се отнася продуктът или услугата 
от съответния вид, както и за 
финансовото състояние и 
инвестиционните цели на клиента или 
потенциалния клиент; въз основа на 
тази информация застрахователният 

1. Когато предоставя съвети, 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
получава необходимата информация за 
знанията, потребностите и опита на 
клиента или потенциалния клиент в 
областта, към която се отнася продуктът 
или услугата от съответния вид, както и 
за финансовото състояние и 
инвестиционните цели на клиента или 
потенциалния клиент; въз основа на 
оценката на тази информация 
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посредник или застрахователното 
предприятие трябва да препоръча на 
клиента или потенциалния клиент 
застрахователните продукти, които са 
подходящи за този клиент.

застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие трябва 
да препоръча на клиента или 
потенциалния клиент застрахователните 
продукти, които са в интерес на този 
клиент.

Or. en

Обосновка

Информационният дисбаланс между клиенти и застрахователни посредници и 
изплащането на комисиони от доставчиците на посредниците на застрахователни 
продукти в момента оказва сериозно въздействие върху качеството на 
консултациите относно застрахователните продукти. Това затруднява 
предоставянето на продукти за клиентите по разходо-ефективен и насочено към 
ресурсите начин. Въпреки това, с оглед на настоящото състояние на политическия 
дебат в Европа по темата, както и за гарантиране на ефективността и 
последователността на регулаторната рамка, подходът, насочен към привеждане в 
съответствие на ДЗП ІІ с ДПФИ, е ефективен.

Изменение 610
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
когато застрахователните 
посредници и предприятия извършват 
застрахователно посредничество при 
продажби без предоставяне на съвет, 
те изискват от клиента или 
потенциалния клиент информация за 
знанията и опита му в 
инвестиционната област, към която 
се отнася предлаганият или 
търсеният продукт или услуга от 
съответния вид, така че 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие да 
може да прецени дали разглежданите 
застрахователна услуга или 
застрахователен продукт са уместни 

заличава се
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за клиента.

Or. fr

Изменение 611
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
когато застрахователните посредници и 
предприятия извършват 
застрахователно посредничество при 
продажби без предоставяне на съвет, те 
изискват от клиента или потенциалния 
клиент информация за знанията и 
опита му в инвестиционната област, 
към която се отнася предлаганият 
или търсеният продукт или услуга от 
съответния вид, така че
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие да може 
да прецени дали разглежданите 
застрахователна услуга или 
застрахователен продукт са уместни за 
клиента.

Държавите членки гарантират, че когато 
застрахователните посредници и 
предприятия извършват 
застрахователно посредничество при 
продажби без предоставяне на съвет, те 
изискват от клиента или
потенциалните клиенти 
съответната информация. Това се 
прави с цел застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие да може да прецени дали 
разглежданите застрахователна услуга 
или застрахователен продукт са уместни 
за клиента.

Or. en

Обосновка

Това изменение се предлага, за да се постигне съответствие с ДПФИ ІІ по отношение 
на оценката на интереса на клиента.

Изменение 612
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
когато застрахователните посредници и 
предприятия извършват 
застрахователно посредничество при 
продажби без предоставяне на съвет, 
те изискват от клиента или 
потенциалния клиент информация за 
знанията и опита му в инвестиционната 
област, към която се отнася 
предлаганият или търсеният продукт
или услуга от съответния вид, така че 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие да може 
да прецени дали разглежданите 
застрахователна услуга или 
застрахователен продукт са уместни за 
клиента.

Държавите членки гарантират, че когато 
застрахователните посредници и 
предприятия извършват 
застрахователно посредничество, те 
изискват от клиента или потенциалния 
клиент информация за знанията и опита 
му в инвестиционната област, към която 
се отнася предлаганият или търсеният 
продукт или услуга от съответния вид, 
така че застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие да 
може да прецени дали разглежданите 
застрахователна услуга или 
застрахователен продукт са уместни за 
клиента.

Or. en

Изменение 613
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
счита въз основа на получената
съгласно предишната алинея 
информация, че продуктът или услугата 
не са уместни за клиента или 
потенциалния клиент, 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
предупреждава клиента или 
потенциалния клиент. Това 
предупреждение може да бъде 
извършено в стандартизирана форма.

Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
счита въз основа на изисканата
съгласно предишната алинея 
информация, че продуктът или услугата 
не са уместни за клиента или 
потенциалния клиент, 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
предупреждава клиента или 
потенциалния клиент. Това 
предупреждение може да бъде 
извършено в стандартизирана форма.
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Or. en

Изменение 614
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
счита въз основа на получената 
съгласно предишната алинея 
информация, че продуктът или услугата 
не са уместни за клиента или 
потенциалния клиент, 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
предупреждава клиента или 
потенциалния клиент. Това 
предупреждение може да бъде 
извършено в стандартизирана форма.

Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
счита въз основа на получената 
съгласно предишната алинея 
информация, че продуктът или услугата 
не са уместни за клиента или 
потенциалния клиент, 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
предупреждава клиента или 
потенциалния клиент. Това 
предупреждение трябва да бъде 
извършено в стандартизирана форма.

Or. fr

Изменение 615
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато клиентът или потенциалният 
клиент не предостави посочената в 
първата алинея информация или 
предостави недостатъчна информация 
относно своите знания и опит, 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие го 
предупреждава, че не може да определи 
дали разглежданите услуга или продукт 

Когато клиентът или потенциалният 
клиент не може да предостави 
посочената в първата алинея 
информация или не може да
предостави достатъчна информация, 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие не го 
консултира относно търсената 
услуга или продукт и не му ги продава 
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са уместни за него. Това
предупреждение може да бъде 
извършено в стандартизирана форма.

в случаите, когато не може да 
определи дали разглежданите услуга 
или продукт са уместни за него. Това 
съобщение може да се предоставя в 
стандартизиран формат, съдържащ 
инструкции относно информацията, 
която е необходима, за да може 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие да 
направи подходяща оценка с оглед 
най-добрия интерес на клиента.

Or. en

Обосновка

The intermediary firm or the insurance undertaking should be responsible for the choice of 
the products it distributes and the public it targets. Not only the employee but also the 
management of the intermediary or insurance undertaking must be responsible for the 
compliance of the marketing strategy with the duties of Paragraph 1 of Article 15. Some small 
intermediaries could consider that they are not in a position to assess the investment products 
issued by the insurance undertakings. In this case, they should not recommend or distribute 
products they do not fully understand. The intermediary firm or the insurance undertaking 
should be responsible for the choice of the products it distributes and the public it targets. Not 
only the employee but also the management of the intermediary or insurance undertaking 
must be responsible for the compliance of the marketing strategy with the duties of Paragraph 
1 of Article 15. Some small intermediaries could consider that they are not in a position to 
assess the investment products issued by the insurance undertakings. In this case, they should 
not recommend or distribute products they do not fully understand. This is beased on a 
proposal from BEUC.

Изменение 616
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато клиентът или потенциалният 
клиент не предостави посочената в 
първата алинея информация или 
предостави недостатъчна 
информация относно своите знания и 
опит, застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие го 

Когато клиентът или потенциалният 
клиент не предостави достатъчна
информация относно своите знания и 
опит, застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие го 
предупреждава, че не може да определи 
дали разглежданите услуга или продукт 
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предупреждава, че не може да определи 
дали разглежданите услуга или продукт 
са уместни за него. Това 
предупреждение може бъде извършено 
в стандартизирана форма.

