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Pozměňovací návrh 365
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Aby se předešlo střetům zájmů, stanoví 
členské státy pravidla, která zajistí, aby 
zprostředkovatelé pojištění a zaměstnanci 
pojišťoven informovali zákazníka o tom, 
zda jsou:

i) zprostředkovatelé zastupující zákazníka 
a v případě, že je poskytováno poradenství 
o pojištění, zda je poskytováno nezávisle a 
na základě nestranné analýzy dostatečně 
velkého počtu pojistných smluv 
nabízených na trhu;
ii) zprostředkovatelé jednající za jednu 
nebo více pojišťoven nebo jejich jménem 
a v případě, že je poskytováno poradenství 
o pojištění, zda je poskytováno na základě 
analýzy produktů nabízených jednou nebo 
více pojišťovnami; nebo
iii) zaměstnanci pojišťovny a v případě, že 
je poskytováno poradenství o pojištění, 
zda je poskytováno pouze na základě 
analýzy produktů nabízených danou 
pojišťovnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. -1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Aby se předešlo střetům zájmů, stanoví 
členské státy pravidla, která zajistí, aby 
zprostředkovatelé pojištění a zaměstnanci 
pojišťoven informovali zákazníka o tom, 
zda jsou:
i) zprostředkovatelé zastupující zákazníka 
a v případě, že je poskytováno poradenství 
o pojištění, zda je poskytováno nezávisle a 
na základě nestranné analýzy dostatečně 
velkého počtu pojistných smluv 
nabízených na trhu;
ii) zprostředkovatelé jednající za jednu 
nebo více pojišťoven nebo jejich jménem 
a v případě, že je poskytováno poradenství 
o pojištění, zda je poskytováno na základě 
analýzy produktů nabízených jednou nebo 
více pojišťovnami; nebo
iii) zaměstnanci pojišťovny a v případě, že 
je poskytováno poradenství o pojištění, 
zda je poskytováno pouze na základě 
analýzy produktů nabízených danou 
pojišťovnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. - 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aby se předešlo střetům zájmů, stanoví 
členské státy pravidla, která zajistí, aby 
zprostředkovatelé pojištění a zaměstnanci 
pojišťoven informovali zákazníka o tom, 
zda jsou:
i) zprostředkovatelé zastupující zákazníka 
a v případě, že je poskytováno poradenství 
o pojištění, zda je poskytováno na základě 
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nestranné analýzy dostatečně velkého 
počtu pojistných smluv nabízených na 
trhu;
ii) zprostředkovatelé jednající za jednu 
nebo více pojišťoven nebo jejich jménem 
a v případě, že je poskytováno poradenství 
o pojištění, zda je poskytováno na základě 
analýzy produktů nabízených jednou nebo 
více pojišťovnami; nebo
iii) zaměstnanci pojišťovny a v případě, že 
je poskytováno poradenství o pojištění, 
zda je poskytováno pouze na základě 
analýzy produktů nabízených danou 
pojišťovnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením jakékoli pojistné 
smlouvy poskytne zprostředkovatel 
pojištění , jakož i smluvně vázaný 
zprostředkovatel pojištění zákazníkovi 
alespoň tyto informace:

1. Před uzavřením jakékoli pojistné 
smlouvy nebo jakéhokoli pojistného 
balíčku poskytne zprostředkovatel 
pojištění zákazníkovi alespoň tyto 
informace:

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je soulad se směrnicí MiFID II.

Pozměňovací návrh 369
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením jakékoli pojistné 
smlouvy poskytne zprostředkovatel 
pojištění , jakož i smluvně vázaný 
zprostředkovatel pojištění zákazníkovi 
alespoň tyto informace:

1. Před uzavřením jakékoli pojistné 
smlouvy poskytne zprostředkovatel 
pojištění zákazníkovi alespoň tyto 
informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením jakékoli pojistné 
smlouvy poskytne zprostředkovatel 
pojištění , jakož i smluvně vázaný 
zprostředkovatel pojištění zákazníkovi 
alespoň tyto informace:

1. Před uzavřením jakékoli pojistné 
smlouvy poskytne zprostředkovatel 
pojištění zákazníkovi alespoň tyto 
informace:

Or. en

Odůvodnění

Vypustili jsme postup ohlášení. Není nutné upřesňovat druh zprostředkovatele – termín 
„zprostředkovatel pojištění“ se vztahuje na všechny.

Pozměňovací návrh 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda drží přímo nebo nepřímo více než 
10 % hlasovacích práv nebo základního
kapitálu pojišťovny, v níž má účast;

a) zda drží přímo nebo účast, která mu 
dává podíl na hlasovacích právech nebo
na základním kapitálu této pojišťovny;
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Or. de

Pozměňovací návrh 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda daná pojišťovna nebo její mateřský 
podnik drží přímo nebo nepřímo účast 
představující více než 10 % hlasovacích 
práv nebo základního kapitálu daného 
zprostředkovatele pojištění;

b) zda daná pojišťovna nebo její mateřský 
podnik drží přímo nebo nepřímo účast, 
která jí dává podíl na hlasovacích právech 
nebo na základním kapitálu daného 
zprostředkovatele pojištění;

Or. de

Pozměňovací návrh 373
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) radí na základě nestranné analýzy nebo i) radí na základě posouzení 
zákazníkových potřeb, jeho finanční 
situace a jeho zájmu nebo

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je soulad se směrnicí MiFID II.

Pozměňovací návrh 374
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) radí na základě nestranné analýzy nebo i) radí nezávisle na základě analýzy 
dostatečně velkého počtu pojistných 
produktů nabízených na trhu; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) radí na základě nestranné analýzy nebo i) radí nezávisle nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) radí na základě nestranné analýzy nebo i) radí nezávisle na základě nestranné 
analýzy nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) radí na základě nestranné analýzy nebo i) radí nezávisle na základě nestranné 
analýzy nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jeho smluvním závazkem je vykonávat 
činnost ve zprostředkování pojištění 
výhradně pro jednu nebo více pojišťoven. 
V tomto případě sděluje názvy těchto
pojišťoven nebo

ii) radí na základě analýzy omezeného 
počtu pojistných produktů. V tomto 
případě sděluje názvy pojišťoven, pro něž 
může vykonávat a vykonává činnost; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) jeho smluvním závazkem není 
vykonávat činnost ve zprostředkování 
pojištění výhradně pro jednu nebo více 
pojišťoven a neradí na základě nestranné 
analýzy. V tomto případě sděluje názvy 
pojišťoven, pro něž může vykonávat a 
vykonává činnost ; 

iii) neposkytuje poradenství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) jeho smluvním závazkem není 
vykonávat činnost ve zprostředkování 
pojištění výhradně pro jednu nebo více 
pojišťoven a neradí na základě nestranné 
analýzy. V tomto případě sděluje názvy 
pojišťoven, pro něž může vykonávat a 
vykonává činnost ;

iii) jeho smluvním závazkem není 
vykonávat činnost ve zprostředkování 
pojištění výhradně pro jednu nebo více 
pojišťoven a neposkytuje nezávislé 
poradenství. V tomto případě sděluje 
názvy pojišťoven, pro něž může vykonávat 
a vykonává činnost ;

Or. de

Pozměňovací návrh 381
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) jeho smluvním závazkem není 
vykonávat činnost ve zprostředkování 
pojištění výhradně pro jednu nebo více 
pojišťoven a neradí na základě nestranné 
analýzy. V tomto případě sděluje názvy 
pojišťoven, pro něž může vykonávat a 
vykonává činnost ;

iii) jeho smluvním závazkem není 
vykonávat činnost ve zprostředkování 
pojištění výhradně pro jednu nebo více 
pojišťoven a neradí na základě posouzení 
zákazníkových potřeb. V tomto případě 
sděluje názvy pojišťoven, pro něž může 
vykonávat a vykonává činnost ;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povahu odměny obdržené za pojistnou 
smlouvu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povahu odměny obdržené za pojistnou 
smlouvu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud si zprostředkovatel účtuje poplatky, měl by o nich vždy informovat zákazníka, kterému 
by neměly být odepřeny informace o provizích, jež jsou součástí jeho rozhodování.

Pozměňovací návrh 384
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povahu odměny obdržené za pojistnou 
smlouvu;

d) povahu odměny, kterou obdrží za 
nabízenou nebo zvažovanou pojistnou 
smlouvu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povahu odměny obdržené za pojistnou 
smlouvu;

d) povahu a výši odměny obdržené přímo 
či nepřímo za pojistnou smlouvu;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povahu odměny obdržené za pojistnou 
smlouvu;

d) povahu a výši odměny obdržené za 
pojistnou smlouvu;

Or. de

Pozměňovací návrh 387
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povahu odměny obdržené za pojistnou 
smlouvu;

d) přesnou povahu odměny obdržené za 
pojistnou smlouvu;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zda ve vztahu k pojistné smlouvě 
pracuje

e) zda ve vztahu k pojistné smlouvě a k 
jakýmkoli navrhovaným přidruženým 
službám nebo produktům pracuje

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. e – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) na základě kombinace možností 
uvedených v bodech i) a ii);

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nezávislé poradenství zásadně závisí na odměně zprostředkovatele poplatkem, který hradí 
zákazník, neboť odměna zprostředkovatele nezávisí na provizi poskytované pojišťovnou. 
Zprostředkovatelé mohou být stále smluvně vázáni na konkrétního poskytovatele pojištění, ale 
měl by být vyloučen účelový výběr, aby se zabránilo dvojím nákladům pro spotřebitele 
a podpořila se konkurence mezi zprostředkovateli. Tento pozměňovací návrh se zakládá na 
návrhu organizací spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 390
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) pokud zprostředkovatel dostává v 
souvislosti s činností 
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zprostředkování pojištění věcnou odměnu, 
charakter a přímou a nepřímou 
ekonomickou hodnotu této odměny.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zda je v souvislosti s pojistnou 
smlouvou zdrojem odměny:
i) pojistník;
ii) pojišťovna;
iii) jiný zprostředkovatel pojištění;
iv) kombinace možností uvedených v 
bodech i), ii) a iii).

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zda je v souvislosti s pojistnou 
smlouvou zdrojem odměny:
i) pojistník;
ii) pojišťovna;
iii) jiný zprostředkovatel pojištění;
iv) kombinace možností uvedených v 
bodech i), ii) a iii).
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Or. en

Pozměňovací návrh 393
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek 
nebo jakoukoli provizi, uvede celou částku 
odměny za nabízené nebo zvažované 
pojistné produkty nebo, pokud není možné 
částku přesně vyčíslit, základ pro výpočet 
všech poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek 
nebo jakoukoli provizi, uvede celou částku 
odměny za nabízené nebo zvažované 
pojistné produkty nebo, pokud není možné 
částku přesně vyčíslit, základ pro výpočet 
všech poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Alfredo Pallone
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek 
nebo jakoukoli provizi, uvede celou částku 
odměny za nabízené nebo zvažované 
pojistné produkty nebo, pokud není možné 
částku přesně vyčíslit, základ pro výpočet 
všech poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;

f) zda je v souvislosti s pojistnou smlouvou 
zdrojem odměny:

i) pojistník;
ii) pojišťovna;
iii) jiný zprostředkovatel pojištění;
iv) kombinace možností uvedených v 
bodech i), ii) a iii).

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek 
nebo jakoukoli provizi, uvede celou částku 
odměny za nabízené nebo zvažované 
pojistné produkty nebo, pokud není možné 
částku přesně vyčíslit, základ pro výpočet 
všech poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;

f) zda je v souvislosti s pojistnou smlouvou 
zdrojem odměny:

i) pojistník;
ii) pojišťovna;
iii) jiný zprostředkovatel pojištění;
iv) kombinace možností uvedených v 
bodech i), ii) a iii).

Or. en
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Odůvodnění

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' 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.

Pozměňovací návrh 397
Louis Michel

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek 
nebo jakoukoli provizi, uvede celou částku 
odměny za nabízené nebo zvažované 
pojistné produkty nebo, pokud není možné 
částku přesně vyčíslit, základ pro výpočet 
všech poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek 
nebo jakoukoli provizi, pod podmínkou, že 
daný poplatek nebo provize zajišťují 
rovné podmínky mezi všemi distribučními 
kanály a jsou nezbytné a přiměřené, může 
členský stát zprostředkovateli nebo 
pojišťovně na žádost zákazníka předložit 
další požadavky na zveřejňování 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek 
nebo jakoukoli provizi, uvede celou částku
odměny za nabízené nebo zvažované 
pojistné produkty nebo, pokud není možné 
částku přesně vyčíslit, základ pro výpočet 
všech poplatků nebo provizí nebo jejich 

f) jestliže zprostředkovatel obdrží 
jakoukoli provizi ve spojení s činností 
zprostředkování pojištění pro pojistné 
smlouvy uvedené v příloze I směrnice 
2002/83/ES, uvede celou peněžní částku
provize za nabízené nebo zvažované 
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kombinací; pojistné produkty nebo, pokud není možné 
částku přesně vyčíslit, základ pro výpočet 
všech poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;    

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek 
nebo jakoukoli provizi, uvede celou částku 
odměny za nabízené nebo zvažované 
pojistné produkty nebo, pokud není možné
částku přesně vyčíslit, základ pro výpočet 
všech poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek 
nebo jakoukoli provizi, uvede přehled 
celkových nákladů, čistou hodnotu 
pojistného a celou částku odměny za 
nabízené nebo zvažované pojistné 
produkty nebo, pokud není možné částky
přesně vyčíslit, základ pro výpočet všech 
poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací a vzor faktury;

Or. de

Pozměňovací návrh 400
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek
nebo jakoukoli provizi, uvede celou částku 
odměny za nabízené nebo zvažované 
pojistné produkty nebo, pokud není možné 
částku přesně vyčíslit, základ pro výpočet 
všech poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;

f) jestliže zprostředkovatel obdrží
hospodářskou výhodu jakéhokoli druhu, 
včetně poplatku nebo provize, uvede celou
částku odměny za nabízené nebo 
zvažované pojistné produkty nebo, pokud 
není možné částku přesně vyčíslit, základ 
pro výpočet všech poplatků nebo provizí 
nebo jejich kombinací;
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Or. en

Pozměňovací návrh 401
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek
nebo jakoukoli provizi, uvede celou částku
odměny za nabízené nebo zvažované 
pojistné produkty nebo, pokud není možné 
částku přesně vyčíslit, základ pro výpočet 
všech poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;

f) jestliže zprostředkovatel obdrží jakýkoli
poplatek, uvede celou částku poplatku za 
nabízené nebo zvažované pojistné 
produkty nebo, pokud není možné částku 
přesně vyčíslit, základ pro výpočet všech 
poplatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zda je v souvislosti s pojistnou 
smlouvou zdrojem odměny:
i) pojistník;
ii) pojišťovna;
iii) jiný zprostředkovatel pojištění;
iv) kombinace možností uvedených v 
bodech i), ii) a iii).

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) pokud zprostředkovatel dostává 
v souvislosti s činností 
zprostředkování pojištění věcnou odměnu, 
charakter a hospodářskou hodnotu této 
odměny.

Or. en

Odůvodnění

Poradenství ohledně pojištění má být založeno pouze na zájmu zákazníka, nikoli na dohodách 
o odměně či vyhlídkách v tomto směru.

Pozměňovací návrh 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) pokud zprostředkovatel obdrží ve 
spojení s činností 
zprostředkování pojištění jiný druh věcné 
odměny, charakter a hospodářskou 
hodnotu této odměny;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) peněžní částku jakéhokoli poplatku, 
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který zprostředkovatel pojištění naúčtuje 
zákazníkovi.  

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 
prováděného mezi zprostředkovatelem a 
pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 
limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 
prováděného mezi zprostředkovatelem a 
pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 
limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 408
Louis Michel

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 
prováděného mezi zprostředkovatelem a 
pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 
limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 
prováděného mezi zprostředkovatelem a 
pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 
limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 
prováděného mezi zprostředkovatelem a 
pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 
limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 
prováděného mezi zprostředkovatelem a 
pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 
limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 
prováděného mezi zprostředkovatelem a 
pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 

g) pokud bude zprostředkovatel odměněn 
formou provize, bude:
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limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

(a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;
(b) informuje zákazníka o jeho právu 
požadovat informace uvedené v písmeni 
a).

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 
prováděného mezi zprostředkovatelem a 
pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 
limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

g) provize vázané na dosažení 
dohodnutých cílových hodnot nebo limitů 
týkajících se obchodování prováděného 
mezi zprostředkovatelem a pojistitelem
jsou zakázány. Pokud má být 
zprostředkovatel odměněn provizí, jasně 
zákazníka informuje o částce i o základu 
pro výpočet této provize.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení předem dohodnutých cílových 
hodnot nebo limitů týkajících se objemu 
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prováděného mezi zprostředkovatelem a 
pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 
limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

obchodní činnosti prováděné mezi 
zprostředkovatelem a daným pojistitelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) náklady na prodej související s 
pojistným produktem.

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. f) po pět let 
od data, ke kterému tato směrnice vstoupí 
v platnost, zprostředkovatel pojistných 
smluv jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel 
odměněn formou poplatku nebo provize,

vypouští se

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;
b) informuje zákazníka o jeho právu 
požadovat informace uvedené v písmeni 
a).
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Or. en

Pozměňovací návrh 417
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. f) po pět let 
od data, ke kterému tato směrnice vstoupí 
v platnost, zprostředkovatel pojistných 
smluv jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel 
odměněn formou poplatku nebo provize,

vypouští se

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;
b) informuje zákazníka o jeho právu 
požadovat informace uvedené v písmeni 
a).

Or. de

Pozměňovací návrh 418
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. f) po pět let 
od data, ke kterému tato směrnice vstoupí 
v platnost, zprostředkovatel pojistných 
smluv jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel 

vypouští se
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odměněn formou poplatku nebo provize,
a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;
b) informuje zákazníka o jeho právu 
požadovat informace uvedené v písmeni 
a).

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Louis Michel

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. f) po pět let 
od data, ke kterému tato směrnice vstoupí 
v platnost, zprostředkovatel pojistných 
smluv jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel 
odměněn formou poplatku nebo provize,

vypouští se

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;
b) informuje zákazníka o jeho právu 
požadovat informace uvedené v písmeni 
a).

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. f) po pět let 
od data, ke kterému tato směrnice vstoupí 
v platnost, zprostředkovatel pojistných 
smluv jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel 
odměněn formou poplatku nebo provize,

vypouští se

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;
b) informuje zákazníka o jeho právu 
požadovat informace uvedené v písmeni 
a).

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. f) po pět let 
od data, ke kterému tato směrnice vstoupí 
v platnost, zprostředkovatel pojistných 
smluv jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel 
odměněn formou poplatku nebo provize,

vypouští se

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;
b) informuje zákazníka o jeho právu 
požadovat informace uvedené v písmeni 
a).
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Or. en

Pozměňovací návrh 422
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. f) po pět let 
od data, ke kterému tato směrnice vstoupí v 
platnost, zprostředkovatel pojistných 
smluv jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel
odměněn formou poplatku nebo provize,

2. Tři roky od data, ke kterému tato 
směrnice vstoupí v platnost, ve vztahu ke 
zprostředkování pojištění pro pojistné 
smlouvy jiné než smlouvy spadající do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES zprostředkovatel pojištění: 

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. f) po pět let 
od data, ke kterému tato směrnice vstoupí 
v platnost, zprostředkovatel pojistných 
smluv jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel 
odměněn formou poplatku nebo provize,

2. Zprostředkovatel pojistných smluv 
jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel 
odměněn formou poplatku nebo provize,

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je podporovat transparentnost odměn zprostředkovatelů 
pojištění.  
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Pozměňovací návrh 424
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;

a) sdělí zákazníkovi částku, tímto se 
rozumí všechny skutečné náklady 
skládající se z peněžního vyjádření 
nákladů na uzavření smlouvy a nákladů 
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na zprostředkování. Pokud není možné 
sdělit náklady na zprostředkování v 
peněžním vyjádření, jsou tyto náklady 
vykázány jako procentní podíl z ročního 
příspěvku zákazníka. Zákazník je o 
peněžním vyjádření daných nákladů v 
daném roce informován v každoročním 
sdělení. Orgán EIOPA vypracuje návrh 
prováděcích technických norem pro tento 
referenční údaj, jež se budou týkat provizí 
za různé kategorie pojistných produktů;

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 427
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;

a) sdělí zákazníkovi částku jakékoli 
provize nebo, pokud částku nelze přesně 
vyčíslit, základ pro výpočet jakékoli
provize, vyžádá-li si to zákazník;

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informuje zákazníka o jeho právu 
požadovat informace uvedené v písmeni 
a).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informuje zákazníka o jeho právu 
požadovat informace uvedené v písmeni 
a).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka informuje o povaze 
a o základu pro výpočet jakékoli 
proměnné odměny, kterou obdrží některý 
z jejich zaměstnanců za distribuci a 
správu dotčeného pojistného produktu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka informuje o povaze 
a o základu pro výpočet jakékoli 
proměnné odměny, kterou obdrží některý 
z jejich zaměstnanců za distribuci a 
správu dotčeného pojistného produktu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka informuje o povaze 
a o základu pro výpočet jakékoli 
proměnné odměny, kterou obdrží některý 

vypouští se
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z jejich zaměstnanců za distribuci a 
správu dotčeného pojistného produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Louis Michel

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka informuje o povaze 
a o základu pro výpočet jakékoli 
proměnné odměny, kterou obdrží některý 
z jejich zaměstnanců za distribuci a 
správu dotčeného pojistného produktu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka informuje o povaze 
a o základu pro výpočet jakékoli 
proměnné odměny, kterou obdrží některý 
z jejich zaměstnanců za distribuci a 
správu dotčeného pojistného produktu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka informuje o povaze 
a o základu pro výpočet jakékoli 
proměnné odměny, kterou obdrží některý 
z jejich zaměstnanců za distribuci a 
správu dotčeného pojistného produktu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka informuje o povaze 
a o základu pro výpočet jakékoli 
proměnné odměny, kterou obdrží některý 
z jejich zaměstnanců za distribuci a 
správu dotčeného pojistného produktu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka informuje o povaze 
a o základu pro výpočet jakékoli proměnné 
odměny, kterou obdrží některý z jejich 
zaměstnanců za distribuci a správu 

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka transparentním 
způsobem informuje o povaze a částce a o 
základu pro výpočet jakékoli proměnné 
odměny, kterou obdrží některý z jejich 
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dotčeného pojistného produktu. zaměstnanců za distribuci a správu 
dotčeného pojistného produktu.

