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Pakeitimas 365
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Siekdamos išvengti interesų konfliktų, 
valstybės narės parengia taisykles, kurias 
taikant būtų užtikrinama, kad draudimo 
tarpininkai ir draudimo įmonių 
darbuotojai atskleistų klientui, jei jie yra:
i) klientui atstovaujantys tarpininkai ir, jei 
teikiamos draudimo konsultacijos, ar jos 
teikiamos nepriklausomai, remiantis 
sąžiningos pakankamai išsamios rinkoje 
siūlomų draudimo produktų analizės 
rezultatais;
ii) vienos ar daugiau draudimo įmonių 
vardu ir jų naudai veikiantys tarpininkai 
ir, jei teikiamos draudimo konsultacijos, 
ar jos grindžiamos vienos ar daugiau 
draudimo įmonių produktų analize; arba
iii) draudimo įmonės darbuotojai ir, jei 
teikiamos draudimo konsultacijos, ar jos 
teikiamos tik remiantis šios draudimo 
įmonės produktų analize.

Or. en

Pakeitimas 366
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Siekdamos išvengti interesų konfliktų, 
valstybės narės parengia taisykles, kurias 
taikant būtų užtikrinama, kad draudimo 
tarpininkai ir draudimo įmonių 
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darbuotojai atskleistų klientui, jei jie:
i) klientui atstovaujantys tarpininkai ir, jei 
teikiamos draudimo konsultacijos, ar jos 
teikiamos nepriklausomai, remiantis 
sąžiningos pakankamai išsamios rinkoje 
siūlomų draudimo produktų analizės 
rezultatais;
ii) vienos ar daugiau draudimo įmonių 
vardu ir jų naudai veikiantys tarpininkai 
ir, jei teikiamos draudimo konsultacijos, 
ar jos grindžiamos vienos ar daugiau 
draudimo įmonių produktų analize; arba
iii) draudimo įmonės darbuotojai ir, jei 
teikiamos draudimo konsultacijos, ar jos 
teikiamos tik remiantis šios draudimo 
įmonės produktų analize.

Or. en

Pakeitimas 367
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdamos išvengti interesų konfliktų, 
valstybės narės parengia taisykles, kurias 
taikant būtų užtikrinama, kad draudimo 
tarpininkai ir draudimo įmonių 
darbuotojai atskleistų klientui, jei jie:
i) klientui atstovaujantys tarpininkai ir, jei 
teikiamos draudimo konsultacijos 
remiantis sąžiningos pakankamai 
išsamios rinkoje siūlomų draudimo 
produktų analizės rezultatais;
ii) vienos ar daugiau draudimo įmonių 
vardu ir jų naudai veikiantys tarpininkai 
ir, jei teikiamos draudimo konsultacijos, 
ar jos grindžiamos vienos ar daugiau 
draudimo įmonių produktų analize; arba
iii) draudimo įmonės darbuotojai ir, jei 
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teikiamos draudimo konsultacijos, ar jos 
teikiamos tik remiantis šios draudimo 
įmonės produktų analize.

Or. en

Pakeitimas 368
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarydamas bet kokią draudimo 
sutartį, draudimo tarpininkas (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) klientui 
suteikia bent jau tokią informaciją:

1. Prieš sudarydamas bet kokią draudimo 
sutartį ar pirkdamas draudimo paketą, 
draudimo tarpininkas klientui suteikia bent 
tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su FPRD II.

Pakeitimas 369
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarydamas bet kokią draudimo 
sutartį, draudimo tarpininkas (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) klientui 
suteikia bent jau tokią informaciją:

1. Draudimo tarpininkas, prieš
sudarydamas bet kokią draudimo sutartį, 
klientui suteikia bent tokią informaciją:

Or. en
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Pakeitimas 370
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarydamas bet kokią draudimo 
sutartį, draudimo tarpininkas (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) klientui 
suteikia bent jau tokią informaciją:

1. Prieš sudarydamas bet kokią draudimo 
sutartį, draudimo tarpininkas klientui 
suteikia bent tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Išbrauktas pareiškimų procesas. Nebūtina nurodyti tarpininko tipo. „Draudimo tarpininkas“ 
apima juos visus.

Pakeitimas 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar tarpininkas turi, tiesiogiai ar 
netiesiogiai, akcijų, sudarančių daugiau 
nei 10 % balsavimo teisių arba kapitalo 
tam tikroje draudimo įmonėje;

a) ar tarpininkas turi, tiesiogiai ar 
netiesiogiai, akcijų, atitinkančių balsavimo 
teisių arba kapitalo dalį tam tikroje 
draudimo įmonėje;

Or. de

Pakeitimas 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar atitinkama draudimo įmonė arba b) ar atitinkama draudimo įmonė arba 
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atitinkamos draudimo įmonės 
patronuojančioji įmonė tiesiogiai ar 
netiesiogiai turi akcijų, sudarančių 
daugiau nei 10 % balsavimo teisių arba 
kapitalo draudimo tarpininko įmonėje;

atitinkamos draudimo įmonės 
patronuojančioji įmonė tiesiogiai ar 
netiesiogiai turi akcijų, atitinkančių 
balsavimo teisių arba kapitalo dalį
draudimo tarpininko įmonėje;

Or. de

Pakeitimas 373
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ar tarpininkas konsultuoja remdamasis
sąžininga analize; arba

i) konsultuoja remdamasis kliento 
poreikių, finansinės padėties ir jo interesų 
vertinimu, arba

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su FPRD II.

Pakeitimas 374
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ar tarpininkas konsultuoja remdamasis
sąžininga analize; arba

i) teikia nepriklausomas konsultacijas
remdamasis pakankamai išsamios rinkoje 
siūlomų draudimo produktų analizės 
rezultatais; or

Or. en
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Pakeitimas 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ar tarpininkas konsultuoja remdamasis 
sąžininga analize; arba

i) ar tarpininkas teikia konsultacijas 
nepriklausomai, arba

Or. de

Pakeitimas 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ar tarpininkas konsultuoja remdamasis 
sąžininga analize; arba

i) ar tarpininkas teikia nepriklausomas 
konsultacijas remdamasis sąžininga 
analize; arba

Or. en

Pakeitimas 377
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ar tarpininkas konsultuoja remdamasis 
sąžininga analize; arba

i) ar tarpininkas teikia nepriklausomas 
konsultacijas remdamasis sąžininga 
analize; arba

Or. en
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Pakeitimas 378
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ar tarpininkas yra sutartimi 
įsipareigojęs vykdyti draudimo
tarpininkavimo veiklą, 
bendradarbiaudamas išskirtinai tik su 
viena ar keliomis draudimo įmonėmis.
Tokiu atveju tarpininkas pateikia tokių
draudimo įmonių pavadinimus; arba

ii) ar tarpininkas konsultuoja remdamasis 
nedidelio draudimo produktų skaičiaus 
analize. Tokiu atveju tarpininkas pateikia
pavadinimus tų draudimo įmonių, su 
kuriomis jis gali bendradarbiauti ir 
bendradarbiauja; arba

Or. en

Pakeitimas 379
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ar tarpininkas nėra sutartimi 
įsipareigojęs vykdyti draudimo 
tarpininkavimo veiklą, 
bendradarbiaudamas išskirtinai tik su 
viena ar keliomis draudimo įmonėmis ir 
nekonsultuoja remdamasis sąžininga 
analize. Tokiu atveju tarpininkas pateikia 
pavadinimus tų draudimo įmonių, su 
kuriomis jis gali bendradarbiauti ir 
bendradarbiauja;

iii) kad jis neteikia konsultacijų;

Or. en

Pakeitimas 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ar tarpininkas nėra sutartimi 
įsipareigojęs vykdyti draudimo 
tarpininkavimo veiklą, 
bendradarbiaudamas išskirtinai tik su viena 
ar keliomis draudimo įmonėmis ir
nekonsultuoja remdamasis sąžininga 
analize. Tokiu atveju tarpininkas pateikia 
pavadinimus tų draudimo įmonių, su 
kuriomis jis gali bendradarbiauti ir 
bendradarbiauja;

iii) ar tarpininkas nėra sutartimi 
įsipareigojęs vykdyti draudimo 
tarpininkavimo veiklą, 
bendradarbiaudamas išskirtinai tik su viena 
ar keliomis draudimo įmonėmis ir neteikia 
konsultacijų nepriklausomai. Tokiu atveju 
tarpininkas pateikia pavadinimus tų 
draudimo įmonių, su kuriomis jis gali 
bendradarbiauti ir bendradarbiauja;

Or. de

Pakeitimas 381
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ar tarpininkas nėra sutartimi 
įsipareigojęs vykdyti draudimo 
tarpininkavimo veiklą, 
bendradarbiaudamas išskirtinai tik su viena 
ar keliomis draudimo įmonėmis ir 
nekonsultuoja remdamasis sąžininga 
analize. Tokiu atveju tarpininkas pateikia 
pavadinimus tų draudimo įmonių, su 
kuriomis jis gali bendradarbiauti ir 
bendradarbiauja;

iii) ar tarpininkas nėra sutartimi 
įsipareigojęs vykdyti draudimo 
tarpininkavimo veiklos, 
bendradarbiaudamas išskirtinai tik su viena 
ar keliomis draudimo įmonėmis ir 
nekonsultuoja remdamasis kliento poreikių 
vertinimu. Tokiu atveju tarpininkas 
pateikia pavadinimus tų draudimo įmonių, 
su kuriomis jis gali bendradarbiauti ir 
bendradarbiauja;

Or. en

Pakeitimas 382
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl draudimo sutarties gaunamo atlygio 
pobūdį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 383
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl draudimo sutarties gaunamo atlygio 
pobūdį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei tarpininkas ima mokestį, jis turi būti visais atvejais nurodytas klientui. Neturėtų būti 
atsisakoma suteikti informacijos apie komisinius, kuri yra sprendimo priėmimo proceso dalis.

Pakeitimas 384
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl draudimo sutarties gaunamo atlygio
pobūdį;

d) atlygio, kuris bus gaunamas pasiūlius 
ar svarstant draudimo sutartį, pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl draudimo sutarties gaunamo atlygio 
pobūdį;

d) tiesiogiai ar netiesiogiai dėl draudimo 
sutarties gaunamo atlygio pobūdį ir dydį;

Or. en

Pakeitimas 386
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl draudimo sutarties gaunamo atlygio 
pobūdį;

d) dėl draudimo sutarties gaunamo atlygio 
pobūdį ir dydį;

Or. de

Pakeitimas 387
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl draudimo sutarties gaunamo atlygio 
pobūdį;

d) tikslų dėl draudimo sutarties gaunamo 
atlygio pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ar su draudimo sutartimi jis dirba: e) ar su draudimo sutartimi ir bet kuriomis 
kitomis papildomomis paslaugomis ar 
produktais jis dirba:

Or. en

Pakeitimas 389
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) už atlygį, kurio pagrindas yra i ir ii 
punktų derinys;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Patarimų nepriklausomumas itin priklauso nuo atlygio, kurį tarpininkui moka klientas, 
kadangi tarpininko atlygis nepriklauso nuo komisinių, kuriuos skiria draudimo įmonė.
Tarpininkai gali priklausyti konkrečiam draudimo paslaugos teikėjui, tačiau neturėtų būti 
leidžiama atsirinkti parankiausių nuostatų, kad būtų galima išvengti dvigubų sąnaudų klientui 
ir skatinti tarpininkų konkurenciją. Šis pakeitimas grindžiamas vartotojų organizacijų 
pasiūlymu.

Pakeitimas 390
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) jei tarpininkas, vykdydamas draudimo 
tarpininkavimo veiklą, gauna atlygį 
natūra, šio atlygio tiesioginę ir 
netiesioginę ekonominę vertę ir pobūdį.
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Or. en

Pakeitimas 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ar, atsižvelgiant į draudimo sutartį, 
atlyginimo šaltinis yra:
i) draudėjas;
ii) draudimo įmonė;
iii) kitas draudimo tarpininkas;
iv) i, ii ir iii papunkčių derinys.

Or. en

Pakeitimas 392
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ar, atsižvelgiant į draudimo sutartį, 
atlyginimo šaltinis yra:
i) draudėjas;
ii) draudimo įmonė;
iii) kitas draudimo tarpininkas;
iv) i, ii ir iii papunkčių derinys.

Or. en

Pakeitimas 393
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais 
draudimo produktais, sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, viso 
atlyginimo, komisinių arba jų abiejų 
derinio apskaičiavimo pagrindą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 394
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais 
draudimo produktais, sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, viso 
atlyginimo, komisinių arba jų abiejų 
derinio apskaičiavimo pagrindą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 395
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais 

f) ar, atsižvelgiant į draudimo sutartį,
atlyginimo šaltinis yra:
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draudimo produktais, sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, viso
atlyginimo, komisinių arba jų abiejų 
derinio apskaičiavimo pagrindą;

i) draudėjas;
ii) draudimo įmonė;
iii) kitas draudimo tarpininkas;
iv) i, ii ir iii papunkčių derinys.

Or. en

Pakeitimas 396
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais 
draudimo produktais, sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, viso
atlyginimo, komisinių arba jų abiejų 
derinio apskaičiavimo pagrindą;

f) ar, atsižvelgiant į draudimo sutartį,
atlyginimo šaltinis yra:

i) draudėjas;
ii) draudimo įmonė;
iii) kitas draudimo tarpininkas;
iv) i, ii ir iii papunkčių derinys.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 397
Louis Michel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais
draudimo produktais, sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, viso 
atlyginimo, komisinių arba jų abiejų 
derinio apskaičiavimo pagrindą;

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, kai tai užtikrina 
visų platinimo kanalų vienodas veiklos 
sąlygas arba, kai tai būtina bei 
proporcinga, valstybė narė kliento 
prašymu gali tarpininkui ar draudimo
įmonei nustatyti kitas informacijos 
atskleidimo prievoles;

Or. en

Pakeitimas 398
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies
atlyginimą ar komisinius, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais 
draudimo produktais, sumą arba, jei
tikslios sumos neįmanoma pateikti, viso 
atlyginimo, komisinių arba jų abiejų 
derinio apskaičiavimo pagrindą;

f) jei tarpininkas, užsiimdamas draudimo 
sutarčių, nurodytų Direktyvos 2002/83/EB 
I priede, tarpininkavimo veikla, gaus bet 
kokios rūšies komisinius, visą komisinių, 
susijusių su siūlomais ar aptariamais 
draudimo produktais, piniginę sumą arba, 
jei tikslios sumos neįmanoma pateikti, 
apskaičiavimo pagrindą;

Or. en

Pakeitimas 399
Peter Simon
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais 
draudimo produktais, sumą arba, jei
tikslios sumos neįmanoma pateikti, viso 
atlyginimo, komisinių arba jų abiejų 
derinio apskaičiavimo pagrindą;

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, visų išlaidų, 
grynųjų draudimo įmokų, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais 
draudimo produktais, sumos suvestinę
arba, jei tikslių sumų neįmanoma pateikti, 
viso atlyginimo, komisinių arba jų abiejų 
derinio ir sąskaitos pavyzdžio
apskaičiavimo pagrindą;

Or. de

Pakeitimas 400
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais 
draudimo produktais, sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, viso 
atlyginimo, komisinių arba jų abiejų 
derinio apskaičiavimo pagrindą;

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies
ekonominę naudą, įskaitant atlyginimą ar 
komisinius, visą atlygio, susijusio su 
siūlomais ar aptariamais draudimo 
produktais, sumą arba, jei tikslios sumos 
neįmanoma pateikti, viso atlyginimo, 
komisinių arba jų abiejų derinio 
apskaičiavimo pagrindą;

Or. en

Pakeitimas 401
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais 
draudimo produktais, sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, viso 
atlyginimo, komisinių arba jų abiejų 
derinio apskaičiavimo pagrindą;

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą , visą atlygio, susijusio su 
siūlomais ar aptariamais draudimo 
produktais, sumą arba, jei tikslios sumos 
neįmanoma pateikti, viso atlyginimo 
apskaičiavimo pagrindą;

Or. en

Pakeitimas 402
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) ar, atsižvelgiant į draudimo sutartį, 
atlyginimo šaltinis yra:
i) draudėjas;
ii) draudimo įmonė;
iii) kitas draudimo tarpininkas;
iv) i, ii ir iii papunkčių derinys.

Or. en

Pakeitimas 403
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) jei tarpininkas, vykdydamas draudimo 
tarpininkavimo veiklą, gauna atlygį 
natūra, šio atlygio ekonominę vertę ir 
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pobūdį;

Or. en

Pagrindimas

Draudimo konsultacijos turi būti teikiamos siekiant naudos klientui, o ne susitarimų dėl 
atlygio ar perspektyvų.

Pakeitimas 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) jei tarpininkas, vykdydamas draudimo 
tarpininkavimo veiklą, gauna kitokio 
pobūdžio atlygį, šio atlygio ekonominę 
vertę ir pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) bet kokio mokesčio, kurį tarpininkas 
ima iš kliento, piniginę vertę.

Or. en

Pakeitimas 406
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei komisinių suma priklauso nuo 
rezultatų siekiant sutartų tikslų arba ribų, 
susijusių su veikla, kurią tarpininkas 
vykdė bendradarbiaudamas su draudiku, 
informaciją apie tuos tikslus ar ribas, taip 
pat juos pasiekus mokėtinas sumas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 407
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei komisinių suma priklauso nuo 
rezultatų siekiant sutartų tikslų arba ribų, 
susijusių su veikla, kurią tarpininkas 
vykdė bendradarbiaudamas su draudiku, 
informaciją apie tuos tikslus ar ribas, taip 
pat juos pasiekus mokėtinas sumas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 408
Louis Michel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei komisinių suma priklauso nuo 
rezultatų siekiant sutartų tikslų arba ribų, 
susijusių su veikla, kurią tarpininkas 
vykdė bendradarbiaudamas su draudiku, 
informaciją apie tuos tikslus ar ribas, taip 
pat juos pasiekus mokėtinas sumas;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 409
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei komisinių suma priklauso nuo 
rezultatų siekiant sutartų tikslų arba ribų, 
susijusių su veikla, kurią tarpininkas 
vykdė bendradarbiaudamas su draudiku, 
informaciją apie tuos tikslus ar ribas, taip 
pat juos pasiekus mokėtinas sumas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 410
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei komisinių suma priklauso nuo 
rezultatų siekiant sutartų tikslų arba ribų, 
susijusių su veikla, kurią tarpininkas 
vykdė bendradarbiaudamas su draudiku, 
informaciją apie tuos tikslus ar ribas, taip 
pat juos pasiekus mokėtinas sumas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 411
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei komisinių suma priklauso nuo 
rezultatų siekiant sutartų tikslų arba ribų, 
susijusių su veikla, kurią tarpininkas 
vykdė bendradarbiaudamas su draudiku, 
informaciją apie tuos tikslus ar ribas, taip 
pat juos pasiekus mokėtinas sumas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 412
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei komisinių suma priklauso nuo 
rezultatų siekiant sutartų tikslų arba ribų, 
susijusių su veikla, kurią tarpininkas 
vykdė bendradarbiaudamas su draudiku, 
informaciją apie tuos tikslus ar ribas, taip 
pat juos pasiekus mokėtinas sumas;

g) jei tarpininkui bus mokami komisiniai:

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;

b) informuoja klientą apie jo teisę 
reikalauti a punkte nurodytos 
informacijos.

Or. en

Pakeitimas 413
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei komisinių suma priklauso nuo 
rezultatų siekiant sutartų tikslų arba ribų, 
susijusių su veikla, kurią tarpininkas vykdė 
bendradarbiaudamas su draudiku,
informaciją apie tuos tikslus ar ribas, taip 
pat juos pasiekus mokėtinas sumas;

g) informaciją apie komisinius, kurie
priklauso nuo rezultatų siekiant sutartų 
tikslų arba ribų, susijusių su veikla, kurią 
tarpininkas vykdė bendradarbiaudamas su 
draudiku. Jei tarpininkui bus mokami 
komisiniai, jis turi aiškiai nurodyti 
klientui komisinių sumą ir jų 
apskaičiavimo pagrindą;

Or. en

Pakeitimas 414
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei komisinių suma priklauso nuo 
rezultatų siekiant sutartų tikslų arba ribų, 
susijusių su veikla, kurią tarpininkas vykdė 
bendradarbiaudamas su draudiku,
informaciją apie tuos tikslus ar ribas, taip 
pat juos pasiekus mokėtinas sumas;

g) jei komisinių suma priklauso nuo 
rezultatų siekiant iš anksto sutartų tikslų
arba ribų, susijusių su veiklos, kurią 
tarpininkas vykdė bendradarbiaudamas su 
draudiku, apimtimi;

Or. en

Pakeitimas 415
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) pardavimo sąnaudų ir draudimo 
produkto santykis.

Or. en
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Pakeitimas 416
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies f punkto, 
penkerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos draudimo sutarčių, 
išskyrus bet kuriai iš Direktyvos 
2002/83/EB I priede nurodytų grupių 
priskiriamas sutartis, tarpininkas, prieš 
sudarydamas tokią draudimo sutartį, jei 
jam bus mokamas atlyginimas ar 
komisiniai:

Išbraukta.

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;
b) informuoja klientą apie jo teisę 
reikalauti a punkte nurodytos 
informacijos.