са уместни за него. Това 
предупреждение може да бъде 
извършено в стандартизирана форма.

Or. en

Изменение 617
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато клиентът или потенциалният 
клиент не предостави посочената в 
първата алинея информация или 
предостави недостатъчна информация 
относно своите знания и опит, 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие го 
предупреждава, че не може да определи 
дали разглежданите услуга или продукт 
са уместни за него. Това 
предупреждение може да бъде 
извършено в стандартизирана форма.

Когато клиентът или потенциалният 
клиент не предостави посочената в 
първата алинея информация или 
предостави недостатъчна информация 
относно своите знания и опит, 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие го 
предупреждава, че не може да определи 
дали разглежданите услуга или продукт 
са уместни за него. Това 
предупреждение трябва да бъде 
извършено в стандартизирана форма.

Or. fr

Изменение 618
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки позволяват на 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия при 
извършване на застрахователно 
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посредничество при продажби без 
предоставяне на съвет да 
предоставят тези услуги на 
клиентите си, без да са получили 
информацията или да са извършили 
определянето по параграф 2, когато 
са изпълнени долупосочените условия: 
а) дейността по застрахователно 
посредничество се извършва по 
инициатива на клиента или 
потенциалния клиент;
б) дейността по застрахователно 
посредничество се отнася за 
основаващи се на застраховане 
инвестиции, които: 
i) водят до излагане единствено на 
инвестиционни инструменти, 
считани за некомплексни, както е 
посочено в член 25, параграф 3, 
буква a) от Директива 2004/39/EО; 
или
ii) не включват структура, която 
затруднява клиента да разбере 
свързания с това риск;
в) клиентът или потенциалният 
клиент е ясно информиран, че от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие не 
се изисква да преценява дали 
предоставяният продукт е подходящ 
или уместен и че поради това той 
няма да се възползва от съответните 
правила за осъществяване на 
дейността; това предупреждение 
може да се предоставя в 
стандартизиран формат. 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение въвежда разпоредби, равностойни с тези, определени в 
ДПФИ ІІ, като по този начин създава условия за равнопоставеност с 
незастрахователните инвестиционни продукти. То се основава на приноса на 
британския орган за финансови услуги (FSA).
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Изменение 619
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 25 — параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че когато застрахователните 
посредници и застрахователните 
предприятия извършват 
застрахователно посредничество при 
продажби без предоставяне на съвет, 
те могат да предоставят 
продуктите си на клиента или 
потенциалния клиент, без да 
извършат оценка дали разглежданият 
продукт е подходящ за тях, ако са 
изпълнени следните условия:
а) услугата без съвет се отнася за 
застрахователни инвестиции, които:
i) водят до излагане единствено на 
инвестиционни инструменти, 
считани за некомплексни, както е 
посочено в член 25, параграф 3, 
буква a) от Директива 2004/39/EО; 
или
ii) не включват структура, която 
затруднява клиента да разбере 
свързания с това риск;
б) продуктът или услугата се 
предлага по инициатива на клиента 
или потенциалния клиент; и
в) клиентът или потенциалният 
клиент е ясно предупреден, че при 
предоставянето на тази услуга от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие не 
се изисква да преценява дали 
предоставяният продукт е подходящ 
и че поради това той няма да се 
възползва от защитата на 
съответните правила за 
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осъществяване на дейността. Това 
предупреждение може да се 
предоставя в стандартизиран 
формат.
г) застрахователното предприятие 
или посредникът изпълнява 
задълженията си по член 23 
(конфликт на интереси).

Or. en

Обосновка

ДПФИ ІІ позволява продажбата на някои пакети за инвестиционни продукти на 
дребно само по изключение (без предоставяне на съвет или провеждане на тест за 
уместност), в случай че са изпълнени определени условия, докато ДЗП ІІ не съдържа 
подобна разпоредба. Това създава условия за неравнопоставеност между продукти, 
които инвестират в сходни, макар и не идентични, активи. Например фонд на 
предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) може 
да бъде продаден на основата на изпълнение само съгласно ДПФИ ІІ, докато 
застрахователен фонд със сходен профил на активите не може да бъде продаден на 
основата на изпълнение само съгласно разпоредбите на ДЗП ІІ.

Изменение 620
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки позволяват на 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия при 
извършване на застрахователно 
посредничество при продажби без 
предоставяне на съвет да 
предоставят тези услуги на 
клиентите си, без да е необходимо да 
получават информация или да 
извършват определянето по 
параграф 2, когато са изпълнени 
всички долупосочени условия:
а) услугата без съвет се отнася за 
основаващи се на застраховане 
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инвестиции, които:
i) водят до излагане единствено на 
инвестиционни инструменти, 
считани за некомплексни, както е 
посочено в член 25, параграф 3, 
буква a) от Директива 2004/39/EО; 
или
ii) не включват структура, която 
затруднява клиента да разбере 
свързания с това риск;
б) продуктът или услугата се 
предлага по инициатива на клиента 
или потенциалния клиент;
в) клиентът или потенциалният 
клиент е ясно информиран, че при 
предоставянето на тази услуга от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие не 
се изисква да преценява дали 
предоставяният продукт е подходящ 
или уместен и че поради това той 
няма да се възползва от защитата на 
съответните правила за 
осъществяване на дейността. Това 
предупреждение може да бъде 
извършвано в стандартизиран 
формат; както и
г) застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
изпълнява задълженията си по 
член 23.

Or. en

Изменение 621
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Клиентът трябва да получава от 
застрахователния посредник или 

4. Клиентът трябва да получава от 
застрахователния посредник или 
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застрахователното предприятие 
подходящи отчети за предоставяните 
услуги. Тези отчети включват 
периодично представяне на информация 
на клиентите, която е съобразена с вида 
и сложността на съответните 
застрахователни продукти и естеството 
на предоставяната услуга и в 
съответните случаи съдържа сведения за 
свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. При предоставянето на съвети 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие посочва
как дадените съвети отговарят на 
характеристиката на клиента.

застрахователното предприятие 
подходящи отчети за предоставяните 
услуги на траен носител. Тези отчети 
включват периодично представяне на 
информация на клиентите, която е 
съобразена с вида и сложността на 
съответните застрахователни продукти 
и естеството на предоставяната услуга и 
в съответните случаи съдържа сведения 
за свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. При предоставянето на съвети 
на непрофесионални клиенти
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие
предоставя на клиента запис на 
траен носител, уточняващ като 
минимум целите на клиента, 
препоръките и начина, по който
дадените съвети отговарят на 
характеристиката и целите на клиента.

Or. en

Обосновка

Равнището на потребителска защита и правилата за осъществяване на дейността 
следва да бъдат в съответствие с ДПФИ.

Изменение 622
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Клиентът трябва да получава от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие 
подходящи отчети за предоставяните 
услуги. Тези отчети включват 
периодично представяне на информация 
на клиентите, която е съобразена с вида 
и сложността на съответните 
застрахователни продукти и естеството 

4. Клиентът трябва да получава от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие 
подходящи отчети за предоставяните 
услуги. Тези отчети включват 
периодично представяне на информация 
на клиентите, която е съобразена с вида 
и сложността на съответните 
застрахователни продукти и естеството 
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на предоставяната услуга и в 
съответните случаи съдържа сведения за 
свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. При предоставянето на 
съвети застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
посочва как дадените съвети отговарят 
на характеристиката на клиента.