Or. de

Pozměňovací návrh 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka informuje o povaze 
a o základu pro výpočet jakékoli proměnné 
odměny, kterou obdrží některý z jejich 
zaměstnanců za distribuci a správu 
dotčeného pojistného produktu.

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka informuje o povaze 
a o základu pro výpočet jakékoli proměnné 
odměny, kterou obdrží některý z jejich 
zaměstnanců za distribuci a správu 
dotčeného pojistného produktu a jakékoli 
navrhované doplňkové služby nebo 
produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud zákazník učiní jakoukoli platbu 
v rámci pojistné smlouvy po jejím 
uzavření, pojišťovna nebo 
zprostředkovatel pojištění mu též sdělí 
informace v souladu s tímto článkem u 
každé takové platby.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 441
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud zákazník učiní jakoukoli platbu 
v rámci pojistné smlouvy po jejím 
uzavření, pojišťovna nebo 
zprostředkovatel pojištění mu též sdělí 
informace v souladu s tímto článkem u 
každé takové platby.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud zákazník učiní jakoukoli platbu 
v rámci pojistné smlouvy po jejím 
uzavření, pojišťovna nebo 
zprostředkovatel pojištění mu též sdělí 
informace v souladu s tímto článkem u 
každé takové platby.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud zákazník učiní jakoukoli platbu 
v rámci pojistné smlouvy po jejím 

vypouští se
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uzavření, pojišťovna nebo 
zprostředkovatel pojištění mu též sdělí 
informace v souladu s tímto článkem u 
každé takové platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud zákazník učiní jakoukoli platbu v 
rámci pojistné smlouvy po jejím uzavření, 
pojišťovna nebo zprostředkovatel pojištění 
mu též sdělí informace v souladu s tímto 
článkem u každé takové platby.

4. Pokud zákazník učiní v rámci pojistné 
smlouvy po jejím uzavření jakoukoli 
platbu za jiným účelem, než je dodržení 
záruky, pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění mu též sdělí informace v souladu 
s tímto článkem u každé takové platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud zákazník učiní jakoukoli platbu v 
rámci pojistné smlouvy po jejím uzavření, 
pojišťovna nebo zprostředkovatel pojištění 
mu též sdělí informace v souladu s tímto 
článkem u každé takové platby.

4. Pokud zákazník učiní jakoukoli platbu v 
rámci pojistné smlouvy po jejím uzavření, 
pojišťovna nebo zprostředkovatel pojištění 
jej též informují o čistém pojistném a o 
výši odměny a sdělí mu informace v 
souladu s tímto článkem u každé takové 
platby.

Or. de
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Pozměňovací návrh 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby způsob, 
jakým zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna odměňují své zaměstnance a 
jmenují své zástupce nebo jiné 
zprostředkovatele pojištění, nebránil 
dodržování jejich povinnosti jednat v 
nejlepším zájmu svých klientů uvedené v 
článku 15, a požadují, aby uskutečnili 
všechny odpovídající kroky s cílem 
identifikovat a řídit střety zájmů mezi 
sebou nebo jakoukoli osobou, která je 
přímo nebo nepřímo spojená s nimi a 
jejich zákazníky, a aby za tímto účelem 
zavedli efektivní organizační a správní 
opatření.
Pokud tato opatření nejsou dostatečná k 
tomu, aby s přiměřenou spolehlivostí 
zajistila prevenci výskytu střetu zájmů, 
odmítne zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna provedení obchodu nezávisle 
na případném udělení souhlasu 
zákazníka. 

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v 
souladu s článkem 34 akty v přenesené 
pravomoci týkající se opatření, která 
zajistí, aby pojišťovny při zprostředkování 
pojištění nebo poskytování doplňkových 
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služeb svým klientům dodržovaly zásady 
uvedené v tomto článku, včetně podmínek, 
které musí informace splňovat, aby byly 
korektní, jasné a neklamavé, podrobností 
o obsahu a formátu informací 
poskytovaných klientům v souvislosti s 
investičními firmami a jejich službami, 
kritérií pro posouzení jednotlivých 
emitentů a poskytovatelů produktů, co se 
týče nezávislého poskytování poradenství 
ohledně pojištění, a kritérií pro posouzení 
toho, zda firmy dostávající pobídky 
dodržují svou povinnost jednat čestně, 
spravedlivě a profesionálně v souladu 
s nejlepším zájmem svého klienta.  Tyto 
akty v přenesené pravomoci přihlédnou k:
a) povaze služby nebo služeb, které jsou 
klientovi nebo potenciálnímu klientovi 
nabízeny nebo poskytovány, s 
přihlédnutím ke druhu, předmětu, objemu 
a četnosti transakcí;
b) povaze pojistných produktů a 
pojistných investičních produktů, které 
jsou nabízeny nebo zvažovány;
c) neprofesionální nebo profesionální 
povaze klienta nebo potenciálního klienta.

Or. en

Odůvodnění

Informační asymetrie mezi zákazníky a zprostředkovateli pojištění a vyplácením provize 
zprostředkovatelům pojištění ze strany pojišťoven v současnosti vážně zasahuje do kvality 
poradenství o pojistných produktech. To ztěžuje nákladově efektivní a na dostupné prostředky 
orientované dodávání produktů zákazníkům. Avšak vzhledem k současnému stavu 
odpovídající evropské politické diskuse a pro účinný a konzistentní regulační rámec je 
účinným přístupem vhodné sladění IMD II s MiFID.

Pozměňovací návrh 448
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy zajistí, aby nebyli 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
posuzováni tak, že plní své povinnosti 
podle článku 24 nebo tohoto článku, 
zejména pokud poskytují platby jakékoli 
osobě s výjimkou zákazníka nebo jim je 
zaplacen jakýkoli poplatek nebo provize 
nebo poskytují nebo jim jsou poskytovány 
jakékoli nepeněžité výhody v souvislosti s 
poskytováním pojistné investiční služby 
nebo doplňkové služby od kohokoli s 
výjimkou zákazníka, vyjma případů, kdy je 
zaplacení poplatku nebo provize nebo 
poskytnutí nepeněžité výhody uskutečněno 
za účelem zvýšení kvality příslušné služby 
zákazníkovi a nebrání dodržení povinnosti 
zprostředkovatele pojištění nebo 
pojišťovny jednat čestně, spravedlivě 
a profesionálně v souladu s nejlepším 
zájmem svých zákazníků a:
a) je převedeno na investora a doplněno o 
dokumentaci s podrobnými údaji o všech 
službách a poplatcích nebo provizích s 
nimi spojených;
b) umožňuje nebo je nezbytné pro 
poskytnutí pojistných investičních služeb, 
jako jsou poplatky za úschovu, za 
vypořádání a směnárenské poplatky, 
odvody vymáhané regulačními orgány 
nebo právní poplatky, které svou povahou 
nemohou vést ke konfliktu s povinnostmi 
zprostředkovatele pojištění nebo 
pojišťovny jednat čestně, spravedlivě a 
profesionálně v souladu s nejlepšími 
zájmy svých zákazníků; nebo
c) jejich existence, povaha a výše nebo, 
nelze-li výši zjistit, způsob výpočtu této 
výše musí být zákazníkovi jasně sděleny 
před poskytnutím příslušné služby 
uceleným způsobem.
Členské státy v každém případě stanoví, že 
požadavky uvedené v tomto odstavci jsou 
splněny pouze tehdy, je-li hodnota daného 
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poplatku, provize či nepeněžité výhody 
převedena na klienta.

Or. en

Odůvodnění

Informační asymetrie mezi zákazníky a zprostředkovateli pojištění a vyplácením provize 
zprostředkovatelům pojištění ze strany pojišťoven v současnosti vážně zasahuje do kvality 
poradenství o pojistných produktech. To ztěžuje nákladově efektivní a na dostupné prostředky 
orientované dodávání produktů zákazníkům. Avšak vzhledem k současnému stavu 
odpovídající evropské politické diskuse a pro účinný a konzistentní regulační rámec je 
účinným přístupem vhodné sladění IMD II s MiFID.

Pozměňovací návrh 449
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Pojišťovny nabízí své produkty 
zprostředkovatelům pojištění za čistou 
cenu, tj. jako pojistky s netto cenami. Tyto 
pojistné produkty s netto cenami 
nezahrnují žádné náklady na 
zprostředkování pojištění.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit hospodářskou soutěž na trhu se 
zprostředkováním pojištění. Čisté pojistné produkty (tj. produkty za cenu, která nezahrnuje 
náklady na zprostředkování pojištění) by zlepšily nabídku produktů pro zprostředkovatele, 
kteří pracují na základě poplatků a nemohou dostávat provize, což by přispělo k posílení 
hospodářské soutěže v této oblasti. Tento pozměňovací návrh vychází z příspěvku profesora 
Schwintowského (Humboldtova univerzita v Berlíně).

Pozměňovací návrh 450
Sari Essayah, Mitro Repo
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) odpovídající kritéria pro určení, jakým 
způsobem má být zákazník informován o 
odměně zprostředkovatele – včetně 
podmíněné provize – jak je uvedeno v 
odst. 1 písm. f) a g) a odstavci 2 tohoto 
článku;
b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména základu pro výpočet všech 
poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k informování zákazníka o své odměně.

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) odpovídající kritéria pro určení, jakým 
způsobem má být zákazník informován o 
odměně zprostředkovatele – včetně 
podmíněné provize – jak je uvedeno v 
odst. 1 písm. f) a g) a odstavci 2 tohoto 
článku;
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b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména základu pro výpočet všech 
poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k informování zákazníka o své odměně.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) odpovídající kritéria pro určení, jakým 
způsobem má být zákazník informován o 
odměně zprostředkovatele – včetně 
podmíněné provize – jak je uvedeno v 
odst. 1 písm. f) a g) a odstavci 2 tohoto 
článku;
b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména základu pro výpočet všech 
poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k informování zákazníka o své odměně.

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) odpovídající kritéria pro určení, jakým 
způsobem má být zákazník informován o 
odměně zprostředkovatele – včetně 
podmíněné provize – jak je uvedeno v 
odst. 1 písm. f) a g) a odstavci 2 tohoto 
článku;
b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména základu pro výpočet všech 
poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k informování zákazníka o své odměně.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) odpovídající kritéria pro určení, jakým 
způsobem má být zákazník informován o 
odměně zprostředkovatele – včetně 
podmíněné provize – jak je uvedeno v 
odst. 1 písm. f) a g) a odstavci 2 tohoto 
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článku;
b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména základu pro výpočet všech 
poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k informování zákazníka o své odměně.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

5. Orgán EIOPA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem s cílem 
upřesnit:

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odpovídající kritéria pro určení, jakým 
způsobem má být zákazník informován o 
odměně zprostředkovatele – včetně 
podmíněné provize – jak je uvedeno v 
odst. 1 písm. f) a g) a odstavci 2 tohoto 
článku;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 457
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména základu pro výpočet všech 
poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména základu pro výpočet všech 
poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k informování zákazníka o své odměně.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 460
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA uvedený návrh 
regulačních technických norem předloží 
Komisi do [...]*.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.
_______________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: 18 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 a
Zveřejňování informací

Členské státy mohou zavést nebo 
ponechat v platností další požadavky na 
zveřejňování informací pro 
zprostředkovatele pojištění a pojišťovny, 
které se týkají výše odměny, poplatků, 
provizí nebo nepeněžitých výhod v 
souvislosti s poskytování poradenství, 
pokud zachovají rovné podmínky pro 
všechny distribuční kanály, nenaruší 
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hospodářskou soutěž a dodrží právní 
předpisy Unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 18 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poradenství a normy pro prodej bez 
poradenství 

Poradenství a normy 

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 18 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poradenství a normy pro prodej bez 
poradenství 

Poradenství a normy pro prodej 

Or. fr

Pozměňovací návrh 464
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením konkrétní smlouvy 
zprostředkovatel pojištění – včetně 
smluvně vázaných zprostředkovatelů 

1. Pokud je poradenství poskytováno před 
uzavřením konkrétní smlouvy,
zprostředkovatel pojištění na základě 
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pojištění – nebo pojišťovna na základě 
informací poskytnutých zákazníkem určí :

informací poskytnutých zákazníkem:

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením konkrétní smlouvy 
zprostředkovatel pojištění – včetně 
smluvně vázaných zprostředkovatelů 
pojištění – nebo pojišťovna na základě 
informací poskytnutých zákazníkem určí :

1. Před uzavřením konkrétní smlouvy 
zprostředkovatel pojištění – včetně 
smluvně vázaných zprostředkovatelů 
pojištění – nebo pojišťovna na základě 
posouzení nejlepšího zájmu zákazníků
určí:

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením konkrétní smlouvy 
zprostředkovatel pojištění – včetně 
smluvně vázaných zprostředkovatelů 
pojištění – nebo pojišťovna na základě 
informací poskytnutých zákazníkem určí :

1. Pokud je poradenství poskytováno před 
uzavřením konkrétní smlouvy 
zprostředkovatel pojištění – včetně 
smluvně vázaných zprostředkovatelů 
pojištění – nebo pojišťovna na základě 
informací poskytnutých zákazníkem 
upřesní:

Or. en
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Pozměňovací návrh 467
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením konkrétní smlouvy 
zprostředkovatel pojištění – včetně 
smluvně vázaných zprostředkovatelů 
pojištění – nebo pojišťovna na základě 
informací poskytnutých zákazníkem určí :

1. Před uzavřením konkrétní smlouvy 
zprostředkovatel pojištění – včetně 
smluvně vázaných zprostředkovatelů 
pojištění – nebo pojišťovna na základě 
informací poskytnutých zákazníkem 
upřesní:

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky a potřeby tohoto zákazníka ; a) určí požadavky a potřeby tohoto 
zákazníka;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky a potřeby tohoto zákazníka ; (Netýká se českého znění).

Or. de
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Pozměňovací návrh 470
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) a upřesní zákazníkovi základní důvody 
pro každou radu zákazníkovi o konkrétním 
pojistném produktu , byla-li poskytnuta .

b) a upřesní zákazníkovi základní důvody 
pro každou radu poskytnutou zákazníkovi 
o konkrétním pojistném produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) a upřesní zákazníkovi základní důvody 
pro každou radu zákazníkovi o konkrétním 
pojistném produktu , byla-li poskytnuta .

b) a upřesní zákazníkovi jednotlivé 
pojistné smlouvy, které posoudil, a 
základní důvody pro každou radu 
zákazníkovi o konkrétním pojistném 
produktu, byla-li poskytnuta.

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) a upřesní zákazníkovi základní důvody 
pro každou radu zákazníkovi o konkrétním 
pojistném produktu , byla-li poskytnuta .

b) a upřesní základní důvody pro každou 
radu zákazníkovi o konkrétním pojistném 
produktu.

Or. fr



AM\926838CS.doc 53/160 PE504.393v01-00

CS

Pozměňovací návrh 473
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) a upřesní zákazníkovi základní důvody 
pro každou radu zákazníkovi o konkrétním 
pojistném produktu , byla-li poskytnuta .

b) zákazníkovi základní důvody pro 
každou radu poskytnutou zákazníkovi 
o konkrétním pojistném produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) a upřesní zákazníkovi základní důvody 
pro každou radu zákazníkovi o konkrétním 
pojistném produktu , byla-li poskytnuta .

b) a pokud byla poskytnuta nějaká rada,
upřesní zákazníkovi základní důvody pro 
tuto radu o konkrétním pojistném 
produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odst. 1 písm. b) se nepoužije, jestliže 
se zákazník
a) výslovně vzdá svého práva na 
poradenství nebo
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b) používá za účelem uzavření smlouvy 
výhradně prostředky dálkové komunikace 
(ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 
2002/65/ES týkajícího se finančních 
služeb prodávaných na dálku), pokud o 
poradenství výslovně nepožádá.

Or. de

(Rozvedení pozměňovacího návrhu 76).

Pozměňovací návrh 476
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se 
uzpůsobují v závislosti na složitosti 
navrhovaného pojistného produktu a na 
úrovni finančního rizika pro zákazníka .

2. Údaje uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se 
uzpůsobují v závislosti na složitosti 
navrhovaného pojistného produktu a na 
úrovni finančního rizika pro zákazníka, 
přičemž upřesňují, co není navrhovaným 
pojistným produktem kryto.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se strukturovanými retailovými investičními produkty.

Pozměňovací návrh 477
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se 
uzpůsobují v závislosti na složitosti 
navrhovaného pojistného produktu a na 
úrovni finančního rizika pro zákazníka .

2. Údaje uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se 
uzpůsobují v závislosti na složitosti 
navrhovaného pojistného produktu a na 
úrovni finančního rizika pro zákazníka 
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nezávisle na distribučním kanálu, který si 
zvolil.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. členské státy zajistí, aby poskytování 
poradenství představovalo službu 
oddělenou od prodeje pojištění a aby tato 
služba mohla být uvedena na trh jako 
poradenství, pokud:
a) poradce má odpovídající odbornou 
kvalifikaci; a dále
b) samostatný poplatek za poradenství 
může být požadován pouze tehdy, pokud 
byl spotřebitel informován o požadavku 
poplatek zaplatit a o způsobu stanovení 
jeho výše.

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna informují zákazníka, že radí na 
základě nestranné analýzy, jsou povinni 
mu tuto radu poskytnout na základě 

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna informují zákazníka, že 
poradenství ohledně pojištění je 
poskytováno nezávisle:
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analýzy dostatečně velkého počtu 
pojistných smluv nabízených na trhu, 
aby jim to umožnilo učinit doporučení v 
souladu s odbornými kritérii k tomu, jaká 
pojistná smlouva odpovídá potřebám 
zákazníka.

a) provedou celkovou analýzu příslušného 
trhu, aby jim to umožnilo učinit 
doporučení v souladu s odbornými kritérii 
k tomu, jaká pojistná smlouva odpovídá 
potřebám zákazníka. Pojistné produkty by 
měly být diverzifikovány s ohledem na 
svůj typ a emitenty nebo poskytovatele 
produktů a neměly by být omezeny na 
pojistné produkty vydané nebo 
poskytované subjekty, které jsou se 
zprostředkovatelem pojištění či 
pojišťovnou v úzkém propojení;
b) poskytnou zákazníkovi úplné 
a nestranné poradenství;
c) nepřijmou ani nezískají poplatky, 
provize ani jiné peněžní výhody, výhody 
v peněžní hodnotě nebo jiné pobídky 
hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo 
osobou jednající jménem třetí strany, 
pokud jde o poskytování této služby 
zákazníkům.

Or. de

Pozměňovací návrh 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna informují zákazníka, že radí na 
základě nestranné analýzy, jsou povinni 
mu tuto radu poskytnout na základě 
analýzy dostatečně velkého počtu 
pojistných smluv nabízených na trhu, 
aby jim to umožnilo učinit doporučení v 

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna poskytují poradenství, jsou 
povinni tuto radu poskytnout na základě 
analýzy dostatečně velkého počtu 
pojistných smluv nabízených na trhu, 
aby jim to umožnilo učinit osobní 
doporučení v nejlepším zájmu spotřebitele, 
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souladu s odbornými kritérii k tomu, jaká 
pojistná smlouva odpovídá potřebám
zákazníka.

v souladu s odbornými kritérii vzhledem k 
tomu, jaká pojistná smlouva je 
nejvhodnější s ohledem na potřeby
zákazníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna informují zákazníka, že radí na 
základě nestranné analýzy, jsou povinni
mu tuto radu poskytnout na základě 
analýzy dostatečně velkého počtu 
pojistných smluv nabízených na trhu, 
aby jim to umožnilo učinit doporučení v 
souladu s odbornými kritérii k tomu, jaká 
pojistná smlouva odpovídá potřebám 
zákazníka.