Or. en

Pakeitimas 417
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies f punkto, 
penkerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos draudimo sutarčių, 
išskyrus bet kuriai iš Direktyvos 
2002/83/EB I priede nurodytų grupių 
priskiriamas sutartis, tarpininkas, prieš 
sudarydamas tokią draudimo sutartį, jei 

Išbraukta.
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jam bus mokamas atlyginimas ar 
komisiniai:
a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;
b) informuoja klientą apie jo teisę 
reikalauti a punkte nurodytos 
informacijos.

Or. de

Pakeitimas 418
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies f punkto, 
penkerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos draudimo sutarčių, 
išskyrus bet kuriai iš Direktyvos 
2002/83/EB I priede nurodytų grupių 
priskiriamas sutartis, tarpininkas, prieš 
sudarydamas tokią draudimo sutartį, jei 
jam bus mokamas atlyginimas ar 
komisiniai:

Išbraukta.

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;
b) informuoja klientą apie jo teisę 
reikalauti a punkte nurodytos 
informacijos.

Or. en
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Pakeitimas 419
Louis Michel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies f punkto, 
penkerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos draudimo sutarčių, 
išskyrus bet kuriai iš Direktyvos 
2002/83/EB I priede nurodytų grupių 
priskiriamas sutartis, tarpininkas, prieš 
sudarydamas tokią draudimo sutartį, jei 
jam bus mokamas atlyginimas ar 
komisiniai:

Išbraukta.

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;
b) informuoja klientą apie jo teisę 
reikalauti a punkte nurodytos 
informacijos.

Or. en

Pakeitimas 420
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies f punkto, 
penkerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos draudimo sutarčių, 
išskyrus bet kuriai iš Direktyvos 
2002/83/EB I priede nurodytų grupių 
priskiriamas sutartis, tarpininkas, prieš 
sudarydamas tokią draudimo sutartį, jei 
jam bus mokamas atlyginimas ar 
komisiniai:

Išbraukta.
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a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;
b) informuoja klientą apie jo teisę 
reikalauti a punkte nurodytos 
informacijos.

Or. en

Pakeitimas 421
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies f punkto, 
penkerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos draudimo sutarčių, 
išskyrus bet kuriai iš Direktyvos 
2002/83/EB I priede nurodytų grupių 
priskiriamas sutartis, tarpininkas, prieš 
sudarydamas tokią draudimo sutartį, jei 
jam bus mokamas atlyginimas ar 
komisiniai:

Išbraukta.

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;
b) informuoja klientą apie jo teisę 
reikalauti a punkte nurodytos 
informacijos.

Or. en

Pakeitimas 422
Olle Schmidt



AM\926838LT.doc 29/159 PE504.393v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies f punkto, 
penkerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos draudimo sutarčių, 
išskyrus bet kuriai iš Direktyvos 
2002/83/EB I priede nurodytų grupių 
priskiriamas sutartis, tarpininkas, prieš 
sudarydamas tokią draudimo sutartį, jei 
jam bus mokamas atlyginimas ar 
komisiniai:

2. Trejus metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos tarpininkavimo dėl
draudimo sutarčių atvejais, išskyrus bet 
kuriai iš Direktyvos 2002/83/EB I priede 
nurodytų grupių priskiriamas sutartis, 
tarpininkas:

Or. en

Pakeitimas 423
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies f punkto, 
penkerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos draudimo sutarčių, 
išskyrus bet kuriai iš Direktyvos 
2002/83/EB I priede nurodytų grupių 
priskiriamas sutartis, tarpininkas, prieš 
sudarydamas tokią draudimo sutartį, jei 
jam bus mokamas atlyginimas ar 
komisiniai:

2. Draudimo sutarčių, išskyrus bet kuriai iš 
Direktyvos 2002/83/EB I priede nurodytų 
grupių priskiriamas sutartis, tarpininkas, 
prieš sudarydamas tokią draudimo sutartį, 
jei jam bus mokamas atlyginimas ar 
komisiniai:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama didinti draudimo tarpininkų atlygio skaidrumą.

Pakeitimas 424
Alfredo Pallone



PE504.393v01-00 30/159 AM\926838LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 425
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 426
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;

a) nurodo klientui sumą pinigais (ji apima 
visas faktines išlaidas), kurią sudaro 
sutarties sudarymo išlaidos ir 
tarpininkavimo veiklos išlaidos. Jei 
negalima atskleisti tarpininkavimo veiklos 
išlaidų pinigais, jos pateikiamos 
procentine kliento metinio įnašo išraiška. 
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Klientui siunčiamas metinis pranešimas, 
kuriame nurodomos metinės išlaidos 
pinigais. EDPPI parengia įvairių 
kategorijų draudimo produktų komisinių
nustatymo kriterijų techninių 
įgyvendinimo standartų projektus.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 427
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;

a) nurodo klientui bet kokių komisinių 
sumą arba, jei tikslios sumos neįmanoma 
pateikti, tų komisinių apskaičiavimo 
pagrindą, kai klientas to reikalauja;

Or. en

Pakeitimas 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą.

Or. en

Pakeitimas 429
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informuoja klientą apie jo teisę 
reikalauti a punkte nurodytos 
informacijos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 430
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informuoja klientą apie jo teisę 
reikalauti a punkte nurodytos 
informacijos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 431
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat informuoja klientą 
apie bet kokio kintamo atlygio, kurį gauna 
bet kuris jų darbuotojas už atitinkamo 
draudimo produkto platinimą ir valdymą, 
pobūdį ir apskaičiavimo pagrindą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 432
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat informuoja klientą 
apie bet kokio kintamo atlygio, kurį gauna 
bet kuris jų darbuotojas už atitinkamo 
draudimo produkto platinimą ir valdymą, 
pobūdį ir apskaičiavimo pagrindą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 433
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat informuoja klientą 
apie bet kokio kintamo atlygio, kurį gauna 
bet kuris jų darbuotojas už atitinkamo 
draudimo produkto platinimą ir valdymą, 

Išbraukta.
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pobūdį ir apskaičiavimo pagrindą.

Or. en

Pakeitimas 434
Louis Michel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat informuoja klientą 
apie bet kokio kintamo atlygio, kurį gauna 
bet kuris jų darbuotojas už atitinkamo
draudimo produkto platinimą ir valdymą, 
pobūdį ir apskaičiavimo pagrindą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 435
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat informuoja klientą 
apie bet kokio kintamo atlygio, kurį gauna 
bet kuris jų darbuotojas už atitinkamo 
draudimo produkto platinimą ir valdymą, 
pobūdį ir apskaičiavimo pagrindą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 436
Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat informuoja klientą 
apie bet kokio kintamo atlygio, kurį gauna 
bet kuris jų darbuotojas už atitinkamo 
draudimo produkto platinimą ir valdymą, 
pobūdį ir apskaičiavimo pagrindą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 437
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat informuoja klientą 
apie bet kokio kintamo atlygio, kurį gauna 
bet kuris jų darbuotojas už atitinkamo 
draudimo produkto platinimą ir valdymą, 
pobūdį ir apskaičiavimo pagrindą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat informuoja klientą apie 
bet kokio kintamo atlygio, kurį gauna bet 
kuris jų darbuotojas už atitinkamo 
draudimo produkto platinimą ir valdymą, 

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat skaidriai informuoja 
klientą apie bet kokio kintamo atlygio, kurį 
gauna bet kuris jų darbuotojas už 
atitinkamo draudimo produkto platinimą ir 
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pobūdį ir apskaičiavimo pagrindą. valdymą, pobūdį, dydį ir apskaičiavimo 
pagrindą.

Or. de

Pakeitimas 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat informuoja klientą apie 
bet kokio kintamo atlygio, kurį gauna bet 
kuris jų darbuotojas už atitinkamo 
draudimo produkto platinimą ir valdymą, 
pobūdį ir apskaičiavimo pagrindą.

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat informuoja klientą apie 
bet kokio kintamo atlygio, kurį gauna bet 
kuris jų darbuotojas už atitinkamo 
draudimo produkto, taip pat bet kokios 
siūlomos papildomos paslaugos ar 
produkto platinimą ir valdymą, pobūdį ir 
apskaičiavimo pagrindą.

Or. en

Pakeitimas 440
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei klientas atlieka kokius nors 
mokėjimus pagal draudimo sutartį po jos 
sudarymo, draudimo įmonė arba 
tarpininkas taip pat atskleidžia 
informaciją pagal šį straipsnį apie 
kiekvieną tokį mokėjimą.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 441
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei klientas atlieka kokius nors 
mokėjimus pagal draudimo sutartį po jos 
sudarymo, draudimo įmonė arba 
tarpininkas taip pat atskleidžia 
informaciją pagal šį straipsnį apie 
kiekvieną tokį mokėjimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 442
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei klientas atlieka kokius nors 
mokėjimus pagal draudimo sutartį po jos 
sudarymo, draudimo įmonė arba 
tarpininkas taip pat atskleidžia 
informaciją pagal šį straipsnį apie 
kiekvieną tokį mokėjimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 443
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei klientas atlieka kokius nors 
mokėjimus pagal draudimo sutartį po jos 

Išbraukta.
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sudarymo, draudimo įmonė arba 
tarpininkas taip pat atskleidžia 
informaciją pagal šį straipsnį apie 
kiekvieną tokį mokėjimą.

Or. en

Pakeitimas 444
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei klientas atlieka kokius nors 
mokėjimus pagal draudimo sutartį po jos 
sudarymo, draudimo įmonė arba 
tarpininkas taip pat atskleidžia informaciją 
pagal šį straipsnį apie kiekvieną tokį 
mokėjimą.

4. Jei klientas atlieka kokius nors 
mokėjimus (išskyrus tuos, kurie skirti 
garantijai palaikyti) pagal draudimo sutartį 
po jos sudarymo, draudimo įmonė arba 
tarpininkas taip pat atskleidžia informaciją 
pagal šį straipsnį apie kiekvieną tokį 
mokėjimą.

Or. en

Pakeitimas 445
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei klientas atlieka kokius nors 
mokėjimus pagal draudimo sutartį po jos 
sudarymo, draudimo įmonė arba 
tarpininkas taip pat atskleidžia informaciją 
pagal šį straipsnį apie kiekvieną tokį 
mokėjimą.

4. Jei klientas atlieka kokius nors 
mokėjimus pagal draudimo sutartį po jos 
sudarymo, draudimo įmonė arba 
tarpininkas informuoja klientą apie 
grynąją draudimo įmoką ir atitinkamą 
atlygio sumą, taip pat atskleidžia 
informaciją pagal šį straipsnį apie 
kiekvieną tokį mokėjimą.

Or. de
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Pakeitimas 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
draudimo tarpininko ar draudimo įmonės 
naudojami darbuotojų atlyginimo, atstovų 
ar kitų draudimo tarpininkų skyrimo 
būdai nekenktų įmonės įsipareigojimui 
siekti didžiausios kliento naudos, kaip 
nurodyta 15 straipsnyje, taip pat 
reikalauja imtis visų tinkamų veiksmų, 
kad būtų galima nustatyti ir valdyti 
interesų konfliktus, kurių gali kilti tarp 
draudimo tarpininkų ar bet kurio asmens, 
tiesiogiai ar netiesiogiai susijusio su jais 
ar jų klientais, ir šiuo tikslu nustatyti 
veiksmingas organizacines ir 
administracines procedūras.
Jeigu taikyti veiksmai yra nepakankami, 
kad būtų patikimai užkirstas kelias 
interesų konfliktų kilimo rizikai, 
draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė atsisako sudaryti sutartį, nesvarbu, 
ar klientas sutinka, ar ne.

Or. en

Pakeitimas 447
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisijai pagal 34 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kurias taikant būtų užtikrinama, kad 
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draudimo įmonės, teikdamos draudimo 
tarpininkavimo ar papildomas paslaugas 
savo klientams, laikytųsi šiame straipsnyje 
nurodytų principų, įskaitant sąlygas, 
kurias turi atitikti informacija, kad ji būtų 
teisinga, aiški ir neklaidinanti, duomenis 
apie klientams teikiamos informacijos 
apie investicines įmones ir jų paslaugas 
turinį ir formatą, įvairių emitentų ir 
produktų teikėjų vertinimo atsižvelgiant į 
nepriklausomai teikiamas konsultacijas 
dėl draudimo kriterijus, siekiant įvertinti, 
ar paskatas gaunančios įmonės laikosi 
savo pareigos veikti garbingai, sąžiningai 
ir profesionaliai siekdamos didžiausios 
naudos klientams. Šiuose 
deleguotuosiuose aktuose atsižvelgiama į:
a) esamam ar galimam klientui siūlomos 
ar suteiktos paslaugos (-ų) pobūdį, 
sandorių rūšį, objektą, dydį ir dažnumą;
b) siūlomų ar aptariamų draudimo ir 
investicinių draudimo produktų pobūdį;
c) tai, ar esamas arba būsimas klientas 
yra mažmeninis klientas, ar profesionalus 
klientas.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos tarp klientų ir draudimo tarpininkų asimetrija ir komisiniai, kuriuos draudimo 
įmonės moka tarpininkams, šiuo metu daro didelį poveikį konsultacijų dėl draudimo produktų 
kokybei. Tai kliudo teikti ekonomiškai efektyvias ir į sąnaudas orientuotas paslaugas 
klientams. Tačiau atsižvelgiant į esamą šios srities Europos politinių debatų ir veiksmingos 
bei nuoseklios reguliavimo sistemos padėtį būtų tikslinga tinkamai suderinti DTD 2 su FPRD.

Pakeitimas 448
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valstybės narės užtikrina, kad 
draudimo įmonės ar tarpininkai nebūtų 
laikomi vykdančiais 24 straipsnyje arba 
šiame straipsnyje nurodytų 
įsipareigojimų, jei jos, visų pirma, sumoka 
kitiems asmenims, kurie nėra klientai, 
arba jei joms mokamas mokestis ar 
komisiniai, arba jei jos teikia ar gauna 
nepiniginę naudą už draudimo 
investicinės paslaugos arba papildomos 
paslaugos teikimą kitai šaliai, kuri nėra 
klientas, nebent mokant tokį mokestį ar 
komisinius arba teikiant tokią nepiniginę 
naudą siekiama gerinti atitinkamos 
klientui teikiamos paslaugos kokybę ir 
netrukdoma laikytis draudimo tarpininko 
ar įmonės pareigos veikti garbingai, 
sąžiningai ir profesionaliai, siekiant kuo 
didesnės naudos savo klientams, ir:
a) mokestis, komisiniai arba nepiniginė 
nauda perduodami investuotojui kartu su 
dokumentais, kuriuose išsamiai 
nurodomos visos paslaugos ir su jomis 
susijęs mokestis arba komisiniai;
b) leidžia teikti arba yra būtini norint 
teikti draudimo investicines paslaugas, 
kaip antai saugojimo išlaidos, 
atsiskaitymo ir valiutos keitimo mokesčiai, 
su reguliavimu susijusios rinkliavos arba 
teisinės išlaidos, ir dėl kurių pobūdžio 
negali atsirasti kliūčių draudimo 
tarpininko ar įmonės pareigai veikti 
garbingai, sąžiningai ir profesionaliai, 
kiek įmanoma atsižvelgiant į savo klientų 
interesus; arba
c) mokesčio, komisinių arba nepiniginės 
naudos taikymas, pobūdis ir suma arba, 
kai sumos negalima nustatyti, – jos 
apskaičiavimo metodas turi būti aiškiai 
atskleistas klientui prieš teikiant 
atitinkamas paslaugas.
Nepaisant to, valstybės narės numato, kad 
šioje dalyje išvardyti reikalavimai 
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patenkinami tik tada, jei mokesčio, 
komisinių arba nepiniginės naudos vertė 
pervedama klientui.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos tarp klientų ir draudimo tarpininkų asimetrija ir komisiniai, kuriuos draudimo 
įmonės moka tarpininkams, šiuo metu daro didelį poveikį konsultacijų dėl draudimo produktų 
kokybei. Tai kliudo teikti ekonomiškai efektyvias ir į sąnaudas orientuotas paslaugas 
klientams. Tačiau atsižvelgiant į esamą šios srities Europos politinių debatų ir veiksmingos 
bei nuoseklios reguliavimo sistemos padėtį būtų tikslinga tinkamai suderinti DTD 2 su FPRD.

Pakeitimas 449
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Draudimo įmonės draudimo 
tarpininkams siūlo savo produktus už 
grynąją kainą, kitaip tariant, grynosios 
kainos draudimo sutartis. Į šiuos 
grynosios kainos draudimo produktus 
neįeina jokie tarpininkavimo mokesčiai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama padidinti konkurenciją draudimo tarpininkavimo rinkoje. Grynosios 
kainos draudimo produktai (t. y. produktai, į kurių kainą neįskaičiuoti tarpininkavimo 
mokesčiai), pagerintų produktų tiekimą už atlygį dirbantiems tarpininkams, neturintiems 
teisės gauti komisinių, vadinasi, skatintų konkurenciją tarp tarpininkų. Šis pakeitimas 
grindžiamas Berlyno Humboldtų universiteto profesoriaus H.-P. Schwintowskio pasiūlymu.

Pakeitimas 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tinkami kriterijai, pagal kuriuos 
sprendžiama, kaip informacija apie 
tarpininko atlygį, įskaitant 
neapibrėžtuosius komisinius, 
atskleidžiama klientui, kaip nurodyta šio 
straipsnio 1 dalies f ir g punktuose ir 2 
dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas viso atlyginimo, 
komisinių ar jų abiejų derinio 
apskaičiavimo pagrindas;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atskleistų klientui informaciją apie 
savo atlygį.

Or. en

Pakeitimas 451
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tinkami kriterijai, pagal kuriuos 
sprendžiama, kaip informacija apie 
tarpininko atlygį, įskaitant 
neapibrėžtuosius komisinius, 
atskleidžiama klientui, kaip nurodyta šio 
straipsnio 1 dalies f ir g punktuose ir 2 
dalyje;
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b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas viso atlyginimo, 
komisinių ar jų abiejų derinio 
apskaičiavimo pagrindas;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atskleistų klientui informaciją apie 
savo atlygį.

Or. en

Pakeitimas 452
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tinkami kriterijai, pagal kuriuos 
sprendžiama, kaip informacija apie 
tarpininko atlygį, įskaitant 
neapibrėžtuosius komisinius, 
atskleidžiama klientui, kaip nurodyta šio 
straipsnio 1 dalies f ir g punktuose ir 2 
dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas viso atlyginimo, 
komisinių ar jų abiejų derinio 
apskaičiavimo pagrindas;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atskleistų klientui informaciją apie 
savo atlygį.

Or. en
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Pakeitimas 453
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tinkami kriterijai, pagal kuriuos 
sprendžiama, kaip informacija apie 
tarpininko atlygį, įskaitant 
neapibrėžtuosius komisinius, 
atskleidžiama klientui, kaip nurodyta šio 
straipsnio 1 dalies f ir g punktuose ir 2 
dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas viso atlyginimo, 
komisinių ar jų abiejų derinio 
apskaičiavimo pagrindas;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atskleistų klientui informaciją apie 
savo atlygį.

Or. en

Pakeitimas 454
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tinkami kriterijai, pagal kuriuos 
sprendžiama, kaip informacija apie 
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tarpininko atlygį, įskaitant 
neapibrėžtuosius komisinius, 
atskleidžiama klientui, kaip nurodyta šio 
straipsnio 1 dalies f ir g punktuose ir 2 
dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas viso atlyginimo, 
komisinių ar jų abiejų derinio 
apskaičiavimo pagrindas;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atskleistų klientui informaciją apie 
savo atlygį.

Or. en

Pakeitimas 455
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

5. EDPPI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus ir juose nurodo:

Or. en

Pakeitimas 456
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tinkami kriterijai, pagal kuriuos 
sprendžiama, kaip informacija apie 
tarpininko atlygį, įskaitant 
neapibrėžtuosius komisinius, 

Išbraukta.



AM\926838LT.doc 47/159 PE504.393v01-00

LT

atskleidžiama klientui, kaip nurodyta šio 
straipsnio 1 dalies f ir g punktuose ir 2 
dalyje;

Or. en

Pakeitimas 457
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas viso atlyginimo, 
komisinių ar jų abiejų derinio 
apskaičiavimo pagrindas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 458
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas viso atlyginimo, 
komisinių ar jų abiejų derinio 
apskaičiavimo pagrindas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 459
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atskleistų klientui informaciją apie 
savo atlygį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 460
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI šiuos techninių reguliavimo 
standartų projektus pateikia Komisijai ne 
vėliau kaip [...]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
šiuos techninius reguliavimo standartus 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
10–14 straipsnius.
_______________
*Įrašyti datą: 18 mėnesių po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Informacijos atskleidimas

Valstybės narės gali nustatyti arba 
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išsaugoti papildomas informacijos, 
susijusios su atlygiu, mokesčiais, 
komisiniais ar nepinigine nauda, 
atskleidimo prievoles, taikomas draudimo 
tarpininkams ir draudimo įmonėms, 
teikiantiems konsultacijas, jei valstybės 
narės sudaro vienodas veiklos sąlygas 
visiems platinimo kanalams ir neiškreipia 
konkurencijos bei laikosi Sąjungos teisės 
aktų. 