на предоставяната услуга и в 
съответните случаи съдържа сведения за 
свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. Застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
посочва как дадените съвети отговарят 
на характеристиката на клиента.

Or. en

Изменение 623
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Клиентът трябва да получава от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие 
подходящи отчети за предоставяните 
услуги. Тези отчети включват 
периодично представяне на информация 
на клиентите, която е съобразена с вида 
и сложността на съответните 
застрахователни продукти и естеството 
на предоставяната услуга и в 
съответните случаи съдържа сведения за 
свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. При предоставянето на 
съвети застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
посочва как дадените съвети отговарят 
на характеристиката на клиента.

4. Клиентът трябва да получава от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие 
подходящи отчети за предоставяните 
услуги. Тези отчети включват 
периодично представяне на информация 
на клиентите, която е съобразена с вида 
и сложността на съответните 
застрахователни продукти и естеството 
на предоставяната услуга и в 
съответните случаи съдържа сведения за 
свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. Застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
посочва как дадените съвети отговарят 
на характеристиката на клиента.

Or. fr

Изменение 624
Arlene McCarthy
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Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Клиентът трябва да получава от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие 
подходящи отчети за предоставяните 
услуги. Тези отчети включват 
периодично представяне на информация 
на клиентите, която е съобразена с вида 
и сложността на съответните 
застрахователни продукти и естеството 
на предоставяната услуга и в 
съответните случаи съдържа сведения за 
свързаните със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на 
клиента. При предоставянето на съвети 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие посочва 
как дадените съвети отговарят на 
характеристиката на клиента.

4. Клиентът трябва да получава от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие 
подходящи отчети за предоставяните 
услуги. Тези отчети включват 
периодично представяне на информация 
на клиентите, която е съобразена с вида 
и сложността на съответните 
застрахователни продукти и естеството 
на предоставяната услуга и в 
съответните случаи съдържа сведения за 
всички свързани със сделките разходи и 
извършените услуги за сметка на
клиента. При предоставянето на съвети 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие посочва 
точно как дадените съвети отговарят на 
характеристиката на клиента.

Or. en

Изменение 625
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Налице са правни съмнения дали този вид разпоредби могат да бъдат регулирани на 
равнище на ЕС. Не съществуват разумни аргументи, които могат да обосноват 
намесата на директивата в областта на финансовите санкции, налагани от 
държавите членки. Правилата, свързани с налагането на санкции, следва да отчитат 
социалния контекст в конкретната държава членка, което обяснява защо такъв тип 
разпоредби следва да бъдат определяни само на национално равнище.
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Изменение 626
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че компетентните органи са въвели 
подходящи мерки, които им 
позволяват да обхванат и разкрият, с 
помощта на регистър за 
идентичност на застраховките, 
свързани застрахователни и 
презастрахователни посредници, 
нарушили глави VІ и VІІ от 
настоящата директива, както и 
идентичността на посредника или на 
застрахователното предприятие, за 
което работи съответният 
посредник. ЕОЗППО предоставя 
списък с електронни препратки на 
всеки регистър към съответния 
компетентен национален орган. По 
същия начин компетентните 
национални органи предоставят 
електронни препратки за споменатия 
по-горе списък, който се поддържа от 
ЕОЗППО. 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели създаване на ефективен механизъм за налагане на 
нефинансови санкции с оглед подобряване на качеството на консултирането и на 
конкуренцията в сектора на застрахователното посредничество.

Изменение 627
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 26а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26а
Санкции

1. По отношение на 
застрахователните посредници, 
държавите членки предвиждат 
подходящи санкции за случаите, 
когато лице, упражняващо 
дейността застрахователно или 
презастрахователно посредничество, 
не е регистрирано в държава членка и 
не е посочено в член 1, параграф 2.
2. Държавите членки предвиждат 
подходящи санкции срещу 
застрахователни или 
презастрахователни посредници, 
които не използват 
застрахователните и 
презастрахователните посреднически 
услуги на регистрирани 
застрахователни и 
презастрахователни посредници или 
на лицата по член 1, параграф 2.
3. Държавите членки предвиждат 
подходящи санкции за случаите, 
когато застрахователен или 
презастрахователен посредник или 
предприятие не изпълнява 
националните разпоредби, приети 
съобразно настоящата директива.
4. Всяка приета мярка, предвиждаща 
санкции или ограничения, засягащи 
дейността на застрахователен или 
презастрахователен посредник или 
предприятие, трябва да бъде 
съответно мотивирана и съобщена на 
засегнатия посредник. Всяка такава 
мярка трябва да дава право на съдебен 
иск в държавата членка, която я е 
приела.

Or. en
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Изменение 628
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 26а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26а
Специфични санкции

В съответствие с член 9, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № 1095/2010, 
ЕОЗППО извършва мониторинг на 
застрахователните и 
презастрахователните продукти, 
които се предлагат, разпространяват 
или продават в Съюза, и може, в 
сътрудничество с компетентните 
органи, да проучва проактивно нови 
застрахователни и 
презастрахователни продукти или 
финансови инструменти, преди те да 
бъдат предлагани, разпространявани 
или продавани в Съюза. ЕОЗППО 
извършва мониторинг и на другите 
финансови дейности и практики, 
включително инвестиционните 
дейности, на застрахователните и 
презастрахователните предприятия.
1. В съответствие с член 9, 
параграф 5 от Регламент (ЕО) 
№ 1095/2010, ако счете въз основа на 
сериозни основания, че условията, 
посочени в параграфи 2 и 3, са 
изпълнени, ЕОЗППО може да забрани 
временно или да ограничи в рамките 
на Съюза:
а) предлагането, разпространението 
или продажбата на някои конкретни 
застрахователни или 
презастрахователни продукти, 
включително здравни застраховки и 
инвестиционни застрахователни 
продукти, с определени конкретни 
характеристики; или
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б) вид финансова дейност или 
практика, включително 
инвестиционна дейност, на 
застрахователно или 
презастрахователно предприятие.
Временна забрана или ограничение 
могат да се прилагат при конкретни 
обстоятелства или да подлежат на 
изключения, определени от ЕОЗППО.
2. ЕОЗППО взема решение по 
параграф 1 само ако е изпълнено всяко 
едно от следните условия:
а) целта на предложената намеса е 
да бъде отстранена значителна 
заплаха за защитата на 
притежателите или бенефициерите 
на застрахователни полици или за 
нормалното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари, 
или за стабилността на цялата 
финансова система на Съюза или на 
част от нея;
б) регулаторните изисквания, които 
вече са приложими към съответния 
застрахователен или 
презастрахователен продукт, 
финансов инструмент или дейност 
съгласно законодателството на 
Съюза, не противодействат в 
достатъчна степен на заплахата;
в) компетентен орган или 
компетентни органи не са приели 
действия за преодоляване на 
заплахата или предприетите 
действия не са адекватни за 
преодоляването й.
Когато условията, посочени в алинея 
първа, са изпълнени, ЕОЗППО може 
да наложи забраната или 
ограничението по параграф 1 като 
превантивна мярка преди даден 
застрахователен или 
презастрахователен продукт да бъде 
предложен на пазара или продаван на 
притежатели на застрахователни 
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полици, както и преди започването на 
финансова дейност или практика.
3. Когато се предприема действие по 
настоящия член ЕОЗППО взема под 
внимание степента, в която 
действието:
а) не оказва отрицателно въздействие 
върху ефективността на 
финансовите пазари или върху 
притежателите и бенефициерите на 
застрахователни полици, което да е 
непропорционално спрямо ползите от 
действието; и
б) не създава риск за регулаторен 
арбитраж.
Когато компетентен орган или 
компетентни органи са взели мярка 
по член 32, ЕОЗППО може да 
предприеме всяка от мерките по 
параграф 1, без да издава 
становището по член 33.
4. Преди да реши да предприеме 
някакво действие по настоящия член, 
ЕОЗППО уведомява компетентните 
органи за действията, които 
предлага.
4a. Преди да бъде взето решение по 
параграф 1, ЕОЗППО уведомява за 
своето намерение да забрани или 
ограничи даден застрахователен или 
презастрахователен продукт или 
финансова дейности или практика, 
освен ако в рамките на определен срок 
не бъдат направени известни промени 
в характеристиките на 
застрахователния или 
презастрахователния продукт или на 
финансовата дейности или практика.
5. ЕОЗППО публикува на своя уебсайт 
известие за всяко решение относно 
предприемане на действия по 
настоящия член. В известието се 
уточняват подробностите за 
забраната или ограничението и се 
посочва датата за влизане в сила на 