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění 
informuje zákazníka, že radí na základě 
nestranné analýzy, je povinen mu tuto radu 
poskytnout na základě analýzy dostatečně 
velkého počtu pojistných smluv 
nabízených na trhu, aby mu to umožnilo 
učinit doporučení v souladu s odbornými 
kritérii k tomu, jaká pojistná smlouva 
odpovídá potřebám zákazníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna informují zákazníka, že radí na 
základě nestranné analýzy, jsou povinni
mu tuto radu poskytnout na základě 
analýzy dostatečně velkého počtu 
pojistných smluv nabízených na trhu, 
aby jim to umožnilo učinit doporučení v 
souladu s odbornými kritérii k tomu, jaká 

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění 
informuje zákazníka, že radí na základě 
nestranné analýzy, je povinen mu tuto radu 
poskytnout na základě analýzy dostatečně 
velkého počtu pojistných smluv 
nabízených na trhu, aby mu to umožnilo 
učinit doporučení v souladu s odbornými 
kritérii k tomu, jaká pojistná smlouva 
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pojistná smlouva odpovídá potřebám 
zákazníka.

odpovídá potřebám zákazníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna informují zákazníka, že radí na 
základě nestranné analýzy, jsou povinni 
mu tuto radu poskytnout na základě 
analýzy dostatečně velkého počtu 
pojistných smluv nabízených na trhu, 
aby jim to umožnilo učinit doporučení v 
souladu s odbornými kritérii k tomu, jaká 
pojistná smlouva odpovídá potřebám 
zákazníka.

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna informují zákazníka, že 
poskytují poradenství na základě nestranné 
analýzy, jsou povinni mu toto poradenství
poskytnout na základě analýzy dostatečně 
velkého počtu pojistných smluv 
nabízených na trhu, aby jim to umožnilo 
učinit doporučení v souladu s odbornými 
kritérii k tomu, jaká pojistná smlouva 
odpovídá potřebám zákazníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před uzavřením smlouvy, ať byla rada 
poskytnuta, či nikoli, sdělí
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, s 
přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.

4. Před uzavřením smlouvy, ať bylo 
poradenství poskytnuto, či nikoli, poskytne
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi v základním informačním 
dokumentu srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby tak zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, s 
přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka. Informace se 
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poskytují na standardizovaném 
informačním formuláři, ve srozumitelném 
jazyce, a obsahují základní informace 
o pojistné smlouvě.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před uzavřením smlouvy, ať byla rada 
poskytnuta, či nikoli, sdělí
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, s 
přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.

4. Před uzavřením smlouvy, ať bylo 
poradenství poskytnuto, či nikoli, poskytne
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, s 
přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před uzavřením smlouvy, ať byla rada 
poskytnuta, či nikoli, sdělí 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, 
s přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.

4. Před uzavřením smlouvy sdělí 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, 
s přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.
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Or. en

Pozměňovací návrh 487
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před uzavřením smlouvy, ať byla rada 
poskytnuta, či nikoli, sdělí 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, s 
přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.

4. Před uzavřením smlouvy sdělí 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, s 
přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.

Or. fr

Pozměňovací návrh 488
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice – netýká se českého znění
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před uzavřením smlouvy, ať byla rada 
poskytnuta, či nikoli, sdělí 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, s 
přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.

4. Před uzavřením smlouvy, ať byla rada 
poskytnuta, či nikoli, sdělí 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, s 
přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.

Or. en
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Pozměňovací návrh 489
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před uzavřením smlouvy, ať byla rada 
poskytnuta, či nikoli, sdělí 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, s 
přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.

4. Před uzavřením smlouvy, ať byla rada 
poskytnuta, či nikoli, sdělí 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi snadno srozumitelnou 
a jasnou formou o klíčovém informačním 
dokumentu odpovídající informace o 
pojistném produktu, aby zákazníkovi 
umožnili přijmout informované rozhodnutí, 
s přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před uzavřením smlouvy, ať byla rada 
poskytnuta, či nikoli, sdělí 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, s 
přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.

4. Před uzavřením smlouvy, ať byla rada 
poskytnuta, či nikoli, sdělí 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, s 
přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka. Mohou být 
poskytnuty prostřednictvím 
standardizovaného formuláře 
schváleného na vnitrostátní úrovni pod 
kontrolou příslušných orgánů.

Or. en
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Odůvodnění

Informace by měla být poskytnuta prostřednictvím standardizovaného formuláře ve 
srozumitelném jazyce. Zvláštní formulář by měl být vypracován pro každý typ pojistného 
produktu na vnitrostátní úrovni ve spolupráci se zákaznickými organizacemi a pod kontrolou 
příslušných orgánů. Tento pozměňovací návrh vychází z návrhu Evropské organizace 
spotřebitelů (BEUC).

Pozměňovací návrh 491
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Evropská komise předloží ke dni X.X. 
20XX [rok po vstupu směrnice v platnost] 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o uplatňování odstavce 4 a případně 
legislativní návrh, který zohlední 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o sdělení klíčových 
informací týkajících se investičních 
produktů (COM(2012)352).

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Klíčové informační dokumenty doplní 
vydání klíčových servisních dokumentů, 
které vydá osoba prodávající pojistný 
produkt a kde se odrazí služby 
poskytované retailovým investorům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Klíčové informační dokumenty 
zahrnou náklady spojené s pojistným 
produktem zahrnující přímé i nepřímé 
náklady zákazníka včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů a pro účely 
porovnatelnosti celkové náklady vyjádřené 
peněžně i procentuálně, aby byl ukázán 
dopad celkových nákladů na pojištění;

Or. en

Odůvodnění

Náklady spojené s pojistným investičním produktem mohou mít závažný vliv na výnos 
produktu. Příklad, který ukáže dopad celkových nákladů na investice v peněžním vyjádření 
zlepší porovnatelnost, transparentnost a povědomí zákazníků. Je nanejvýš důležité, aby byly 
celkové náklady vyjádřeny v penězích, aby se ukázal vliv celkových nákladů na investici.

Pozměňovací návrh 494
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Informace uvedené v článcích 16, 17 a 
18 není třeba poskytovat, pokud 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zprostředkovává pojištění velkých rizik, v 
případě zprostředkování ze strany 
zprostředkovatelů zajištění nebo 
zajišťoven, nebo ve vztahu k 
profesionálním zákazníkům, kteří jsou 
upřesněni v příloze .

1. Informace uvedené v článcích 16, 17 a 
18 není třeba uvádět, pokud 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zprostředkovává pojištění velkých rizik, v 
případě zprostředkování ze strany 
zprostředkovatelů zajištění nebo 
zajišťoven, nebo ve vztahu k 
profesionálním zákazníkům, kteří jsou 
upřesněni v příloze .
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Or. en

Pozměňovací návrh 495
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 v případě 
pojistné smlouvy pro třetí stranu, pokud je 
pojistníkem profesní subjekt, jak je 
stanoveno v příloze, pokud však tento 
subjekt není pojištěnou osobou, 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
se žádají, aby pojištěné osobě poskytli 
informace stanovené v článcích 16, 17 a 
18.

Or. pl

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 496
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy, které zachovají nebo 
přijmou přísnější ustanovení týkající se 
zprostředkovatelů pojištění a pojišťoven,, 
zajistí, aby tato ustanovení byla prováděna 
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v souladu s právními předpisy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jasným a přesným způsobem, 
srozumitelně pro zákazníka; a

b) jasným a přesným způsobem, 
srozumitelně pro zákazníka; a v souladu s 
čl. 15 odst. 2

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v úředním jazyce členského státu , v 
němž se nachází riziko, nebo členského 
státu závazku nebo v jakémkoli jiném 
jazyce dohodnutém stranami. Informace 
jsou poskytovány bezplatně.

c) v úředním jazyce členského státu , v 
němž má spotřebitel bydliště. Členské 
státy mohou ve svých vnitrostátních 
právních předpisech ponechat v platnosti 
nebo zavést jazykové požadavky týkající se 
smluvních informací s cílem zajistit, aby 
tyto informace byly pro spotřebitele 
snadno srozumitelné. Informace jsou 
poskytovány bezplatně. 

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Sven Giegold
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za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pojišťovna poskytne 
zprostředkovatelům pojištění a 
zákazníkům standardizovaný informační 
formulář obsahující základní prvky 
pojistné smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 500
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě telefonického prodeje musí 
být předběžné informace předané 
zákazníkovi v souladu s pravidly Unie 
použitelnými na finanční služby prodávané 
spotřebitelům na dálku. Kromě toho se 
informace poskytují zákazníkovi v souladu 
s odstavcem 1 nebo 2 okamžitě po uzavření 
pojistné smlouvy.

7. V případě telefonického prodeje musí 
být předběžné informace předané 
zákazníkovi v souladu s pravidly Unie 
použitelnými na finanční služby prodávané 
spotřebitelům na dálku. Kromě toho se 
informace poskytují zákazníkovi v souladu 
s odstavcem 1 nebo 2 okamžitě po uzavření 
pojistné smlouvy. Zákazník je dotázán, 
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zda chce informace dostat v papírové nebo 
v elektronické podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní sdružování 
produktů, ne však vázaný obchod.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní sdružování 
produktů, ne však vázaný obchod.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní sdružování 
produktů, ne však vázaný obchod.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Podporujeme návrh Komise na uplatnění vyšší úrovně prodejních norem u pojistných 
investičních produktů. Avšak aby se zabránilo záměně a potenciální regulatorní arbitráži, je 
důležité přijmout v IMD II a MiFID důsledný přístup.

Pozměňovací návrh 504
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní sdružování 
produktů, ne však vázaný obchod.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 505
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní sdružování 
produktů, ne však vázaný obchod.

1. Členské státy umožní sdružování 
produktů a vázaný obchod.

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní sdružování 1. Členské státy umožní sdružování 
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produktů, ne však vázaný obchod. produktů a mohou zakázat vázaný obchod.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy umožní poskytovatelům 
úvěrů, aby poskytnutí úvěru podmínili 
uzavřením pojištění zbytkového dluhu a 
odepřeli spotřebiteli tento úvěr, pokud 
spotřebitel neuzavře u poskytovatele úvěru 
ani u alternativního poskytovatele takové 
pojištění, které má podobné vlastnosti 
jako pojistný produkt poskytovatele, jehož 
poskytovatel úvěru upřednostňuje. Kromě 
toho členské státy povolí, aby byly na trhu 
nabízeny produkty, které kombinují 
pojistnou ochranu před jedním nebo více 
riziky.

Or. de

Pozměňovací návrh 508
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy neumožní nekalé 
obchodní praktiky, jak je stanoveno ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o 
nekalých obchodních praktikách vůči 
spotřebitelům na vnitřním trhu.

Or. en
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Odůvodnění

Praktiky vázání produktů je zapotřebí jasně definovat, neboť přímý zákaz praktik vázání 
produktů by zakázal prodej některých produktů, které jsou pro spotřebitele přínosem. Tím by 
se jednoznačně omezila možnost zákazníků vybrat si produkt(y) nejvhodnější pro jejich 
potřeby.

Pozměňovací návrh 509
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy neumožní 
poskytovatelům úvěrů, aby poskytnutí 
úvěru podmínili uzavřením pojištění 
úvěru nebo odepřeli spotřebiteli 
poskytnutí úvěru, pokud spotřebitel u 
poskytovatele úvěru ani u alternativního 
poskytovatele takové pojištění neuzavře.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou pojistná služba nebo 
produkt nabízeny společně s jinou službou 
nebo produktem jako balíček, pojišťovna 
nebo případně zprostředkovatel pojištění 
informuje zákazníka o tom, že části
balíčku je možné koupit odděleně, a tuto 
možnost mu nabídne a rovněž poskytne 
informace o nákladech a poplatcích 
souvisejících s jednotlivými částmi
balíčku, které může zákazníkovi prodat či 
zprostředkovat odděleně.

2. V případě sdružování produktů 
pojišťovna nebo případně zprostředkovatel 
pojištění informuje spotřebitele o tom, že 
hlavní finanční službu nebo produkt z 
balíčku je možné koupit odděleně, a tuto 
možnost mu nabídne a rovněž poskytne 
informace o ceně hlavní finanční služby 
nebo produktu z balíčku, které může 
zákazníkovi prodat či zprostředkovat 
odděleně
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Or. en

Pozměňovací návrh 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou pojistná služba nebo produkt 
nabízeny společně s jinou službou nebo 
produktem jako balíček, pojišťovna nebo 
případně zprostředkovatel pojištění 
informuje zákazníka o tom, že části balíčku 
je možné koupit odděleně a tuto možnost 
mu nabídne, a rovněž poskytne informace 
o nákladech a poplatcích souvisejících s 
jednotlivými částmi balíčku, které může 
zákazníkovi prodat či zprostředkovat 
odděleně.

2. Pokud jsou pojistná služba nebo produkt 
nabízeny společně s jakoukoli jinou 
službou nebo produktem jako balíček, 
pojišťovna nebo případně zprostředkovatel 
pojištění informuje zákazníka o tom, že 
části balíčku je možné koupit odděleně, a 
tuto možnost mu nabídne a rovněž 
poskytne informace o nákladech a 
poplatcích souvisejících s jednotlivými 
částmi balíčku, které může zákazníkovi 
prodat či zprostředkovat odděleně.

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou pojistná služba nebo produkt 
nabízeny společně s jinou službou nebo 
produktem jako balíček, pojišťovna nebo 
případně zprostředkovatel pojištění 
informuje zákazníka o tom, že části balíčku 
je možné koupit odděleně, a tuto možnost 
mu nabídne a rovněž poskytne informace 
o nákladech a poplatcích souvisejících s 
jednotlivými částmi balíčku, které může 
zákazníkovi prodat či zprostředkovat 
odděleně.

2. Pokud jsou pojistná služba nebo produkt 
nabízeny společně s jinou specifickou 
finanční službou nesouvisející s 
pojištěním nebo produktem jako balíček, 
pojišťovna nebo případně zprostředkovatel 
pojištění informuje zákazníka o tom, zda
části balíčku je možné koupit odděleně, a 
rovněž poskytne informace o nákladech a 
poplatcích souvisejících s jednotlivými 
částmi balíčku, které může zákazníkovi 
prodat či zprostředkovat odděleně.
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Or. en

Odůvodnění

Vázání produktů může být nekalé a neschopné konkurovat, avšak sdružování pojistných 
produktů s dalšími produkty poskytuje spotřebiteli výhody, jako je větší výběr a úspora 
celkových nákladů vzhledem k výhodám plynoucím z rozsahu.

Pozměňovací návrh 513
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou pojistná služba nebo produkt 
nabízeny společně s jinou službou nebo 
produktem jako balíček, pojišťovna nebo 
případně zprostředkovatel pojištění 
informuje zákazníka o tom, že části balíčku 
je možné koupit odděleně, a tuto možnost 
mu nabídne a rovněž poskytne informace o 
nákladech a poplatcích souvisejících s 
jednotlivými částmi balíčku, které může 
zákazníkovi prodat či zprostředkovat 
odděleně.

2. Pokud jsou pojistná služba nebo produkt 
nabízeny spotřebiteli společně s jinou 
nepojistnou službou nebo produktem jako 
balíček, pojišťovna nebo případně 
zprostředkovatel pojištění informuje 
zákazníka o tom, zda části balíčku je 
možné koupit odděleně, a tuto možnost mu 
nabídne a pokud možno rovněž poskytne 
informace o nákladech a poplatcích 
souvisejících s jednotlivými částmi 
balíčku, které může zákazníkovi prodat či 
zprostředkovat odděleně.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou pojistná služba nebo produkt 
nabízeny společně s jinou službou nebo 
produktem jako balíček, pojišťovna nebo 
případně zprostředkovatel pojištění 
informuje zákazníka o tom, že části balíčku 
je možné koupit odděleně, a tuto možnost 

2. Pokud jsou pojistná služba nebo produkt 
nabízeny spotřebiteli společně s jiným
nepojistným produktem jako balíček, 
pojišťovna nebo případně zprostředkovatel 
pojištění informuje zákazníka o tom, zda
části balíčku je možné koupit odděleně, a 
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mu nabídne a rovněž poskytne informace o 
nákladech a poplatcích souvisejících s 
jednotlivými částmi balíčku, které může 
zákazníkovi prodat či zprostředkovat 
odděleně.

tuto možnost mu nabídne a pokud možno 
rovněž poskytne informace o nákladech a 
poplatcích souvisejících s jednotlivými 
částmi balíčku, které může zákazníkovi 
prodat či zprostředkovat odděleně.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou pojistná služba nebo produkt 
nabízeny společně s jinou službou nebo 
produktem jako balíček, pojišťovna nebo 
případně zprostředkovatel pojištění 
informuje zákazníka o tom, že části balíčku 
je možné koupit odděleně, a tuto možnost 
mu nabídne a rovněž poskytne informace o 
nákladech a poplatcích souvisejících s 
jednotlivými částmi balíčku, které může 
zákazníkovi prodat či zprostředkovat 
odděleně.

2. Pokud jsou pojistná služba nebo produkt 
nabízeny společně s jinou nepojistnou
službou nebo produktem jako balíček, 
pojišťovna nebo případně zprostředkovatel 
pojištění informuje zákazníka o tom, zda
části balíčku je možné koupit odděleně, a 
tuto možnost mu nabídne a v takových 
případech rovněž poskytne informace o 
nákladech a poplatcích souvisejících s 
jednotlivými částmi balíčku, které může 
zákazníkovi prodat či zprostředkovat 
odděleně.

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou pojistná služba nebo 
produkt nabízeny společně s jinou službou 
nebo produktem jako balíček, pojišťovna 
nebo případně zprostředkovatel pojištění 
informuje zákazníka o tom, že části balíčku 

2. Pokud je pojištění nabízeno společně s 
jinou službou nebo produktem jako 
balíček, pojišťovna nebo případně 
zprostředkovatel pojištění informuje 
zákazníka o tom, zda části balíčku je 
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je možné koupit odděleně, a tuto možnost 
mu nabídne a rovněž poskytne informace 
o nákladech a poplatcích souvisejících s 
jednotlivými částmi balíčku, které může 
zákazníkovi prodat či zprostředkovat 
odděleně.

možné koupit odděleně, a rovněž poskytne 
informace o nákladech a poplatcích 
souvisejících s jednotlivými částmi 
balíčku, které může zákazníkovi prodat či 
zprostředkovat odděleně.

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou pojistná služba nebo produkt 
nabízeny společně s jinou službou nebo 
produktem jako balíček, pojišťovna nebo 
případně zprostředkovatel pojištění 
informuje zákazníka o tom, že části 
balíčku je možné koupit odděleně, a tuto 
možnost mu nabídne a rovněž poskytne 
informace o nákladech a poplatcích 
souvisejících s jednotlivými částmi 
balíčku, které může zákazníkovi prodat či 
zprostředkovat odděleně.

2. Pokud jsou pojistná služba nebo produkt 
nabízeny společně s jinou službou nebo 
produktem jako balíček, pojišťovna nebo 
případně zprostředkovatel pojištění by měl 
informovat zákazníka o tom, zda části 
balíčku je možné koupit odděleně, a tuto 
možnost mu nabídne a rovněž zákazníkovi 
na požádání poskytne informace o 
nákladech a poplatcích souvisejících s 
jednotlivými částmi balíčku, které může 
zákazníkovi prodat či zprostředkovat 
odděleně.

Or. de

Pozměňovací návrh 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou pojistná služba nebo produkt 
nabízeny společně s jinou službou nebo 
produktem jako balíček, pojišťovna nebo 
případně zprostředkovatel pojištění 

2. Pokud jsou pojistná služba nebo produkt 
nabízeny společně s jinou službou nebo 
produktem jako balíček, pojišťovna nebo 
případně zprostředkovatel pojištění 
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informuje zákazníka o tom, že části balíčku 
je možné koupit odděleně, a tuto možnost 
mu nabídne a rovněž poskytne informace o 
nákladech a poplatcích souvisejících s 
jednotlivými částmi balíčku, které může 
zákazníkovi prodat či zprostředkovat 
odděleně.

výslovně informuje zákazníka o tom, že 
části balíčku je možné koupit odděleně, a 
tuto možnost mu nabídne a rovněž 
poskytne informace o nákladech a 
poplatcích souvisejících s jednotlivými 
částmi balíčku, které může zákazníkovi 
prodat či zprostředkovat odděleně.