Or. en

Pakeitimas 462
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsultacijos ir pardavimo standartai, kai 
konsultacijos neteikiamos 

Konsultacijos ir standartai

Or. en

Pakeitimas 463
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsultacijos ir pardavimo standartai, kai 
konsultacijos neteikiamos 

Konsultacijos ir pardavimo standartai

Or. fr

Pakeitimas 464
Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarydamas kiekvieną konkrečią 
sutartį, draudimo tarpininkas (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) arba draudimo 
įmonė, remdamiesi kliento pateikta 
informacija, nustato:

1. Jei teikiamos konsultacijos, prieš
sudarydamas kiekvieną konkrečią sutartį, 
draudimo tarpininkas, remdamasis kliento 
pateikta informacija, nustato:

Or. en

Pakeitimas 465
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarydamas kiekvieną konkrečią 
sutartį, draudimo tarpininkas (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) arba draudimo
įmonė, remdamiesi kliento pateikta 
informacija, nustato:

1. Prieš sudarydamas kiekvieną konkrečią 
sutartį, draudimo tarpininkas (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) arba draudimo 
įmonė, remdamiesi kliento interesų 
vertinimu, nustato:

Or. en

Pakeitimas 466
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarydamas kiekvieną konkrečią 
sutartį, draudimo tarpininkas (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) arba draudimo 
įmonė, remdamiesi kliento pateikta 
informacija, nustato:

1. Jei prieš sudarant kiekvieną konkrečią 
sutartį teikiamos konsultacijos, draudimo 
tarpininkas (įskaitant priklausomus 
tarpininkus) arba draudimo įmonė, 
remdamiesi kliento pateikta informacija,
nurodo:
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Or. en

Pakeitimas 467
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarydamas kiekvieną konkrečią 
sutartį, draudimo tarpininkas (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) arba draudimo 
įmonė, remdamiesi kliento pateikta 
informacija, nustato:

1. Prieš sudarydamas kiekvieną konkrečią 
sutartį, draudimo tarpininkas (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) arba draudimo 
įmonė, remdamiesi kliento pateikta 
informacija, nurodo:

Or. en

Pakeitimas 468
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) to kliento poreikius ir reikalavimus; a) nustato to kliento poreikius ir 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 469
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) to kliento poreikius ir reikalavimus. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Or. de

Pakeitimas 470
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ir klientui nurodo pagrindines priežastis, 
kuriomis remdamiesi jie klientui davė (jei 
davė) vieną ar kitą patarimą dėl nurodyto 
draudimo produkto;

b) ir klientui nurodo pagrindines priežastis, 
kuriomis remdamiesi jie klientui davė 
vieną ar kitą patarimą dėl nurodyto 
draudimo produkto.

Or. en

Pakeitimas 471
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ir klientui nurodo pagrindines priežastis, 
kuriomis remdamiesi jie klientui davė (jei 
davė) vieną ar kitą patarimą dėl nurodyto 
draudimo produkto;

b) ir klientui nurodo, kokią skirtingų 
draudimo sričių politiką jie įvertino, AP 
pat nurodo pagrindines priežastis, 
kuriomis remdamiesi jie klientui davė (jei 
davė) vieną ar kitą patarimą dėl nurodyto 
draudimo produkto.

Or. en

Pakeitimas 472
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ir klientui nurodo pagrindines priežastis, 
kuriomis remdamiesi jie klientui davė (jei 
davė) vieną ar kitą patarimą dėl nurodyto 
draudimo produkto.

b) ir klientui nurodo pagrindines priežastis, 
kuriomis remdamiesi jie klientui davė 
vieną ar kitą patarimą dėl nurodyto 
draudimo produkto.

Or. fr

Pakeitimas 473
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ir klientui nurodo pagrindines 
priežastis, kuriomis remdamiesi jie klientui
davė (jei davė) vieną ar kitą patarimą 
dėl nurodyto draudimo produkto;

b) klientui pagrindines priežastis, kuriomis 
remdamiesi jie klientui pateikė vieną ar 
kitą patarimą dėl nurodyto draudimo 
produkto.

Or. en

Pakeitimas 474
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ir klientui nurodo pagrindines priežastis, 
kuriomis remdamiesi jie klientui davė (jei 
davė) vieną ar kitą patarimą dėl nurodyto 
draudimo produkto.

b) ir klientui nurodo (jei buvo duodami 
patarimai) pagrindines priežastis, kuriomis 
remdamiesi jie klientui davė vieną ar kitą 
patarimą dėl nurodyto draudimo produkto.

Or. en

Pakeitimas 475
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalies b punktas netaikomas, kai 
klientas:
a) aiškiai atsisako konsultacijų arba
b) sudarydamas sutartį naudojasi vien 
nuotolinio ryšio priemonėmis (kaip 
apibrėžta Direktyvos 2002/65/EB dėl 
nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis 
finansinėmis paslaugomis 2 straipsnio 
a punkte), nebent jis aiškiai pareiškia 
norą būti konsultuojamas.

Or. de

(Šis pakeitimas papildo 76 pakeitimą.)

Pakeitimas 476
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a ir b punktuose nurodyta 
informacija išdėstoma atsižvelgiant į 
siūlomo draudimo produkto sudėtingumą ir
klientui kylančios finansinės rizikos lygį.

2. 1 dalies a ir b punktuose nurodyta 
informacija išdėstoma atsižvelgiant į 
siūlomo draudimo produkto sudėtingumą,
klientui kylančios finansinės rizikos lygį ir 
produkto pirkimo būdą, taip pat nurodant, 
ko siūlomas draudimo produktas 
neapima.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su MIPP
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Pakeitimas 477
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a ir b punktuose nurodyta 
informacija išdėstoma atsižvelgiant į 
siūlomo draudimo produkto sudėtingumą ir 
klientui kylančios finansinės rizikos lygį.

2. 1 dalies a ir b punktuose nurodyta 
informacija išdėstoma atsižvelgiant į 
siūlomo draudimo produkto sudėtingumą ir 
klientui kylančios finansinės rizikos lygį, 
nesvarbu, kokį produkto pirkimo būdą jis 
pasirinktų.

Or. en

Pakeitimas 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
konsultacijų teikimas būtų traktuojamas 
kaip atskira nuo draudimo pardavimo 
paslauga ir kad tokia paslauga galėtų būti 
siūloma kaip konsultavimas tik tuo atveju, 
kai:
a) konsultanto profesinė kompetencija yra 
tinkama; taip pat
b) atskiras mokestis už konsultavimą gali 
būti reikalaujamas tik tuo atveju, kai 
vartotojui buvo pranešta apie šį mokestį ir 
jo skaičiavimo metodą. 

Or. en

Pakeitimas 479
Peter Simon
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė informuoja klientą, kad jie 
konsultuoja remdamiesi sąžiningos 
analizės rezultatais, jie privalo konsultuoti 
atlikę pakankamai išsamią rinkoje 
siūlomų draudimo sutarčių analizę, kad 
galėtų vadovaudamiesi profesionaliais 
kriterijais klientui rekomenduoti sudaryti jo 
poreikius tinkamai atitinkančią draudimo 
sutartį.

3. Jeigu draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė informuoja klientą, kad
teikiamos nepriklausomos konsultacijos, 
jie:

a) visapusiškai įvertina atitinkamą rinką, 
kad galėtų vadovaudamiesi profesionaliais 
kriterijais klientui rekomenduoti sudaryti jo 
poreikius tinkamai atitinkančią draudimo 
sutartį. Draudimo produktai turėtų būti 
įvairūs jų rūšies ir emitentų arba 
produktų teikėjų atžvilgiu, jie neturėtų 
būti tik tie, kuriuos parengia arba teikia 
su draudimo tarpininku arba draudimo 
įmone glaudžiai susiję subjektai;
b) visapusiškai ir nešališkai konsultuoja 
klientą;
c) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna atlyginimo, 
komisinių arba kokios nors piniginės 
naudos, materialinės naudos ar kitų 
paskatų, kurias moka arba teikia trečiasis 
asmuo arba jo vardu veikiantis asmuo.

Or. de

Pakeitimas 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu draudimo tarpininkas arba 3. Jeigu draudimo tarpininkas arba 
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draudimo įmonė informuoja klientą,
kad jie konsultuoja remdamiesi 
sąžiningos analizės rezultatais, jie privalo
konsultuoti atlikę pakankamai išsamią 
rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, 
kad galėtų vadovaudamiesi profesionaliais 
kriterijais klientui rekomenduoti sudaryti
jo poreikius tinkamai atitinkančią 
draudimo sutartį.

draudimo įmonė teikia konsultacijas, jie 
privalo jas teikti atlikę pakankamai išsamią 
rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, 
kad galėtų vadovaudamiesi profesionaliais 
kriterijais klientui pateikti asmeninę 
rekomendaciją atsižvelgdami į jo interesus 
ir nurodyti, kuri draudimo sutartis 
labiausiai atitiktų jo poreikius.

Or. en

Pakeitimas 481
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė informuoja klientą, 
kad jie konsultuoja remdamiesi sąžiningos 
analizės rezultatais, jie privalo konsultuoti
atlikę pakankamai išsamią rinkoje siūlomų 
draudimo sutarčių analizę, kad galėtų
vadovaudamiesi profesionaliais kriterijais 
klientui rekomenduoti sudaryti jo poreikius 
tinkamai atitinkančią draudimo sutartį.

3. Jeigu draudimo tarpininkas informuoja 
klientą, kad jis konsultuoja remdamasis
sąžiningos analizės rezultatais, jis privalo
konsultuoti atlikęs pakankamai išsamią 
rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, 
kad galėtų vadovaudamasis profesionaliais 
kriterijais klientui rekomenduoti sudaryti jo 
poreikius tinkamai atitinkančią draudimo 
sutartį.

Or. en

Pakeitimas 482
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė informuoja klientą, 
kad jie konsultuoja remdamiesi sąžiningos 
analizės rezultatais, jie privalo konsultuoti

3. Jeigu draudimo tarpininkas informuoja 
klientą, kad jis konsultuoja remdamasis
sąžiningos analizės rezultatais, jis privalo 
konsultuoti atlikęs pakankamai išsamią 
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atlikę pakankamai išsamią rinkoje siūlomų 
draudimo sutarčių analizę, kad galėtų
vadovaudamiesi profesionaliais kriterijais 
klientui rekomenduoti sudaryti jo poreikius 
tinkamai atitinkančią draudimo sutartį.

rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, 
kad galėtų vadovaudamasis profesionaliais 
kriterijais klientui rekomenduoti sudaryti jo 
poreikius tinkamai atitinkančią draudimo 
sutartį.

Or. en

Pakeitimas 483
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė informuoja klientą, kad jie
konsultuoja remdamiesi sąžiningos 
analizės rezultatais, jie privalo konsultuoti
atlikę pakankamai išsamią rinkoje siūlomų 
draudimo sutarčių analizę, kad galėtų 
vadovaudamiesi profesionaliais kriterijais 
klientui rekomenduoti sudaryti jo poreikius 
tinkamai atitinkančią draudimo sutartį.

3. Jeigu draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė informuoja klientą, kad jie
teikia konsultacijas remdamiesi sąžiningos 
analizės rezultatais, jie privalo teikti 
konsultacijas atlikę pakankamai išsamią 
rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, 
kad galėtų vadovaudamiesi profesionaliais 
kriterijais klientui rekomenduoti sudaryti jo 
poreikius tinkamai atitinkančią draudimo 
sutartį.

Or. en

Pakeitimas 484
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš sudarant sutartį, nesvarbu, 
konsultacija teikiama ar ne, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė klientui 
suteikia svarbią informaciją apie draudimo 
produktą suprantama forma, kad klientas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą, atsižvelgdami į draudimo 

4. Prieš sudarant sutartį, nesvarbu, 
konsultacija teikiama ar ne, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė
pagrindinės informacijos dokumente
klientui suteikia svarbią informaciją apie 
draudimo produktą suprantama forma, kad 
klientas galėtų priimti informacija pagrįstą 
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produkto sudėtingumą ir kliento tipą. sprendimą, atsižvelgdami į draudimo 
produkto sudėtingumą ir kliento tipą.
Informacija pateikiama standartizuotame 
informaciniame lape, aiškia kalba ir 
nurodant pagrindinę draudimo sutarties 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 485
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš sudarant sutartį, nesvarbu, 
konsultacija teikiama ar ne, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė klientui 
suteikia svarbią informaciją apie 
draudimo produktą suprantama forma, 
kad klientas galėtų priimti informacija 
pagrįstą sprendimą, atsižvelgdami į 
draudimo produkto sudėtingumą ir 
kliento tipą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 486
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš sudarant sutartį, nesvarbu, 
konsultacija teikiama ar ne, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė klientui 
suteikia svarbią informaciją apie draudimo 
produktą suprantama forma, kad klientas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą, atsižvelgdami į draudimo 

4. Prieš sudarant sutartį draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė klientui 
suteikia svarbią informaciją apie draudimo 
produktą suprantama forma, kad klientas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą, atsižvelgdami į draudimo 
produkto sudėtingumą ir kliento tipą.
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produkto sudėtingumą ir kliento tipą.

Or. en

Pakeitimas 487
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš sudarant sutartį, nesvarbu, 
konsultacija teikiama ar ne, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė klientui 
suteikia svarbią informaciją apie draudimo 
produktą suprantama forma, kad klientas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą, atsižvelgdami į draudimo 
produkto sudėtingumą ir kliento tipą.

4. Prieš sudarant sutartį, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė klientui 
suteikia svarbią informaciją apie draudimo 
produktą suprantama forma, kad klientas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą, atsižvelgdami į draudimo 
produkto sudėtingumą ir kliento tipą.

Or. fr

Pakeitimas 488
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš sudarant sutartį, nesvarbu, 
konsultacija teikiama ar ne, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė klientui 
suteikia svarbią informaciją apie 
draudimo produktą suprantama forma, 
kad klientas galėtų priimti informacija 
pagrįstą sprendimą, atsižvelgdami į 
draudimo produkto sudėtingumą ir 
kliento tipą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš sudarant sutartį, nesvarbu, 
konsultacija teikiama ar ne, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė klientui 
suteikia svarbią informaciją apie draudimo 
produktą suprantama forma, kad klientas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą, atsižvelgdami į draudimo 
produkto sudėtingumą ir kliento tipą.

4. Prieš sudarant sutartį, nesvarbu, 
konsultacija teikiama ar ne, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė
pagrindinės informacijos dokumente
klientui suteikia svarbią informaciją apie 
draudimo produktą lengvai suprantama ir
aiškia forma, kad klientas galėtų priimti 
informacija pagrįstą sprendimą, 
atsižvelgdami į draudimo produkto 
sudėtingumą ir kliento tipą.

Or. en

Pakeitimas 490
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš sudarant sutartį, nesvarbu, 
konsultacija teikiama ar ne, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė klientui 
suteikia svarbią informaciją apie draudimo 
produktą suprantama forma, kad klientas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą, atsižvelgdami į draudimo 
produkto sudėtingumą ir kliento tipą.

4. Prieš sudarant sutartį, nesvarbu, 
konsultacija teikiama ar ne, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė klientui 
suteikia svarbią informaciją apie draudimo 
produktą suprantama forma, kad klientas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą, atsižvelgdami į draudimo 
produkto sudėtingumą ir kliento tipą. Ji 
gali būti teikiama nacionaliniu lygmeniu 
patvirtinta standartine forma 
kontroliuojant kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en
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Pagrindimas

Informacija turėtų būti teikiama standartine forma aiškia kalba. Kiekvienam draudimo 
produktų tipui nacionaliniu lygmeniu turėtų būti parengta atskira forma įtraukiant vartotojų 
organizacijas ir kontroliuojant kompetentingoms institucijoms. Šis pakeitimas grindžiamas 
Europos vartotojų organizacijų asociacijos pasiūlymu.

Pakeitimas 491
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Europos Komisija iki X X 20XX [vieni 
metai po šios direktyvos įsigaliojimo] 
Europos Parlamentui ir Tarybai parengia 
4 dalies taikymo ataskaitą ir, jei tinkama, 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto atsižvelgdama į Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
pasiūlymo dėl investicinių produktų 
pagrindinės informacijos dokumentų 
(COM (2012) 352) nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 492
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagrindinės informacijos dokumentą 
papildo draudimo produktą parduodantis 
asmuo parengdamas pagrindinių 
paslaugų dokumentą. Jame atsispindi 
mažmeniniam investuotojui suteiktos 
paslaugos.

Or. en
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Pakeitimas 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Į pagrindinės informacijos dokumentą 
įtraukiamos su draudimo produktu 
susijusios išlaidos, apimančios ir 
tiesiogines, ir netiesiogines išlaidas, 
kurias padengia klientas, įskaitant 
suvestinius šių išlaidų rodiklius ir 
(palyginimo tikslais) bendras išlaidas 
pinigine ir procentine išraiška, siekiant 
parodyti bendrų išlaidų poveikį 
draudimui;

Or. en

Pagrindimas

Su draudimo investiciniu produktu susijusios išlaidos gali turėti didžiulį poveikį produkto 
grąžai. Pavyzdys, kuriame parodomas bendrų išlaidų poveikis investicijai pinigine išraiška, 
pagerins palyginamumą, skaidrumą ir vartotojų informuotumą. Itin svarbu nurodyti bendras 
išlaidas pinigine išraiška siekiant parodyti jų poveikį investicijai.

Pakeitimas 494
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 16, 17 ir 18 straipsniuose nurodytos 
informacijos teikti nereikia, kai draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė 
tarpininkauja draudžiant nuo didelės 
rizikos, kai tarpininkauja perdraudimo 
tarpininkai arba perdraudimo įmonės 
arba kai tarpininkaujama profesionaliems 
klientams, kaip nurodyta priede.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Or. en

Pakeitimas 495
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, kai 
sudaroma trečiosios šalies draudimo 
sutartis ir kai draudėjas yra profesionali 
įmonė, kaip apibrėžta priede, bet kai ta 
įmonė nėra apdraustasis asmuo, 
reikalaujama, kad draudimo tarpininkas 
arba draudimo įmonė pateiktų 
apdraustajam informaciją, nurodytą 16, 
17 ir 18 straipsniuose.

Or. pl

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 496
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, kurios išlaiko arba 
nustato griežtesnes draudimo 
tarpininkams ir draudimo įmonėms 
taikomas nuostatas, užtikrina, kad šios 
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nuostatos būtų įgyvendinamos laikantis 
Sąjungos teisės aktų.

Or. en

Pakeitimas 497
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) aiškiai ir tiksliai, kad klientas suprastų;
ir

b) aiškiai ir tiksliai, kad klientas suprastų;
ir laikantis 15 straipsnio 2 dalies

Or. en

Pakeitimas 498
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybės narės, kurioje yra draudimo 
rizika, arba valstybės narės, kurioje 
prisiimtas įsipareigojimas, oficialia kalba 
arba bet kuria kita kalba, dėl kurios 
susitaria šalys. Informacija pateikiama 
nemokamai.

c) valstybės narės, kurioje vartotojas 
gyvena, oficialiomis kalbomis. Valstybės 
narės gali palikti galioti arba priimti 
nacionalinės teisės nuostatas, susijusias 
su kalbos reikalavimais dėl su sutartimis 
susijusios informacijos, siekiant užtikrinti, 
kad tokia informacija būtų lengvai 
suprantama vartotojui. Informacija 
pateikiama nemokamai.

Or. en

Pakeitimas 499
Sven Giegold
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) draudimo įmonė draudimo 
tarpininkams ir klientams pateikia 
standartinį informacijos lapą, kuriame 
pateiktos pagrindinės draudimo sutarties 
ypatybės.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 500
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Prekiaujant draudimo produktais 
telefonu, iš anksto klientui teikiama 
informacija turi atitikti Sąjungos 
reikalavimus, taikomus nuotolinei prekybai 
vartotojams skirtomis finansinėmis 
paslaugomis. Be to, informacija pagal 1 ar 
2 dalyje nustatytus reikalavimus klientui 
pateikiama iš karto sudarius sutartį.

7. Prekiaujant draudimo produktais 
telefonu, iš anksto klientui teikiama 
informacija turi atitikti Sąjungos 
reikalavimus, taikomus nuotolinei prekybai 
vartotojams skirtomis finansinėmis 
paslaugomis. Be to, informacija pagal 1 ar 
2 dalyje nustatytus reikalavimus klientui 
pateikiama iš karto sudarius sutartį. Kliento 
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klausiama, ar jis pageidauja gauti 
informaciją popierine, ar elektronine 
forma.

Or. en

Pakeitimas 501
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia taikyti 
grupavimą, bet ne siejimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 502
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia taikyti 
grupavimą, bet ne siejimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 503
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia taikyti Išbraukta.
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grupavimą, bet ne siejimą.

Or. en

Pagrindimas

Remiame Komisijos pasiūlymą taikyti aukštesnio lygio pardavimo standartus draudimo 
investiciniams produktams. Tačiau siekiant išvengti painiavos ir reguliacinio arbitražo rizikos 
DTD 2 ir FPRD svarbu taikyti nuoseklų požiūrį.

Pakeitimas 504
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia taikyti 
grupavimą, bet ne siejimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 505
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia taikyti 
grupavimą, bet ne siejimą.

1. Valstybės narės leidžia taikyti 
grupavimą ir siejimą.

Or. en

Pakeitimas 506
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia taikyti 
grupavimą, bet ne siejimą.