PE504.393v01-00 150/179 AM\926838BG.doc

BG

мерките, считано от публикуването 
на известието. Забраната или 
ограничението се прилагат 
единствено за действия, предприети 
след като мерките са породили 
действие.
6. ЕОЗППО преразглежда временната 
забрана или ограничение, наложени по 
параграф 1, през подходящи 
интервали от време, но най-малко 
веднъж на всеки дванадесет месеца. 
Ако забраната или ограничението не 
бъде подновено след края на 
дванадесетмесечния период, 
действието му се прекратява 
автоматично.
7. Действие, прието от ЕОЗППО по 
настоящия член, има върховенство 
над всяко действие, прието по-рано 
от компетентен орган.
8. В съответствие с член 41 
Комисията приема делегирани актове 
за уточняване на критериите и 
факторите, които трябва да бъдат 
взети предвид от ЕОЗППО, за да се 
определи кога възникват посочените в 
параграф 2, буква а) заплахи за 
защитата на инвеститорите или за 
нормалното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари, 
или за стабилността на цялата 
финансова система на Съюза или на 
част от нея. Тези делегирани актове 
гарантират, че когато това е 
целесъобразно, ЕОЗППО е в състояние 
да действа превантивно, и от него не 
се изисква да изчака продуктът бъде 
пуснат на пазара или дадената 
дейност или практика да бъде 
извършена преди да предприеме мерки.

Or. en

Обосновка

Информационният дисбаланс между клиенти и застрахователни посредници и 
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изплащането на комисиони от доставчиците на посредниците на застрахователни 
продукти в момента оказва сериозно въздействие върху качеството на 
консултациите относно застрахователните продукти. Това затруднява 
предоставянето на продукти за клиентите по разходо-ефективен и насочено към 
ресурсите начин. Въпреки това, с оглед на настоящото състояние на политическия 
дебат в Европа по темата, както и за гарантиране на ефективността и 
последователността на регулаторната рамка, подходът, насочен към привеждане в 
съответствие на ДЗП ІІ с ДПФИ, е ефективен.

Изменение 629
Werner Langen

Предложение за директива
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de

Изменение 630
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
компетентните органи своевременно 
да оповестяват всяко наказание или 
мярка, наложена за нарушаване на 
националните разпоредби, приети в 
изпълнение на настоящата
директива, като съобщават вида и 
естеството на нарушението и 
имената на нарушителите, освен ако 
това оповестяване би застрашило 
сериозно стабилността на 
застрахователните и 
презастрахователните пазари. 
Когато оповестяването би довело до 
непропорционално големи вреди за 

заличава се
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съответните страни, 
компетентните органи оповестяват 
наказанията, без да посочват 
нарушителите.

Or. en

Обосновка

Трудно е да се установи какво би довело до „непропорционално големи вреди“. 
Анонимното оповестяване на санкции следва да бъде ограничавано до случаите на 
засекретена информация в съответствие с националното законодателство, 
подзаконовите и административните разпоредби.

Изменение 631
Arlene McCarthy

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки изискват от 
компетентните органи своевременно да 
оповестяват всяко наказание или мярка, 
наложена за нарушаване на 
националните разпоредби, приети в 
изпълнение на настоящата директива, 
като съобщават вида и естеството на 
нарушението и имената на 
нарушителите, освен ако това 
оповестяване би застрашило сериозно 
стабилността на 
застрахователните и 
презастрахователните пазари.
Когато оповестяването би довело до 
непропорционално големи вреди за 
съответните страни, 
компетентните органи оповестяват 
наказанията, без да посочват 
нарушителите.

Държавите членки изискват от 
компетентните органи незабавно да 
оповестяват всяко наказание или мярка, 
наложена за нарушаване на 
националните разпоредби, приети в 
изпълнение на настоящата директива, 
като съобщават вида и естеството на 
нарушението и имената на 
нарушителите.

Or. en
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Изменение 632
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки изискват от 
компетентните органи своевременно да 
оповестяват всяко наказание или мярка, 
наложена за нарушаване на 
националните разпоредби, приети в 
изпълнение на настоящата директива, 
като съобщават вида и естеството на 
нарушението и имената на 
нарушителите, освен ако това 
оповестяване би застрашило сериозно 
стабилността на застрахователните и 
презастрахователните пазари. Когато 
оповестяването би довело до 
непропорционално големи вреди за 
съответните страни, компетентните 
органи оповестяват наказанията, без да 
посочват нарушителите.

Държавите членки изискват от 
компетентните органи своевременно да 
оповестяват всяко наказание или мярка, 
наложена за нарушаване на 
националните разпоредби, приети в 
изпълнение на настоящата директива, 
като съобщават вида и естеството на 
нарушението и имената на 
нарушителите, освен ако това 
оповестяване би застрашило сериозно 
стабилността на застрахователните и 
презастрахователните пазари. Тази 
информация се публикува на уебсайта 
на съответния компетентен орган и 
на ЕОЗППО. Когато оповестяването би 
довело до непропорционално големи 
вреди за съответните страни, 
компетентните органи оповестяват 
наказанията, без да посочват 
нарушителите.

Or. en

Изменение 633
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки ежегодно 
предоставят на ЕОЗППО обобщена 
информация относно всички 
административни мерки или санкции, 
наложени в съответствие с 
параграфи 1 и 2. ЕОЗППО публикува 
информацията в годишен доклад.
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Or. en

Изменение 634
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
относно процедурите и формулярите 
за предоставяне на информация 
съгласно настоящия член. ЕОЗППО 
представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [...]*.
На Комисията се предоставят 
правомощия да приема регулаторните 
технически стандарти съгласно 
членове 10—14 от Регламент (ЕО) 
№ 1094/2010.
______________
*ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
от датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 635
Sławomir Nitras

Предложение за директива
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en
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Обосновка

Налице са правни съмнения дали този вид разпоредби могат да бъдат регулирани на 
равнище на ЕС. Не съществуват разумни аргументи, които могат да обосноват 
намесата на директивата в областта на финансовите санкции, налагани от 
държавите членки. Правилата, свързани с налагането на санкции, следва да отчитат 
социалния контекст в конкретната държава членка, което обяснява защо такъв тип 
разпоредби следва да бъдат определяни само на национално равнище.