Or. de

Pozměňovací návrh 519
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tam, kde jsou tyto balíčky založeny na 
specifické vzájemnosti, bez níž nemůže být 
zajištěna technická rovnováha záruk, 
mohou být u balíčku zachovány prodejní 
povinnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 520
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tento článek se neuplatní při nabídce 
souhrnných pojistek spotřebiteli, kdy 
jedna pojistka pokrývá různá vzájemně 
propojená pojistitelná rizika.

Or. en
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Pozměňovací návrh 521
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán EIOPA do 31. prosince [20XX] 
vypracuje a poté pravidelně aktualizuje 
pokyny pro posouzení křížového obchodu 
a dohled nad ním, jež se zejména budou 
zabývat situacemi, kdy křížový obchod 
není v souladu s povinnostmi stanovenými 
v článcích 16, 17 a 18 nebo s odstavcem 1 
tohoto článku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán EIOPA do 31. prosince [20XX] 
vypracuje a poté pravidelně aktualizuje 
pokyny pro posouzení křížového obchodu 
a dohled nad ním, jež se zejména budou 
zabývat situacemi, kdy křížový obchod 
není v souladu s povinnostmi stanovenými 
v článcích 16, 17 a 18 nebo s odstavcem 1 
tohoto článku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán EIOPA do 31. prosince [20XX] 
vypracuje a poté pravidelně aktualizuje 
pokyny pro posouzení křížového obchodu 
a dohled nad ním, jež se zejména budou 
zabývat situacemi, kdy křížový obchod 
není v souladu s povinnostmi stanovenými 
v článcích 16, 17 a 18 nebo s odstavcem 1 
tohoto článku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise není v souladu s přístupem směrnice MiFID. Návrh neodděluje 
„vázání“pojistných produktů od „vázaných“ produktů. Současný návrh by mohl mít 
nezamýšlené důsledky. Většina běžných pojistných produktů je skutečně kombinovaná, např. 
cestovní pojištění s pojištěním ztráty zavazadel nebo krytím zmeškání letu. Zákaz v rámci 
současného návrhu by mohl také zakázat podobné kombinace. Tento pozměňovací návrh 
vychází z návrhu orgánu finančního dohledu.

Pozměňovací návrh 524
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán EIOPA do 31. prosince [20XX] 
vypracuje a poté pravidelně aktualizuje 
pokyny pro posouzení křížového obchodu 
a dohled nad ním, jež se zejména budou 
zabývat situacemi, kdy křížový obchod 
není v souladu s povinnostmi stanovenými 
v článcích 16, 17 a 18 nebo s odstavcem 1 
tohoto článku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Olle Schmidt
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Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán EIOPA do 31. prosince [20XX] 
vypracuje a poté pravidelně aktualizuje 
pokyny pro posouzení křížového obchodu 
a dohled nad ním, jež se zejména budou 
zabývat situacemi, kdy křížový obchod 
není v souladu s povinnostmi stanovenými 
v článcích 16, 17 a 18 nebo s odstavcem 1 
tohoto článku.

3. Orgán EIOPA ve spolupráci s 
Evropským orgánem pro bankovnictví a s 
Evropským orgánem pro cenné papíry a 
trhy prostřednictvím Společného výboru 
evropských orgánů dohledu ke dni [...] 
vypracuje a poté pravidelně aktualizuje 
pokyny pro posouzení křížového obchodu 
a dohled nad ním, jež se zejména budou 
zabývat situacemi, kdy křížový obchod 
není v souladu s povinnostmi 
zprostředkovatelů pojištění a pojišťoven 
jednat v nejlepším zájmu zákazníků, jak je 
požadováno v článcích 16, 17 a 18 nebo v 
odstavci 1 této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán EIOPA do 31. prosince [20XX] 
vypracuje a poté pravidelně aktualizuje 
pokyny pro posouzení křížového obchodu 
a dohled nad ním, jež se zejména budou 
zabývat situacemi, kdy křížový obchod 
není v souladu s povinnostmi stanovenými 
v článcích 16, 17 a 18 nebo s odstavcem 1 
tohoto článku.

3. Orgán EIOPA do 31. prosince [20XX] 
vypracuje a poté pravidelně aktualizuje 
pokyny pro posouzení křížového obchodu 
a dohled nad ním nebo prodeje formou 
balíčku, jež se zejména budou zabývat 
situacemi, kdy křížový obchod není v 
souladu s povinnostmi stanovenými v 
článcích 16, 17 a 18 nebo s odstavcem 1 
tohoto článku.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 527
Werner Langen

Návrh směrnice
Kapitola 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 DODATEČNÉ POŽADAVKY NA 
OCHRANU ZÁKAZNÍKA VE VZTAHU 
K POJISTNÝM INVESTIČNÍM 
PRODUKTŮM

DODATEČNÉ POŽADAVKY NA 
OCHRANU SPOTŘEBITELE VE 
VZTAHU K POJISTNÝM 
INVESTIČNÍM PRODUKTŮM

Or. de

Pozměňovací návrh 528
Sari Essayah

Návrh směrnice
Kapitola 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

DODATEČNÉ POŽADAVKY NA 
OCHRANU ZÁKAZNÍKA VE VZTAHU 
K POJISTNÝM INVESTIČNÍM 
PRODUKTŮM

POŽADAVKY NA OCHRANU 
SPOTŘEBITELE VE VZTAHU K 
POJISTNÝM INVESTIČNÍM 
PRODUKTŮM

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Kapitola 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

DODATEČNÉ POŽADAVKY NA 
OCHRANU ZÁKAZNÍKA VE VZTAHU 
K POJISTNÝM INVESTIČNÍM 
PRODUKTŮM

POŽADAVKY NA OCHRANU 
SPOTŘEBITELE VE VZTAHU K 
POJISTNÝM INVESTIČNÍM 
PRODUKTŮM

Or. en
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Pozměňovací návrh 530
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Kapitola 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

DODATEČNÉ POŽADAVKY NA 
OCHRANU ZÁKAZNÍKA VE VZTAHU 
K POJISTNÝM INVESTIČNÍM 
PRODUKTŮM

POŽADAVKY NA OCHRANU 
SPOTŘEBITELE VE VZTAHU K 
POJISTNÝM INVESTIČNÍM 
PRODUKTŮM

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Ashley Fox

Návrh směrnice
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kapitola stanoví dodatečné požadavky 
pro zprostředkování pojištění v případě, že 
je zprostředkováván prodej pojistných 
investičních produktů:

Tato kapitola nahrazuje články 15 až 18 
kapitoly VI pro prodej pojistných 
investičních produktů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 533
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kapitola stanoví dodatečné požadavky 
pro zprostředkování pojištění v případě, že 
je zprostředkováván prodej pojistných 
investičních produktů:

Tato kapitola nahrazuje články 15 až 18 
kapitoly VI pro prodej pojistných 
investičních produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kapitola stanoví dodatečné požadavky
pro zprostředkování pojištění v případě, že 
je zprostředkováván prodej pojistných 
investičních produktů:

Tato kapitola nahrazuje články 15, 17 a 18 
kapitoly VI s ohledem na zprostředkování 
pojištění v případě, že je zprostředkováván 
prodej pojistných investičních produktů:

Or. de

(Bod odůvodnění 42. Toto jsou kumulativní požadavky, které vyjasňují rozdíl mezi pojištěním 
a pojistnými investičními produkty.)

Pozměňovací návrh 535
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kapitola stanoví dodatečné požadavky 
pro zprostředkování pojištění v případě, že 

Tato kapitola stanoví požadavky pro 
zprostředkování pojištění v případě, že je 
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je zprostředkováván prodej pojistných 
investičních produktů:

zprostředkováván prodej pojistných 
investičních produktů:

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Proto nahrazuje články 15 až 18 kapitoly 
IV pro prodej těchto produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následující části kapitoly VI se neuplatní 
na zprostředkovatele pojištění 
a pojišťovny, kteří provádějí 
zprostředkování pojištění ve vztahu 
k pojistným investičním produktům.
a) Článek 15
b) Článek 16 písm. a) podbody i), ii), iii) a 
iv)
c) Článek 16 písm. b) podbody i), ii) a iii)
d) Čl. 17 odst. 1 písm. c), d), e), f) a g)
e) Čl. 17 odst. 2, 3, 4 a 5
f) Článek 18

Or. en
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Pozměňovací návrh 538
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 23 odst. 1 a 2 se také uplatní na 
zprostředkovatele pojištění a pojišťovny, 
pokud poskytují zprostředkování pojištění 
ve vztahu ke všem pojistným produktům.

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou nadále uplatňovat 
nebo provádět dodatečná opatření ve 
vztahu k ustanovením této kapitoly, pokud 
jsou taková ustanovení v souladu 
s právními předpisy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány ESMA a EIOPA spolupracují 
v zájmu dosažení co největší soudržnosti 
při výkonu obchodních norem pro 
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retailové investiční produkty, na které se 
vztahuje buď směrnice [MiFID II] nebo 
tato směrnice prostřednictvím technických 
norem schválených Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 a
Čl. 23 odst. 1 a 2 se také uplatní na 
zprostředkovatele pojištění a pojišťovny, 
pokud poskytují zprostředkování pojištění 
ve vztahu ke všem produktům.
Členské státy mohou obdržet nebo 
přijmout přísnější předpisy ohledně 
požadavků na ochranu zákazníka 
uvedených v článcích 23, 24 a 25 , jsou-li 
tyto předpisy v souladu s právem Unie .
Orgány ESMA a EIOPA by měly 
spolupracovat v zájmu dosažení co 
největší soudržnosti při výkonu 
obchodních norem pro retailové investiční 
produkty, na které se vztahuje buď 
směrnice (MiFID II) nebo tato směrnice 
prostřednictvím pokynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
přijali veškerá vhodná opatření k odhalení 
střetů zájmů mezi nimi, včetně jejich 
řídících pracovníků, zaměstnanců 
a smluvně vázaných zprostředkovatelů 
nebo jakoukoli osobou s nimi přímo nebo 
nepřímo spojenou kontrolou, a jejich 
zákazníky nebo mezi dvěma zákazníky, 
které vzniknou v průběhu zprostředkování 
pojištění.

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny, 
kteří nabízení pojistné investiční produkty,
přijali veškerá vhodná opatření k odhalení 
střetů zájmů mezi nimi, včetně jejich 
řídících pracovníků, zaměstnanců 
a smluvně vázaných zprostředkovatelů 
nebo jakoukoli osobou s nimi přímo nebo 
nepřímo spojenou kontrolou, a jejich 
zákazníky nebo mezi dvěma zákazníky, 
které vzniknou v průběhu zprostředkování 
pojištění.

Or. de

Odůvodnění

Kapitola VII se týká pouze pojistných investičních produktů.

Pozměňovací návrh 543
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, jimiž stanoví podrobná 
pravidla pro:
– opatření, jejichž přijetí lze přiměřeně 
očekávat ke zjištění, předcházení, řízení 
nebo oznamování střetů zájmu;
– odpovídající kritéria pro určení druhů 
střetů zájmu, jež mohou poškodit zájmy 
zákazníka.

Or. en
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Odůvodnění

Informační asymetrie mezi spotřebiteli a zprostředkovateli pojištění a vyplácením provize 
zprostředkovatelům pojišťovnami v současnosti vážně zasahuje do kvality poradenství 
o pojistných produktech. To ztěžuje nákladově efektivní a na dostupné prostředky orientované 
dodávání produktů zákazníkům. Avšak vzhledem k současnému stavu odpovídající evropské 
politické diskuse a pro účinný a konzistentní regulační rámec je účinným přístupem vhodné 
sladění IMD II s MiFID.

Pozměňovací návrh 544
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejsou-li opatření přijatá 
zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou v souladu s články 15, 16 a 17
dostatečná k zajištění s přiměřenou 
spolehlivostí, že rizikům poškození zájmů 
zákazníků a potenciálních zákazníků 
plynoucím ze střetů zájmů bude zabráněno, 
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna 
zákazníka jasně informuje o obecné povaze 
nebo zdrojích střetů zájmů předtím, než 
provede obchod na jeho účet.

2. Zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna zachovávají a uplatňují účinná 
organizační a administrativní opatření 
s ohledem na provádění veškerých 
přiměřených kroků k tomu, aby střety 
zájmů neovlivnily záporně zájmy jejich 
zákazníků. Nejsou-li opatření přijatá 
zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou dostatečná k zajištění s 
přiměřenou spolehlivostí, že rizikům 
poškození zájmů zákazníků a potenciálních 
zákazníků plynoucím ze střetů zájmů bude 
zabráněno, zprostředkovatel pojištění či 
pojišťovna zákazníka jasně informuje o 
obecné povaze nebo zdrojích střetů zájmů 
předtím, než provede obchod na jeho účet.

Or. en

Odůvodnění

Informační asymetrie mezi spotřebiteli a zprostředkovateli pojištění a vyplácením provize 
zprostředkovatelům pojišťovnami v současnosti vážně zasahuje do kvality poradenství 
o pojistných produktech. To ztěžuje nákladově efektivní a na dostupné prostředky orientované 
dodávání produktů zákazníkům. Avšak vzhledem k současnému stavu odpovídající evropské 
politické diskuse a pro účinný a konzistentní regulační rámec je účinným přístupem vhodné 
sladění IMD II s MiFID.
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Pozměňovací návrh 545
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejsou-li opatření přijatá 
zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou v souladu s články 15, 16 a 17
dostatečná k zajištění s přiměřenou 
spolehlivostí, že rizikům poškození zájmů 
zákazníků a potenciálních zákazníků 
plynoucím ze střetů zájmů bude zabráněno, 
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna 
zákazníka jasně informuje o obecné povaze 
nebo zdrojích střetů zájmů předtím, než 
provede obchod na jeho účet.

2. Zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna zachovávají a uplatňují účinná 
organizační a administrativní opatření 
s ohledem na provádění veškerých 
přiměřených kroků k tomu, aby střety 
zájmů neovlivnily záporně zájmy jejich 
zákazníků. Nejsou-li opatření přijatá 
zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou dostatečná k zajištění s 
přiměřenou spolehlivostí, že rizikům 
poškození zájmů zákazníků a potenciálních 
zákazníků plynoucím ze střetů zájmů bude 
zabráněno, zprostředkovatel pojištění či 
pojišťovna zákazníka jasně informuje o 
obecné povaze a/nebo zdrojích střetů 
zájmů a o krocích učiněných za účelem 
zmírnění těchto rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejsou-li opatření přijatá 
zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou v souladu s články 15, 16 a 17 
dostatečná k zajištění s přiměřenou 
spolehlivostí, že rizikům poškození zájmů 
zákazníků a potenciálních zákazníků 
plynoucím ze střetů zájmů bude zabráněno, 
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna 
zákazníka jasně informuje o obecné povaze 
nebo zdrojích střetů zájmů předtím, než 

2. Nejsou-li opatření přijatá 
zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou, kteří nabízejí pojistné 
investiční produkty, v souladu s články 15, 
16 a 17 dostatečná k zajištění s přiměřenou 
spolehlivostí, že rizikům poškození zájmů 
zákazníků a potenciálních zákazníků 
plynoucím ze střetů zájmů bude zabráněno, 
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna 
zákazníka jasně informuje o obecné povaze 
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provede obchod na jeho účet. nebo zdrojích střetů zájmů předtím, než 
provede obchod na jeho účet.

Or. de

Odůvodnění

Kapitola VII se týká pouze pojistných investičních produktů.

Pozměňovací návrh 547
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výše uvedené sdělení musí:
a) být poskytnuto na trvalém nosiči a dále
b) být dostatečně podrobné s přihlédnutím 
k povaze zákazníka, tak aby zákazník 
mohl ohledně služby, u níž ke střetu 
zájmů dochází, učinit informované 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výše uvedené sdělení musí:
a) být poskytnuto na trvalém nosiči
b) být dostatečně podrobné s přihlédnutím 
k povaze zákazníka, tak aby zákazník 
mohl ohledně služby, u níž ke střetu 
zájmů dochází, učinit informované 
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rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění je provedeno s cílem dosáhnout souladu s MiFID. Tento pozměňovací návrh vychází 
z příspěvku britského orgánu pro finanční službu British Financial Service Authority (FSA).

Pozměňovací návrh 549
Ashley Fox

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
při zprostředkování pojištění zákazníkům 
jednali čestně, spravedlivě a profesionálně 
v souladu s nejlepšími zájmy svých 
zákazníků a dodržovali zejména zásady 
stanovené v tomto článku a v článku 25.

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
při zprostředkování pojištění zákazníkům 
jednali čestně, spravedlivě a profesionálně 
v souladu s nejlepšími zájmy svých 
zákazníků a dodržovali zejména zásady 
předávání informací zákazníkům a 
posuzování vhodnosti a způsobilosti 
stanovené v tomto článku a v článku 25.

Or. en

Odůvodnění

Obecné zásady pro předávání informací zákazníkům a pro posuzování vhodnosti 
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a způsobilosti stanovené v článcích 24 a 25 by měly být zachovány.

Pozměňovací návrh 551
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
při zprostředkování pojištění zákazníkům 
jednali čestně, spravedlivě a profesionálně 
v souladu s nejlepšími zájmy svých 
zákazníků a dodržovali zejména zásady 
stanovené v tomto článku a v článku 25.

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
při zprostředkování pojištění zákazníkům 
měli povinnost jednat čestně, spravedlivě 
a profesionálně v souladu s nejlepšími 
zájmy svých zákazníků a dodržovali 
zejména zásady stanovené v tomto článku 
a v článku 25.

Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení souladu mezi MiFID II a IMD II.

Pozměňovací návrh 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
při zprostředkování pojištění zákazníkům 
jednali čestně, spravedlivě a profesionálně 
v souladu s nejlepšími zájmy svých 
zákazníků a dodržovali zejména zásady 
stanovené v tomto článku a v článku 25.

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
při zprostředkování pojištění zákazníkům 
vždy jednali čestně, spravedlivě 
a profesionálně v souladu s nejlepšími 
zájmy svých zákazníků a dodržovali 
zejména zásady stanovené v tomto článku 
a v článku 25.

Or. en
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Pozměňovací návrh 553
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Provádění požadavků na informace 
podle článků 24 a 25 by mělo být 
přiměřené a zohlednit, zda je zákazník 
profesionálním zákazníkem, jak je 
upřesněno v příloze.

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Provádění požadavků na informace 
podle článků 24 a 25 by mělo být 
přiměřené a zohlednit, zda je zákazník 
profesionálním zákazníkem, jak je 
upřesněno v příloze.

Or. en

Odůvodnění

Uvedený doplňující odstavec má uvést znění do souladu se současným přístupem v MiFID 2.
Tento pozměňovací návrh vychází z příspěvku britského orgánu pro finanční službu British 
Financial Service Authority (FSA).

Pozměňovací návrh 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy
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Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré informace, včetně propagačních 
sdělení, zprostředkovatele pojištění nebo 
pojišťovny určené pro zákazníky nebo 
potenciální zákazníky musí být korektní, 
jasné a neklamavé. Propagační sdělení 
musí být možné jako taková jasně určit.

2. Veškeré informace, včetně propagačních 
sdělení, zprostředkovatele pojištění nebo 
pojišťovny určené pro zákazníky nebo 
potenciální zákazníky musí vždy být 
korektní, jasné a neklamavé. Propagační 
sdělení musí být pro zákazníka možné jako 
taková jasně určit.

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zákazníkům nebo potenciálním 
zákazníkům se poskytují 
relevantní informace o:

3. Zákazníkům nebo potenciálním 
zákazníkům, kteří hledají pojistné 
investiční produkty, se poskytují 
relevantní informace o:

Or. de

Odůvodnění

Kapitola VII se týká pouze pojistných investičních produktů.

Pozměňovací návrh 557
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách. Je-li 

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách.
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poskytováno poradenství, mělo by být v 
informacích upřesněno, zda je 
poradenství poskytováno nezávisle a zda 
se zakládá na široké či omezenější analýze 
trhu, a mělo by zde být rovněž uvedeno, 
zda zprostředkovatel pojištění či 
pojišťovna bude zákazníkovi poskytovat 
průběžné posuzování vhodnosti pojistného 
produktu, který mu doporučuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách. Je-li 
poskytováno poradenství, mělo by být v 
informacích upřesněno, zda je poradenství 
poskytováno nezávisle a zda se zakládá na 
široké či omezenější analýze trhu, a mělo 
by zde být rovněž uvedeno, zda 
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna 
bude zákazníkovi poskytovat průběžné
posuzování vhodnosti pojistného produktu, 
který mu doporučuje;

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách. Je-li
poskytováno investiční poradenství, mělo 
by být v informacích předem upřesněno, 
na jakém základě je poradenství 
poskytováno a zda se zakládá na široké či 
omezenější analýze trhu, a mělo by zde být 
rovněž uvedeno, zda zprostředkovatel 
pojištění či pojišťovna bude či nebude 
klientovi pravidelně poskytovat 
posuzování vhodnosti pojistného 
investičního produktu, který mu 
doporučuje, a informuje klienta 
o celkových nákladech investiční 
transakce jako jediné finanční částce 
zahrnující jak poplatky přímo uhrazené 
klientem zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně, tak jakékoli stimuly uhrazené 
třetí stranou.. Toto sdělení musí být 
klientovi poskytnuto před poskytnutím 
investičního poradenství.