1. Valstybės narės leidžia taikyti 
grupavimą ir gali uždrausti siejimą.

Or. en

Pakeitimas 507
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės leidžia kreditoriams 
nustatyti, kad paskola suteikiama tik 
sudarius paskolos draudimo sutartį, ir 
vartotojui nesuteikti tokios paskolos, jei jis 
nesudaro draudimo sutarties su 
kreditoriumi ar kitu draudiku, kurio 
produktas panašus į draudiko, kuriam 
kreditorius teikia pirmenybę, produktą. Be 
to, valstybės narės leidžia pateikti į rinką 
produktus, kuriais draudžiama nuo vienos 
ar daugiau rizikų.

Or. de

(Šis pakeitimas susijęs su 81 pakeitimu vokiečių kalba. Žodžių junginys „kredito draudimas“ 
keičiamas į „paskolos draudimas“.)

Pakeitimas 508
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės neleidžia vykdyti 
nesąžiningos komercinės praktikos, kaip 
apibrėžta 2005 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
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2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu 
vidaus rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Siejimą reikia aiškiai apibrėžti, kadangi taikant tiesioginį bet kokios siejimo praktikos 
draudimą būtų draudžiama parduoti tam tikrus produktus, kurie naudingi klientams;
galiausiai tai apribotų klientų galimybę pasirinkti geriausiai jų poreikius atitinkantį(-čius) 
produktą(-us).

Pakeitimas 509
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės neleidžia kreditoriams 
nustatyti, kad paskola suteikiama tik 
sudarius kredito draudimą, ar vartotojui 
nesuteikti tokios paskolos, jei klientai 
nesudaro draudimo sutarties su 
kreditoriumi arba kitu draudiku.

Or. en

Pakeitimas 510
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su kita paslauga ar 
produktu kaip paketas, draudimo įmonė 
arba, kai taikoma, draudimo tarpininkas
pasiūlo ir informuoja klientą, kad atskiras
paketo sudedamąsias dalis galima įsigyti 

2. Grupavimo atveju draudimo įmonė arba, 
kai taikoma, draudimo tarpininkas 
informuoja vartotoją, kad pagrindinę
paketo finansinę paslaugą ar produktą
galima įsigyti atskirai, ir atskirai pateikia
pagrindinės paketo finansinės paslaugos 
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atskirai ir atskirai pateikia kiekvienos
paketo sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

ar produkto, kurį galima nusipirkti iš jo
arba per jį, įkainius.

Or. en

Pakeitimas 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su kita paslauga ar produktu 
kaip paketas, draudimo įmonė arba, kai 
taikoma, draudimo tarpininkas pasiūlo ir 
informuoja klientą, kad atskiras paketo 
sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai ir 
atskirai pateikia kiekvienos paketo 
sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su bet kokia kita paslauga ar 
produktu kaip paketas, draudimo įmonė 
arba, kai taikoma, draudimo tarpininkas 
pasiūlo klientui ir jį informuoja, kad 
atskiras paketo sudedamąsias dalis galima 
įsigyti atskirai, ir atskirai pasiūlo šią 
galimybę bei pateikia kiekvienos paketo 
sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

Or. en

Pakeitimas 512
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su kita paslauga ar produktu 
kaip paketas, draudimo įmonė arba, kai 
taikoma, draudimo tarpininkas pasiūlo ir
informuoja klientą, kad atskiras paketo 
sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai ir 
atskirai pateikia kiekvienos paketo 

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su kita konkrečia finansine 
su draudimu nesusijusia paslauga ar 
produktu kaip paketas, draudimo įmonė 
arba, kai taikoma, draudimo tarpininkas 
informuoja klientą, ar atskiras paketo 
sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai,
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sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

ir atskirai pateikia kiekvienos paketo 
sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

Or. en

Pagrindimas

Produktų siejimas gali būti nesąžiningas ir pažeidžiantis konkurenciją, tačiau draudimo 
produktų grupavimas su kitais produktais suteikia naudos vartotojams, pvz., didesnę 
pasirinkimo galimybę ir dėl masto ekonomijos mažesnes bendras išlaidas.

Pakeitimas 513
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su kita paslauga ar produktu 
kaip paketas, draudimo įmonė arba, kai 
taikoma, draudimo tarpininkas pasiūlo ir 
informuoja klientą, kad atskiras paketo 
sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai ir 
atskirai pateikia kiekvienos paketo 
sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

2. Kai draudimo paslauga arba produktas
vartotojui siūlomi kartu su kita ne 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketas, draudimo įmonė arba, kai 
taikoma, draudimo tarpininkas klientui
pasiūlo ir jį informuoja, ar atskiras paketo 
sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai,
ir, jei įmanoma, atskirai pateikia 
kiekvienos paketo sudedamosios dalies, 
kurią galima nusipirkti iš jo arba per jį, 
įkainius ir mokesčius.

Or. en

Pakeitimas 514
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 2. 2. Kai draudimo paslauga arba produktas
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siūlomi kartu su kita paslauga ar produktu 
kaip paketas, draudimo įmonė arba, kai 
taikoma, draudimo tarpininkas pasiūlo ir 
informuoja klientą, kad atskiras paketo 
sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai ir 
atskirai pateikia kiekvienos paketo 
sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

vartotojui siūlomi kartu su kitu ne 
draudimo produktu kaip paketas, draudimo 
įmonė arba, kai taikoma, draudimo 
tarpininkas klientui pasiūlo ir jį informuoja, 
ar atskiras paketo sudedamąsias dalis 
galima įsigyti atskirai, ir, jei įmanoma,
atskirai pateikia kiekvienos paketo 
sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

Or. en

Pakeitimas 515
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su kita paslauga ar produktu 
kaip paketas, draudimo įmonė arba, kai 
taikoma, draudimo tarpininkas pasiūlo ir 
informuoja klientą, kad atskiras paketo 
sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai ir 
atskirai pateikia kiekvienos paketo 
sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su kita ne draudimo paslauga 
ar produktu kaip paketas, draudimo įmonė 
arba, kai taikoma, draudimo tarpininkas
klientui pasiūlo ir jį informuoja, ar atskiras 
paketo sudedamąsias dalis galima įsigyti 
atskirai, ir, jei taip, atskirai pateikia 
kiekvienos paketo sudedamosios dalies, 
kurią galima nusipirkti iš jo arba per jį, 
įkainius ir mokesčius.

Or. en

Pakeitimas 516
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su kita paslauga ar produktu 

2. Kai draudimas siūlomas kartu su kita 
paslauga ar produktu kaip paketas, 
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kaip paketas, draudimo įmonė arba, kai 
taikoma, draudimo tarpininkas pasiūlo ir
informuoja klientą, kad atskiras paketo 
sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai ir 
atskirai pateikia kiekvienos paketo 
sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

draudimo įmonė arba, kai taikoma, 
draudimo tarpininkas informuoja klientą,
ar atskiras paketo sudedamąsias dalis 
galima įsigyti atskirai ir atskirai pateikia 
kiekvienos paketo sudedamosios dalies, 
kurią galima nusipirkti iš jo arba per jį, 
įkainius ir mokesčius.

Or. en

Pakeitimas 517
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su kita paslauga ar produktu 
kaip paketas, draudimo įmonė arba, kai 
taikoma, draudimo tarpininkas pasiūlo ir 
informuoja klientą, kad atskiras paketo 
sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai ir 
atskirai pateikia kiekvienos paketo 
sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su kita paslauga ar produktu 
kaip paketas, draudimo įmonė arba, kai 
taikoma, draudimo tarpininkas turėtų 
pasiūlyti ir informuoti klientą, ar atskiras 
paketo sudedamąsias dalis galima įsigyti 
atskirai ir klientui paprašius atskirai 
pateikia kiekvienos paketo sudedamosios 
dalies, kurią galima nusipirkti iš jo arba per 
jį, įkainius ir mokesčius.

Or. de

Pakeitimas 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su kita paslauga ar produktu 
kaip paketas, draudimo įmonė arba, kai 
taikoma, draudimo tarpininkas pasiūlo ir 

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su kita paslauga ar produktu 
kaip paketas, draudimo įmonė arba, kai 
taikoma, draudimo tarpininkas pasiūlo
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informuoja klientą, kad atskiras paketo 
sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai ir 
atskirai pateikia kiekvienos paketo 
sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

įvairias sudedamąsias dalis atskirai ir
aiškiai informuoja klientą, kad atskiras 
paketo sudedamąsias dalis galima įsigyti 
atskirai ir atskirai pateikia kiekvienos 
paketo sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

Or. de

Pakeitimas 519
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai šie paketai grindžiami tam tikru 
abipusiškumu, be kurio negali būti 
užtikrintas techninis garantijų balansas, 
gali būti išlaikyta paketo pardavimo 
prievolė.

Or. fr

Pakeitimas 520
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis straipsnis netaikomas, kai 
vartotojui siūlomi išsamūs draudimo 
polisai, kuriuose vienas draudimo polisas 
apima įvairių rūšių tarpusavyje susijusią 
draustiną riziką.

Or. en
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Pakeitimas 521
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip [20XX m.] gruodžio 
31 d. EDPPI parengia ir periodiškai 
atnaujina kryžminio pardavimo vertinimo 
ir priežiūros gaires, kuriose visų pirma 
nurodomos situacijos, kai kryžminis 
pardavimas neatitinka įpareigojimų, 
nustatytų 16, 17 ir 18 straipsniuose arba 
šio straipsnio 1 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 522
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip [20XX m.] gruodžio 
31 d. EDPPI parengia ir periodiškai 
atnaujina kryžminio pardavimo vertinimo 
ir priežiūros gaires, kuriose visų pirma 
nurodomos situacijos, kai kryžminis 
pardavimas neatitinka įpareigojimų, 
nustatytų 16, 17 ir 18 straipsniuose arba 
šio straipsnio 1 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 523
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip [20XX m.] gruodžio 
31 d. EDPPI parengia ir periodiškai 
atnaujina kryžminio pardavimo vertinimo 
ir priežiūros gaires, kuriose visų pirma 
nurodomos situacijos, kai kryžminis 
pardavimas neatitinka įpareigojimų, 
nustatytų 16, 17 ir 18 straipsniuose arba 
šio straipsnio 1 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas nesuderintas su FPRD taikomu požiūriu. Pasiūlyme neatskiriamos 
siejamo draudimo produkto ir susietų produktų sąvokos. Priėmus dabartinį pasiūlymą gali 
kilti nenumatytų padarinių. Populiariausi draudimo produktai iš tikrųjų yra tie, kurie 
draudžia daugiau kaip vienos rūšies riziką, pvz., kelionės draudimas ir bagažo draudimas, 
praleisto skrydžio draudimas ir pan. Pasiūlyme pateiktas draudimas galbūt uždraustų ir 
tokius derinius. Šis pakeitimas grindžiamas finansinės priežiūros institucijos pasiūlymu.

Pakeitimas 524
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip [20XX m.] gruodžio 
31 d. EDPPI parengia ir periodiškai 
atnaujina kryžminio pardavimo vertinimo 
ir priežiūros gaires, kuriose visų pirma 
nurodomos situacijos, kai kryžminis 
pardavimas neatitinka įpareigojimų, 
nustatytų 16, 17 ir 18 straipsniuose arba 
šio straipsnio 1 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 525
Olle Schmidt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip [20XX m.] gruodžio 
31 d. EDPPI parengia ir periodiškai 
atnaujina kryžminio pardavimo vertinimo 
ir priežiūros gaires, kuriose visų pirma 
nurodomos situacijos, kai kryžminis 
pardavimas neatitinka įpareigojimų,
nustatytų 16, 17 ir 18 straipsniuose arba
šio straipsnio 1 dalyje.

3. EDPPI, bendradarbiaudama su 
Europos bankininkystės institucija ir 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija, pasitelkusi Europos priežiūros 
institucijų jungtinį komitetą, iki [...]
parengia ir periodiškai atnaujina kryžminio 
pardavimo vertinimo ir priežiūros gaires, 
kuriose visų pirma nurodomos situacijos, 
kai kryžminis pardavimas neatitinka
draudimo tarpininkams ir draudimo 
įmonėms taikomų įpareigojimų veikti 
paisant savo klientų interesų, kaip 
nurodyta šios direktyvos 16, 17 ir 
18 straipsniuose arba 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 526
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip [20XX m.] gruodžio 
31 d. EDPPI parengia ir periodiškai 
atnaujina kryžminio pardavimo vertinimo 
ir priežiūros gaires, kuriose visų pirma 
nurodomos situacijos, kai kryžminis 
pardavimas neatitinka įpareigojimų, 
nustatytų 16, 17 ir 18 straipsniuose arba šio 
straipsnio 1 dalyje.

3. Ne vėliau kaip [20XX m.] gruodžio 
31 d. EDPPI parengia ir periodiškai 
atnaujina kryžminio pardavimo ir (arba) 
paketų pardavimo vertinimo ir priežiūros 
gaires, kuriose visų pirma nurodomos 
situacijos, kai kryžminis pardavimas 
neatitinka įpareigojimų, nustatytų 16, 17 ir 
18 straipsniuose arba šio straipsnio 1 
dalyje.

Or. fr
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Pakeitimas 527
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PAPILDOMI VARTOTOJŲ APSAUGOS 
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU 
INVESTICINIAIS DRAUDIMO 
PRODUKTAIS

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. de

Pakeitimas 528
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PAPILDOMI VARTOTOJŲ APSAUGOS 
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU 
INVESTICINIAIS DRAUDIMO 
PRODUKTAIS

VARTOTOJŲ APSAUGOS 
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU 
INVESTICINIAIS DRAUDIMO 
PRODUKTAIS

Or. en

Pakeitimas 529
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PAPILDOMI VARTOTOJŲ APSAUGOS 
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU 
INVESTICINIAIS DRAUDIMO 
PRODUKTAIS

VARTOTOJŲ APSAUGOS 
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU 
INVESTICINIAIS DRAUDIMO 
PRODUKTAIS

Or. en
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Pakeitimas 530
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PAPILDOMI VARTOTOJŲ APSAUGOS 
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU 
INVESTICINIAIS DRAUDIMO 
PRODUKTAIS

VARTOTOJŲ APSAUGOS 
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU 
INVESTICINIAIS DRAUDIMO 
PRODUKTAIS

Or. en

Pakeitimas 531
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 532
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skyriuje nustatyti papildomi 
draudimo tarpininkavimo reikalavimai, 
kai parduodant investicinius draudimo 
produktus draudimo tarpininkavimu 
užsiima:

Šis skyrius pakeičia VI skyriaus 15–
18 straipsnius, kuriuose nustatoma, kad
investicinius draudimo produktus
parduoda:

Or. en
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Pakeitimas 533
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skyriuje nustatyti papildomi 
draudimo tarpininkavimo reikalavimai, 
kai parduodant investicinius draudimo 
produktus draudimo tarpininkavimu 
užsiima:

Šis skyrius pakeičia VI skyriaus 15–
18 straipsnius, kuriuose nustatoma, kad
investicinius draudimo produktus
parduoda:

Or. en

Pakeitimas 534
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skyriuje nustatyti papildomi 
draudimo tarpininkavimo reikalavimai, 
kai parduodant investicinius draudimo 
produktus draudimo tarpininkavimu 
užsiima:

Šis skyrius pakeičia VI skyriaus 15, 17 ir 
18 straipsnius, kai parduodant 
investicinius draudimo produktus draudimo 
tarpininkavimu užsiima:

Or. de

(42 konstatuojamoji dalis. Tai bendros gairės, kurios paaiškina skirtumą tarp draudimo ir 
investicinių draudimo produktų.)

Pakeitimas 535
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skyriuje nustatyti papildomi
draudimo tarpininkavimo reikalavimai, kai 
parduodant investicinius draudimo 
produktus draudimo tarpininkavimu 
užsiima:

Šiame skyriuje nustatyti draudimo 
tarpininkavimo reikalavimai, kai 
parduodant investicinius draudimo 
produktus draudimo tarpininkavimu 
užsiima:

Or. en

Pakeitimas 536
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl jis pakeičia IV skyriaus 15–18 
straipsnius, kuriuose apibrėžiamas 
investicinių draudimo produktų 
pardavimas.

Or. en

Pakeitimas 537
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios VI skyriaus dalys netaikomos 
draudimo tarpininkams ir draudimo 
įmonėms, kurios užsiima su investiciniais 
draudimo produktais susijusia draudimo 
tarpininkavimo veikla:
a) 15 straipsnis
b) 16 straipsnio a punkto i, ii, iii ir iv 
papunkčiai
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c) 16 straipsnio b punkto i, ii ir iii 
papunkčiai
d) 17 straipsnio 1 dalies c, d, e, f ir g 
punktai;
e) 17 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalys
f) 18 straipsnis

Or. en

Pakeitimas 538
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnio 1 ir 2 dalys taip pat taikomos 
draudimo tarpininkams ir draudimo 
įmonėms, kai jie užsiima su visais 
draudimo produktais susijusia draudimo 
tarpininkavimo veikla.

Or. en

Pakeitimas 539
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali toliau taikyti arba 
įgyvendinti papildomas priemones, 
susijusias su šio skyriaus nuostatomis, jei 
tokios nuostatos suderinamos su Sąjungos 
teise.

Or. en
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Pakeitimas 540
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI ir EDPPI dirba kartu, kad 
priimdamos Komisijos patvirtintus 
techninius standartus užtikrintų kuo 
didesnį veiklos vykdymo standartų, skirtų 
mažmeniniams investiciniams 
produktams, kuriems taikoma FPRD II 
arba ši direktyva, nuoseklumą.

Or. en

Pakeitimas 541
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 a straipsnis
23 straipsnio 1 ir 2 dalys taip pat taikomos 
draudimo tarpininkams ir draudimo 
įmonėms, kai jie užsiima su visais 
produktais susijusia draudimo 
tarpininkavimo veikla.
Valstybės narės gali patvirtinti arba 
priimti griežtesnes įstatymų nuostatas dėl 
23, 24 ir 25 straipsniuose nurodytų 
vartotojų apsaugos reikalavimų, jeigu tos 
nuostatos neprieštarauja Sąjungos teisės 
aktams. EVPRI ir EDPPI turėtų dirbti 
kartu, kad priimdamos gaires užtikrintų 
kuo didesnį veiklos vykdymo standartų, 
skirtų mažmeniniams investiciniams 
produktams, kuriems taikoma FPRD II 
arba ši direktyva, nuoseklumą.

Or. en
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Pakeitimas 542
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės 
imtųsi visų tinkamų veiksmų, siekdamos 
nustatyti interesų konfliktus, kurių gali kilti 
užsiimant draudimo tarpininkavimu, tarp tų 
draudimo tarpininkų ar įmonių, įskaitant jų 
vadovus, darbuotojus ir priklausomus 
draudimo tarpininkus, arba tiesiogiai ar 
netiesiogiai su jais kontrolės ryšiais 
susijusių asmenų ir klientų, arba tarp vieno 
kliento ir kito kliento.

1. Valstybės narės reikalauja, kad
investicinius draudimo produktus 
siūlantys draudimo tarpininkai ir draudimo 
įmonės imtųsi visų tinkamų veiksmų, 
siekdamos nustatyti interesų konfliktus, 
kurių gali kilti užsiimant draudimo 
tarpininkavimu, tarp tų draudimo 
tarpininkų ar įmonių, įskaitant jų vadovus, 
darbuotojus ir priklausomus draudimo 
tarpininkus, arba tiesiogiai ar netiesiogiai 
su jais kontrolės ryšiais susijusių asmenų ir 
klientų, arba tarp vieno kliento ir kito 
kliento.

Or. de

Pagrindimas

VII skyrius taikomas tik investiciniams draudimo produktams.

Pakeitimas 543
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose numatomos išsamios taisyklės 
dėl:
– veiksmų, kurių pagrįstai galėtų būti 
imamasi siekiant nustatyti interesų 
konfliktus, užkirsti jiems kelią, juos 
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valdyti ir atskleisti apie juos informaciją;
– interesų konfliktų, galinčių pažeisti 
klientų interesus, tipų nustatymo tinkamų
kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos tarp klientų ir draudimo tarpininkų asimetrija ir komisiniai, kuriuos draudimo 
įmonės moka tarpininkams, šiuo metu daro didelį poveikį konsultacijų dėl draudimo produktų 
kokybei. Tai kliudo teikti ekonomiškai efektyvias ir į sąnaudas orientuotas paslaugas 
klientams. Tačiau atsižvelgiant į esamą šios srities Europos politinių debatų ir veiksmingos 
bei nuoseklios reguliavimo sistemos padėtį būtų tikslinga tinkamai suderinti DTD 2 su FPRD.

Pakeitimas 544
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pagal 15, 16 ir 17 straipsnius
draudimo tarpininko ar draudimo įmonės 
taikyti veiksmai yra nepakankami, siekiant 
patikimai užkirsti kelią žalos, kuri gali būti 
padaryta esamų ir galimų klientų 
interesams dėl interesų konfliktų, rizikai, 
prieš imdamasis veiklos kliento vardu 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
aiškiai atskleidžia informaciją klientui apie 
bendrą interesų konfliktų pobūdį ar 
priežastis.