Изменение 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лицата, които извършват 
допълнителни застрахователни 
дейности, без да са подали декларация 
по член 4, или лицата, които са 
подали такава декларация, но по 
отношение на които не са изпълнени 
изискванията по член 4;

заличава се

Or. en

Изменение 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) застрахователните и 
презастрахователните предприятия и 
посредници, използващи услугите по 
застрахователно или 
презастрахователно посредничество на 
лица, които не са регистрирани в 
държава членка и не са посочени в 
член 1, параграф 2 и които не са 
подали декларация по член 4;

в) застрахователните и 
презастрахователните предприятия и 
посредници, използващи услугите по 
застрахователно или 
презастрахователно посредничество на 
лица, които не са регистрирани в 
държава членка и не са посочени в 
член 1, параграф 2;
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Or. en

Изменение 638
Werner Langen

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) публично изявление, в което се 
посочва физическото или 
юридическото лице нарушител и 
естеството на нарушението;

заличава се

Or. de

Изменение 639
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) публично изявление, в което се 
посочва физическото или юридическото 
лице и естеството на нарушението;

а) предупреждение или публично 
изявление, в което се посочва 
физическото или юридическото лице и 
естеството на нарушението;

Or. en

Изменение 640
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на застрахователни и в) по отношение на застрахователни и 
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презастрахователни посредници —
прекратяване на регистрацията по 
член 3;

презастрахователни посредници —
прекратяване на лиценза по член 3;

Or. en

Обосновка

За да бъде в съответствие с ДПФИ ІІ. Този член е аналогичен с член 75 от ДПФИ ІІ.

Изменение 641
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) по отношение на член на 
управителния орган на застрахователен 
или презастрахователен посредник или 
предприятие или по отношение на 
всяко друго физическо лице, което е 
отговорно за нарушението, — забрана за 
заемане на длъжности при 
застрахователни и презастрахователни 
посредници и предприятия;

г) по отношение на член на 
управителния орган на застрахователен 
или презастрахователен посредник или 
предприятие, което е отговорно за 
нарушението — временна забрана за 
заемане на длъжности при 
застрахователни и презастрахователни 
посредници и предприятия;

Or. en

Изменение 642
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) по отношение на член на 
управителния орган на застрахователен 
или презастрахователен посредник или 
предприятие или по отношение на всяко 
друго физическо лице, което е 

г) по отношение на член на 
управителния орган на застрахователен 
или презастрахователен посредник или 
предприятие или по отношение на всяко 
друго физическо лице, което е 
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отговорно за нарушението, — забрана за 
заемане на длъжности при 
застрахователни и презастрахователни 
посредници и предприятия;

отговорно за нарушението — забрана за 
заемане на нови длъжности при 
застрахователни и презастрахователни 
посредници и предприятия;

Or. en

Изменение 643
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) по отношение на юридическо лице ― 
имуществена санкция в размер до 10 % 
от общия годишен оборот на 
юридическото лице за предходната 
стопанска година; когато юридическото 
лице е дъщерно предприятие на 
предприятие майка, за общ годишен 
оборот се приема общият годишен 
оборот съгласно консолидирания отчет 
на първостепенното предприятие майка 
за предходната стопанска година;

д) по отношение на юридическо лице ― 
имуществена санкция в размер до 10 % 
от общия годишен оборот на 
юридическото лице за предходната 
стопанска година с максимален размер 
от 100 000 000 EUR; когато 
юридическото лице е дъщерно 
предприятие на предприятие майка, за 
общ годишен оборот се приема общият 
годишен оборот съгласно 
консолидирания отчет на 
първостепенното предприятие майка за 
предходната стопанска година.

Or. en

Изменение 644
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – алинея 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) по отношение на физическо лице ― 
глоба в размер до 5 000 000 EUR, а в 
държавите членки, в които еврото не е 
официална парична единица, —
равностойността в националната 

е) по отношение на физическо лице ― 
глоба в размер до 500 000 EUR, а в 
държавите членки, в които еврото не е 
официална парична единица —
равностойността в националната 
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парична единица към датата на влизане 
в сила на настоящата директива.

парична единица към датата на влизане 
в сила на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Глобата в размер на 5 000 000 EUR е непропорционална и никога не би могла да бъде 
уместна като административна санкция за физическо лице по отношение на 
нарушения на РПЗ, особено след като умишлените нарушения са обект на 
наказателно преследване съгласно новата ДПЗ.

Изменение 645
Krišjānis Kariņš

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – алинея 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) по отношение на физическо лице ― 
глоба в размер до 5 000 000 EUR, а в 
държавите членки, в които еврото не е 
официална парична единица, —
равностойността в националната 
парична единица към датата на влизане 
в сила на настоящата директива.

е) по отношение на физическо лице ― 
глоба в размер до 5 000 000 EUR, а в 
държавите членки, в които еврото не е 
официална парична единица —
равностойността в националната 
парична единица към датата на влизане 
в сила на настоящата директива; 
държавите членки могат да намалят 
размера на глобата в съответствие с 
други вече действащи закони и 
санкции в съответната държава 
членка.

Or. en

Изменение 646
Werner Langen

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че заличава се
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когато размерът на облагата, 
извлечена вследствие на 
нарушението, може да бъде 
определен, максималният размер на 
наказанието е не по-малък от 
двойния размер на облагата.

Or. de

Изменение 647
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 29 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че при 
определянето на вида административни 
наказания или мерки и размера на 
глобите и имуществените 
административни санкции 
компетентните органи отчитат всички 
съответни обстоятелства, включително:

1. Държавите членки гарантират, че при 
определянето на вида административни 
наказания или мерки и размера на 
глобите и имуществените 
административни санкции 
компетентните органи отчитат всички 
съответни обстоятелства, включително, 
ако е уместно:

Or. en

Обосновка

Текстът на предложението на Комисията създава впечатление, че този член има 
пряко приложение и че в националното законодателство могат да се упоменават 
само допълнителни фактори. Трябва да бъде напълно ясно, че държавите членки 
могат да уточняват критериите и начина на тяхното прилагане в националното 
законодателство.

Изменение 648
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 29 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) финансовите възможности на 
физическото или юридическото лице 
нарушител, определени според общия 
оборот на юридическото лице 
нарушител или годишния доход на 
физическото лице нарушител;

б) финансовите възможности на 
физическото или юридическото лице 
нарушител;

Or. en

Обосновка

Изменението е с цел съответствие на този член с член 76 от ДПФИ ІІ.

Изменение 649
Werner Langen

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно член 16 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010 ЕОЗППО 
издава насоки за компетентните 
органи относно видовете 
административни мерки и наказания 
и размера на глобите и 
имуществените санкции.

заличава се

Or. de

Изменение 650
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно член 16 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010 ЕОЗППО 

заличава се
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издава насоки за компетентните 
органи относно видовете 
административни мерки и наказания 
и размера на глобите и 
имуществените санкции.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде напълно ясно, че държавите членки могат да уточняват критериите и 
начина на тяхното прилагане в националното законодателство. Поради това не 
следва да има насоки на ЕОЗППО в тази връзка, тъй като те биха засегнали въпроси, 
които обикновено, поне в повечето държави членки, са регламентирани в 
законодателството.