Or. en



PE504.393v01-00 94/160 AM\926838CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 559
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách. Je-li 
poskytováno poradenství, mělo by být v 
informacích upřesněno, zda je poradenství 
poskytováno nezávisle a zda se zakládá na 
široké či omezenější analýze trhu, a mělo 
by zde být rovněž uvedeno, zda 
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna
bude zákazníkovi poskytovat průběžné 
posuzování vhodnosti pojistného produktu, 
který mu doporučuje;

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách.
V informacích by mělo být upřesněno, zda 
jsou poskytovány nezávisle a zda se 
zakládají na široké či omezenější analýze 
trhu, a mělo by zde být rovněž uvedeno, 
zda zprostředkovatel pojištění bude 
zákazníkovi poskytovat průběžné 
posuzování vhodnosti pojistného produktu, 
který mu doporučuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách. Je-li 
poskytováno poradenství, mělo by být v 
informacích upřesněno, zda je poradenství 
poskytováno nezávisle a zda se zakládá na 
široké či omezenější analýze trhu, a mělo 
by zde být rovněž uvedeno, zda 
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna 
bude zákazníkovi poskytovat průběžné 
posuzování vhodnosti pojistného produktu, 
který mu doporučuje;

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách.
V informacích by mělo být upřesněno, zda 
jsou poskytovány nezávisle a zda se 
zakládají na široké či omezenější analýze 
trhu, a mělo by zde být rovněž uvedeno, 
zda zprostředkovatel pojištění či 
pojišťovna bude zákazníkovi poskytovat 
průběžné posuzování vhodnosti pojistného 
produktu, který mu doporučuje;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 561
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách. Je-li 
poskytováno poradenství, mělo by být v 
informacích upřesněno, zda je poradenství 
poskytováno nezávisle a zda se zakládá na 
široké či omezenější analýze trhu, a mělo 
by zde být rovněž uvedeno, zda 
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna 
bude zákazníkovi poskytovat průběžné
posuzování vhodnosti pojistného produktu, 
který mu doporučuje;

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách. Je-li 
poskytováno poradenství, mělo by být v 
informacích upřesněno, zda se poradenství
zakládá na široké či omezenější analýze 
trhu, a mělo by zde být rovněž uvedeno, 
zda zprostředkovatel pojištění či 
pojišťovna bude zákazníkovi poskytovat 
pravidelné posuzování vhodnosti 
pojistného produktu, který mu doporučuje;

Or. de

(v souladu s požadavky stanovenými v čl. 16 písm. a) body i), ii) a v) a v čl. 17 odst. 1 písm. 
c))

Odůvodnění

Pravidelné posuzování má smysl a může být prováděno v předem stanovených intervalech.
Není jasné, co prakticky znamená „průběžné posuzování“ (každý den, každou hodinu, každou 
minutu?).

Pozměňovací návrh 562
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách. Je-li 
poskytováno poradenství, mělo by být v 
informacích upřesněno, zda je poradenství 
poskytováno nezávisle a zda se zakládá na 
široké či omezenější analýze trhu, a mělo

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách. Je-li 
poskytováno poradenství, mělo by být v 
informacích upřesněno, zda je poradenství 
poskytováno nezávisle a zda se zakládá na 
široké či omezenější analýze trhu, a měly
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by zde být rovněž uvedeno, zda
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna 
bude zákazníkovi poskytovat průběžné
posuzování vhodnosti pojistného produktu, 
který mu doporučuje;

by zde být rovněž uvedeny různé typy 
nástrojů; jestliže zprostředkovatel pojištění 
či pojišťovna bude zákazníkovi poskytovat 
pravidelné posuzování vhodnosti 
pojistného produktu, který mu doporučuje;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je soulad se směrnicí MiFID II.

Pozměňovací návrh 563
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pojistných produktech a navrhovaných 
investičních strategiích. Měly by zde být 
zahrnuty vhodné pokyny a upozornění 
týkající se rizik spojených s investicemi do 
těchto nástrojů nebo s určitými 
investičními strategiemi; a

b) tom, zda je poradenství poskytováno 
nezávisle na základě nestranné analýzy na 
trhu nebo na základě analýzy produktů 
nabízených pojišťovnou. Informace 
uvede, zda zprostředkovatel pojištění či 
pojišťovna bude zákazníkovi poskytovat 
průběžné posuzování vhodnosti pojistného 
produktu, který mu doporučuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nákladech a spojených poplatcích. c) pojistné produkty s přihlédnutím ke 
složitosti pojistného produktu a k typu 
zákazníka (zda se jedná o spotřebitele či 
nikoli). Měly by zde být zahrnuty vhodné 
pokyny a upozornění týkající se rizik
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spojených s investicemi do těchto 
produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nákladech a spojených poplatcích. c) nákladech, včetně odměny 
zprostředkovatele, a spojených poplatcích,
včetně oddělených poplatků za 
poradenství a nákladů na produkt, 
u něhož se poskytuje poradenství.

Or. en

Odůvodnění

Poradenství by mělo být službou s poplatky oddělenými od nákladů produktu tak, aby 
zákazník mohl provést relevantní srovnání.

Pozměňovací návrh 566
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nákladech a spojených poplatcích. c) nákladech a spojených poplatcích včetně 
čistého pojistného.

Or. de

Pozměňovací návrh 567
Pervenche Berès
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Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nákladech a spojených poplatcích. c) nákladech v souvislosti s investičním 
produktem, je-li zprostředkovatelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nákladech a spojených poplatcích. c) všech nákladech a jakýchkoli spojených 
poplatcích.

Or. en

Odůvodnění

Informační asymetrie mezi spotřebiteli a zprostředkovateli pojištění a vyplácením provize 
zprostředkovatelům pojišťovnami v současnosti vážně zasahuje do kvality poradenství 
o pojistných produktech. To ztěžuje nákladově efektivní a na dostupné prostředky orientované 
dodávání produktů zákazníkům. Avšak vzhledem k současnému stavu odpovídající evropské 
politické diskuse a pro účinný a konzistentní regulační rámec je účinným přístupem vhodné 
sladění IMD II s MiFID.

Pozměňovací návrh 569
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) provize, retrocese či jiné výhody 
související s transakcí zaplacenou 
tvůrcem či třetí stranou, jak stanoví 
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směrnice 2004/39/ES a směrnice 
2002/92/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace uvedené v tomto článku by 
měly být poskytnuty srozumitelně tak, aby 
zákazníci nebo potenciální zákazníci byli 
přiměřeně schopni pochopit povahu a 
rizika konkrétního nabízeného pojistného 
produktu a následně učinit informované 
investiční rozhodnutí. Tyto informace lze 
poskytovat ve standardizované formě.

4. Informace uvedené v tomto článku by 
měly být poskytnuty srozumitelně tak, aby 
zákazníci nebo potenciální zákazníci byli 
přiměřeně schopni pochopit povahu a 
rizika konkrétního nabízeného pojistného 
produktu a následně učinit informované 
investiční rozhodnutí. Tyto informace lze 
poskytovat ve standardizované formě 
v klíčovém informačním dokumentu.
Klíčové informační dokumenty doplní 
vydání klíčových servisních dokumentů, 
které vydá osoba prodávající pojistný 
produkt a kde se odrazí služby 
poskytované retailovému investorovi.
Osoba prodávající pojistný investiční 
produkt retailovým zákazníkům jim 
poskytne klíčový informační dokument a 
dokument o klíčových službách ve 
vhodnou dobu před uzavřením transakce 
související s pojistným investičním 
produktem. Tam, kde je pojistný investiční 
produkt doporučován zákazníkovi, bude 
klíčový informační dokument a dokument 
o klíčových službách poskytnut 
neprodleně.

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Peter Simon
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Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace uvedené v tomto článku by 
měly být poskytnuty srozumitelně tak, aby 
zákazníci nebo potenciální zákazníci byli 
přiměřeně schopni pochopit povahu a 
rizika konkrétního nabízeného pojistného 
produktu a následně učinit informované 
investiční rozhodnutí. Tyto informace lze 
poskytovat ve standardizované formě.

4. Informace uvedené v tomto článku 
budou poskytnuty snadno srozumitelně a 
jasně tak, aby zákazníci nebo potenciální 
zákazníci byli přiměřeně schopni pochopit 
povahu a rizika konkrétního nabízeného 
pojistného produktu a následně učinit 
informované investiční rozhodnutí. Tyto 
informace se poskytují ve 
standardizovaném klíčovém informačním 
dokumentu.

Or. de

Pozměňovací návrh 572
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace uvedené v tomto článku by 
měly být poskytnuty srozumitelně tak, aby 
zákazníci nebo potenciální zákazníci byli 
přiměřeně schopni pochopit povahu a 
rizika konkrétního nabízeného pojistného 
produktu a následně učinit informované 
investiční rozhodnutí. Tyto informace lze 
poskytovat ve standardizované formě.

4. Informace uvedené v tomto článku by 
měly být poskytnuty srozumitelně tak, aby 
zákazníci nebo potenciální zákazníci byli 
přiměřeně schopni pochopit povahu a 
rizika konkrétního nabízeného pojistného 
produktu a následně učinit informované 
investiční rozhodnutí. Tyto informace se 
poskytují ve standardizované formě.

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace uvedené v tomto článku by 
měly být poskytnuty srozumitelně tak, aby 
zákazníci nebo potenciální zákazníci byli 
přiměřeně schopni pochopit povahu a 
rizika konkrétního nabízeného pojistného 
produktu a následně učinit informované 
investiční rozhodnutí. Tyto informace lze 
poskytovat ve standardizované formě.

4. Informace uvedené v tomto článku by 
měly být poskytnuty srozumitelně tak, aby 
zákazníci nebo potenciální zákazníci byli 
přiměřeně schopni pochopit povahu a 
rizika konkrétního typu nabízeného typu 
pojištění a následně učinit informované 
investiční rozhodnutí. Tyto informace lze 
poskytovat ve standardizované formě.

Or. de

(konzistentní s požadavky stanovenými v čl. 18 odst. 4)

Odůvodnění

Uvádí znění do souladu s MiFID.

Pozměňovací návrh 574
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna sdělí zákazníkovi, že 
poradenství ohledně pojištění je 
poskytováno nezávisle, zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna:

5. Pokud zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna sdělí zákazníkovi, že uvedené 
poradenství je poskytováno nezávisle, 
relevantní informace, na něž se odkazuje 
v odstavci 3, zahrnou následující prvky, 
které budou poskytnuty před 
poradenstvím ohledně pojištění:
a) rozsah pojistných produktů, na němž se 
bude zakládat doporučení, a zejména, zda 
je rozsah omezen na pojistné produkty 
vydané nebo poskytované subjekty, které 
jsou se zprostředkovatelem zastupujícím 
zákazníka v úzkém propojení; a dále
b) zda zákazník za poradenství hradí 
poplatek
c) zda zprostředkovatel pojištění obdrží 
v souvislosti s pojistnou smlouvou jakékoli 
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poplatky nebo provize od třetích stran.
5a. Členské státy mohou dodatečně 
zakázat nebo dále omezit nabízení nebo 
přijímání poplatků, provize či 
nepeněžitých výhod od třetích stran 
v souvislosti s poskytováním poradenství 
ohledně pojištění. Mezi taková opatření 
může patřit stanovení požadavku, aby 
veškeré tyto poplatky, provize nebo 
nepeněžité výhody byly vráceny klientům 
nebo kompenzovány poplatky, které 
uhradí klient.
Členské státy mohou dále požadovat, aby 
tam, kde klienta informuje 
zprostředkovatel, bylo toto poradenství 
poskytováno nezávisle, zprostředkovatel 
posoudí dostatečně velké množství 
pojistných produktů dostupných na trhu, 
které jsou dostatečně různorodé, pokud 
jde o jejich druh a emitenty nebo 
poskytovatele produktů s cílem zajistit, 
aby mohly být vhodně splněny klientovy 
cíle, a nebude omezeno na pojistné 
produkty vydávané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
v úzkém propojení.

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna sdělí zákazníkovi, že 
poradenství ohledně pojištění je 
poskytováno nezávisle, zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna:

5. Pokud zprostředkovatel pojištění sdělí 
zákazníkovi, že poradenství je poskytováno 
nezávisle, odpovídající informace, na něž 
se odkazuje v odstavci 3, zahrnou 
následující prvky, které budou poskytnuty 
před poradenstvím ohledně pojištění

Or. en
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Pozměňovací návrh 576
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna sdělí zákazníkovi, že 
poradenství ohledně pojištění je 
poskytováno nezávisle, zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna:

5. Pokud zprostředkovatel pojištění sdělí 
zákazníkovi, že poradenství ohledně 
pojištění je poskytováno nezávisle, 
zprostředkovatel pojištění:

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna sdělí zákazníkovi, že 
poradenství ohledně pojištění je 
poskytováno nezávisle, zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna:

5. Členské státy požadují, aby, pokud 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
sdělí zákazníkovi, že poradenství ohledně 
pojištění je poskytováno nezávisle, 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
informovali zákazníka o povaze odměny, 
již obdrželi v souvislosti s pojistnou 
smlouvou:

Or. en

Odůvodnění

Existuje riziko střetu zájmu a újmy vůči spotřebiteli, pokud poradci prodávají strukturované 
retailové investiční produkty (tzv. PRIPs). U těchto produktů by měla být požadována 
informace o provizi.
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Pozměňovací návrh 578
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posoudí dostatečně velký počet 
pojistných produktů dostupných na trhu. 
Pojistné produkty by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
pojištění či pojišťovnou v úzkém 
propojení; a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posoudí dostatečně velký počet 
pojistných produktů dostupných na trhu. 
Pojistné produkty by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
pojištění či pojišťovnou v úzkém 
propojení; a

a) provedou celkovou analýzu příslušného 
trhu, aby jim to umožnilo učinit 
doporučení v souladu s odbornými kritérii 
k tomu, jaká pojistná smlouva odpovídá 
potřebám zákazníka. Pojistné produkty by 
měly být diverzifikovány s ohledem na 
svůj typ a emitenty nebo poskytovatele 
produktů a neměly by být omezeny na 
pojistné produkty vydané nebo 
poskytované subjekty, které jsou se 
zprostředkovatelem pojištění či 
pojišťovnou v úzkém propojení; a

Or. de
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Pozměňovací návrh 580
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posoudí dostatečně velký počet
pojistných produktů dostupných na trhu. 
Pojistné produkty by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
pojištění či pojišťovnou v úzkém 
propojení; a

a) rozsah pojistných produktů, na němž se 
bude zakládat doporučení, a zejména, zda 
je rozsah omezen na pojistné produkty 
vydané nebo poskytované subjekty, které 
jsou se zprostředkovatelem zastupujícím 
zákazníka v úzkém propojení; a

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posoudí dostatečně velký počet 
pojistných produktů dostupných na trhu.
Pojistné produkty by měly být
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
pojištění či pojišťovnou v úzkém 
propojení; a

a) dostatečně velký počet pojistných 
produktů dostupných na trhu, které jsou 
dostatečně diverzifikovány s ohledem na 
svůj typ a emitenty nebo poskytovatele 
produktů s cílem zajistit, aby mohly být
vhodně plněny pojistné investiční potřeby 
zákazníka a nebyly omezeny na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
pojištění či pojišťovnou v úzkém 
propojení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 582
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posoudí dostatečně velký počet
pojistných produktů dostupných na trhu. 
Pojistné produkty by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
pojištění či pojišťovnou v úzkém 
propojení; a

a) posoudí rozsah pojistných produktů 
dostupných na trhu. Pojistné produkty by 
měly být dostatečně diverzifikovány s 
ohledem na svůj typ a emitenty nebo 
poskytovatele produktů a neměly by být 
omezeny na pojistné produkty vydané nebo 
poskytované subjekty, které jsou se 
zprostředkovatelem pojištění či 
pojišťovnou v úzkém propojení; a

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posoudí dostatečně velký počet
pojistných produktů dostupných na trhu. 
Pojistné produkty by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
pojištění či pojišťovnou v úzkém 
propojení; a

a) posoudí rozsah pojistných produktů 
dostupných na trhu. Pojistné produkty by 
měly být diverzifikovány s ohledem na 
svůj typ a emitenty nebo poskytovatele 
produktů a neměly by být omezeny na 
pojistné produkty vydané nebo
poskytované subjekty, které jsou se 
zprostředkovatelem pojištění či 
pojišťovnou v úzkém propojení; a

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sladění IMD II s MiFID II a vychází z příspěvku 
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britského orgánu pro finanční službu British Financial Service Authority (FSA).

Pozměňovací návrh 584
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posoudí dostatečně velký počet 
pojistných produktů dostupných na trhu. 
Pojistné produkty by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
pojištění či pojišťovnou v úzkém 
propojení; a

a) posoudí dostatečně velký počet 
pojistných produktů dostupných na trhu. 
Pojistné produkty by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
pojištění v úzkém propojení; a

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) poskytne zákazníkovi úplné 
a objektivní poradenství;

Or. de

Pozměňovací návrh 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) povahu odměny obdržené za pojistnou 
smlouvu a zda ve vztahu k pojistné 
investiční smlouvě pracuje:
i) na základě poplatku, který je odměnou 
přímo placenou zákazníkem; nebo
ii) na základě jakékoli provize, která je 
odměnou zahrnutou v pojistném; nebo
iii) na základě kombinace možností 
uvedených v bodech i) a ii);

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) jestliže zprostředkovatel obdrží 
poplatek nebo jakoukoli provizi, uvede 
celou částku odměny za nabízené nebo 
zvažované pojistné investiční produkty 
nebo, pokud není možné částku přesně 
vyčíslit, základ pro výpočet poplatku nebo 
provize nebo jejich kombinace; Poplatek 
nebo provize za poradenství a poplatek 
nebo provize za produkt by měly být 
zveřejněny jako samostatné částky nebo 
výpočty.

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. a c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 
prováděného mezi zprostředkovatelem 
a pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 
limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat nebo obdržet 
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem 
třetí strany.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je proti zavedení zákazu jakéhokoli druhu pobídek v případě poskytování nezávislého 
investičního poradenství.

Pozměňovací návrh 590
Louis Michel

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nesmí v souvislosti s poskytováním vypouští se
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služby zákazníkům přijímat nebo obdržet 
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem 
třetí strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat nebo obdržet 
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem 
třetí strany.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat nebo obdržet 
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem 
třetí strany.

b) zda má zákazník za poradenství uhradit 
poplatek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 593
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat nebo obdržet 
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany.

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
nezávislé služby zákazníkům přijímat nebo 
obdržet žádnou peněžní výhodu, včetně 
poplatků či provizí, vyplacenou nebo 
poskytnutou třetí stranou nebo osobou 
jednající jménem třetí strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat nebo obdržet
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany.

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat a ponechat si
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany. Z tohoto ustanovení jsou 
vyloučeny drobné nepeněžní výhody, které 
mohou zvýšit kvalitu služby poskytované 
zákazníkovi a které s ohledem na svůj 
rozsah a povahu nemohou být považovány 
na výhody narušující dodržování 
povinnosti investičního podniku jednat 
v nejlepším zájmu zákazníka a jsou jasně 
sděleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Sven Giegold
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za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat nebo obdržet 
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany.

b) pokud zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna sdělí zákazníkovi, že 
poradenství ohledně pojištění je 
poskytováno nezávisle, zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna nesmí 
v souvislosti s poskytováním služby 
zákazníkům přijímat nebo obdržet 
poplatky, provize nebo jakékoli přímé či 
nepřímé peněžní či nepeněžní výhody 
vyplacené nebo poskytnuté třetí stranou 
nebo osobou jednající jménem třetí strany.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z návrhu dánské asociace pojišťoven. Zákaz provizí brání 
hospodářským transakcím mezi pojišťovnami a penzijními společnostmi a makléři – a tím je 
pro zákazníka jasnější, kolik platí a komu. Zkušenost dánské asociace pojišťoven je taková, že 
zákazem provizí se zvýšila transparentnost na dánském trhu a zlepšila úroveň hospodářské 
soutěže, což vedlo k lepším produktům a nižším nákladům pro zákazníky. Pozměňovací návrh 
je v souladu s MiFID II.

Pozměňovací návrh 596
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat nebo obdržet 
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany.

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat nebo obdržet 
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody, výhody v peněžní hodnotě nebo 
jiné pobídky vyplacené nebo poskytnuté 
třetí stranou nebo osobou jednající jménem 
třetí strany.
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Or. de

Pozměňovací návrh 597
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat nebo obdržet
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany.