2. Draudimo tarpininkas ar draudimo 
įmonė išlaiko ir efektyviai taiko 
organizacines ir administracines 
priemones, siekdami imtis visų įmanomų 
veiksmų, galinčių užkirsti kelią interesų 
konfliktams, darantiems žalingą poveikį 
klientų interesams. Jeigu draudimo 
tarpininko ar draudimo įmonės taikyti 
veiksmai yra nepakankami, siekiant 
patikimai užkirsti kelią žalos, kuri gali būti 
padaryta esamų ir galimų klientų 
interesams dėl interesų konfliktų, rizikai, 
prieš imdamasis veiklos kliento vardu 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
aiškiai atskleidžia informaciją klientui apie 
bendrą interesų konfliktų pobūdį ar 
priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos tarp klientų ir draudimo tarpininkų asimetrija ir komisiniai, kuriuos draudimo 
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įmonės moka tarpininkams, šiuo metu daro didelį poveikį konsultacijų dėl draudimo produktų 
kokybei. Tai kliudo teikti ekonomiškai efektyvias ir į sąnaudas orientuotas paslaugas 
klientams. Tačiau atsižvelgiant į esamą šios srities Europos politinių debatų ir veiksmingos 
bei nuoseklios reguliavimo sistemos padėtį būtų tikslinga tinkamai suderinti DTD 2 su FPRD.

Pakeitimas 545
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pagal 15, 16 ir 17 straipsnius
draudimo tarpininko ar draudimo įmonės 
taikyti veiksmai yra nepakankami, siekiant 
patikimai užkirsti kelią žalos, kuri gali būti 
padaryta esamų ir galimų klientų 
interesams dėl interesų konfliktų, rizikai,
prieš imdamasis veiklos kliento vardu
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
aiškiai atskleidžia informaciją klientui apie 
bendrą interesų konfliktų pobūdį ar
priežastis.

2. Draudimo tarpininkas ar draudimo 
įmonė išlaiko ir efektyviai taiko 
organizacines ir administracines 
priemones, siekdami imtis visų įmanomų 
veiksmų, galinčių užkirsti kelią interesų 
konfliktams, darantiems žalingą poveikį 
klientų interesams. Jeigu draudimo 
tarpininko ar draudimo įmonės taikyti 
veiksmai yra nepakankami, siekiant 
patikimai užkirsti kelią žalos, kuri gali būti 
padaryta esamų ir galimų klientų 
interesams dėl interesų konfliktų, rizikai, 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
aiškiai atskleidžia informaciją klientui apie 
bendrą interesų konfliktų pobūdį ir (arba)
priežastis bei veiksmus, kurių buvo imtasi 
klientui kilusiai rizikai sumažinti.

Or. en

Pakeitimas 546
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pagal 15, 16 ir 17 straipsnius 
draudimo tarpininko ar draudimo įmonės 
taikyti veiksmai yra nepakankami, siekiant 

2. Jeigu pagal 15, 16 ir 17 straipsnius
investicinius draudimo produktus 
siūlančio draudimo tarpininko ar 
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patikimai užkirsti kelią žalos, kuri gali būti 
padaryta esamų ir galimų klientų 
interesams dėl interesų konfliktų, rizikai, 
prieš imdamasis veiklos kliento vardu 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
aiškiai atskleidžia informaciją klientui apie 
bendrą interesų konfliktų pobūdį ar 
priežastis.

draudimo įmonės taikyti veiksmai yra 
nepakankami, siekiant patikimai užkirsti 
kelią žalos, kuri gali būti padaryta esamų ir 
galimų klientų interesams dėl interesų 
konfliktų, rizikai, prieš imdamasis veiklos 
kliento vardu draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė aiškiai atskleidžia 
informaciją klientui apie bendrą interesų 
konfliktų pobūdį ar priežastis.

Or. de

Pagrindimas

VII skyrius taikomas tik investiciniams draudimo produktams.

Pakeitimas 547
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Informacija turi būti:
a) pateikiama patvariojoje laikmenoje; 
taip pat
b) būti pakankamai išsami, atsižvelgiant į 
kliento tipą, kad tas klientas galėtų priimti 
informacija pagrįstą sprendimą dėl 
paslaugos, kurios atžvilgiu kyla interesų 
konfliktas.

Or. en

Pakeitimas 548
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Informacija turi būti: 
a) pateikiama patvariojoje laikmenoje;
b) būti pakankamai išsami, atsižvelgiant į 
kliento tipą, kad tas klientas galėtų priimti 
informacija pagrįstą sprendimą dėl 
paslaugos, kurios atžvilgiu kyla interesų 
konfliktas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu tekstą siekiama suderinti su FPRD II. Šis pakeitimas grindžiamas Jungtinės 
Karalystės finansinių paslaugų priežiūros institucijos pasiūlymais.

Pakeitimas 549
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 550
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
teikdamas draudimo tarpininkavimo 
paslaugas klientams arba jų naudai 
draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė 
veiktų garbingai, sąžiningai ir 
profesionaliai, vadovaudamiesi savo 

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
teikdamas draudimo tarpininkavimo 
paslaugas klientams arba jų naudai 
draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė 
veiktų garbingai, sąžiningai ir 
profesionaliai, vadovautųsi savo klientų 
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klientų interesais, ir visų pirma laikytųsi 
šiame straipsnyje ir 25 straipsnyje 
nustatytų principų.

interesais ir visų pirma laikytųsi šiame 
straipsnyje ir 25 straipsnyje nustatytų
informacijos teikimo klientams ir 
tinkamumo bei priimtinumo vertinimo
principų.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikyti 24 ir 25 straipsniuose nustatyti bendri informacijos teikimo klientams ir 
tinkamumo bei priimtinumo vertinimo principai.

Pakeitimas 551
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
teikdamas draudimo tarpininkavimo 
paslaugas klientams arba jų naudai 
draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė
veiktų garbingai, sąžiningai ir 
profesionaliai, vadovaudamiesi savo 
klientų interesais, ir visų pirma laikytųsi 
šiame straipsnyje ir 25 straipsnyje 
nustatytų principų.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
teikdamas draudimo tarpininkavimo 
paslaugas klientams arba jų naudai 
draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė
įsipareigotų veikti garbingai, sąžiningai ir 
profesionaliai, vadovautųsi savo klientų 
interesais ir visų pirma laikytųsi šiame 
straipsnyje ir 25 straipsnyje nustatytų 
principų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti FPRD II ir DTD 2.

Pakeitimas 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
teikdamas draudimo tarpininkavimo 
paslaugas klientams arba jų naudai 
draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė 
veiktų garbingai, sąžiningai ir 
profesionaliai, vadovaudamiesi savo 
klientų interesais, ir visų pirma laikytųsi 
šiame straipsnyje ir 25 straipsnyje 
nustatytų principų.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
teikdamas draudimo tarpininkavimo 
paslaugas klientams arba jų naudai 
draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė
visada veiktų garbingai, sąžiningai ir 
profesionaliai, vadovautųsi savo klientų 
interesais, ir visų pirma laikytųsi šiame 
straipsnyje ir 25 straipsnyje nustatytų 
principų.

Or. en

Pakeitimas 553
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Informacijos įgyvendinimo 
reikalavimai, nurodyti 24 ir 25 
straipsniuose, turėtų būti proporcingi, 
nesvarbu, ar klientas yra profesionalus 
klientas, ar ne, kaip nurodyta priede.

Or. en

Pakeitimas 554
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Informacijos įgyvendinimo 
reikalavimai, nurodyti 24 ir 25 
straipsniuose, turėtų būti proporcingi, 
nesvarbu, ar klientas yra profesionalus 
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klientas, ar ne, kaip nurodyta priede.

Or. en

Pagrindimas

Šia papildoma pastraipa tekstą siekiama suderinti su FPRD II taikomu požiūriu. Šis 
pakeitimas grindžiamas Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų priežiūros institucijos 
pasiūlymais.

Pakeitimas 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visa informacija, įskaitant draudimo 
tarpininko arba draudimo įmonės 
rinkodaros pranešimus, adresuota 
esamiems ar galimiems klientams, yra 
teisinga, aiški ir neklaidinanti. Rinkodaros 
pranešimai yra aiškiai atpažįstami.

2. Visa informacija, įskaitant draudimo 
tarpininko arba draudimo įmonės 
rinkodaros pranešimus, adresuota 
esamiems ar galimiems klientams, visada
yra teisinga, aiški ir neklaidinanti.
Rinkodaros pranešimai yra aiškiai 
vartotojo atpažįstami.

Or. en

Pakeitimas 556
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Esamiems arba galimiems klientams
pateikiama tinkama informacija apie:

3. Esamiems arba galimiems investicinių 
draudimo produktų vartotojams
pateikiama tinkama informacija apie:

Or. de
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Pagrindimas

VII skyrius taikomas investiciniams draudimo produktams.

Pakeitimas 557
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. Teikiant 
konsultacijas, informacijoje nurodoma, ar 
konsultacijos teikiamos nepriklausomai ir 
ar jos grindžiamos plačia ar labiau ribota 
rinkos analize, taip pat nurodoma, ar 
draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė nuolat teiks klientui rekomenduoto 
draudimo produkto tinkamumo vertinimą;

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. Teikiant 
konsultacijas, informacijoje nurodoma, ar
konsultacijos teikiamos nepriklausomai ir
ar jos grindžiamos plačia ar labiau ribota 
rinkos analize, taip pat nurodoma, ar 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė
nuolat teiks klientui rekomenduoto 
draudimo produkto tinkamumo vertinimą;

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. teikiant 
konsultacijas dėl investicijų, informacijoje
iš anksto nurodomas pagrindas, kuriuo 
remiantis teikiamos konsultacijos, 
įskaitant tai, ar jos grindžiamos plačia ar 
labiau ribota rinkos analize, taip pat 
nurodoma, ar draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė periodiškai teiks klientui 
rekomenduoto investicinio draudimo 
produkto tinkamumo vertinimą ar jo 
neteiks ir ar pateiks klientui bendrą 
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investicijų sandorio kainą kaip bendrą 
piniginę sumą, įskaitant tiesiogiai kliento 
draudimo tarpininkui ar draudimo įmonei 
mokamus mokesčius ir trečiosios šalies 
mokamas paskatas. Ši informacija turi 
būti atskleidžiama klientui prieš teikiant 
jam konsultacijas dėl investavimo.

Or. en

Pakeitimas 559
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. Teikiant 
konsultacijas, informacijoje nurodoma, ar 
konsultacijos teikiamos nepriklausomai ir 
ar jos grindžiamos plačia ar labiau ribota 
rinkos analize, taip pat nurodoma, ar 
draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė nuolat teiks klientui rekomenduoto 
draudimo produkto tinkamumo vertinimą;

a) draudimo tarpininką ir jo paslaugas.
Informacijoje nurodoma, ar konsultacijos 
teikiamos nepriklausomai ir ar jos 
grindžiamos plačia ar labiau ribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar draudimo 
tarpininkas nuolat teiks klientui 
rekomenduoto draudimo produkto 
tinkamumo vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 560
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. Teikiant 
konsultacijas, informacijoje nurodoma, ar
konsultacijos teikiamos nepriklausomai ir 
ar jos grindžiamos plačia ar labiau ribota 
rinkos analize, taip pat nurodoma, ar 

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. Informacijoje
nurodoma, ar jos teikiamos nepriklausomai 
ir ar grindžiamos plačia ar labiau ribota 
rinkos analize, taip pat nurodoma, ar 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
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draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
nuolat teiks klientui rekomenduoto 
draudimo produkto tinkamumo vertinimą;

nuolat teiks klientui rekomenduoto 
draudimo produkto tinkamumo vertinimą;

Or. fr

Pakeitimas 561
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. Teikiant 
konsultacijas, informacijoje nurodoma, ar
konsultacijos teikiamos nepriklausomai ir 
ar jos grindžiamos plačia ar labiau ribota 
rinkos analize, taip pat nurodoma, ar 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė
nuolat teiks klientui rekomenduoto 
draudimo produkto tinkamumo vertinimą;

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. Teikiant 
konsultacijas, informacijoje nurodoma, ar 
jos grindžiamos plačia ar labiau ribota 
rinkos analize, taip pat nurodoma, ar 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė
reguliariai teiks klientui rekomenduoto 
draudimo produkto tinkamumo vertinimą;

Or. de

(Atitinka 16 straipsnio a dalies i, ii ir v punktuose ir 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus 
reikalavimus.)

Pagrindimas

Reguliariai teikti vertinimą tikslinga ir taip galima iš anksto nustatyti tam tikrą vertinimo 
periodiškumą. Nuolatinis vertinimas nėra aiškiai apibrėžtas (kasdien, kas valandą, kas 
minutę).

Pakeitimas 562
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. Teikiant 
konsultacijas, informacijoje nurodoma, ar 
konsultacijos teikiamos nepriklausomai ir 
ar jos grindžiamos plačia ar labiau ribota 
rinkos analize, taip pat nurodoma, ar 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė
nuolat teiks klientui rekomenduoto 
draudimo produkto tinkamumo vertinimą;

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. Teikiant 
konsultacijas, informacijoje nurodoma, ar 
konsultacijos teikiamos nepriklausomai ir 
ar jos grindžiamos plačia ar labiau ribota 
rinkos analize, nurodomos ir skirtingos 
priemonių rūšys; taip pat nurodoma, ar 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė
periodiškai teiks klientui rekomenduoto 
draudimo produkto tinkamumo vertinimą;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstą siekiama suderinti su FPRD II.

Pakeitimas 563
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) draudimo produktus ir siūlomas 
investavimo strategijas. Tai turėtų apimti 
atitinkamas gaires ir įspėjimus dėl rizikos, 
susijusios su investicijomis į tuos 
produktus arba konkrečiomis investavimo 
strategijomis; ir

b) ar konsultacijos teikiamos 
nepriklausomai remiantis sąžiningos 
analizės rezultatais rinkoje arba draudimo 
įmonės siūlomų produktų analizės 
rezultatais. Informacijoje nurodoma, ar 
draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė nuolat teiks klientui rekomenduoto 
draudimo produkto tinkamumo vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 564
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies c punktas



AM\926838LT.doc 97/159 PE504.393v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išlaidas ir susijusius mokesčius; c) draudimo produktus, atsižvelgiant į 
draudimo produkto sudėtingumą ir 
kliento tipą (nesvarbu, ar jis vartotojas, ar 
ne). Ji turėtų apimti atitinkamas gaires ir 
įspėjimus dėl rizikos, susijusios su 
investavimu į šiuos produktus.

Or. en

Pakeitimas 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išlaidas ir susijusius mokesčius; c) išlaidas, įskaitant draudimo tarpininko 
atlygį, ir susijusius mokesčius, įskaitant 
atskirus mokesčius už konsultacijas ir 
produkto kainą, kai jos teikiamos.

Or. en

Pagrindimas

Konsultacijos turėtų būti paslauga, už kurią būtų mokama atskirai ir kuri būtų nesusijusi su 
produkto kaina, kad klientai galėtų tinkamai palyginti.

Pakeitimas 566
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išlaidas ir susijusius mokesčius. c) išlaidas ir susijusius mokesčius, 
įskaitant grynąsias draudimo įmokas.

Or. de
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Pakeitimas 567
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išlaidas ir susijusius mokesčius; c) išlaidas, susijusias su investiciniu 
produktu, kai jie yra tarpininkai;

Or. en

Pakeitimas 568
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išlaidas ir susijusius mokesčius; c) visas išlaidas ir visus susijusius 
mokesčius.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos tarp klientų ir draudimo tarpininkų asimetrija ir komisiniai, kuriuos draudimo 
įmonės moka tarpininkams, šiuo metu daro didelį poveikį konsultacijų dėl draudimo produktų 
kokybei. Tai kliudo teikti ekonomiškai efektyvias ir į sąnaudas orientuotas paslaugas 
klientams. Tačiau atsižvelgiant į esamą šios srities Europos politinių debatų ir veiksmingos 
bei nuoseklios reguliavimo sistemos padėtį būtų tikslinga tinkamai suderinti DTD 2 su FPRD.

Pakeitimas 569
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) komisinius, retrocesijas arba kitas su 
sandoriu susijusias išmokas, kurias 
sumoka gamintojas arba trečioji šalis, 
kaip nurodyta Direktyvoje 2004/39/EB ir 
Direktyvoje 2002/92/EB.

Or. en

Pakeitimas 570
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiame straipsnyje nurodyta informacija 
turėtų būti teikiama suprantama forma taip, 
kad esami arba galimi klientai galėtų 
tinkamai suprasti konkretaus siūlomo 
draudimo produkto pobūdį ir riziką ir 
priimti investicinius sprendimus, 
remdamiesi turima informacija. Šios 
informacijos pateikimo forma gali būti 
standartizuota.

4. Šiame straipsnyje nurodyta informacija 
turėtų būti teikiama suprantama forma taip, 
kad esami arba galimi klientai galėtų 
tinkamai suprasti konkretaus siūlomo 
draudimo produkto pobūdį ir riziką ir 
priimti investicinius sprendimus, 
remdamiesi turima informacija. Ši 
informacija gali būti pateikiama
standartizuota forma pagrindinės 
informacijos dokumente. Pagrindinės 
informacijos dokumentą papildo 
draudimo produktą parduodantis asmuo 
parengdamas pagrindinių paslaugų 
dokumentą. Jame atsispindi 
mažmeniniam investuotojui suteiktos 
paslaugos.
Investicinį draudimo produktą 
mažmeniniams vartotojams parduodantis 
asmuo pagrindinės informacijos 
dokumentą ir pagrindinių paslaugų 
dokumentą jiems pateikia likus 
pakankamai laiko iki sandorio, susijusio 
su investiciniu draudimo produktu, 
sudarymo. Kai investicinis draudimo 
produktas rekomenduojamas klientui, 
pagrindinės informacijos dokumentas ir 
pagrindinių paslaugų dokumentas 



PE504.393v01-00 100/159 AM\926838LT.doc

LT

pateikiami nedelsiant.

Or. en

Pakeitimas 571
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiame straipsnyje nurodyta informacija
turėtų būti teikiama suprantama forma 
taip, kad esami arba galimi klientai galėtų 
tinkamai suprasti konkretaus siūlomo 
draudimo produkto pobūdį ir riziką ir 
priimti investicinius sprendimus, 
remdamiesi turima informacija. Šios
informacijos pateikimo forma gali būti 
standartizuota.

4. Šiame straipsnyje nurodyta informacija 
teikiama lengvai suprantama ir aiškia
forma taip, kad esami arba galimi klientai 
galėtų tinkamai suprasti konkretaus 
siūlomo draudimo produkto pobūdį ir 
riziką ir priimti investicinius sprendimus, 
remdamiesi turima informacija. Ši 
informacija pateikiama standartizuotame 
pagrindinės informacijos dokumente.

Or. de

Pakeitimas 572
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiame straipsnyje nurodyta informacija 
turėtų būti teikiama suprantama forma taip, 
kad esami arba galimi klientai galėtų 
tinkamai suprasti konkretaus siūlomo 
draudimo produkto pobūdį ir riziką ir 
priimti investicinius sprendimus, 
remdamiesi turima informacija. Šios 
informacijos pateikimo forma gali būti
standartizuota.

4. Šiame straipsnyje nurodyta informacija 
turėtų būti teikiama suprantama forma taip, 
kad esami arba galimi klientai galėtų 
tinkamai suprasti konkretaus siūlomo 
draudimo produkto pobūdį ir riziką ir 
priimti investicinius sprendimus, 
remdamiesi turima informacija. Šios 
informacijos pateikimo forma yra
standartizuota.

Or. en
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Pakeitimas 573
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiame straipsnyje nurodyta informacija 
turėtų būti teikiama suprantama forma taip, 
kad esami arba galimi klientai galėtų 
tinkamai suprasti konkretaus siūlomo 
draudimo produkto pobūdį ir riziką ir 
priimti investicinius sprendimus, 
remdamiesi turima informacija. Šios 
informacijos pateikimo forma gali būti 
standartizuota.

4. Šiame straipsnyje nurodyta informacija 
turėtų būti teikiama suprantama forma taip, 
kad esami arba galimi klientai galėtų 
tinkamai suprasti konkretaus siūlomo 
draudimo tipo pobūdį ir riziką ir priimti
investicinius sprendimus, remdamiesi 
turima informacija. Šios informacijos 
pateikimo forma gali būti standartizuota.

Or. de

(Atitinka 18 straipsnio 4 dalyje nurodytus reikalavimus.)

Pagrindimas

Šio pakeitimo formuluotė tokia pati, kokia pateikta Finansinių priemonių rinkų direktyvoje.