Изменение 651
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не засяга 
правото на приемащата държава членка 
да взема подходящи мерки за 
предотвратяване или наказване на 
неправомерните деяния, които са 
извършени на нейна територия и които 
представляват нарушение на законовите 
или подзаконовите разпоредби, приети в 
интерес на общото благо. Това включва 
и възможността на застрахователните и 
презастрахователните посредници 
нарушители да не бъде разрешавано да 
започват нови дейности на територията 
на приемащата държава членка.

3. Настоящата директива не засяга 
правото на приемащата държава членка 
да взема подходящи мерки за 
предотвратяване или наказване на 
неправомерните деяния, които са 
извършени на нейна територия и които 
представляват нарушение на законовите 
или подзаконовите разпоредби, приети в 
интерес на общото благо. Това включва 
и възможността на застрахователните и 
презастрахователните посредници 
нарушители да не бъде разрешавано да 
започват нови дейности на територията 
на приемащата държава членка. 
Държавите членки могат да решат 
да не установяват правила за 
административни санкции за 
нарушения, които подлежат на 
наказателноправни санкции.

Or. en
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Обосновка

Не следва да има задължение за установяване на административни санкции, 
приложими при обстоятелствата, споменати в член 29, доколкото те са предмет на 
санкции съгласно националното наказателно правораздаване.

Изменение 652
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи създават 
ефективни механизми, с които да се 
насърчава подаването на сигнали до 
компетентните органи за нарушения на 
националните разпоредби за прилагане 
на настоящата директива.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи създават 
ефективни механизми, с които да се 
насърчава подаването на сигнали до 
компетентните органи за нарушения на 
разпоредбите за прилагане на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Изменението е с цел привеждане в съответствие с член 77 от ДПФИ ІІ.

Изменение 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи създават 
ефективни механизми, с които да се 
насърчава подаването на сигнали до 
компетентните органи за нарушения на 
националните разпоредби за прилагане 
на настоящата директива.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи създават 
ефективни механизми, с които да се 
насърчава подаването на сигнали до 
компетентните органи за потенциални 
или извършени нарушения на 
националните разпоредби за прилагане 
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на настоящата директива.

Or. en

Изменение 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подходяща защита за служителите 
на застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
и посредници, които подават сигнали за 
извършените там нарушения; и

б) подходяща защита, включително 
анонимност, когато е уместно, за 
лицата, които подават сигнали на 
комисията за извършените нарушения; 
и

Or. en

Изменение 655
Sven Giegold
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подходяща защита за служителите на 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия 
и посредници, които подават сигнали за 
извършените там нарушения; и

б) подходяща защита за служителите, 
които подават сигнали за извършените 
там нарушения; и

Or. en

Обосновка

Изменението е с цел привеждане в съответствие с член 77 от ДПФИ ІІ.
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Изменение 656
Krišjānis Kariņš

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки ежегодно 
представят на ЕОЗППО обобщена 
информация относно всички 
административни мерки и наказания, 
наложени в съответствие с член 26.

Компетентните органи ежегодно 
представят на ЕОЗППО обобщена 
информация относно всички 
административни мерки и наказания, 
наложени в съответствие с член 26.

Or. en

Изменение 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 31а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31а
Правомощия на ЕОЗППО за временна 
намеса
1. В съответствие с член 9, 
параграф 5 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010 и когато 
условията, посочени в параграфи 2 и 3, 
са изпълнени, ЕОЗППО може да 
забрани временно или да ограничи в 
Съюза:
а) разработването, предлагането на 
пазара, разпространението или 
продажбата на определени финансови 
дейности или
б) определен вид финансова дейност 
или практика.
Временна забрана или ограничение 
могат да се прилагат при конкретни 
обстоятелства или да подлежат на 



PE504.393v01-00 166/179 AM\926838BG.doc

BG

изключения, определени от ЕОЗППО.
2. ЕОЗППО взема решение по 
параграф 1 само ако е изпълнено всяко 
едно от следните условия:
а) целта на предложената намеса е 
да бъдат отстранени значителни 
опасения, свързани със защитата на 
потребителите, или заплаха за 
нормалното функциониране и 
целостта на финансовите пазари или 
за стабилността на цялата 
финансова система в Съюза или на 
част от нея;
б) регулаторните изисквания, които 
вече са приложими към съответния 
инструмент или дейност съгласно 
законодателството на Съюза, не 
противодействат в достатъчна 
степен на заплахата;
3. Когато предприема действие в 
съответствие с настоящия член, 
ЕОЗППО гарантира, че то:
а) не оказва отрицателно въздействие 
върху ефективността на 
финансовите пазари или върху 
притежателите на застрахователни 
полици, което да е непропорционално 
спрямо ползите от действието; и
б) не създава риск за регулаторен 
арбитраж.
4. Преди да реши да предприеме 
някакво действие по настоящия член, 
ЕОЗППО уведомява компетентните 
органи за действията, които 
предлага.
5. ЕОЗППО публикува на своя уебсайт 
известие за всяко решение относно 
предприемане на действия по 
настоящия член. В известието се 
уточняват подробностите за 
временната забрана или ограничение 
и се посочва датата, на която 
мерките ще породят действие, 
считано от публикуването на 
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известието. Временната забрана или 
ограничение се прилагат единствено 
за действия, предприети след като 
мерките са породили действие.
6. ЕОЗППО преразглежда временната 
забрана или ограничение, наложени по 
параграф 1, през подходящи 
интервали от време, но най-малко 
веднъж на всеки три месеца. Ако 
забраната или ограничението не 
бъдат подновени след изтичането на 
тримесечния срок, действието им се 
прекратява автоматично.
7. Действие, прието от ЕОЗППО по 
настоящия член, има върховенство 
над всяко действие, прието по-рано 
от компетентен орган.
8. Посредством делегирани актове 
Комисията приема мерки за 
уточняване на критериите и 
факторите, които определят кога 
възникват значителните опасения, 
свързани със защитата на 
потребителите, или заплахата за 
нормалното функциониране и 
интегритета на финансовите пазари 
и за стабилността на цялата 
финансова система в Съюза или на 
част от нея, съгласно посоченото в 
параграф 2, буква а).
Тези фактори и критерии включват:
- степента на сложност на 
инструмента и връзката с вида 
клиенти, на които той се предлага и 
продава;
- степента на новаторство на даден 
инструмент, дейност или практика;
- ливъриджа, който даден продукт 
или практика предоставят.

Or. en
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Изменение 658
Werner Langen

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове по член 34 във 
връзка с членове 8, 17, 23, 24 и 25.

заличава се

Or. de

Изменение 659
Werner Langen

Предложение за директива
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de

Изменение 660
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
17, 23, 24 или 25, влиза в сила само ако 
Европейският парламент и Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от 
2 месеца, след като са били уведомени 
за него, или ако преди изтичането на 
този срок Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражения. Този срок 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
17, 23, 24 или 25, влиза в сила само ако 
Европейският парламент и Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от 
3 месеца, след като са били уведомени 
за него, или ако преди изтичането на 
този срок Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражения. Този срок 
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се удължава с 2 месеца по искане на 
Европейския парламент или Съвета.

се удължава с 3 месеца по искане на 
Европейския парламент или Съвета. 
Когато делегиран акт е предаден 
непосредствено преди или по време на 
парламентарна ваканция, се счита, че 
срокът започва да тече от датата на 
първото пленарно заседание след 
ваканцията. Във всички случаи, 
включително с удължаването, срокът 
може да се удължава така, че да 
включва три цели пленарни сесии.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да гарантира подобаваща роля на Европейския 
парламент в процеса по приемане на делегирани актове.