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat a ponechat si
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je soulad IMD 2 s MiFID II. Vychází z příspěvku 
britského orgánu pro finanční službu (British Financial Service Authority (FSA)).

Pozměňovací návrh 598
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna může obdržet odměnu pouze 
od svého zákazníka. 

Or. fr

Odůvodnění

Soulad se zněním, které by mělo být přijato ve směrnici MiFID 2. 
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Pozměňovací návrh 599
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informaci o tom, zda zprostředkovatel 
pojištění obdrží poplatky nebo provize od 
třetích stran ve vztahu k pojistné smlouvě.

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby způsob, jímž 
pojišťovna nebo zprostředkovatel pojištění 
odměňuje své zaměstnance nebo jiné 
smluvní zástupce, nebránil v plnění 
povinností jednat v nejlepším zájmu 
zákazníků. Členské státy zajistí, aby v 
případě, že zaměstnanci poskytují 
poradenství ohledně investičních 
produktů, nabízejí je nebo prodávají 
neprofesionálním zákazníkům, neměla 
dotyčná struktura odměňování vliv na 
schopnost těchto zaměstnanců poskytovat 
případná doporučení objektivním 
způsobem nebo poskytovat nestranné, 
jednoznačné a nezavádějící informace 
v souladu s odstavcem 2 a aby ani jiným 
způsobem nevedla ke zbytečným střetům 
zájmů.
Členské státy zejména zajistí, aby:
a) odměňování nezáviselo z velké části na 
cílech prodeje ani na ziskovosti 
konkrétních produktů;
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b) odměňování či jiná ujednání včetně 
hodnocení výkonu nebyla pro 
zaměstnance pobídkou k tomu, aby 
nejednali v zájmu zákazníka 
zprostředkovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Zprostředkovatel pojištění je 
považován za nezávislého poradce pouze v 
případě, pokud zprostředkovatel ve své 
informaci zákazníkovi stanovil, že tomu 
tak je.

Or. en

Odůvodnění

Poslední odstavec se doplňuje za účelem vyjasnění, že nevázaní zprostředkovatelé nemají být 
sami o sobě považování za nezávislé poradce.

Pozměňovací návrh 602
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33, které zajišťují, že 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
při zprostředkovávání pojištění 
zákazníkům dodržují zásady stanovené v 
tomto článku. Tyto akty v přenesené 

6. Členské státy mohou dodatečně zakázat 
nebo dále omezit nabízení nebo přijímání 
poplatků, provize či nepeněžních výhod od 
třetích stran v souvislosti s poskytováním 
poradenství ohledně pojištění.
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pravomoci upřesní:

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povahu služby nebo služeb, které jsou 
zákazníkovi nebo potenciálnímu 
zákazníkovi nabízeny nebo poskytovány, s 
přihlédnutím ke druhu, předmětu, objemu 
a četnosti transakcí; a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povahu nabízených nebo zvažovaných 
produktů, včetně různých typů pojistných 
produktů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) neprofesionální nebo profesionální 
povaze zákazníka nebo potenciálního 
zákazníka; a jejich klasifikaci jako 
způsobilých protějšků

Or. en

Odůvodnění

Cílem ke soulad s MiFID II.

Pozměňovací návrh 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy mohou za určitých 
okolností a po konzultaci s příslušnými 
zúčastněnými stranami zakázat nebo dále 
omezit nabídku nebo přijetí poplatků, 
provizí či nepeněžních výhod ve vztahu k 
poskytování poradenství ohledně 
pojistných investičních produktů za 
předpokladu, že členský stát dodržuje 
rovné podmínky pro všechny distribuční 
kanály a nenarušuje hospodářskou 
soutěž. Mezi taková opatření může patřit 
stanovení požadavku, aby veškeré tyto 
poplatky, provize nebo nepeněžní výhody 
byly vráceny zákazníkovi nebo 
kompenzovány poplatky, které uhradí 
zákazník.

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Ashley Fox
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Návrh směrnice
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při poskytování poradenství získá
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
nezbytné informace o znalostech 
a zkušenostech zákazníka nebo 
potenciálního zákazníka v oblasti týkající 
se konkrétního typu produktu nebo služby,
o jeho finanční situaci a o jeho investičních 
cílech, aby na tomto základě mohl 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi nebo potenciálnímu 
zákazníkovi doporučit pojistný produkt, 
který je pro něj vhodný.

1. Zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna získá nezbytné informace 
o znalostech a zkušenostech zákazníka 
nebo potenciálního zákazníka v oblasti 
týkající se konkrétního typu produktu nebo 
služby, o jeho finanční situaci a o jeho 
investičních cílech, aby na tomto základě 
mohl zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna zákazníkovi nebo 
potenciálnímu zákazníkovi doporučit 
pojistný produkt, který je pro něj vhodný.

Or. fr

Pozměňovací návrh 609
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při poskytování poradenství získá 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
nezbytné informace o znalostech 

1. Při poskytování poradenství získá 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
nezbytné informace o znalostech, 
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a zkušenostech zákazníka nebo 
potenciálního zákazníka v oblasti týkající 
se konkrétního typu produktu nebo služby, 
o jeho finanční situaci a o jeho investičních 
cílech, aby na tomto základě mohl 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi nebo potenciálnímu 
zákazníkovi doporučit pojistný produkt, 
který je pro něj vhodný.

potřebách a zkušenostech zákazníka nebo 
potenciálního zákazníka v oblasti týkající 
se konkrétního typu produktu nebo služby, 
o jeho finanční situaci a o jeho investičních 
cílech, aby na základě posouzení mohl 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi nebo potenciálnímu 
zákazníkovi doporučit pojistný produkt, 
který je v jeho zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Informační asymetrie mezi zákazníky a zprostředkovateli pojištění a platby provizí 
poskytovateli pojištění zprostředkovatelům v současné době závažně ovlivňuje kvalitu 
poradenství ohledně pojistných produktů. To ztěžuje nákladově efektivní, tj. cílené 
poskytování produktů zákazníkům. Avšak vzhledem k současnému stavu odpovídající evropské 
politické diskuse a pro účinný a konzistentní regulační rámec je účinným přístupem vhodné 
sladění IMD II s MiFID.

Pozměňovací návrh 610
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé 
pojištění nebo pojišťovny při 
zprostředkování pojištění ve vztahu k 
prodeji bez poradenství požádaly 
zákazníka nebo potenciálního zákazníka, 
aby jim poskytl informace o svých 
znalostech a zkušenostech s investováním 
v oblasti týkající se konkrétního typu 
produktu nebo služby nabízené nebo 
žádané, aby tak umožnil zprostředkovateli 
pojištění nebo pojišťovně posoudit, zda je 
plánovaná pojistná služba nebo produkt 
pro zákazníka vhodná.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 611
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé 
pojištění nebo pojišťovny při 
zprostředkování pojištění ve vztahu k 
prodeji bez poradenství požádaly
zákazníka nebo potenciálního zákazníka, 
aby jim poskytl informace o svých 
znalostech a zkušenostech s investováním 
v oblasti týkající se konkrétního typu 
produktu nebo služby nabízené nebo 
žádané, aby tak umožnil zprostředkovateli 
pojištění nebo pojišťovně posoudit, zda je
plánovaná pojistná služba nebo produkt pro 
zákazníka vhodná.

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé 
pojištění nebo pojišťovny při 
zprostředkování pojištění ve vztahu 
k prodeji bez poradenství požádali
zákazníka nebo potenciální zákazníky o 
příslušné informace týkající se zákazníka 
nebo potenciálního zákazníka. Cílem je 
umožnit zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně posoudit, zda jsou plánovaná 
pojistná služba nebo produkt pro zákazníka 
vhodné.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrh je soulad se směrnicí MiFID II, pokud jde o hodnocení 
zájmu zákazníka.

Pozměňovací návrh 612
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé 
pojištění nebo pojišťovny při 
zprostředkování pojištění ve vztahu 
k prodeji bez poradenství požádaly
zákazníka nebo potenciálního zákazníka, 
aby jim poskytl informace o svých 
znalostech a zkušenostech s investováním 
v oblasti týkající se konkrétního typu 

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé 
pojištění nebo pojišťovny při 
zprostředkování pojištění požádali
zákazníka nebo potenciálního zákazníka, 
aby jim poskytl informace o svých 
znalostech a zkušenostech s investováním 
v oblasti týkající se konkrétního typu 
produktu nebo služby nabízené nebo 
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produktu nebo služby nabízené nebo 
žádané, aby tak umožnil zprostředkovateli 
pojištění nebo pojišťovně posoudit, zda je 
plánovaná pojistná služba nebo produkt pro 
zákazníka vhodná.

žádané, aby tak umožnil zprostředkovateli 
pojištění nebo pojišťovně posoudit, zda je 
plánovaná pojistná služba nebo produkt pro 
zákazníka vhodná.

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna na základě informací získaných
podle předchozího pododstavce domnívají, 
že produkt nebo služba nejsou pro 
zákazníka nebo potenciálního zákazníka 
vhodné, upozorní jej. Toto upozornění lze 
poskytovat ve standardizované formě.

Pokud se zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna na základě informací 
vyžádaných podle předchozího 
pododstavce domnívají, že produkt nebo 
služba nejsou pro zákazníka nebo 
potenciálního zákazníka vhodné, upozorní 
jej. Toto upozornění lze poskytovat ve 
standardizované formě.

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna na základě informací získaných 
podle předchozího pododstavce domnívají, 
že produkt nebo služba nejsou pro 
zákazníka nebo potenciálního zákazníka 
vhodné, upozorní jej. Toto upozornění lze 
poskytovat ve standardizované formě.

Pokud se zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna na základě informací získaných 
podle předchozího pododstavce domnívají, 
že produkt nebo služba nejsou pro 
zákazníka nebo potenciálního zákazníka 
vhodné, upozorní jej. Toto upozornění se 
musí poskytovat ve standardizované formě.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 615
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud zákazníci nebo potenciální 
zákazníci neposkytnou informace uvedené 
v prvním pododstavci nebo pokud o svých 
znalostech a zkušenostech poskytnou
nedostatečné informace, zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna je upozorní, že
nejsou schopni určit, zda jsou pro ně 
navrhovaný produkt nebo navrhovaná
služba vhodné. Toto upozornění lze 
poskytovat ve standardizované formě.

Pokud zákazníci nebo potenciální 
zákazníci nemohou poskytnout informace 
uvedené v prvním pododstavci nebo pokud 
nemohou poskytnout dostatečné
informace, zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna neposkytne poradenství ani 
neprodá navrhovanou službu či 
navrhovaný produkt, protože nejsou 
schopni určit, zda jsou produkt nebo služba 
vhodné. Toto sdělení lze poskytovat ve 
standardizované formě s pokynem, jaké 
informace zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna potřebují k provedení 
odpovídajícího posouzení v nejlepším 
zájmu zákazníků.

Or. en

Odůvodnění

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 based on a 
proposal from BEUC.
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Pozměňovací návrh 616
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud zákazníci nebo potenciální 
zákazníci neposkytnou informace uvedené 
v prvním pododstavci nebo pokud o svých 
znalostech a zkušenostech poskytnou 
nedostatečné informace, zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna je upozorní, že 
nejsou schopni určit, zda jsou pro ně 
navrhovaný produkt nebo navrhovaná 
služba vhodné. Toto upozornění lze 
poskytovat ve standardizované formě.

Pokud zákazníci nebo potenciální 
zákazníci neposkytnou dostatečné
informace o svých znalostech 
a zkušenostech, zprostředkovatel pojištění 
nebo pojišťovna je upozorní, že nejsou 
schopni určit, zda jsou pro ně navrhovaný 
produkt nebo navrhovaná služba vhodné. 
Toto upozornění lze poskytovat ve 
standardizované formě.

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud zákazníci nebo potenciální 
zákazníci neposkytnou informace uvedené 
v prvním pododstavci nebo pokud o svých 
znalostech a zkušenostech poskytnou 
nedostatečné informace, zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna je upozorní, že 
nejsou schopni určit, zda jsou pro ně 
navrhovaný produkt nebo navrhovaná 
služba vhodné. Toto upozornění lze
poskytovat ve standardizované formě.

Pokud zákazníci nebo potenciální 
zákazníci neposkytnou informace uvedené 
v prvním pododstavci nebo pokud o svých 
znalostech a zkušenostech poskytnou 
nedostatečné informace, zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna je upozorní, že 
nejsou schopni určit, zda jsou pro ně 
navrhovaný produkt nebo navrhovaná 
služba vhodné. Toto upozornění se musí 
poskytovat ve standardizované formě.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 618
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy povolí zprostředkovatelům 
pojištění a pojišťovnám zajišťujícím 
zprostředkování pojištění v souvislosti s 
prodejem, kde se poradenství neposkytuje, 
aby pokračovali ve své činnosti, aniž by 
potřebovali získat informaci nebo učinit 
rozhodnutí stanovené v odstavci 2, pokud 
jsou splněny následující podmínky: 
a) činnost zprostředkování pojištění je 
vykonávána z podnětu zákazníka nebo 
potenciálního zákazníka,
b) činnost zprostředkování pojištění se
vztahuje k pojistným investičním 
produktům, které: 
i) vedou pouze k expozici investic vůči 
podkladovým finančním nástrojům, které 
jsou považovány za nekomplexní, jak je 
stanoveno v čl. 25 odst. 3 písm. a) 
směrnice 2004/39/ES; nebo
ii) nezahrnují strukturu, která zákazníkovi 
ztěžuje porozumění vyskytujícímu se 
riziku;
c) zákazník nebo potenciální zákazník byl 
jasně informován o tom, že 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
nemusí posuzovat vhodnost nebo 
způsobilost nabízeného produktu, a že 
proto zákazník nebo potenciální zákazník 
nepožívá výhod příslušných pravidel 
výkonu činnosti. Toto upozornění lze 
poskytovat ve standardizované formě. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vytváří normu odpovídající normám v MiFID II a zajišťuje rovné 
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podmínky s nepojistnými investičními produkty. Vychází z příspěvku britského orgánu pro 
finanční službu (British Financial Service Authority (FSA)).

Pozměňovací návrh 619
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby 
zprostředkovatelé pojištění nebo 
pojišťovny při zprostředkování pojištění 
ve vztahu k prodeji bez poradenství mohly 
poskytnout tyto produkty zákazníkovi 
nebo potenciálnímu zákazníkovi bez 
posouzení, zda je navrhovaný produkt pro 
ně vhodný, pokud jsou splněny následující 
podmínky:
a) služba poskytovaná bez poradenství se 
vztahuje k pojistným investičním 
produktům, které:
i) vedou pouze expozici investic vůči 
podkladovým finančním nástrojům, které 
jsou považovány za nekomplexní, jak je 
stanoveno v čl. 25 odst. 3 písm. a) 
směrnice 2004/39/ES; nebo
ii) nezahrnují strukturu, která zákazníkovi 
ztěžuje porozumění vyskytujícímu se 
riziku;
b) produkt nebo služba jsou poskytovány 
z podnětu zákazníka nebo potenciálního 
zákazníka; a
c) zákazník nebo potenciální zákazník byl 
jasně upozorněn na to, že při poskytování 
této služby nemusí zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna posuzovat 
vhodnost nebo neposuzuje vhodnost 
nabízeného produktu, a že proto zákazník 
nebo potenciální zákazník nepožívá 
odpovídající ochrany podle pravidel 
výkonu činnosti. Toto upozornění lze 
poskytovat ve standardizované formě;
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d) pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění plní své povinnosti stanovené 
v článku 23 (střety zájmů).

Or. en

Odůvodnění

MiFID II umožňuje prodej některých strukturovaných retailových investičních produktů pouze 
na základě plnění (bez poradenství nebo testu vhodnosti), pokud jsou splněny některé 
podmínky, avšak IMD II obdobné ustanovení neobsahuje. Ty vytváří nerovné podmínky mezi 
produkty, které investují do podobných, i když ne stejných aktiv. Například, fond SKIPCP 
může být podle MiFID II prodán pouze na základě plnění, zatímco pojistný fond s podobným 
profilem aktiv nemůže být podle návrhu IMD II prodán pouze na základě plnění.

Pozměňovací návrh 620
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy povolí 
zprostředkovatelům pojištění a 
pojišťovnám zajišťujícím zprostředkování 
pojištění v souvislosti s prodejem, kde se 
poradenství neposkytuje, aby tyto služby 
svým zákazníkům poskytovali, aniž by 
potřebovali získat informaci nebo učinit 
rozhodnutí stanovené v odstavci 2, pokud 
jsou splněny následující podmínky:
a) služba poskytovaná bez poradenství se 
vztahuje k pojistným investičním 
produktům, které:
i) vedou pouze expozici investic vůči 
podkladovým finančním nástrojům, které 
jsou považovány za nekomplexní, jak je 
stanoveno v čl. 25 odst. 3 písm. a) 
směrnice 2004/39/ES; nebo
ii) nezahrnují strukturu, která zákazníkovi 
ztěžuje porozumění vyskytujícímu se 
riziku;
b) produkt nebo služba jsou poskytovány 
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z podnětu zákazníka nebo potenciálního 
zákazníka;
c) zákazník nebo potenciální zákazník byl 
jasně informován o tom, že při 
poskytování této služby nemusí 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
posuzovat vhodnost nebo způsobilost 
poskytovaného produktu, a že proto 
zákazník nebo potenciální zákazník 
nepožívá odpovídající ochrany podle 
pravidel výkonu činnosti. Toto upozornění 
lze poskytnout ve standardizované formě a
d) zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna plní své povinnosti stanovené v 
článku 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zákazník musí od zprostředkovatele 
pojištění nebo pojišťovny získat přiměřené 
zprávy o službách, které zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna svým 
zákazníkům poskytuje. Tyto zprávy 
obsahují pravidelná sdělení zákazníkům 
zohledňující druh a složitost dotčených 
pojistných produktů a povahu služby 
poskytované zákazníkovi a zahrnují podle 
potřeby náklady spojené s transakcemi 
a službami prováděnými jménem 
zákazníka. Při poskytování poradenství 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
blíže určí, jak je poskytované poradenství 
sladěno s osobními charakteristikami 
zákazníka.

4. Zákazník musí od zprostředkovatele 
pojištění nebo pojišťovny získat na 
trvanlivém médiu přiměřené zprávy 
o službách, které zprostředkovatel pojištění 
nebo pojišťovna svým zákazníkům 
poskytuje. Tyto zprávy obsahují pravidelná 
sdělení zákazníkům zohledňující druh 
a složitost dotčených pojistných produktů 
a povahu služby poskytované zákazníkovi 
a zahrnují podle potřeby náklady spojené 
s transakcemi a službami prováděnými 
jménem zákazníka. Při poskytování 
poradenství neprofesionálním zákazníkům
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
poskytne zákazníkovi na trvanlivém médiu 
záznam, v němž alespoň blíže určí 
zákazníkovy cíle, doporučení a jak je 
poskytované poradenství sladěno s 
osobními charakteristikami a cíli
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zákazníka.

Or. en

Odůvodnění

Úroveň ochrany zákazníka a pravidla výkonu činnosti by měla být v souladu s MiFID.

Pozměňovací návrh 622
Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zákazník musí od zprostředkovatele 
pojištění nebo pojišťovny získat přiměřené 
zprávy o službách, které zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna svým 
zákazníkům poskytuje. Tyto zprávy 
obsahují pravidelná sdělení zákazníkům 
zohledňující druh a složitost dotčených 
pojistných produktů a povahu služby 
poskytované zákazníkovi a zahrnují podle 
potřeby náklady spojené s transakcemi 
a službami prováděnými jménem 
zákazníka. Při poskytování poradenství
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
blíže určí, jak je poskytované poradenství 
sladěno s osobními charakteristikami 
zákazníka.

4. Zákazník musí od zprostředkovatele 
pojištění nebo pojišťovny získat přiměřené 
zprávy o službách, které zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna svým 
zákazníkům poskytuje. Tyto zprávy 
obsahují pravidelná sdělení zákazníkům 
zohledňující druh a složitost dotčených 
pojistných produktů a povahu služby 
poskytované zákazníkovi a zahrnují podle 
potřeby náklady spojené s transakcemi 
a službami prováděnými jménem 
zákazníka. Zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna blíže určí, jak je poskytované 
poradenství sladěno s osobními 
charakteristikami zákazníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zákazník musí od zprostředkovatele 4. Zákazník musí od zprostředkovatele 
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pojištění nebo pojišťovny získat přiměřené 
zprávy o službách, které zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna svým 
zákazníkům poskytuje. Tyto zprávy 
obsahují pravidelná sdělení zákazníkům 
zohledňující druh a složitost dotčených 
pojistných produktů a povahu služby 
poskytované zákazníkovi a zahrnují podle 
potřeby náklady spojené s transakcemi 
a službami prováděnými jménem 
zákazníka. Při poskytování poradenství 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
blíže určí, jak je poskytované poradenství 
sladěno s osobními charakteristikami 
zákazníka.

pojištění nebo pojišťovny získat přiměřené 
zprávy o službách, které zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna svým 
zákazníkům poskytuje. Tyto zprávy 
obsahují pravidelná sdělení zákazníkům 
zohledňující druh a složitost dotčených 
pojistných produktů a povahu služby 
poskytované zákazníkovi a zahrnují podle 
potřeby náklady spojené s transakcemi 
a službami prováděnými jménem 
zákazníka. Zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna blíže určí, jak je poskytované 
poradenství sladěno s osobními 
charakteristikami zákazníka.