Pakeitimas 574
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė informuoja klientą, kad teikiamos
nepriklausomos konsultacijos dėl
draudimo, draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė:

5. Kai draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė informuoja klientą, kad šios 
konsultacijos teikiamos nepriklausomai, 
atitinkama informacija, nurodyta šio 
straipsnio 3 dalyje, turi apimti tai, kas 
pateikiama prieš draudimo konsultacijas:

a) draudimo produktų, kuriais bus 
paremtos rekomendacijos, asortimentą ir, 
visų pirma, ar tas asortimentas apsiriboja 
draudimo produktais, kuriuos parengia 
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arba teikia glaudžių ryšių su klientą 
atstovaujančiu tarpininku turintys 
subjektai; taip pat
b) ar klientas moka mokestį už 
konsultacijas;
c) ar dėl draudimo sutarties tarpininkas iš 
trečiųjų šalių gauna mokesčius ar 
komisinius. 
5a. Valstybės narės papildomai gali 
uždrausti arba dar labiau apriboti su 
konsultacijų dėl draudimo teikimu 
susijusių mokesčių, komisinių arba 
nepiniginės naudos siūlymą ar priėmimą 
iš trečiųjų šalių. Tai gali apimti 
reikalavimą grąžinti tokius mokesčius, 
komisinius arba nepiniginę naudą 
klientams arba kompensuoti kliento 
sumokėtus mokesčius.
Valstybės narės taip pat gali reikalauti, 
kad, kai tarpininkas informuoja klientą, 
jog konsultacijos teikiamos 
nepriklausomai, tarpininkas įvertintų 
pakankamai daug rinkoje siūlomų 
draudimo produktų, kurie yra 
pakankamai skirtingų rūšių ir kuriuos 
leidžia skirtingi emitentai arba teikia 
produktų teikėjai, siekiant užtikrinti, kad 
būtų tinkamai pasiekti kliento tikslai ir 
nebūtų apsiribojama tik tais draudimo 
produktais, kuriuos parengia arba teikia 
su tarpininku glaudžių ryšių turintys 
subjektai.

Or. en

Pakeitimas 575
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai draudimo tarpininkas arba 5. Kai draudimo tarpininkas informuoja 
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draudimo įmonė informuoja klientą, kad 
teikiamos nepriklausomos konsultacijos 
dėl draudimo, draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė:

klientą, kad konsultacijos teikiamos
nepriklausomai, atitinkama informacija, 
nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, turi 
apimti tai, kas pateikiama prieš draudimo 
konsultacijas:

Or. en

Pakeitimas 576
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė informuoja klientą, kad 
teikiamos nepriklausomos konsultacijos dėl 
draudimo, draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė:

5. Kai draudimo tarpininkas informuoja 
klientą, kad teikiamos nepriklausomos 
konsultacijos dėl draudimo, draudimo 
tarpininkas:

Or. en

Pakeitimas 577
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė informuoja klientą, kad teikiamos 
nepriklausomos konsultacijos dėl 
draudimo, draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė:

5. Kai draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė informuoja klientą, kad teikiamos 
nepriklausomos konsultacijos dėl 
draudimo, valstybės narės reikalauja, kad 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė
klientui atskleistų informaciją apie su 
draudimo sandoriu susijusio atlyginimo 
pobūdį:

Or. en
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Pagrindimas

Kai konsultantai parduoda mažmeninių investicinių produktų paketus, kyla interesų konfliktų 
ir žalos vartotojams pavojus. Turėtų būti atskleidžiama informacija apie su šiais produktais 
susijusius komisinius.

Pakeitimas 578
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina pakankamai daug draudimo 
produktų rinkoje. Draudimo produktai 
turėtų būti įvairūs jų rūšies ir emitentų 
arba produktų teikėjų atžvilgiu, jie 
neturėtų būti tik tie, kuriuos parengia 
arba teikia su draudimo tarpininku arba 
draudimo įmone glaudžiai susiję 
subjektai; ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 579
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina pakankamai daug draudimo
produktų rinkoje. Draudimo produktai 
turėtų būti įvairūs jų rūšies ir emitentų arba 
produktų teikėjų atžvilgiu, jie neturėtų būti 
tik tie, kuriuos parengia arba teikia su 
draudimo tarpininku arba draudimo įmone
glaudžiai susiję subjektai; ir

a) visapusiškai įvertina atitinkamą rinką, 
kad galėtų vadovaudamiesi 
profesionaliais kriterijais klientui 
rekomenduoti sudaryti jo poreikius 
tinkamai atitinkančią draudimo sutartį.
Draudimo produktai turėtų būti įvairūs jų 
rūšies ir emitentų arba produktų teikėjų 
atžvilgiu, jie neturėtų būti tik tie, kuriuos 
parengia arba teikia su draudimo tarpininku 
arba draudimo įmone glaudžių ryšių 
turintys subjektai; ir
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Or. de

Pakeitimas 580
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina pakankamai daug draudimo 
produktų rinkoje. Draudimo produktai 
turėtų būti įvairūs jų rūšies ir emitentų 
arba produktų teikėjų atžvilgiu, jie 
neturėtų būti tik tie, kuriuos parengia arba 
teikia su draudimo tarpininku arba 
draudimo įmone glaudžiai susiję subjektai;
ir

a) draudimo produktų, kuriais bus 
paremtos rekomendacijos, asortimentą ir, 
visų pirma, ar tas asortimentas apsiriboja
draudimo produktais, kuriuos parengia 
arba teikia su klientą atstovaujančiu
tarpininku glaudžių ryšių turintys
subjektai; ir

Or. en

Pakeitimas 581
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina pakankamai daug draudimo 
produktų rinkoje. Draudimo produktai 
turėtų būti įvairūs jų rūšies ir emitentų
arba produktų teikėjų atžvilgiu, jie 
neturėtų būti tik tie, kuriuos parengia arba 
teikia su draudimo tarpininku arba 
draudimo įmone glaudžiai susiję subjektai;
ir

a) pakankamai daug rinkoje siūlomų
draudimo produktų, kurie yra pakankamai 
skirtingų rūšių ir kuriuos leidžia skirtingi 
emitentai arba produktų teikėjai, siekiant 
užtikrinti, kad būtų tinkamai pasiekti 
kliento tikslai ir nebūtų apsiribojama tik 
tais draudimo produktais, kuriuos 
parengia arba teikia su tarpininku arba 
draudimo įmone glaudžių ryšių turintys
subjektai;

Or. en
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Pakeitimas 582
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina pakankamai daug draudimo 
produktų rinkoje. Draudimo produktai 
turėtų būti įvairūs jų rūšies ir emitentų arba 
produktų teikėjų atžvilgiu, jie neturėtų būti 
tik tie, kuriuos parengia arba teikia su 
draudimo tarpininku arba draudimo įmone 
glaudžiai susiję subjektai; ir

a) įvertina draudimo produktų rinkoje
asortimentą. Draudimo produktai turėtų 
būti pakankamai įvairūs jų rūšies ir 
emitentų arba produktų teikėjų atžvilgiu, 
jie neturėtų būti tik tie, kuriuos parengia 
arba teikia su draudimo tarpininku arba 
draudimo įmone glaudžių ryšių turintys
subjektai; ir

Or. en

Pakeitimas 583
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina pakankamai daug draudimo 
produktų rinkoje. Draudimo produktai 
turėtų būti įvairūs jų rūšies ir emitentų arba 
produktų teikėjų atžvilgiu, jie neturėtų būti 
tik tie, kuriuos parengia arba teikia su 
draudimo tarpininku arba draudimo įmone
glaudžiai susiję subjektai; ir

a) įvertina draudimo produktų rinkoje
asortimentą. Draudimo produktai turėtų 
būti įvairūs jų rūšies ir emitentų arba 
produktų teikėjų atžvilgiu, jie neturėtų būti 
tik tie, kuriuos parengia arba teikia su 
draudimo tarpininku arba draudimo įmone
glaudžių ryšių turintys subjektai; ir

Or. en

Pagrindimas

Šiuo Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų priežiūros institucijos pasiūlymais grindžiamu 
pakeitimu siekiama DTD 2 suderinti su FPRD II.
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Pakeitimas 584
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina pakankamai daug draudimo 
produktų rinkoje. Draudimo produktai 
turėtų būti įvairūs jų rūšies ir emitentų arba 
produktų teikėjų atžvilgiu, jie neturėtų būti 
tik tie, kuriuos parengia arba teikia su 
draudimo tarpininku arba draudimo įmone 
glaudžiai susiję subjektai; ir

a) įvertina pakankamai daug draudimo 
produktų rinkoje. Draudimo produktai 
turėtų būti įvairūs jų rūšies ir emitentų arba 
produktų teikėjų atžvilgiu, jie neturėtų būti 
tik tie, kuriuos parengia arba teikia su 
draudimo tarpininku glaudžių ryšių turintys
subjektai; ir

Or. en

Pakeitimas 585
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) visapusiškai ir nešališkai konsultuoja 
klientą;

Or. de

Pakeitimas 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įvertina dėl draudimo sutarties 
gaunamo atlygio pobūdį ir tai, ar dėl 
draudimo investicinės sutarties jie dirba:
i) už atlyginimą, kuris yra tiesiogiai 
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kliento mokamas atlygis; arba
ii) už bet kokios rūšies komisinius, kurie 
yra įskaičiuojami į draudimo įmoką; arba
iii) už atlygį, kurio pagrindas yra i ir ii 
punktų derinys;

Or. en

Pakeitimas 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais 
draudimo investiciniais produktais, sumą 
arba, jei tikslios sumos neįmanoma 
pateikti, atlyginimo, komisinių arba jų 
abiejų derinio apskaičiavimo pagrindą. 
Atlygis arba komisiniai už konsultacijas ir 
atlygis arba komisiniai už produktą turėtų 
būti pateikiami kaip atskira suma ar kaip 
atskiras apskaičiavimo pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) jei komisinių suma priklauso nuo 
rezultatų siekiant sutartų tikslų arba ribų, 
susijusių su veikla, kurią tarpininkas 
vykdė bendradarbiaudamas su draudiku, 
informaciją apie tuos tikslus ar ribas, taip 
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pat juos pasiekus mokėtinas sumas.

Or. en

Pakeitimas 589
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna atlyginimo, 
komisinių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečiasis 
asmuo arba jo vardu veikiantis asmuo;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nepritaria teikiant nepriklausomą konsultaciją dėl investavimo naudojamų paskatų 
draudimui.

Pakeitimas 590
Louis Michel

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna atlyginimo, 
komisinių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečiasis 
asmuo arba jo vardu veikiantis asmuo;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 591
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna atlyginimo, 
komisinių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečiasis 
asmuo arba jo vardu veikiantis asmuo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 592
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna atlyginimo, 
komisinių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečiasis 
asmuo arba jo vardu veikiantis asmuo;

b) ar klientas moka atlyginimą už 
konsultacijas;

Or. en

Pakeitimas 593
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna atlyginimo, komisinių arba 
kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečiasis asmuo arba jo vardu 

b) už klientams teikiamą nepriklausomą
paslaugą nepriima ir negauna jokios
piniginės naudos, įskaitant atlygį ar 
komisinius, kuriuos moka arba teikia 
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veikiantis asmuo; trečiasis asmuo arba jo vardu veikiantis 
asmuo.

Or. en

Pakeitimas 594
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna atlyginimo, komisinių arba 
kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečiasis asmuo arba jo vardu 
veikiantis asmuo;

b) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ar neima atlyginimo, komisinių arba 
kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečiasis asmuo arba jo vardu 
veikiantis asmuo. Turėtų būti aiškiai 
nurodoma nedidelė nepiniginė nauda, 
kuri gali padėti pagerinti klientui 
teikiamos paslaugos kokybę ir kuri yra 
tokio masto ir pobūdžio, kad jos nebūtų 
galima laikyti kenkiančia įmonės pareigos 
veikti kuo labiau atsižvelgiant į kliento 
interesus vykdymui; tokiai naudai ši 
nuostata netaikoma.

Or. en

Pakeitimas 595
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna atlyginimo, komisinių arba 
kokios nors piniginės naudos, kurią moka
arba teikia trečiasis asmuo arba jo vardu 
veikiantis asmuo;

b) kai draudimo tarpininkas ar draudimo 
įmonė informuoja klientą, kad draudimo 
konsultacija teikiama nepriklausomai, 
draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė
už klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 
negauna atlyginimo, komisinių arba kokios 
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nors tiesioginės ar netiesioginės piniginės
ar nepiniginės naudos, kurią moka arba 
teikia trečiasis asmuo arba jo vardu 
veikiantis asmuo;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Danijos draudėjų asociacijos pasiūlymu. Draudimas dėl 
komisinių neleidžia atlikti ekonominių sandorių tarp draudimo ir pensijų įmonių ir maklerių. 
Taip klientui tampa akivaizdžiau, kam jis moka ir už ką. Danijos draudėjų asociacijos patirtis 
rodo, kad draudimas dėl komisinių padidino skaidrumą Danijos rinkoje. Dėl to padidėjo 
konkurencijos lygis: klientams buvo pasiūlyta geresnių produktų už žemesnes kainas. Šis 
pakeitimas atitinka FPRD II.

Pakeitimas 596
Peter Simon, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna atlyginimo, komisinių arba 
kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečiasis asmuo arba jo vardu 
veikiantis asmuo.

b) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna atlyginimo, komisinių arba 
kokios nors piniginės naudos, materialinės 
naudos ar kitų paskatų, kurias moka arba 
teikia trečiasis asmuo arba jo vardu 
veikiantis asmuo.

Or. de

Pakeitimas 597
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna atlyginimo, komisinių arba 

b) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir neima atlyginimo, komisinių arba kokios 
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kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečiasis asmuo arba jo vardu 
veikiantis asmuo;

nors piniginės naudos, kurią moka arba
teikia trečiasis asmuo arba jo vardu 
veikiantis asmuo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti DTD 2 su FPRD II. Jis grindžiamas Jungtinės Karalystės 
finansinių paslaugų priežiūros institucijos pasiūlymu.

Pakeitimas 598
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė gali gauti atlygį tik iš savo kliento. 

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su tuo, kas turėtų būti patvirtinta MIF 2.

Pakeitimas 599
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar dėl draudimo sutarties tarpininkas 
iš trečiųjų šalių gauna atlyginimą ar 
komisinius.

Or. en
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Pakeitimas 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad 
draudimo įmonės ar draudimo tarpininko 
naudojami darbuotojų ar kitų draudimo 
agentų atlyginimo būdai nekenktų įmonės 
įsipareigojimui siekti didžiausios kliento 
naudos. Valstybės narės užtikrina, kad 
darbuotojų, kurie teikia konsultacijas dėl 
draudimo produktų, juos platina ar 
parduoda mažmeniniams klientams, 
atlyginimo sistemos nekenktų jų 
gebėjimui, kai taikoma, teikti objektyvias 
rekomendacijas ar sąžiningai, aiškiai ir 
neklaidinančiai teikti informaciją pagal 2 
dalį ir kitaip nekeltų nereikalingų interesų 
konfliktų.
Valstybės narės visų pirma užtikrina, kad:
a) atlyginimas nedidele dalimi priklausytų 
nuo pardavimo tikslų ar atskirų produktų 
pelningumo;
b) atlyginimas ir kitos procedūros, 
įskaitant veiklos rezultatų vertinimą, 
neskatintų darbuotojų veikti 
neatsižvelgiant į tarpininko kliento 
interesus.

Or. en

Pakeitimas 601
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Draudimo tarpininkas yra laikomas 
nepriklausomai konsultacijas teikiančiu 
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tik tada, jei savo informacijoje klientui 
tarpininkas patvirtino, kad taip yra.

Or. en

Pagrindimas

Paskutinė dalis pridedama siekiant paaiškinti, kad nepriklausomi tarpininkai neturėtų būti 
savaime laikomi nepriklausomai teikiančiais konsultacijas.

Pakeitimas 602
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 33 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
priemonių, kuriomis užtikrinama, kad 
draudimo tarpininkai arba draudimo 
įmonės, teikdamos draudimo 
tarpininkavimo paslaugas savo klientams, 
laikytųsi šiame straipsnyje nustatytų 
principų. Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

6. Valstybės narės gali papildomai 
uždrausti arba dar labiau apriboti su 
konsultacijų dėl draudimo teikimu 
susijusių mokesčių, komisinių arba 
nepiniginės naudos iš trečiųjų šalių 
siūlymą ar priėmimą.

Or. en

Pakeitimas 603
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) esamam ar galimam klientui siūlomos 
(-ų) ar suteiktos (-ų) paslaugos (-ų) 
pobūdis, atsižvelgiant į sandorių rūšį, 
objektą, dydį ir dažnumą; ir

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 604
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siūlomų ar aptariamų produktų, 
įskaitant įvairių rūšių draudimo 
produktus, pobūdis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 605
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tai, ar esamas arba būsimas klientas 
yra mažmeninis klientas, ar potencialus 
klientas; ir jų, kaip atitinkamų sandorio 
šalių, klasifikavimas

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti tekstą su FPRD II.

Pakeitimas 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės tam tikromis 
aplinkybėmis, pasikonsultavusios su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, gali uždrausti arba dar labiau 
apriboti su konsultacijų dėl draudimo 
investicinių produktų teikimu susijusių 
mokesčių, komisinių arba nepiniginės 
naudos siūlymą ar priėmimą, jei tos 
valstybės narės užtikrina visų platinimo 
kanalų vienodas veiklos sąlygas ir 
neiškreipia konkurencijos. Tai gali apimti 
reikalavimą grąžinti tokius mokesčius, 
komisinius arba nepiniginę naudą 
klientui arba kompensuoti jo sumokėtus 
mokesčius.

Or. en

Pakeitimas 607
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 608
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teikdamas konsultaciją draudimo
tarpininkas arba draudimo įmonė gauna 
būtiną informaciją apie esamo ar galimo 

1. Draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė gauna būtiną informaciją apie esamo 
ar galimo kliento žinias ir patirtį 
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kliento žinias ir patirtį konkrečios rūšies 
produkto ar paslaugos srityje, taip pat 
informaciją apie esamo ar galimo kliento 
finansinę padėtį ir investicinius tikslus, 
kurios pagrindu draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė turėtų rekomenduoti 
esamam ar galimam klientui tinkamus 
draudimo produktus.

konkrečios rūšies produkto ar paslaugos 
srityje, taip pat informaciją apie esamo ar 
galimo kliento finansinę padėtį ir 
investicinius tikslus, kurios pagrindu 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
turėtų rekomenduoti esamam ar galimam 
klientui tinkamus draudimo produktus.

Or. fr

Pakeitimas 609
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teikdamas konsultaciją draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė gauna 
būtiną informaciją apie esamo ar galimo 
kliento žinias ir patirtį konkrečios rūšies 
produkto ar paslaugos srityje, taip pat 
informaciją apie esamo ar galimo kliento 
finansinę padėtį ir investicinius tikslus,
kurios pagrindu draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė turėtų rekomenduoti 
esamam ar galimam klientui tinkamus
draudimo produktus.

1. Teikdamas konsultaciją draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė gauna 
būtiną informaciją apie esamo ar galimo 
kliento žinias, poreikius ir patirtį 
konkrečios rūšies produkto ar paslaugos 
srityje, taip pat informaciją apie esamo ar 
galimo kliento finansinę padėtį ir 
investicinius tikslus, kurią įvertinęs
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
turėtų rekomenduoti esamam ar galimam 
klientui jo interesus atitinkančius
draudimo produktus.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos tarp klientų ir draudimo tarpininkų asimetrija ir komisiniai, kuriuos draudimo 
įmonės moka tarpininkams, šiuo metu daro didelį poveikį konsultacijų dėl draudimo produktų 
kokybei. Tai kliudo teikti ekonomiškai efektyvias ir į sąnaudas orientuotas paslaugas 
klientams. Tačiau atsižvelgiant į esamą šios srities Europos politinių debatų ir veiksmingos 
bei nuoseklios reguliavimo sistemos padėtį būtų tikslinga tinkamai suderinti DTD 2 su FPRD.
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Pakeitimas 610
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad užsiimdami 
draudimo tarpininkavimu, kai produktai 
parduodami neteikiant konsultacijų, 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės 
paprašytų esamo ar galimo kliento 
pateikti informaciją apie savo žinias ir 
patirtį siūlomo ar reikalaujamo 
konkrečios rūšies produkto ar paslaugos 
investicijų srityje, leidžiančią draudimo 
tarpininkui arba draudimo įmonei 
įvertinti, ar numatyta draudimo paslauga 
arba produktas klientui yra priimtini.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 611
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad užsiimdami 
draudimo tarpininkavimu, kai produktai 
parduodami neteikiant konsultacijų, 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės
paprašytų esamo ar galimo kliento pateikti 
informaciją apie savo žinias ir patirtį 
siūlomo ar reikalaujamo konkrečios 
rūšies produkto ar paslaugos investicijų 
srityje, leidžiančią draudimo tarpininkui 
arba draudimo įmonei įvertinti, ar 
numatyta draudimo paslauga arba 
produktas klientui yra priimtini.

Valstybės narės užtikrina, kad užsiimdami 
draudimo tarpininkavimu, kai produktai 
parduodami neteikiant konsultacijų, 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės
prašytų esamo ar galimo kliento pateikti
atitinkamą su juo susijusią informaciją. 
Tai leistų draudimo tarpininkui arba 
draudimo įmonei įvertinti, ar numatyta 
draudimo paslauga arba produktas klientui 
yra priimtini.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pasiūlymas pateiktas siekiant suderinti tekstą su FPRD II, kai tai susiję su kliento interesų 
vertinimu.

Pakeitimas 612
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad užsiimdami 
draudimo tarpininkavimu, kai produktai 
parduodami neteikiant konsultacijų,
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės 
paprašytų esamo ar galimo kliento pateikti 
informaciją apie savo žinias ir patirtį 
siūlomo ar reikalaujamo konkrečios rūšies 
produkto ar paslaugos investicijų srityje, 
leidžiančią draudimo tarpininkui arba 
draudimo įmonei įvertinti, ar numatyta 
draudimo paslauga arba produktas klientui 
yra priimtini.