Изменение 661
Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
17, 23, 24 или 25, влиза в сила само ако 
Европейският парламент и Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от 
2 месеца, след като са били уведомени 
за него, или ако преди изтичането на 
този срок Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражения. Този срок 
се удължава с 2 месеца по искане на 
Европейския парламент или Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
17, 23, 24 или 25, влиза в сила само ако 
Европейският парламент и Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от 
3 месеца, след като са били уведомени 
за него, или ако преди изтичането на 
този срок Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражения. Този срок 
се удължава с 3 месеца по искане на 
Европейския парламент или Съвета.

Or. en

Изменение 662
Sharon Bowles
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Предложение за директива
Член 34а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34а
Допълнителни разпоредби относно 

проектите на регулаторни 
технически стандарти

1. Независимо от срока, предвиден за 
представяне на проектите на 
регулаторни технически стандарти 
на Комисията, се договаря 
поетапното им подаване по групи в 
срок от 12, 18 и 24 месеца.
2. Комисията не приема регулаторни 
технически стандарти, ако поради 
прекъсване, времето за 
парламентарен контрол е по-малко 
от 2 месеца, включително с 
удължаването.
3. Европейските надзорни органи 
могат да консултират Парламента 
по време на етапите за изготвяне на 
проектите за регулаторни 
технически стандарти, по-конкретно 
при наличие на опасения относно 
обхвата на законодателния текст на 
ниво 1.
4. Когато компетентната комисия на 
Парламента отхвърли с гласуване 
регулаторни технически стандарти и 
до следващата пленарна сесия има по-
малко от две седмици, Парламентът 
има право на допълнително 
удължаване на срока, но само до 
датата на следващата пленарна 
сесия.
5. В случай на отхвърляне на 
регулаторни технически стандарти и 
ако установените спорни въпроси са с 
ограничен обхват, Комисията може 
да приеме ускорен график за предаване 
на преразгледаните проекти.
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6. Комисията гарантира, че на всички 
питания на групата за контрол от 
страна на Парламента, повдигнати 
формално чрез председателя на 
компетентната комисия, се отговаря 
незабавно преди приемането на 
проекта на регламент.

Or. en

Изменение 663
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Пет години след влизането в сила на 
настоящата директива Комисията 
извършва преглед на действието й. Този 
преглед включва общо проучване на 
практическото прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива, 
като се отчитат промените на пазарите 
на инвестиционни продукти на дребно, 
както и опитът, натрупан при 
практическото прилагане на настоящата 
директива, Регламента за документите с 
основна информация за 
инвестиционните продукти и 
[Директивата за пазарите на финансови 
инструменти ІІ]. При прегледа се 
анализира възможността за прилагане 
на разпоредите на настоящата директива 
и за продуктите, попадащи в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО. Той включва и 
специален анализ на въздействието на 
член 17, параграф 2, като се отчита 
състоянието на конкуренцията на пазара 
на посреднически услуги за 
застраховките извън тези по 
приложение І от Директива 2002/83/ЕО,
и въздействието на задълженията по 
член 17, параграф 2 върху 
застрахователните посредници, които са

1. Три години след влизането в сила на 
разпоредбите за задължително 
обявяване на информация съгласно 
членове 15–20, както и членове 24 и 25 
от настоящата директива, Комисията 
извършва преглед на действието й. Този 
преглед включва общо проучване на 
практическото прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива, 
като се отчитат промените на пазарите 
на инвестиционни продукти на дребно, 
както и опитът, натрупан при 
практическото прилагане на настоящата 
директива, Регламента за документите с 
основна информация за 
инвестиционните продукти и 
[Директивата за пазарите на финансови 
инструменти ІІ]. При прегледа се 
анализира възможността за прилагане 
на разпоредите на настоящата директива 
и за продуктите, попадащи в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО. Той включва и 
специален анализ на въздействието на 
член 17, параграф 2, като се отчита 
състоянието на конкуренцията на пазара 
на посреднически услуги за 
застраховките извън тези по 
приложение І от Директива 2002/83/ЕО 
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малки или средни предприятия. и въздействието на задълженията по 
член 17, параграф 2 върху 
застрахователните посредници, които са 
малки или средни предприятия.

Or. en

Обосновка

За ЕОЗППО би било невъзможно да анализира въздействието от въвеждането на 
разпоредбите за задължително обявяване на информация 5 години след влизането в 
сила на директивата. Причината за това би могло да бъде, че най-малкото в 
предложението на Комисията се предвижда задължителното обявяване на 
информация да започне да действа 5 години след влизането в сила на директивата. 
Поради това годината, в която разпоредбите за задължителното обявяване на 
информация реално започнат да действат, следва да бъде отправен момент за 
извършване на оценка на въздействието. Настоящото изменение се основава на
предложение от ЕОЗППО.

Изменение 664
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Пет години след влизането в сила на 
настоящата директива Комисията 
извършва преглед на действието й. Този 
преглед включва общо проучване на 
практическото прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива, 
като се отчитат промените на пазарите 
на инвестиционни продукти на дребно, 
както и опитът, натрупан при 
практическото прилагане на настоящата 
директива, Регламента за документите с 
основна информация за 
инвестиционните продукти и 
[Директивата за пазарите на финансови 
инструменти ІІ]. При прегледа се 
анализира възможността за прилагане 
на разпоредите на настоящата директива 
и за продуктите, попадащи в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО. Той включва и 

1. Пет години след влизането в сила на 
настоящата директива Комисията след 
консултация със Съвместния 
комитет на европейските надзорни 
органи извършва преглед на действието 
й и представя първи доклад на 
Европейския парламент и Съвета. 
Този преглед включва общо проучване 
на практическото прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива, 
като се отчитат промените на пазарите 
на инвестиционни продукти на дребно, 
както и опитът, натрупан при 
практическото прилагане на настоящата 
директива, Регламента за документите с 
основна информация за 
инвестиционните продукти и 
[Директивата за пазарите на финансови 
инструменти ІІ]. При прегледа се 
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специален анализ на въздействието на 
член 17, параграф 2, като се отчита 
състоянието на конкуренцията на пазара 
на посреднически услуги за 
застраховките извън тези по 
приложение І от Директива 2002/83/ЕО,
и въздействието на задълженията по 
член 17, параграф 2 върху 
застрахователните посредници, които са 
малки или средни предприятия.

анализира възможността за прилагане 
на разпоредите на настоящата директива 
и за продуктите, попадащи в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО. Той включва и 
специален анализ на въздействието на 
член 17, параграф 2, като се отчита 
състоянието на конкуренцията на пазара 
на посреднически услуги за 
застраховките извън тези по 
приложение І от Директива 2002/83/ЕО 
и въздействието на задълженията по 
член 17, параграф 2 върху 
застрахователните посредници, които са 
малки или средни предприятия.