Or. fr

Pozměňovací návrh 624
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zákazník musí od zprostředkovatele 
pojištění nebo pojišťovny získat přiměřené 
zprávy o službách, které zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna svým 
zákazníkům poskytuje. Tyto zprávy 
obsahují pravidelná sdělení zákazníkům 
zohledňující druh a složitost dotčených 
pojistných produktů a povahu služby 
poskytované zákazníkovi a zahrnují podle 
potřeby náklady spojené s transakcemi 
a službami prováděnými jménem 
zákazníka. Při poskytování poradenství 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
blíže určí, jak je poskytované poradenství 
sladěno s osobními charakteristikami 
zákazníka.

4. Zákazník musí od zprostředkovatele 
pojištění nebo pojišťovny získat přiměřené 
zprávy o službách, které zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna svým 
zákazníkům poskytuje. Tyto zprávy 
obsahují pravidelná sdělení zákazníkům 
zohledňující druh a složitost dotčených 
pojistných produktů a povahu služby 
poskytované zákazníkovi a zahrnují podle 
potřeby veškeré náklady spojené 
s transakcemi a službami prováděnými 
jménem zákazníka. Při poskytování 
poradenství zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna přesně určí, jak je poskytované 
poradenství sladěno s osobními 
charakteristikami zákazníka.

Or. en
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Pozměňovací návrh 625
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Existují právní pochybnosti, zda by tento druh ustanovení mohl být regulován na úrovni EU. 
Neexistují žádné racionální argumenty, které mohou odůvodnit zásah směrnice v oblasti 
finančních sankcí ze strany členských států. Pravidla ukládání sankcí by měla brát v úvahu 
sociální kontext v daném členském státě, což je důvod, proč by měl být tento druh ustanovení 
určen pouze na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 626
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zavedly vhodná opatření, která jim 
umožní, aby prostřednictvím rejstříku 
měly přehled o totožnosti 
zprostředkovatelů pojištění, smluvně 
vázaných zprostředkovatelů pojištění a 
zprostředkovatelů zajištění, kteří porušili 
kapitolu VI a VII této směrnice, jakož i o 
totožnosti zprostředkovatele nebo 
pojišťovny, jejichž jménem příslušný 
zprostředkovatel jedná, a mohly tuto 
totožnost zveřejnit. Orgán EIOPA 
poskytne seznam hypertextových odkazů 
na všechny rejstříky příslušných 
vnitrostátních orgánů. Příslušné 
vnitrostátní orgány rovněž poskytnou 
hypertextové odkazy na výše uvedený 
seznam vedený orgánem EIOPA. 



AM\926838CS.doc 131/160 PE504.393v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést efektivní mechanismus sankcí nefinanční 
povahy, který by zlepšil kvalitu poradenství a hospodářskou soutěž v odvětví zprostředkování 
pojištění.

Pozměňovací návrh 627
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26a
Sankce

1. Členské státy stanoví přiměřené sankce 
pro zprostředkovatele pojištění v případě, 
že osoba vykonávající činnost ve 
zprostředkování pojištění či zajištění není 
registrována v členském státě a není 
uvedena v čl. 1 odst. 2.
2. Členské státy stanoví přiměřené sankce 
vůči zprostředkovateli pojištění či zajištění 
nebo pojišťovně či zajišťovně, pokud 
nevyužívají služby zprostředkování 
pojištění a zajištění pouze registrovaných 
zprostředkovatelů pojištění a 
zajištění nebo osob uvedených v čl. 1 odst. 
2.
3. Členské státy stanoví přiměřené sankce 
v případě, že zprostředkovatel pojištění či 
zajištění nebo pojišťovna či zajišťovna 
neplní vnitrostátní právní předpisy přijaté 
na základě této směrnice.
4. Veškerá opatření zahrnující sankce 
nebo omezení činnosti zprostředkovatele 
pojištění či zajištění nebo pojišťovny či 
zajišťovny musí být řádně odůvodněna a 
sdělena dotyčnému zprostředkovateli. 
Proti každému takovému opatření se lze 
odvolat k soudu v členském státě, který 
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opatření přijal.

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Sven Giegold

Návrh směrnice
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26a
Zvláštní sankce

V souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 
1095/2010 orgán EIOPA sleduje pojistné 
a zajistné produkty, které jsou uváděny na 
trh, distribuovány nebo prodávány v Unii, 
a ve spolupráci s příslušnými orgány 
může aktivně prověřovat nové pojistné a 
zajistné produkty před jejich uvedením na 
trh, distribucí nebo prodejem v Unii. 
Orgán EIOPA rovněž sleduje ostatní 
finanční činnosti a postupy pojišťoven a 
zajišťoven, včetně investičních činností.
1. V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) 
č. 1095/2010 může orgán EIOPA, pokud 
se rozumně domnívá, že jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavcích 2 a 3, 
v Unii dočasně zakázat nebo omezit:
a) uvádění na trh, distribuci nebo prodej 
určitých stanovených pojistných a 
zajistných produktů, včetně zdravotního 
pojištění a pojistných investičních 
produktů s určitými stanovenými rysy; 
nebo
b) určitý druh finanční činnosti nebo 
postupu, včetně investiční činnosti, 
pojišťoven nebo zajišťoven.
Zákaz či omezení se může použít za 
okolností stanovených orgánem EIOPA 
nebo může podléhat výjimkám 
stanoveným tímto orgánem.
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2. Orgán EIOPA přijme rozhodnutí podle 
odstavce 1 pouze v případě, že jsou 
splněny všechny tyto podmínky:
a) navržené opatření řeší významnou 
hrozbu pro ochranu pojistníků nebo 
příjemců či pro řádné fungování a 
integritu finančních trhů nebo pro 
stabilitu celého finančního systému v Unii 
nebo jeho části;
b) hrozbu neřeší regulační požadavky 
podle právních předpisů Unie použitelné 
na příslušný pojistný nebo zajistný 
produkt, finanční nástroj nebo činnost;
c) příslušný orgán nebo příslušné orgány 
nepřijaly opatření k řešení uvedeného 
ohrožení nebo přijatá opatření na něj 
nereagují dostatečně.
Jsou-li podmínky uvedené v prvním 
pododstavci splněny, orgán EIOPA může 
preventivně uvalit zákaz nebo omezení 
uvedené v odstavci 1 ještě předtím, než byl 
pojistný nebo zajistný produkt uveden na 
trh nebo prodán pojistníkům nebo než 
byla vykonána finanční činnost nebo 
postup.
3. Při přijímání opatření podle tohoto 
článku vezme orgán EIOPA v úvahu, 
v jakém rozsahu dané opatření:
a) má škodlivý účinek na efektivnost
finančních trhů nebo na pojistníky a 
příjemce, který by byl neúměrný přínosu 
opatření; a
b) vytváří riziko regulatorní arbitráže.
Pokud příslušný orgán nebo příslušné 
orgány přijaly opatření podle článku 32, 
může orgán EIOPA přijmout kterékoli 
z opatření uvedených v odstavci 1, aniž by 
vydával stanovisko stanovené v článku 33.
4. Než orgán EIOPA rozhodne o přijetí 
jakéhokoli opatření podle tohoto článku, 
oznámí opatření, které navrhuje, 
příslušným orgánům.
4a. Než orgán EIOPA přijme rozhodnutí 



PE504.393v01-00 134/160 AM\926838CS.doc

CS

podle odstavce 1, oznámí svůj úmysl 
zakázat nebo omezit pojistný nebo zajistný 
produkt či finanční činnost nebo postup, 
pokud nebudou ve stanoveném časovém 
harmonogramu provedeny určité změny 
jejich rysů.
5. Orgán EIOPA zveřejní na svých 
internetových stránkách oznámení 
o každém rozhodnutí přijmout jakékoli 
opatření podle tohoto článku. Oznámení 
specifikuje podrobnosti zákazu nebo 
omezení a okamžik po zveřejnění 
oznámení, od kterého opatření nabudou 
účinku. Zákaz nebo omezení se vztahuje 
pouze na kroky uskutečněné poté, co 
opatření nabudou účinku.
6. Zákaz nebo omezení uvalené podle 
odstavce 1 přezkoumává orgán EIOPA 
v přiměřených intervalech, nejméně však 
každých dvanáct měsíců. Není-li zákaz 
nebo omezení obnoveno po uplynutí 
uvedené dvanáctiměsíční lhůty, jeho 
platnost skončí.
7. Opatření přijaté orgánem EIOPA podle 
tohoto článku má přednost před veškerými 
předchozími opatřeními, která přijal 
příslušný orgán.
8. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 přijme opatření stanovující 
kritéria a faktory, které orgán EIOPA 
zohlední při určování, zda nastaly hrozby 
pro ochranu investorů nebo pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů a 
pro stabilitu celého finančního systému 
v Unii či jeho části uvedené v odst. 2 
písm. a). Tyto akty v přenesené pravomoci 
zajistí, aby orgán EIOPA mohl v případě 
potřeby jednat preventivně a nebyl 
povinen před přijetím opatření vyčkat na 
uvedení produktů na trh nebo na 
provedení daného druhu činnosti nebo 
postupu.

Or. en
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Odůvodnění

Informační asymetrie mezi zákazníky a zprostředkovateli pojištění a platbami provize 
poskytovateli pojištění zprostředkovatelům v současnosti vážně zasahuje do kvality 
poradenství o pojistných produktech. To ztěžuje nákladově efektivní, tj. cílené poskytování 
produktů zákazníkům. Avšak vzhledem k současnému stavu odpovídající evropské politické 
diskuse a pro účinný a konzistentní regulační rámec je účinným přístupem vhodné sladění 
IMD II s MiFID.

Pozměňovací návrh 629
Werner Langen

Návrh směrnice
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 630
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, aby příslušný orgán 
zveřejnil bez zbytečného odkladu veškeré 
sankce nebo opatření, které byly uloženy 
za porušení ustanovení vnitrostátních 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice, včetně typu a povahy tohoto 
porušení a totožnosti osob, které jsou za 
ně odpovědné, avšak pouze v případě, že 
toto zveřejnění významně nenaruší 
pojistné a zajistné trhy. V případě, že by 
zveřejnění zúčastněným stranám 
způsobilo nepřiměřenou újmu, zveřejní 
příslušné orgány opatření a sankce 
s anonymními údaji.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Je obtížné stanovit, co by způsobilo nepřiměřenou újmu. Zveřejnění sankcí s anonymními 
údaji by se mělo omezovat pouze na tajné informace podle vnitrostátních právních 
a správních předpisů.

Pozměňovací návrh 631
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy stanoví, aby příslušný orgán 
zveřejnil bez zbytečného odkladu veškeré 
sankce nebo opatření, které byly uloženy 
za porušení ustanovení vnitrostátních 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice, včetně typu a povahy tohoto 
porušení a totožnosti osob, které jsou za ně 
odpovědné, avšak pouze v případě, že toto 
zveřejnění významně nenaruší pojistné a 
zajistné trhy. V případě, že by zveřejnění 
zúčastněným stranám způsobilo 
nepřiměřenou újmu, zveřejní příslušné 
orgány opatření a sankce s anonymními 
údaji.

Členské státy stanoví, aby příslušný orgán 
ihned informoval Komisi o veškerých 
sankcích nebo opatřeních, které byly 
uloženy za porušení ustanovení 
vnitrostátních předpisů přijatých k 
provedení této směrnice, včetně typu a 
povahy tohoto porušení a totožnosti osob, 
které jsou za ně odpovědné.

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy stanoví, aby příslušný orgán 
zveřejnil bez zbytečného odkladu veškeré 
sankce nebo opatření, které byly uloženy 
za porušení ustanovení vnitrostátních 

Členské státy stanoví, aby příslušný orgán 
zveřejnil bez zbytečného odkladu veškeré 
sankce nebo opatření, které byly uloženy 
za porušení ustanovení vnitrostátních 
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předpisů přijatých k provedení této 
směrnice, včetně typu a povahy tohoto 
porušení a totožnosti osob, které jsou za ně 
odpovědné, avšak pouze v případě, že toto 
zveřejnění významně nenaruší pojistné a 
zajistné trhy. V případě, že by zveřejnění 
zúčastněným stranám způsobilo 
nepřiměřenou újmu, zveřejní příslušné 
orgány opatření a sankce s anonymními 
údaji.

předpisů přijatých k provedení této 
směrnice, včetně typu a povahy tohoto 
porušení a totožnosti osob, které jsou za ně 
odpovědné, avšak pouze v případě, že toto 
zveřejnění významně nenaruší pojistné a 
zajistné trhy. Informace se zveřejní na 
internetových stránkách dotčených 
příslušných orgánů a na stránkách 
EIOPA. V případě, že by zveřejnění 
zúčastněným stranám způsobilo 
nepřiměřenou újmu, zveřejní příslušné 
orgány opatření a sankce s anonymními 
údaji.

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy poskytnou každoročně 
orgánu EIOPA souhrnné informace 
týkající se všech správních opatření 
a sankcí uložených v souladu s odstavci 1 
a 2. Orgán EIOPA tyto informace zveřejní 
ve výroční zprávě.

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem týkajících 
se postupů a forem předkládání informací 
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uvedených v tomto článku. Orgán EIOPA 
uvedený návrh regulačních technických 
norem předloží Komisi do [...]*.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1094/2010.
______________
* Úř. věst.: prosím vložte datum: 18 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Sławomir Nitras

Návrh směrnice
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Existují právní pochybnosti, zda by tento druh ustanovení mohl být regulován na úrovni EU. 
Neexistují žádné racionální argumenty, které mohou odůvodnit zásah směrnice v oblasti 
finančních sankcí ze strany členských států. Pravidla ukládání sankcí by měla brát v úvahu 
sociální kontext v daném členském státě, což je důvod, proč by měl být tento druh ustanovení 
určen pouze na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) osobu poskytující doplňkové pojistné 
činnosti, aniž by předložila prohlášení 

vypouští se
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stanovené článkem 4, nebo která takové 
prohlášení předložila, ale u níž nejsou 
splněny požadavky stanovené v článku 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pojišťovnu, zajišťovnu nebo 
zprostředkovatele pojištění či zajištění, 
kteří využívají služeb zprostředkování 
pojištění či zajištění poskytovaných 
osobami, jež nejsou registrovány v žádném 
členském státě ani se na ně neodkazuje v 
čl. 1 odst. 2 a jež nepředložily prohlášení 
podle článku 4;

c) pojišťovnu, zajišťovnu nebo 
zprostředkovatele pojištění či zajištění, 
kteří využívají služeb zprostředkování 
pojištění či zajištění poskytovaných 
osobami, jež nejsou registrovány v žádném 
členském státě ani se na ně neodkazuje v 
čl. 1 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejné prohlášení, v němž je uvedena 
fyzická nebo právnická osoba a povaha 
porušení předpisů;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 639
Olle Schmidt
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Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejné prohlášení, v němž je uvedena 
fyzická nebo právnická osoba a povaha 
porušení předpisů;

a) upozornění nebo veřejné prohlášení, v 
němž je uvedena fyzická nebo právnická 
osoba a povaha porušení předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě zprostředkovatele pojištění či 
zajištění odejmutí registrace v souladu 
s článkem 3;

c) v případě zprostředkovatele pojištění či 
zajištění odejmutí povolení v souladu 
s článkem 3;

Or. en

Odůvodnění

Za účelem souladu s MiFID II. Tento článek odpovídá článku 75 v MiFID II.

Pozměňovací návrh 641
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zákaz výkonu funkce ve 
zprostředkovateli pojištění či zajištění, v 
pojišťovně nebo zajišťovně vydaný 
jakémukoliv členovi řídícího orgánu 
zprostředkovatele pojištění či zajištění, 
pojišťovny nebo zajišťovny nebo kterékoli 

d) dočasný zákaz výkonu funkce ve 
zprostředkovateli pojištění či zajištění, v 
pojišťovně nebo zajišťovně vydaný 
jakémukoliv odpovědnému členovi 
řídícího orgánu zprostředkovatele pojištění 
či zajištění, pojišťovny nebo zajišťovny;
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jiné odpovědné fyzické osobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zákaz výkonu funkce ve 
zprostředkovateli pojištění či zajištění, v 
pojišťovně nebo zajišťovně vydaný 
jakémukoliv členovi řídícího orgánu 
zprostředkovatele pojištění či zajištění, 
pojišťovny nebo zajišťovny nebo kterékoli 
jiné odpovědné fyzické osobě;

d) zákaz dalšího výkonu funkce ve 
zprostředkovateli pojištění či zajištění, v 
pojišťovně nebo zajišťovně vydaný 
jakémukoliv členovi řídícího orgánu 
zprostředkovatele pojištění či zajištění, 
pojišťovny nebo zajišťovny nebo kterékoli 
jiné odpovědné fyzické osobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v případě právnické osoby správní 
peněžité sankce až do výše 10 % celkového 
ročního obratu právnické osoby za 
předchozí hospodářský rok; je-li podnik 
dceřiným podnikem mateřského podniku, 
je příslušným celkovým ročním obratem 
celkový roční obrat vyplývající 
z konsolidované účetní závěrky nejvýše 
postaveného mateřského podniku 
v předchozím hospodářském roce;

e) v případě právnické osoby správní 
peněžité sankce až do výše 10 % celkového 
ročního obratu právnické osoby za 
předchozí hospodářský rok, maximálně ve 
výši 100 000 000 EUR; je-li podnik 
dceřiným podnikem mateřského podniku, 
je příslušným celkovým ročním obratem 
celkový roční obrat vyplývající z 
konsolidované účetní závěrky nejvýše 
postaveného mateřského podniku v 
předchozím hospodářském roce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 644
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v případě fyzické osoby správní peněžité 
sankce až do výše 5 000 000 EUR nebo 
v členském státě, kde není úřední měnou 
euro, až do výše odpovídající hodnoty 
v národní měně ke dni vstupu této směrnice 
v platnost.

f) v případě fyzické osoby správní peněžité 
sankce až do výše 500 000 EUR nebo v 
členském státě, kde euro není úřední 
měnou, až do výše odpovídající hodnoty v 
národní měně ke dni vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Pokuta 5 000 000 EUR je nepřiměřená a jako správní pokuta pro fyzickou osobu by 
neodpovídala činu spáchanému proti nařízení MAR, především proto, že podle nové směrnice 
MAD jsou úmyslně spáchané činy postihovány trestně.

Pozměňovací návrh 645
Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v případě fyzické osoby správní peněžité 
sankce až do výše 5 000 000 EUR nebo 
v členském státě, kde není úřední měnou 
euro, až do výše odpovídající hodnoty 
v národní měně ke dni vstupu této směrnice 
v platnost.

f) v případě fyzické osoby správní peněžité 
sankce až do výše 5 000 000 EUR nebo 
v členském státě, kde není úřední měnou 
euro, až do výše odpovídající hodnoty 
v národní měně ke dni vstupu této směrnice 
v platnost; členské státy mohou tuto 
částku snížit v souladu s jinými právními 
předpisy a sankcemi již platnými 
v příslušném členském státě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 646
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud lze výhodu získanou porušením 
předpisů stanovit, členské státy zajistí, aby 
maximální úroveň sankce nebyla nižší než 
dvojnásobná výše této výhody.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 647
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při stanovení typu správních sankcí nebo 
opatření a výše správních peněžitých 
sankcí členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zohlednily všechny příslušné 
okolnosti, mimo jiné:

1. Při stanovení typu správních sankcí nebo 
opatření a výše správních peněžitých 
sankcí členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zohlednily všechny příslušné 
okolnosti, dle potřeby mimo jiné:

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise působí, jako by článek byl přímo použitelný a jako by vnitrostátní právní 
předpisy mohly stanovit pouze dodatečná hlediska. Musí být zcela zřejmé, že členské státy 
mohou kritéria a způsob jejich uplatňování stanovit ve vnitrostátních právních předpisech.

Pozměňovací návrh 648
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) finanční situaci odpovědné fyzické nebo 
právnické osoby vyplývající z celkového 
obratu odpovědné právnické osoby nebo 
z ročního příjmu odpovědné fyzické osoby;

c) finanční situaci odpovědné fyzické nebo 
právnické osoby;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má odpovídat článku 76 směrnice MiFID II.