Valstybės narės užtikrina, kad užsiimdami 
draudimo tarpininkavimu, draudimo 
tarpininkai ir draudimo įmonės paprašytų 
esamo ar galimo kliento pateikti 
informaciją apie savo žinias ir patirtį 
siūlomo ar reikalaujamo konkrečios rūšies 
produkto ar paslaugos investicijų srityje, 
leidžiančią draudimo tarpininkui arba 
draudimo įmonei įvertinti, ar numatyta 
draudimo paslauga arba produktas klientui 
yra priimtini.

Or. en

Pakeitimas 613
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu, remdamasis pagal ankstesnę 
pastraipą gauta informacija, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė mano, 
kad produktas ar paslauga netinka esamam
ar galimam klientui, draudimo tarpininkas 
arba draudimo įmonė įspėja esamą ar 
galimą klientą. Šio įspėjimo pateikimo 

Jeigu, remdamasis pagal ankstesnę 
pastraipą paprašyta ir gauta informacija, 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
mano, kad produktas ar paslauga netinka 
esamam ar galimam klientui, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė įspėja 
esamą ar galimą klientą. Šio įspėjimo 
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forma gali būti standartizuota. pateikimo forma gali būti standartizuota.

Or. en

Pakeitimas 614
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu, remdamasis pagal ankstesnę 
pastraipą gauta informacija, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė mano, 
kad produktas ar paslauga netinka esamam 
ar galimam klientui, draudimo tarpininkas 
arba draudimo įmonė įspėja esamą ar 
galimą klientą. Šio įspėjimo pateikimo 
forma gali būti standartizuota.

Jeigu, remdamasis pagal ankstesnę 
pastraipą gauta informacija, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė mano, 
kad produktas ar paslauga netinka esamam 
ar galimam klientui, draudimo tarpininkas 
arba draudimo įmonė įspėja esamą ar 
galimą klientą. Šio įspėjimo pateikimo 
forma turi būti standartizuota.

Or. fr

Pakeitimas 615
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei esami ar galimi klientai nepateikia
pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos 
arba pateikia nepakankamai informacijos
apie savo žinias ir patirtį, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė juos 
įspėja, kad draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė negali įvertinti, ar 
numatoma teikti paslauga arba produktas 
jiems tinka. Šio įspėjimo pateikimo forma
gali būti standartizuota.

Jei esami ar galimi klientai negali pateikti
pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos 
arba jei jie negali pateikti pakankamai
informacijos, draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė jiems neteikia 
konsultacijos ir neparduoda numatyto 
produkto, kadangi draudimo tarpininkas 
arba draudimo įmonė negali įvertinti, ar 
numatoma teikti paslauga arba produktas 
jiems tinka. Tai galima pateikti 
standartizuota forma pridėjus instrukcijas 
dėl informacijos, kuri reikalinga
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draudimo tarpininkui ar draudimo 
įmonei, kad jie galėtų atlikti tinkamą 
kliento interesų įvertinimą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 616
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei esami ar galimi klientai nepateikia
pirmoje pastraipoje nurodytos
informacijos arba pateikia nepakankamai 
informacijos apie savo žinias ir patirtį, 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
juos įspėja, kad draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė negali įvertinti, ar 
numatoma teikti paslauga arba produktas 
jiems tinka. Šio įspėjimo pateikimo forma 
gali būti standartizuota.

Jei esami ar galimi klientai nepateikia
pakankamai informacijos apie savo žinias 
ir patirtį, draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė juos įspėja, kad draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė negali 
įvertinti, ar numatoma teikti paslauga arba 
produktas jiems tinka. Šio įspėjimo
pateikimo forma gali būti standartizuota.

Or. en
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Pakeitimas 617
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei esami ar galimi klientai nepateikia 
pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos 
arba pateikia nepakankamai informacijos 
apie savo žinias ir patirtį, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė juos 
įspėja, kad draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė negali įvertinti, ar 
numatoma teikti paslauga arba produktas 
jiems tinka. Šio įspėjimo pateikimo forma
gali būti standartizuota.

Jei esami ar galimi klientai nepateikia 
pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos 
arba pateikia nepakankamai informacijos 
apie savo žinias ir patirtį, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė juos 
įspėja, kad draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė negali įvertinti, ar 
numatoma teikti paslauga arba produktas 
jiems tinka. Šio įspėjimo pateikimo forma
turi būti standartizuota.

Or. fr

Pakeitimas 618
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės leidžia draudimo 
tarpininkams ir draudimo įmonėms, 
užsiimantiems draudimo tarpininkavimu, 
kai produktai parduodami neteikiant 
konsultacijų, veikti negavus informacijos 
ar neatlikus tikrinimų, numatytų 2 dalyje, 
jei tenkinamos visos šios sąlygos: 
a) draudimo tarpininkavimo veikla 
vykdoma kliento ar potencialaus kliento 
iniciatyva;
b) draudimo tarpininkavimo veikla 
susijusi su draudimu pagrįstomis 
investicijomis, kurios: 
i) teikia tik investicinę poziciją 
pagrindinėms finansinėms priemonėms, 
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kurios laikomos nekompleksinėmis, kaip 
nurodyta [Direktyvos 2004/39/EB] 25 
straipsnio 3 dalies a punkte; arba
ii) neapima struktūrų, dėl kurių klientui 
sunku suprasti su tuo susijusią riziką;
c) esamas ar galimas klientas buvo aiškiai 
informuotas, kad draudimo tarpininkas ar 
draudimo įmonė neprivalo įvertinti 
teikiamo ar siūlomo produkto tinkamumo 
ar priimtinumo, ir kad dėl to jis negali 
pasinaudoti atitinkamomis verslo etikos 
taisyklėmis. Šio įspėjimo pateikimo forma 
gali būti standartizuota. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sukuriamas FPRD II analogiškas standartas, kuriuo ne draudimo 
investiciniams produktams taikomos vienodos sąlygos. Jis grindžiamas Jungtinės Karalystės 
finansinių paslaugų priežiūros institucijos pasiūlymu.

Pakeitimas 619
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
užsiimdami draudimo tarpininkavimu, kai 
produktai parduodami neteikiant 
konsultacijų, draudimo tarpininkai ir 
draudimo įmonės galėtų pateikti šiuos 
produktus klientams ar galimiems 
klientams neįvertinę, ar numatytas 
produktas klientui tinka, jei tenkinamos 
visos šios sąlygos:

a) paslaugos be konsultacijų reiškia 
draudimo investicijas, kurios:
i) teikia tik investicinę poziciją 
pagrindinėms finansinėms priemonėms, 
kurios laikomos nekompleksinėmis, kaip 
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nurodyta [Direktyvos 2004/39/EB*] 25 
straipsnio 3 dalies a punkte; arba
ii) neapima struktūrų, dėl kurių klientui 
sunku suprasti su tuo susijusią riziką;
b) produktas ar paslauga yra teikiama 
kliento ar potencialaus kliento iniciatyva; 
taip pat
c) esamas ar galimas klientas buvo aiškiai 
įspėtas, kad teikdamas šią paslaugą 
draudimo tarpininkas ar įmonė neprivalo 
įvertinti siūlomo produkto tinkamumo ar 
priimtinumo, ir dėl to jis negali 
pasinaudoti teise į apsaugą pagal 
atitinkamas verslo etikos taisykles. Šio 
įspėjimo pateikimo forma gali būti 
standartizuota;
d) draudimo įmonė arba tarpininkas 
laikosi savo įsipareigojimų pagal 23 
straipsnį (interesų konfliktas).

Or. en

Pagrindimas

Pagal FPRD II leidžiama parduoti kai kuriuos MIPP remiantis vien pavedimu (nesuteikus 
konsultacijų ar neatlikus priimtinumo testo), jei tenkinamos tam tikros sąlygos. Tačiau DTD 2 
tokia nuostata nenumatyta. Taip produktams, kuriais investuojama į panašų (arba tokį pat) 
turtą, nustatomos nevienodos sąlygos. Pvz., KIPVPS fondas gali būti parduodamas remiantis 
vien pavedimu pagal FPRD II, tačiau draudimo fondas, turintis panašų turto profilį, pagal 
DTD 2 negali būti parduodamas remiantis vien pavedimu.

Pakeitimas 620
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės leidžia draudimo 
tarpininkams ir draudimo įmonėms, 
užsiimantiems draudimo tarpininkavimu, 
kai produktai parduodami neteikiant 
konsultacijų, teikti šias paslaugas savo 
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klientams be reikalavimo gauti 
informaciją ar atlikti tikrinimus, 
numatytus 2 dalyje, jei tenkinamos visos 
šios sąlygos:
a) paslaugos be konsultacijų reiškia 
draudimu pagrįstas investicijas, kurios:
i) teikia tik investicinę poziciją 
pagrindinėms finansinėms priemonėms, 
kurios laikomos nekompleksinėmis, kaip 
nurodyta [Direktyvos 2004/39/EB] 25 
straipsnio 3 dalies a punkte; arba
ii) neapima struktūrų, dėl kurių klientui 
sunku suprasti su tuo susijusią riziką;
b) produktas ar paslauga yra teikiama 
kliento ar potencialaus kliento iniciatyva;
c) esamas ar galimas klientas buvo aiškiai 
informuotas, kad teikdamas šią paslaugą 
draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė 
neprivalo įvertinti teikiamo ar siūlomo 
produkto tinkamumo ar priimtinumo, ir 
dėl to jis negali pasinaudoti teise į 
apsaugą pagal atitinkamas verslo etikos 
taisykles. Šio įspėjimo pateikimo forma 
gali būti standartizuota; taip pat
d) draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė laikosi savo įsipareigojimų pagal 
23 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 621
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iš draudimo tarpininko arba draudimo 
įmonės klientas privalo gauti tinkamas 
ataskaitas apie klientams suteiktą paslaugą.
Šiose ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 

4. Iš draudimo tarpininko arba draudimo 
įmonės klientas privalo patvarioje 
laikmenoje gauti tinkamas ataskaitas apie 
klientams suteiktą paslaugą. Šiose 
ataskaitose pateikiami periodiški 
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susijusių draudimo produktų rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat, kai taikoma, 
nurodomos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Teikdamas konsultacijas, 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė
sukonkretina, kaip teikiamos konsultacijos 
atitinka kliento asmenines savybes.

pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių draudimo produktų rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat, kai taikoma, 
nurodomos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Teikdamas konsultacijas
mažmeniniams klientams, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė
patvarioje laikmenoje pateikia klientui 
dokumentą, kuriame nurodyti bent kliento 
tikslai, rekomendacija ir informacija apie 
tai, kaip suteiktos konsultacijos atitinka 
kliento asmenines savybes ir tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojo apsaugos lygis ir verslo etikos taisyklės turėtų būti suderinti su FPRD.

Pakeitimas 622
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iš draudimo tarpininko arba draudimo 
įmonės klientas privalo gauti tinkamas 
ataskaitas apie klientams suteiktą paslaugą.
Šiose ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių draudimo produktų rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat, kai taikoma, 
nurodomos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Teikdamas konsultacijas, 
draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė sukonkretina, kaip teikiamos 
konsultacijos atitinka kliento asmenines 
savybes.

4. Iš draudimo tarpininko arba draudimo 
įmonės klientas privalo gauti tinkamas 
ataskaitas apie klientams suteiktą paslaugą.
Šiose ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių draudimo produktų rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat, kai taikoma, 
nurodomos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė patikslina, kaip teikiamos 
konsultacijos atitinka kliento asmenines 
savybes.

Or. en
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Pakeitimas 623
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iš draudimo tarpininko arba draudimo 
įmonės klientas privalo gauti tinkamas 
ataskaitas apie klientams suteiktą paslaugą.
Šiose ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių draudimo produktų rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat, kai taikoma, 
nurodomos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Teikdamas konsultacijas, 
draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė sukonkretina, kaip teikiamos 
konsultacijos atitinka kliento asmenines 
savybes.

4. Iš draudimo tarpininko arba draudimo 
įmonės klientas privalo gauti tinkamas 
ataskaitas apie klientams suteiktą paslaugą.
Šiose ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių draudimo produktų rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat, kai taikoma, 
nurodomos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė patikslina, kaip teikiamos 
konsultacijos atitinka kliento asmenines 
savybes.

Or. fr

Pakeitimas 624
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iš draudimo tarpininko arba draudimo 
įmonės klientas privalo gauti tinkamas 
ataskaitas apie klientams suteiktą paslaugą.
Šiose ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių draudimo produktų rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat, kai taikoma, 
nurodomos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Teikdamas konsultacijas, 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė

4. Iš draudimo tarpininko arba draudimo 
įmonės klientas privalo gauti tinkamas 
ataskaitas apie klientams suteiktą paslaugą.
Šiose ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių draudimo produktų rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat, kai taikoma, 
nurodomos visos išlaidos, susijusios su 
kliento naudai sudarytais sandoriais ir 
suteiktomis paslaugomis. Teikdamas 
konsultacijas, draudimo tarpininkas arba 
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sukonkretina, kaip teikiamos konsultacijos 
atitinka kliento asmenines savybes.

draudimo įmonė tiksliai nurodo, kaip 
teikiamos konsultacijos atitinka kliento 
asmenines savybes.

Or. en

Pakeitimas 625
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Esama teisinių abejonių, ar tokios nuostatos galėtų būti reglamentuojamos ES lygmeniu.
Nėra jokių racionalių argumentų, kuriais būtų galima pateisinti direktyvos kišimąsi į 
valstybių narių finansinių sankcijų sritį. Sankcijų skyrimo taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama 
į socialinį atitinkamos valstybės narės kontekstą. Dėl šios priežasties tokio pobūdžio 
nuostatos turėtų būti priimamos tik nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 626
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos parengtų 
tinkamas priemones, kuriomis 
naudodamosi jos galėtų pasiekti ir 
atskleisti (pasitelkusios tapatybės registrą) 
draudimo, priklausomus draudimo ir 
perdraudimo tarpininkus, kurie pažeidė 
šios direktyvos VI ir VII skyrių, taip pat 
atskleisti tarpininko ar draudimo įmonės, 
kuriai atitinkamas tarpininkas dirba, 
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tapatybę. EDPPI pateikia nuorodų į 
kiekvieną atitinkamų kompetentingų 
nacionalinių institucijų registrą sąrašą. 
Analogiškai kompetentingos nacionalinės 
institucijos pateikia nuorodas EDPPI, 
kuri jas talpina į minėtąjį sąrašą. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sukurti veiksmingą nefinansinių sankcijų mechanizmą, kad būtų 
galima pagerinti konsultacijų kokybę ir konkurenciją draudimo tarpininkavimo sektoriuje.

Pakeitimas 627
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Sankcijos

1. Valstybės narės draudimo tarpininkams 
leidžia taikyti atitinkamas sankcijas 
asmenims, kurie draudimo ar 
perdraudimo tarpininkavimo veikla 
užsiima neįsiregistravę valstybėje narėje ir 
nėra nurodyti 1 straipsnio 2 dalyje.
2. Valstybės narės numato atitinkamas 
sankcijas draudimo ar perdraudimo 
tarpininkams ar įmonėms, kurie 
nesinaudoja draudimo ir perdraudimo 
tarpininkavimo paslaugomis, kurias teikia 
registruoti draudimo ir perdraudimo 
tarpininkai arba asmenys, nurodyti 
1 straipsnio 2 dalyje.
3. Valstybės narės numato atitinkamas 
sankcijas draudimo ar perdraudimo 
tarpininkams ir įmonėms, kurie nesilaiko 
nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis 
šia direktyva.
4. Visos priemonės, kuriomis nustatomos 
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sankcijos ar draudimo ar perdraudimo 
tarpininko ar įmonės veiklos apribojimai, 
turi būti tinkamai pagrįstos, apie jas turi 
būti pranešta atitinkamam tarpininkui. 
Dėl visų šių priemonių galima kreiptis į 
jas priėmusios valstybės narės teismą.

Or. en

Pakeitimas 628
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Konkrečios sankcijos

Vadovaujantis Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 9 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis, EDPPI stebi draudimo ir 
perdraudimo produktus, kurie pateikiami 
į rinką, platinami arba parduodami 
Sąjungoje, taip pat gali 
bendradarbiaudama su kompetentingomis 
institucijomis aktyviai tirti naujus 
draudimo ir perdraudimo produktus arba 
naujas finansines priemones prieš juos 
(jas) pateikiant į rinką, platinant arba 
parduodant Sąjungoje. EDPPI taip pat 
stebi kitą finansinę veiklą ir praktiką, 
įskaitant investavimo veiklą, kuria 
užsiima draudimo ir perdraudimo įmonės.
1. Tinkamai įsitikinusi, kad 2 ir 3 dalyse 
nustatytos sąlygos patenkintos, EDPPI 
gali, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 
1095/2010 9 straipsnio 5 dalimi, 
Sąjungoje laikinai uždrausti arba 
apriboti:
a) tam tikrų konkrečių draudimo ir 
perdraudimo produktų pateikimą į rinką, 
platinimą ir pardavimą, įskaitant 
sveikatos draudimo ir draudimo 
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investicinius produktus, pasižyminčius 
tam tikromis specifinėmis savybėmis; arba
b) draudimo ar perdraudimo įmonių 
vykdomą tam tikros rūšies finansinę 
veiklą ar įprastą praktiką, įskaitant 
investicinę veiklą.
Draudimas arba apribojimas taikomas 
EDPPI nustatytomis aplinkybėmis arba 
jos nustatytų išimčių atvejais.
2. EDPPI priima sprendimą pagal 1 dalį 
tik tuo atveju, jei tenkinamos visos šios 
sąlygos:
a) siūlomais veiksmais siekiama pašalinti 
draudėjų ar naudos gavėjų apsaugai arba 
tvarkingam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba visos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui Sąjungoje iškilusią 
didelę grėsmę;
b) Sąjungos teisės aktuose nustatytais ir 
atitinkamam draudimo ar perdraudimo 
produktui, finansinei priemonei ar veiklai 
taikytinais reguliavimo reikalavimais 
nepašalinama ši grėsmė;
c) kompetentinga (-os) institucija (-os) 
nesiėmė veiksmų šiai grėsmei pašalinti 
arba veiksmai, kurių imtasi, buvo 
nepakankamai veiksmingi.
Jei pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos 
vykdomos, prieš draudimo ar 
perdraudimo produktą pateikiant į rinką 
ar jį parduodant draudėjui arba prieš 
pradedant vykdyti finansinę veiklą ar 
praktiką EDPPI gali atsargumo tikslais 
taikyti 1 dalyje nustatytą draudimą arba 
apribojimą.
3. Imdamasi šiame straipsnyje numatytų 
veiksmų, EDPPI atsižvelgia į tai:
a) ar šių veiksmų neigiamas poveikis 
finansų rinkų veiksmingumui ar 
draudėjams ir naudos gavėjams ne 
didesnis už tų veiksmų naudą; taip pat
b) ar šiais veiksmais nebus sukurtos 
palankios sąlygos reguliaciniam 
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arbitražui.
Jeigu kompetentinga (-os) institucija (-os) 
įgyvendino 32 straipsnyje numatytą 
priemonę, EDPPI gali imtis bet kokių 1 
dalyje nurodytų priemonių, nepaskelbusi 
33 straipsnyje numatytos nuomonės.
4. Prieš priimdama sprendimą imtis šiame 
straipsnyje numatytų veiksmų, EDPPI 
informuoja kompetentingas institucijas 
apie siūlomą veiksmą.
4a. Prieš priimdama sprendimą pagal 
1 dalį EDPPI praneša apie savo ketinimą 
uždrausti ar apriboti draudimo ar 
perdraudimo produktą ar finansinę veiklą 
ar praktiką, nebent pakeitimai taikomi 
draudimo ar perdraudimo produkto ar 
finansinės veiklos ar praktikos ypatybėms 
pagal numatytą tvarkaraštį.
5. EDPPI skelbia pranešimą apie 
sprendimą imtis šiame straipsnyje 
numatytų veiksmų savo interneto 
svetainėje. Pranešime pateikiama išsami 
informacija apie draudimą ar apribojimą 
ir nurodomas laikas, kada, paskelbus 
pranešimą, šios priemonės įsigalios. 
Draudimas ar apribojimas taikomas tik 
veiksmams, kurių imtasi priemonėms 
įsigaliojus.
6. EDPPI periodiškai, bet ne rečiau kaip 
kartą per dvylika mėnesių, persvarsto 
pagal 1 dalies nuostatas pradėtą taikyti 
draudimą ar apribojimą. Jeigu praėjus 
tam dvylikos mėnesių laikotarpiui šis 
draudimas ar apribojimas 
neatnaujinamas, jo galiojimo laikas 
baigiasi.
7. Veiksmai, kuriuos EDPPI įgyvendina 
vadovaudamasi šiuo straipsniu, turi 
viršesnę galią, nei veiksmai, kurių 
anksčiau ėmėsi kompetentinga institucija.
8. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį priima priemones, kuriomis 
nustatomi kriterijai ir veiksniai, į kuriuos 
EDPPI turi atsižvelgti vertindama 
investuotojų apsaugai ar tvarkingam 
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finansų rinkų veikimui ir vientisumui ir 
visos Sąjungos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui kylančias grėsmes, 
nurodytas 2 dalies a punkte. Tais 
deleguotaisiais aktais užtikrinama, kad 
EDPPI prireikus galėtų veikti 
vadovaudamasi atsargumo principu ir jai 
nereikėtų prieš imantis veiksmų laukti, 
kol atitinkamas produktas bus pateiktas į 
rinką arba kol bus įgyvendinta atitinkamo 
pobūdžio veikla ar praktika.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos tarp klientų ir draudimo tarpininkų asimetrija ir komisiniai, kuriuos draudimo 
įmonės moka tarpininkams, šiuo metu daro didelį poveikį konsultacijų dėl draudimo produktų 
kokybei. Tai kliudo teikti ekonomiškai efektyvias ir į sąnaudas orientuotas paslaugas 
klientams. Tačiau atsižvelgiant į Europos politinių debatų ir veiksmingos bei nuoseklios 
reguliavimo sistemos padėtį būtų tikslinga tinkamai suderinti DTD 2 su FPRR.