Or. en

Изменение 665
Werner Langen

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Пет години след влизането в сила 
на настоящата директива Комисията 
извършва преглед на действието й.
Този преглед включва общо проучване 
на практическото прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива, 
като се отчитат промените на пазарите 
на инвестиционни продукти на дребно, 
както и опитът, натрупан при 
практическото прилагане на настоящата 
директива, Регламента за документите с 
основна информация за 
инвестиционните продукти и 
[Директивата за пазарите на финансови 
инструменти ІІ]. При прегледа се 
анализира възможността за прилагане 
на разпоредите на настоящата директива 
и за продуктите, попадащи в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО. Той включва и 
специален анализ на въздействието на 
член 17, параграф 2, като се отчита 

1. Комисията проучва практическото 
прилагане на разпоредбите на 
настоящата директива, като се отчитат 
промените на пазарите на 
инвестиционни продукти на дребно, 
както и опитът, натрупан при 
практическото прилагане на настоящата 
директива, Регламента за документите с 
основна информация за 
инвестиционните продукти и 
[Директивата за пазарите на финансови 
инструменти ІІ]. При проучването
възможността за прилагане на 
разпоредите на настоящата директива и 
за продуктите, попадащи в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО, е възможна. То
включва и специален анализ на 
въздействието на член 17, параграф 2, 
като се отчита състоянието на 
конкуренцията на пазара на 
посреднически услуги за застраховките 
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състоянието на конкуренцията на пазара 
на посреднически услуги за 
застраховките извън тези по 
приложение І от Директива 2002/83/ЕО,
и въздействието на задълженията по 
член 17, параграф 2 върху 
застрахователните посредници, които са 
малки или средни предприятия.

извън тези по приложение І от 
Директива 2002/83/ЕО и въздействието 
на задълженията по член 17, параграф 2 
върху застрахователните посредници, 
които са малки или средни предприятия.

Or. de

Обосновка

Безсмислено е да се прави основен преглед след пет години, тъй като за застраховки, 
различни от животозастраховане, преходният период е пет години и следователно 
едва тогава разпоредбите ще се прилагат напълно.

Изменение 666
Sven Giegold

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Една година след влизането в сила 
на настоящата директива ЕОЗППО 
извършва оценка на различните 
застрахователни пазари в държавите 
членки на ЕС. При този анализ се 
оценяват и сравняват:
(1) съотношението между 
застрахователното покритие на 
потребителите и изплатените 
обезщетения, за да се разкрие до каква 
степен продуктите на 
застрахователните предприятия 
защитават потребителите срещу 
сериозни рискове; 
(2) посредническите разходи, които 
трябва да поемат потребителите на 
различните застрахователни пазари в 
държавите членки. ЕОЗППО 
оповестява в доклад методологията 
на тази оценка и констатациите от 
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нея.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели по-добра осведоменост за структурите и показателите 
на различните национални застрахователни пазари в ЕС, за да се откроят примери за 
най-добри практики и да се насърчи извличането на поуки за по-ефективни бъдещи 
политики.

Изменение 667
Werner Langen

Предложение за директива
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След консултация със Съвместния 
комитет на европейските надзорни 
органи Комисията представя първи 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета.

2. След консултация със Съвместния 
комитет на европейските надзорни 
органи Комисията представя 
резултатите от анализа на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. de

Изменение 668
Werner Langen

Предложение за директива
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до ХХ.ХХ.20ХХ г. [четири 
години след влизането в сила на 
настоящата директива] и най-малко 
на всеки две години след това 
ЕОЗППО изготвя втори доклад за 
прилагането на настоящата 
директива. ЕОЗППО се консултира с 
ЕОЦКП преди публикуването на този 
доклад.

заличава се
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Or. de

Изменение 669
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до ХХ.ХХ.20ХХ г. [четири 
години след влизането в сила на 
настоящата директива] и най-малко на 
всеки две години след това ЕОЗППО 
изготвя втори доклад за прилагането на 
настоящата директива. ЕОЗППО се 
консултира с ЕОЦКП преди 
публикуването на този доклад.

3. В срок до ХХ.ХХ.20ХХ г. [две години 
след влизането в сила на настоящата 
директива] и веднъж годишно след това 
ЕОЗППО изготвя втори доклад за 
прилагането на настоящата директива. 
ЕОЗППО се консултира с ЕОЦКП преди 
публикуването на този доклад.

Or. en

Изменение 670
Werner Langen

Предложение за директива
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. ЕОЗППО извършва оценка на 
структурата на пазарите на услуги 
по застрахователно посредничество в 
срок до ХХ.ХХ.20ХХ г. [две години след 
влизането в сила на настоящата 
директива] и изготвя трети доклад за 
тази оценка.

заличава се

Or. de

Изменение 671
Olle Schmidt
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Предложение за директива
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок до ХХ.ХХ.20ХХ г. 
[четири години след влизането в сила 
на настоящата директива] ЕОЗППО 
проучва дали компетентните органи по 
член 10, параграф 1 разполагат с 
достатъчно правомощия и с подходящи 
ресурси за изпълнението на функциите 
си и изготвя доклад за това проучване 
съгласно параграф 3.

5. В срок до ХХ.ХХ.20ХХ г. [две години 
след влизането в сила на настоящата 
директива] ЕОЗППО проучва дали 
компетентните органи по член 10, 
параграф 1 разполагат с достатъчно 
правомощия и с подходящи ресурси за 
изпълнението на функциите си и 
изготвя доклад за това проучване 
съгласно параграф 3.

Or. en

Изменение 672
Werner Langen

Предложение за директива
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок до ХХ.ХХ.20ХХ г. [четири 
години след влизането в сила на 
настоящата директива] ЕОЗППО
проучва дали компетентните органи по 
член 10, параграф 1 разполагат с 
достатъчно правомощия и с подходящи 
ресурси за изпълнението на функциите 
си и изготвя доклад за това проучване 
съгласно параграф 3.

5. Комисията проучва дали 
компетентните органи по член 10, 
параграф 1 разполагат с достатъчно 
правомощия и с подходящи ресурси за 
изпълнението на функциите си.

Or. de

Изменение 673
Werner Langen

Предложение за директива
Член 35 – параграф 6



PE504.393v01-00 178/179 AM\926838BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

В доклада по параграф 3 се 
разглеждат най-малко следните 
въпроси:

заличава се

а) промените в структурата на 
пазара на услуги по застрахователно 
посредничество;
б) промените в схемите на 
презграничната дейност;
в) междинна оценка на повишаването 
на качеството на съветите и 
методите за продажба и 
въздействието на настоящата 
директива върху застрахователните 
посредници, които са малки или 
средни предприятия.

Or. de

Изменение 674
Werner Langen

Предложение за директива
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В този доклад се включва и оценка 
на въздействието на настоящата 
директива от страна на ЕОЗППО.

заличава се

Or. de

Изменение 675
Olle Schmidt

Предложение за директива
Приложение ІІ – параграф 8а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В насоките от ниво 2 обаче трябва да 
се вземе под внимание спецификата 
на неживотозастрахователните 
продукти. В съответствие с 
аналогичния принцип по член 3 от 
ДПФИ ІІ следва да се разгледа 
аналогичен режим за застраховките 
при прилагането на директивата на 
национално равнище и в насоките на 
съвместния комитет. Лицата, 
извършващи застрахователно 
посредничество във връзка с 
инвестиционни застрахователни 
продукти, следва да спазват 
изискванията за извършването на 
дейността, които се прилагат за 
всички застрахователни договори, 
както и по-строгите изисквания, 
които се прилагат за 
инвестиционните застрахователни 
продукти. Всеки, който посредничи 
по застрахователни инвестиционни 
продукти, трябва да бъде 
регистриран като застрахователен 
посредник. 

Or. en