Pozměňovací návrh 649
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán EIOPA vydá pro příslušné 
orgány v souladu s článkem 16 nařízení 
(EU) č. 1094/2010 pokyny ohledně typů 
správních opatření a sankcí a výše 
správních peněžitých sankcí.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 650
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán EIOPA vydá pro příslušné 
orgány v souladu s článkem 16 nařízení 
(EU) č. 1094/2010 pokyny ohledně typů 
správních opatření a sankcí a výše 
správních peněžitých sankcí.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Musí být zcela zřejmé, že členské státy mohou kritéria a způsob jejich uplatňování stanovit ve 
vnitrostátních právních předpisech. Orgán EIOPA by tudíž neměl v této souvislosti vydávat 
pokyny, protože by se týkaly záležitostí, které jsou za normálních okolností – alespoň v mnoha 
členských státech – vymezeny právní úpravou.

Pozměňovací návrh 651
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Touto směrnicí není dotčeno právo 
hostitelských členských států přijímat 
vhodná opatření k předcházení nebo 
trestání jednání, k němuž dojde na jejich 
území a které je v rozporu s právními nebo 
správními předpisy přijatými z důvodů 
obecného zájmu. Toto zahrnuje možnost 
zakázat zprostředkovatelům pojištění nebo 
zajištění, kteří porušují předpisy, další 
činnost na jejich území.

3. Touto směrnicí není dotčeno právo 
hostitelských členských států přijímat 
vhodná opatření k předcházení nebo 
trestání jednání, k němuž dojde na jejich 
území a které je v rozporu s právními nebo 
správními předpisy přijatými z důvodů 
obecného zájmu. Toto zahrnuje možnost 
zakázat zprostředkovatelům pojištění nebo 
zajištění, kteří porušují předpisy, další 
činnost na jejich území. Členské státy se 
mohou rozhodnout, že nestanoví pravidla 
týkající se správních sankcí za porušení, 
na která se vztahují trestní postihy.

Or. en

Odůvodnění

Neměla by být určena povinnost stanovovat pravidla týkající se správních sankcí platných za 
okolností uvedených v článku 29, neboť na uvedené okolnosti se vztahují sankce stanovené 
v rámci vnitrostátních systémů trestního soudnictví.

Pozměňovací návrh 652
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zřídily účinné mechanismy, které 
podpoří hlášení případů porušení 
ustanovení vnitrostátních prováděcích 
předpisů k této směrnici příslušným 
orgánům.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zřídily účinné mechanismy, které 
podpoří hlášení případů porušení 
ustanovení prováděcích předpisů k této 
směrnici příslušným orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je soulad s článkem 77 směrnice MiFID II.

Pozměňovací návrh 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zřídily účinné mechanismy, které 
podpoří hlášení případů porušení 
ustanovení vnitrostátních prováděcích 
předpisů k této směrnici příslušným 
orgánům.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zřídily účinné mechanismy, které 
podpoří hlášení potenciálních nebo 
skutečných případů porušení ustanovení 
vnitrostátních prováděcích předpisů k této 
směrnici příslušným orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vhodnou ochranu pro zaměstnance 
pojišťoven, zajišťoven nebo 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění, 

b) vhodnou ochranu, včetně případné 
anonymity pro ty, kteří případy porušení 
předpisů nahlásí; a



AM\926838CS.doc 147/160 PE504.393v01-00

CS

kteří případy porušení předpisů, k nimž 
došlo uvnitř zprostředkovatele, pojišťovny 
nebo zajišťovny, nahlásí; a

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vhodnou ochranu pro zaměstnance 
pojišťoven, zajišťoven nebo 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění, 
kteří případy porušení předpisů, k nimž 
došlo uvnitř zprostředkovatele, pojišťovny 
nebo zajišťovny, nahlásí; a

b) vhodnou ochranu pro zaměstnance, kteří 
případy porušení předpisů, k nimž došlo, 
nahlásí; a

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je soulad s článkem 77 směrnice MiFID II.

Pozměňovací návrh 656
Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy poskytnou každoročně 
orgánu EIOPA souhrnné informace týkající 
se všech správních opatření nebo správních 
sankcí uložených v souladu s článkem 26.

Příslušný orgán poskytne každoročně 
orgánu EIOPA souhrnné informace týkající 
se všech správních opatření nebo správních 
sankcí uložených v souladu s článkem 26.

Or. en
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Pozměňovací návrh 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31a
Pravomoci orgánu EIOPA dočasně 
zasáhnout
1. V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) 
č. 1094/2010 může orgán EIOPA, pokud 
jsou splněny podmínky stanovené 
v odstavcích 2 a 3, v Unii dočasně zakázat 
nebo omezit:
a) navržení, uvádění na trh, distribuci 
nebo prodej určitých finančních činností; 
nebo
b) určitý typ finanční činnosti či praktiky.
Dočasný zákaz či omezení se může použít 
za okolností stanovených orgánem 
EIOPA nebo může podléhat výjimkám 
stanoveným tímto orgánem.
2. Orgán EIOPA přijme rozhodnutí podle 
odstavce 1 pouze v případě, že jsou 
splněny všechny tyto podmínky:
a) navržené opatření řeší závažnou obavu 
týkající se ochrany zákazníků či hrozbu 
pro řádné fungování a integritu 
finančních trhů nebo stabilitu celého 
finančního systému v Unii nebo jeho 
části;
b) regulační požadavky podle právních 
předpisů Unie použitelné na příslušný 
nástroj nebo činnost tuto hrozbu neřeší.
3. EIOPA při přijímání opatření podle 
tohoto článku zajistí, aby dané opatření:
a) nemělo škodlivý účinek na efektivnost 
finančních trhů nebo na pojistníky, který 
by byl neúměrný vzhledem k přínosu 
opatření; a
b) nevytvářelo riziko regulatorní arbitráže.
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4. Než orgán EIOPA rozhodne o přijetí 
jakéhokoli opatření podle tohoto článku, 
oznámí opatření, které navrhuje, 
příslušným orgánům.
5. Orgán EIOPA zveřejní na svých 
internetových stránkách oznámení 
o každém rozhodnutí přijmout jakékoli 
opatření podle tohoto článku. Oznámení 
specifikuje podrobnosti dočasného zákazu 
nebo omezení a okamžik po zveřejnění 
oznámení, od kterého opatření nabudou 
účinku. Dočasný zákaz nebo omezení se 
vztahuje pouze na kroky uskutečněné 
poté, co opatření nabudou účinku.
6. Dočasný zákaz nebo omezení uvalené 
podle odstavce 1 přezkoumává orgán 
EIOPA v přiměřených intervalech, 
nejméně však každé tři měsíce. Není-li 
zákaz nebo omezení obnoveno po uplynutí 
uvedené tříměsíční lhůty, jeho platnost 
skončí.
7. Opatření přijaté orgánem EIOPA podle 
tohoto článku má přednost před veškerými 
předchozími opatřeními, která přijal 
příslušný orgán.
8. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci opatření 
stanovující kritéria a faktory, které určí, 
kdy nastalo významné ohrožení ochrany 
zákazníků či hrozba pro řádné fungování 
a integritu finančních trhů a pro stabilitu 
celého finančního systému Unie či jeho 
části uvedené v odst. 2 písm. a).
Mezi tyto faktory a kritéria patří:
– míra složitosti nástroje a vztah k typu 
zákazníka, jemuž je nabízen a prodáván;
– míra inovace nástroje, činnosti nebo 
praktiky;
– pákový efekt, který produkt či praktika 
poskytují.

Or. en
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Pozměňovací návrh 658
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 34, pokud jde o články 8, 17, 23, 
24 a 25.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 659
Werner Langen

Návrh směrnice
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 660
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 8, 17, 23, 24 a 25 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 8, 17, 23, 24 a 25 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento 
akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
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parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce. Pokud je akt v 
přenesené pravomoci vyhlášen těsně před 
prázdninami nebo během prázdnin, lhůta 
začne běžet ode dne prvního zasedání po 
prázdninách. V každém případě, včetně 
prodloužení, je možné lhůtu prodloužit 
tak, aby zahrnovala tři celá plenární 
zasedání.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit odpovídající úlohu Evropského parlamentu v 
procesu přijímání aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 661
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 8, 17, 23, 24 a 25 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 8, 17, 23, 24 a 25 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento 
akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Článek 34 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34a
Další ustanovení pro návrhy regulačních 

technických norem
1. Bez ohledu na lhůtu stanovenou pro 
předložení návrhů regulačních 
technických norem Komisi budou 
jednotlivé fáze předkládání dohodnuty na 
období zahrnující 12, 18 a 24 měsíců.
2. Komise nepřijme regulační technické 
normy v případě, že lhůta Parlamentu pro 
přezkum je kvůli parlamentním 
prázdninám zkrácena na méně než dva 
měsíce včetně prodloužení.
3. Evropské orgány dohledu mohou 
konzultovat Parlament v průběhu fází 
navrhování regulačních technických 
norem, zejména v případě, kdy existují 
obavy ohledně rozsahu textu úrovně 1.
4. Pokud příslušný výbor Parlamentu 
hlasoval pro zamítnutí regulačních 
technických norem a do příštího 
plenárního zasedání je méně než dva 
týdny, Parlament má právo na další 
prodloužení do data přespříštího 
plenárního zasedání.
5. V případě odmítnutí regulační 
technické normy a mají-li vymezené 
otázky omezený rozsah, může Komise 
přijmout urychlený harmonogram pro 
předložení revidovaných návrhů.
6. Komise zajistí, aby všechny dotazy 
kontrolního týmu Parlamentu vznesené 
formálně prostřednictvím předsedy 
příslušného výboru byly zodpovězeny 
okamžitě před přijetím návrhu nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Sven Giegold
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Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede přezkum této směrnice 
pět let po jejím vstupu v platnost. Přezkum 
zahrnuje obecný průzkum praktického 
uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici s přihlédnutím k vývoji na trhu 
retailových investičních produktů a ke 
zkušenostem nabytým při praktickém 
provádění této směrnice a nařízení o 
klíčových informačních dokumentech pro 
investiční produkty a [MiFID II]. Přezkum 
se bude zabývat možným uplatněním 
ustanovení této směrnice na produkty 
spadající do oblasti působnosti směrnice 
2003/41/ES. Tento přezkum rovněž 
zahrnuje zvláštní rozbor dopadu čl. 17 
odst. 2, který zohlednění stav hospodářské 
soutěže na trhu zprostředkovatelských 
služeb pro smlouvy jiné než smlouvy v 
některé ze tříd uvedených v příloze I 
směrnice 2002/83/ES a dopad povinností 
uvedených v čl. 17 odst. 2 na 
zprostředkovatele pojištění z řad malých a 
středních podniků.

1. Komise provede přezkum této směrnice
tři roky poté, co vstoupí v platnost 
ustanovení týkající se povinného 
zveřejňování informací podle článků 15–
20 a článků 24 a 25 této směrnice.
Přezkum zahrnuje obecný průzkum 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v této směrnici s přihlédnutím 
k vývoji na trhu retailových investičních 
produktů a ke zkušenostem nabytým při 
praktickém provádění této směrnice a 
nařízení o klíčových informačních 
dokumentech pro investiční produkty a 
[MiFID II]. Přezkum se bude zabývat 
možným uplatněním ustanovení této 
směrnice na produkty spadající do oblasti 
působnosti směrnice 2003/41/ES. Tento 
přezkum rovněž zahrnuje zvláštní rozbor 
dopadu čl. 17 odst. 2, který zohlednění stav 
hospodářské soutěže na trhu 
zprostředkovatelských služeb pro smlouvy 
jiné než smlouvy v některé ze tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES a dopad povinností uvedených 
v čl. 17 odst. 2 na zprostředkovatele 
pojištění z řad malých a středních podniků.

Or. en

Odůvodnění

Pro orgán EIOPA by nemuselo být možné přezkoumat dopad zavedení povinného 
zveřejňování informací 5 let po vstupu směrnice v platnost. Návrh Komise totiž předpokládá, 
že povinné zveřejňování informací vstoupí v platnost 5 let poté, co vstoupí v platnost 
směrnice. Měřítkem pro posouzení dopadu by tak měl být rok, kdy ustanovení o povinném 
zveřejňování informací skutečně nabudou účinnosti. Tento pozměňovací návrh se zakládá na 
návrhu orgánu EIOPA.

Pozměňovací návrh 664
Olle Schmidt
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Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede přezkum této směrnice 
pět let po jejím vstupu v platnost. Přezkum 
zahrnuje obecný průzkum praktického 
uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici s přihlédnutím k vývoji na trhu 
retailových investičních produktů a ke 
zkušenostem nabytým při praktickém 
provádění této směrnice a nařízení o 
klíčových informačních dokumentech pro 
investiční produkty a [MiFID II]. Přezkum 
se bude zabývat možným uplatněním 
ustanovení této směrnice na produkty 
spadající do oblasti působnosti směrnice 
2003/41/ES. Tento přezkum rovněž 
zahrnuje zvláštní rozbor dopadu čl. 17 
odst. 2, který zohlednění stav hospodářské 
soutěže na trhu zprostředkovatelských 
služeb pro smlouvy jiné než smlouvy v 
některé ze tříd uvedených v příloze I 
směrnice 2002/83/ES a dopad povinností 
uvedených v čl. 17 odst. 2 na 
zprostředkovatele pojištění z řad malých a 
středních podniků.

1. Komise provede přezkum této směrnice 
pět let po jejím vstupu v platnost po 
konzultaci se Společným výborem 
evropských orgánů dohledu a předloží 
první zprávu Evropskému parlamentu a 
Radě. Přezkum zahrnuje obecný průzkum 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v této směrnici s přihlédnutím 
k vývoji na trhu retailových investičních 
produktů a ke zkušenostem nabytým při 
praktickém provádění této směrnice a
nařízení o klíčových informačních 
dokumentech pro investiční produkty a 
[MiFID II]. Přezkum se bude zabývat 
možným uplatněním ustanovení této 
směrnice na produkty spadající do oblasti 
působnosti směrnice 2003/41/ES. Tento 
přezkum rovněž zahrnuje zvláštní rozbor 
dopadu čl. 17 odst. 2, který zohlednění stav 
hospodářské soutěže na trhu 
zprostředkovatelských služeb pro smlouvy 
jiné než smlouvy v některé ze tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES a dopad povinností uvedených 
v čl. 17 odst. 2 na zprostředkovatele 
pojištění z řad malých a středních podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede přezkum této směrnice 
pět let po jejím vstupu v platnost. Přezkum 
zahrnuje obecný průzkum praktického

1. Komise přezkoumá praktické
uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici s přihlédnutím k vývoji na trhu 
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uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici s přihlédnutím k vývoji na trhu 
retailových investičních produktů a ke 
zkušenostem nabytým při praktickém 
provádění této směrnice a nařízení o 
klíčových informačních dokumentech pro 
investiční produkty a [MiFID II]. Přezkum 
se bude zabývat možným uplatněním 
ustanovení této směrnice na produkty 
spadající do oblasti působnosti směrnice 
2003/41/ES. Tento přezkum rovněž 
zahrnuje zvláštní rozbor dopadu čl. 17 
odst. 2, který zohlednění stav hospodářské 
soutěže na trhu zprostředkovatelských 
služeb pro smlouvy jiné než smlouvy v 
některé ze tříd uvedených v příloze I 
směrnice 2002/83/ES a dopad povinností 
uvedených v čl. 17 odst. 2 na 
zprostředkovatele pojištění z řad malých a 
středních podniků.

retailových investičních produktů a ke 
zkušenostem nabytým při praktickém 
provádění této směrnice a nařízení o 
klíčových informačních dokumentech pro 
investiční produkty a [MiFID II]. Přezkum 
se bude zabývat možným uplatněním 
ustanovení této směrnice na produkty 
spadající do oblasti působnosti směrnice 
2003/41/ES. Tento přezkum rovněž 
zahrnuje zvláštní rozbor dopadu čl. 17 
odst. 2, který zohlednění stav hospodářské 
soutěže na trhu zprostředkovatelských 
služeb pro smlouvy jiné než smlouvy v 
některé ze tříd uvedených v příloze I 
směrnice 2002/83/ES a dopad povinností 
uvedených v čl. 17 odst. 2 na 
zprostředkovatele pojištění z řad malých a 
středních podniků.

Or. de

Odůvodnění

Komplexní přezkum po pěti letech nemá smysl, protože přechodné období pro produkty 
neživotního pojištění trvá pět let a směrnice se začne plně uplatňovat až po uplynutí této lhůty.

Pozměňovací návrh 666
Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jeden rok po vstupu této směrnice v 
platnost provede orgán EIOPA posouzení 
různých pojistných trhů v členských 
státech EU. V této analýze posoudí a 
srovná:
(1) vztah mezi pojistným krytím 
spotřebitelů a skutečným vyplácením 
pojistných částek s cílem zjistit, do jaké 
míry produkty pojišťoven spotřebitele 
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chrání proti velkým rizikům; 
(2) náklady na zprostředkování, které 
musí zákazníci na pojistných trzích 
jednotlivých členských států nést. Orgán 
EIOPA zveřejní metodiku tohoto 
posouzení a jeho zjištění ve zprávě.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh si klade za cíl rozšířit znalosti o struktuře a výkonnosti jednotlivých 
vnitrostátních pojistných trhů v EU s cílem vybrat příklady osvědčených postupů 
a podporovat vzdělávání za účelem dosažení efektivnějších pojistných smluv v budoucnosti.

Pozměňovací návrh 667
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po konzultaci se Společným výborem 
evropských orgánů dohledu předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
první zprávu.

2. Po konzultaci se Společným výborem 
evropských orgánů dohledu předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zjištění analýzy.

Or. de

Pozměňovací návrh 668
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do X X 20XX [čtyři roky po vstupu 
směrnice v platnost] a poté alespoň každé 
dva roky vypracuje EIOPA druhou zprávu 
o provádění této směrnice. EIOPA před 
zveřejněním své zprávy konzultuje ESMA.

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 669
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do X X 20XX [čtyři roky po vstupu 
směrnice v platnost] a poté alespoň každé 
dva roky vypracuje EIOPA druhou zprávu 
o provádění této směrnice. EIOPA před 
zveřejněním své zprávy konzultuje ESMA.

3. Do X X 20XX [dva roky po vstupu 
směrnice v platnost] a poté každý rok
vypracuje EIOPA druhou zprávu o 
provádění této směrnice. EIOPA před 
zveřejněním své zprávy konzultuje ESMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ve třetí zprávě vypracované do X X 
20XX [dva roky po vstupu směrnice v 
platnost] provede EIOPA hodnocení 
struktury trhů se zprostředkováním 
pojištění.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 671
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ve zprávě, která má být dle odstavce 3 
vypracována do X X 20XX [čtyři roky po 
vstupu směrnice v platnost], EIOPA 
přezkoumá, zda příslušné orgány uvedené 
v čl. 10 odst. 1 mají dostatečné pravomoci 
a přiměřené zdroje k plnění svých úkolů.

5. Ve zprávě, která má být dle odstavce 3 
vypracována do X X 20XX [dva roky po 
vstupu směrnice v platnost], EIOPA 
přezkoumá, zda příslušné orgány uvedené 
v čl. 10 odst. 1 mají dostatečné pravomoci 
a přiměřené zdroje k plnění svých úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 672
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ve zprávě, která má být dle odstavce 3 
vypracována do X X 20XX [čtyři roky po 
vstupu směrnice v platnost], EIOPA
přezkoumá, zda příslušné orgány uvedené 
v čl. 10 odst. 1 mají dostatečné pravomoci 
a přiměřené zdroje k plnění svých úkolů.

5. Komise přezkoumá, zda příslušné 
orgány mají dostatečné pravomoci a 
přiměřené zdroje k plnění svých úkolů.

Or. de

Pozměňovací návrh 673
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zprávě uvedené v odstavci 3 se 
přezkoumají alespoň následující témata:

vypouští se

a) změny ve struktuře trhu se 
zprostředkováním pojištění;
b) změny schémat v přeshraniční činnosti;
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c) průběžné hodnocení zlepšení kvality 
poradenství a prodejních metod a dopad 
této směrnice na zprostředkovatele 
pojištění z řad malých a středních 
podniků.

Or. de

Pozměňovací návrh 674
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Stejná zpráva rovněž obsahuje
hodnocení dopadu této směrnice, jež 
provede orgán EIOPA.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 675
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha 2 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštnosti produktů neživotního pojištění 
však musí být zohledněny v pokynech 
úrovně 2. V souladu s analogickou 
zásadou uvedenou v článku 3 směrnice 
MiFID II by se měl při provádění 
směrnice na vnitrostátní úrovni a 
v pokynech smíšeného výboru uvážit 
analogický režim pro pojistné smlouvy. 
Osoby vykonávající zprostředkování 
pojištění ve vztahu k pojistným 
investičním produktům by měly dodržovat 
normy pro činnost platné pro všechny 
pojistné smlouvy i posílené normy platné 
pro pojistné investiční produkty. Každý, 
kdo zprostředkovává pojistné investiční 
produkty, musí být registrována jako 
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zprostředkovatel pojištění. 

Or. en