Pakeitimas 629
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 630
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato, kad 
kompetentinga institucija nepagrįstai 

Išbraukta.
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nedelsdama skelbia apie bet kokią 
sankciją ar priemonę, taikytą už 
nacionalinių nuostatų, priimtų 
įgyvendinant šią direktyvą, pažeidimus, 
įskaitant informaciją apie pažeidimo tipą 
ir pobūdį ir už jį atsakingų asmenų
tapatybę, nebent dėl tokio informacijos 
atskleidimo kiltų didelis pavojus draudimo 
ir perdraudimo rinkoms. Jei dėl 
paskelbimo susijusioms šalims būtų 
padaryta neproporcinga žala, 
kompetentingos institucijos informaciją 
apie sankcijas skelbia anonimiškai.

Or. en

Pagrindimas

Sunku nustatyti, kas padarytų neproporcingą žalą. Sankcijos skelbiamos anonimiškai tik tais 
atvejais, kai dirbama su slapta informacija, laikantis nacionalinės teisės aktų, reglamentų ir 
administracinių nuostatų.

Pakeitimas 631
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato, kad 
kompetentinga institucija nepagrįstai
nedelsdama skelbia apie bet kokią sankciją 
ar priemonę, taikytą už nacionalinių 
nuostatų, priimtų įgyvendinant šią 
direktyvą, pažeidimus, įskaitant 
informaciją apie pažeidimo tipą ir pobūdį ir 
už jį atsakingų asmenų tapatybę, nebent 
dėl tokio informacijos atskleidimo kiltų 
didelis pavojus draudimo ir perdraudimo 
rinkoms. Jei dėl paskelbimo susijusioms 
šalims būtų padaryta neproporcinga žala, 
kompetentingos institucijos informaciją 
apie sankcijas skelbia anonimiškai.

Valstybės narės numato, kad 
kompetentinga institucija nedelsdama
skelbtų informaciją apie bet kokią sankciją 
ar priemonę, taikytą už nacionalinių 
nuostatų, priimtų įgyvendinant šią 
direktyvą, pažeidimus, įskaitant 
informaciją apie pažeidimo tipą ir pobūdį ir 
už jį atsakingų asmenų tapatybę.

Or. en
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Pakeitimas 632
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato, kad 
kompetentinga institucija nepagrįstai 
nedelsdama skelbia apie bet kokią sankciją 
ar priemonę, taikytą už nacionalinių 
nuostatų, priimtų įgyvendinant šią 
direktyvą, pažeidimus, įskaitant 
informaciją apie pažeidimo tipą ir pobūdį ir 
už jį atsakingų asmenų tapatybę, nebent dėl 
tokio informacijos atskleidimo kiltų didelis 
pavojus draudimo ir perdraudimo rinkoms. 
Jei dėl paskelbimo susijusioms šalims būtų 
padaryta neproporcinga žala, 
kompetentingos institucijos informaciją 
apie sankcijas skelbia anonimiškai.

Valstybės narės numato, kad 
kompetentinga institucija nepagrįstai 
nedelsdama skelbia apie bet kokią sankciją 
ar priemonę, taikytą už nacionalinių 
nuostatų, priimtų įgyvendinant šią 
direktyvą, pažeidimus, įskaitant 
informaciją apie pažeidimo tipą ir pobūdį ir 
už jį atsakingų asmenų tapatybę, nebent dėl 
tokio informacijos atskleidimo kiltų didelis 
pavojus draudimo ir perdraudimo rinkoms. 
Informacija skelbiama atitinkamos 
kompetentingos institucijos ir EDPPI 
interneto svetainėje. Jei dėl paskelbimo 
susijusioms šalims būtų padaryta 
neproporcinga žala, kompetentingos 
institucijos informaciją apie sankcijas 
skelbia anonimiškai.

Or. en

Pakeitimas 633
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės EDPPI kasmet pateikia 
apibendrintą informaciją apie visas 
administracines priemones ir sankcijas, 
taikytas pagal 1 ir 2 dalis. EDPPI tą 
informaciją skelbia metinėje ataskaitoje.

Or. en
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Pakeitimas 634
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus dėl informacijos 
teikimo procedūrų ir formų, kaip minėta 
šiame straipsnyje. EDPPI šiuos techninių 
reguliavimo standartų projektus pateikia 
Komisijai ne vėliau kaip [...]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
šiuos techninius reguliavimo standartus 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
10–14 straipsnius.
______________
*Įrašyti datą: 18 mėnesių po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 635
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Esama teisinių abejonių, ar tokios nuostatos galėtų būti reglamentuojamos ES lygmeniu.
Nėra jokių racionalių argumentų, kuriais būtų galima pateisinti direktyvos kišimąsi į 
valstybių narių finansinių sankcijų sritį. Sankcijų skyrimo taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama 
į socialinį atitinkamos valstybės narės kontekstą. Dėl šios priežasties tokio pobūdžio 
nuostatos turėtų būti priimamos tik nacionaliniu lygmeniu.
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Pakeitimas 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) asmeniui, kuris teikia papildomas 
draudimo paslaugas nepateikęs 
deklaracijos, kaip nustatyta 4 straipsnyje, 
arba kuris pateikė tokią deklaraciją, 
tačiau neatitinka 4 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) draudimo ar perdraudimo įmonei arba 
draudimo ar perdraudimo tarpininkui, kurie 
naudojasi asmenų, neregistruotų valstybėje 
narėje, nenurodytų 1 straipsnio 2 dalyje ir 
nepateikusių deklaracijos pagal 4 
straipsnį, teikiamomis draudimo ar 
perdraudimo tarpininkavimo paslaugomis;

c) draudimo ar perdraudimo įmonei arba 
draudimo ar perdraudimo tarpininkui, kurie 
naudojasi asmenų, neregistruotų valstybėje 
narėje ir nenurodytų 1 straipsnio 2 dalyje, 
teikiamomis draudimo ar perdraudimo 
tarpininkavimo paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 638
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešą pranešimą, kuriame nurodomas 
fizinis ar juridinis asmuo ir pažeidimo 
pobūdis.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 639
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešą pranešimą, kuriame nurodomas 
fizinis ar juridinis asmuo ir pažeidimo 
pobūdis;

a) įspėjimą arba viešą pranešimą, kuriame 
nurodomas fizinis ar juridinis asmuo ir 
pažeidimo pobūdis;

Or. en

Pakeitimas 640
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) draudimo ar perdraudimo tarpininko 
registracijos pagal 3 straipsnį panaikinimą;

c) draudimo ar perdraudimo tarpininko 
leidimo pagal 3 straipsnį panaikinimą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti tekstą su FPRD II. Šis straipsnis atitinka FPRD II 75 straipsnį.
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Pakeitimas 641
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) draudimą bet kuriam draudimo ar 
perdraudimo tarpininko arba draudimo ar 
perdraudimo įmonės valdymo organo 
nariui ar bet kuriam kitam fiziniam 
asmeniui, kuris laikomas atsakingu, 
vykdyti pareigas dirbant draudimo ar 
perdraudimo tarpininkams arba draudimo 
ar perdraudimo įmonėse;

d) laikiną draudimą bet kuriam draudimo 
ar perdraudimo tarpininko arba draudimo 
ar perdraudimo įmonės valdymo organo 
nariui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti 
pareigas dirbant draudimo ar perdraudimo 
tarpininkams arba draudimo ar 
perdraudimo įmonėse;

Or. en

Pakeitimas 642
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) draudimą bet kuriam draudimo ar 
perdraudimo tarpininko arba draudimo ar 
perdraudimo įmonės valdymo organo 
nariui ar bet kuriam kitam fiziniam 
asmeniui, kuris laikomas atsakingu, 
vykdyti pareigas dirbant draudimo ar 
perdraudimo tarpininkams arba draudimo 
ar perdraudimo įmonėse;

d) draudimą bet kuriam draudimo ar 
perdraudimo tarpininko arba draudimo ar 
perdraudimo įmonės valdymo organo 
nariui ar bet kuriam kitam fiziniam 
asmeniui, kuris laikomas atsakingu, toliau
vykdyti pareigas dirbant draudimo ar 
perdraudimo tarpininkams arba draudimo 
ar perdraudimo įmonėse;

Or. en

Pakeitimas 643
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) juridiniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
10 % juridinio asmens bendros metinės 
apyvartos praėjusiais finansiniais metais;
jei juridinis asmuo yra patronuojančiosios 
įmonės patronuojamoji įmonė, atitinkama 
bendra metine apyvarta laikoma bendra 
metinė apyvarta, nurodyta pagrindinės 
patronuojančiosios įmonės praėjusių 
finansinių metų konsoliduotojoje 
finansinėje ataskaitoje;

e) juridiniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
10 % juridinio asmens bendros metinės 
apyvartos praėjusiais finansiniais metais, 
bet ne daugiau kaip 100 000 000 EUR; jei 
juridinis asmuo yra patronuojančiosios 
įmonės patronuojamoji įmonė, atitinkama 
bendra metine apyvarta laikoma bendra 
metinė apyvarta, nurodyta pagrindinės 
patronuojančiosios įmonės praėjusių 
finansinių metų konsoliduotojoje 
finansinėje ataskaitoje;

Or. en

Pakeitimas 644
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) fiziniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių 
oficiali valiuta nėra euro, – atitinkamą 
sumą nacionaline valiuta šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną; ir

f) fiziniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
500 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių 
oficiali valiuta nėra euro, – atitinkamą 
sumą nacionaline valiuta šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną. ir

Or. en

Pagrindimas

5 000 000 EUR bauda neproporcinga ir jokiu būdu netinkama taikyti kaip administracinė 
bauda fiziniam asmeniui už PRD pažeidimus, pirmiausia atsižvelgiant į tai, kad pagal naująją 
PRD už tyčinius pažeidimus turėtų būti taikomos baudžiamosios teisės sankcijos.

Pakeitimas 645
Krišjānis Kariņš
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Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) fiziniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių 
oficiali valiuta nėra euro, – atitinkamą 
sumą nacionaline valiuta šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną; ir

f) fiziniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių 
oficiali valiuta nėra euro, – atitinkamą 
sumą nacionaline valiuta šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną. Valstybės narės gali 
sumažinti šią sumą atsižvelgusios į kitus 
atitinkamoje valstybėje narėje jau 
taikomus teisės aktus ir sankcijas; ir

Or. en

Pakeitimas 646
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei galima nustatyti naudą, gautą 
padarius pažeidimą, valstybės narės 
užtikrina, kad viršutinė jos dydžio riba 
būtų ne žemesnė nei du kartus už tą 
naudą didesnė suma.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 647
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nustatydamos administracinių sankcijų ar 
priemonių rūšį ir administracinių piniginių 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nustatydamos administracinių sankcijų ar 
priemonių rūšį ir administracinių piniginių 
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sankcijų dydį kompetentingos institucijos 
atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, 
įskaitant:

sankcijų dydį kompetentingos valdžios
institucijos atsižvelgtų į visas svarbias 
aplinkybes, įskaitant, tam tikrais atvejais:

Or. en

Pagrindimas

Iš Komisijos pasiūlymo formuluotės atrodo, kad straipsnis taikomas tiesiogiai ir kad 
nacionalinės teisės aktuose galima nustatyti tik papildomus veiksnius. Turi būti visiškai aišku, 
kad valstybės narės nacionalinės teisės aktuose gali nustatyti kriterijus ir jų taikymo būdą.

Pakeitimas 648
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atsakingo fizinio ar juridinio asmens 
finansinį pajėgumą, kuris nustatomas 
pagal bendrą atsakingo juridinio asmens 
apyvartą arba atsakingo fizinio asmens 
metines pajamas.

c) atsakingo fizinio ar juridinio asmens 
finansinį pajėgumą;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti šį straipsnį su FPRD II 76 straipsniu.

Pakeitimas 649
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EDPPI pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 16 straipsnį 
kompetentingoms institucijoms parengia 
gaires dėl administracinių sankcijų ir 

Išbraukta.
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priemonių rūšių ir administracinių 
piniginių sankcijų dydžio.

Or. de

Pakeitimas 650
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EDPPI pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 16 straipsnį 
kompetentingoms institucijoms parengia 
gaires dėl administracinių sankcijų ir 
priemonių rūšių ir administracinių 
piniginių sankcijų dydžio.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti visiškai aišku, kad valstybės narės nacionalinės teisės aktuose gali nustatyti 
kriterijus ir jų taikymo būdą. Todėl šiuo atžvilgiu EDPPI gairių pateikti nereikėtų, nes jos 
būtų susijusios su klausimais, kurie paprastai – bent jau daugelyje valstybių narių –
nustatomi įstatymuose.

Pakeitimas 651
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ši direktyva neturi įtakos priimančiųjų 
valstybių narių teisei imtis atitinkamų 
priemonių, kad užkirstų kelią arba baustų 
už savo teritorijoje įvykdytus pažeidimus, 
prieštaraujančius dėl visuotinės gerovės 
priimtų įstatymų ar norminių aktų 
nuostatoms. Šios priemonės apima 

3. Ši direktyva neturi įtakos priimančiųjų 
valstybių narių teisei imtis atitinkamų 
priemonių, kad užkirstų kelią arba baustų 
už savo teritorijoje įvykdytus pažeidimus, 
prieštaraujančius dėl visuotinės gerovės 
priimtų įstatymų ar norminių aktų 
nuostatoms. Šios priemonės apima 
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galimybę neleisti draudimo ar perdraudimo 
tarpininkams pažeidėjams pradėti bet kokią 
tolesnę veiklą savo teritorijoje.

galimybę neleisti draudimo ar perdraudimo 
tarpininkams pažeidėjams pradėti bet kokią 
tolesnę veiklą savo teritorijoje. Valstybės 
narės gali nuspręsti nenustatyti taisyklų 
dėl administracinių sankcijų už 
pažeidimus, kuriems taikomos 
baudžiamosios sankcijos.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti privaloma nustatyti taisyklių dėl administracinių sankcijų, taikytinų 
29 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis, jei šiomis aplinkybėmis taikomos nacionalinės 
baudžiamosios teisenos sistemos sankcijos.

Pakeitimas 652
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos nustatytų 
veiksmingus mechanizmus, kuriais būtų 
skatinama kompetentingoms institucijoms 
pranešti apie nacionalinės teisės nuostatų, 
kuriomis įgyvendinama ši direktyva, 
pažeidimus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos nustatytų
veiksmingus mechanizmus, kuriais būtų 
skatinama kompetentingoms institucijoms 
pranešti apie teisės nuostatų, kuriomis 
įgyvendinama ši direktyva, pažeidimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti su FPRD II 77 straipsniu.

Pakeitimas 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos nustatytų 
veiksmingus mechanizmus, kuriais būtų 
skatinama kompetentingoms institucijoms 
pranešti apie nacionalinės teisės nuostatų, 
kuriomis įgyvendinama ši direktyva, 
pažeidimus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos nustatytų 
veiksmingus mechanizmus, kuriais būtų 
skatinama kompetentingoms institucijoms 
pranešti apie nacionalinės teisės nuostatų, 
kuriomis įgyvendinama ši direktyva, 
potencialius ar įvykdytus pažeidimus.

Or. en

Pakeitimas 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tinkamą draudimo ar perdraudimo
įmonių arba tarpininkų darbuotojų, kurie 
demaskuoja tose įmonėse padarytus
pažeidimus, apsaugą ir

b) tinkamą įmonių, kurios Komisijai 
praneša apie įvykdytus pažeidimus, 
apsaugą, įskaitant, tam tikrais atvejais, 
anonimiškumą; ir

Or. en

Pakeitimas 655
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tinkamą draudimo ar perdraudimo 
įmonių arba tarpininkų darbuotojų, kurie 
demaskuoja tose įmonėse padarytus 
pažeidimus, apsaugą ir

b) tinkamą darbuotojų, kurie demaskuoja
jų įmonėje padarytus pažeidimus, apsaugą; 
ir

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti su FPRD II 77 straipsniu.

Pakeitimas 656
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kasmet pateikia EDPPI 
apibendrintą informaciją apie visas 
administracines priemones arba 
administracines sankcijas, nustatytas pagal 
26 straipsnį.

Kompetentinga institucija kasmet pateikia 
EDPPI apibendrintą informaciją apie visas 
administracines priemones arba 
administracines sankcijas, nustatytas pagal 
26 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a straipsnis
EDPPI įgaliojimai laikinai įsikišti
1. Jei tenkinamos 2 ir 3 dalyse nustatytos 
sąlygos, EDPPI gali, vadovaudamasi 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 9 
straipsnio 5 dalimi, Sąjungoje laikinai 
uždrausti arba apriboti:
a) tam tikrų finansinių paslaugų kūrimą, 
pateikimą į rinką, platinimą ar 
pardavimą; arba
b) tam tikros rūšies finansinę veiklą ar 
įprastą praktiką.
Laikinas draudimas arba apribojimas gali 
būti taikomas EDPPI nustatytomis 
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aplinkybėmis arba jos nustatytų išimčių 
atvejais.
2. EDPPI priima sprendimą pagal 1 dalį
tik tuo atveju, jei tenkinamos visos šios 
sąlygos:
a) siūlomais veiksmais siekiama pašalinti 
su vartotojų apsauga arba tvarkingu 
finansų rinkų veikimu ir vientisumu arba 
visos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumu susijusį Sąjungoje iškilusį 
didelį susirūpinimą ar didelę grėsmę;
b) Sąjungos teisės aktuose nustatytais ir 
atitinkamai priemonei ar veiklai 
taikytinais reikalavimais nepašalinama ši 
grėsmė;
3. Imdamasi veiksmų pagal šį straipsnį 
EDPPI užtikrina, kad tokie veiksmai:
a) ar šių veiksmų neigiamas poveikis 
finansų rinkų veiksmingumui ir 
draudėjams ne didesnis už tų veiksmų 
naudą ir
b) ar šiais veiksmais nebus sukurtos 
palankios sąlygos reguliaciniam 
arbitražui.
4. Prieš priimdama sprendimą imtis šiame 
straipsnyje numatytų veiksmų, EDPPI
informuoja kompetentingas institucijas 
apie siūlomą veiksmą.
5. EDPPI skelbia pranešimą apie 
sprendimą imtis šiame straipsnyje 
numatytų veiksmų savo interneto 
svetainėje. Pranešime pateikiama išsami 
informacija apie laikiną draudimą ar 
apribojimą ir nurodomas laikas, kada, 
paskelbus pranešimą, šios priemonės 
įsigalios. Laikinas draudimas ar 
apribojimas taikomas tik veiksmams, 
kurių imtasi priemonėms įsigaliojus.
6. EDPPI periodiškai, bet ne rečiau kaip 
kartą per tris mėnesius, persvarsto pagal 1 
dalies nuostatas pradėtą taikyti draudimą 
ar apribojimą. Jeigu praėjus tam trijų 
mėnesių laikotarpiui šis draudimas ar 
apribojimas neatnaujinamas, jo galiojimo 
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laikas baigiasi.
7. Veiksmai, kuriuos EDPPI įgyvendina 
vadovaudamasi šiuo straipsniu, turi 
viršesnę galią, nei veiksmai, kurių 
anksčiau ėmėsi kompetentinga institucija.
8. Komisija deleguotaisiais aktais priima 
priemones, kuriomis nustatomi kriterijai 
ir veiksniai, apibrėžiantys, kada kyla 
didelis susirūpinimas dėl vartotojų 
apsaugos arba grėsmė tvarkingam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui, 
visos Sąjungos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, kaip nurodyta 2 dalies a 
punkte.
Šie veiksniai ir kriterijai yra:
- priemonės sudėtingumo laipsnis ir 
santykis su klientų, kuriems ji yra 
pateikiama į rinką ir parduodama, tipu;
- priemonės, veiklos arba praktikos 
inovacijos laipsnis;
- produkto arba praktikos sukuriamas 
sverto poveikis.

Or. en

Pakeitimas 658
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 34 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 8, 17, 23, 
24 ir 25 straipsnių.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 659
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 660
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 8, 17, 23, 24 ir 25 straipsnius 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ar Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba praneša Komisijai, kad 
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas 2 mėnesiais.

5. Pagal 8, 17, 23, 24 ir 25 straipsnius 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per 3 mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ar Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba praneša Komisijai, kad 
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas 3 mėnesiais. Kai deleguotasis 
aktas priimamas prieš pat (ar per) 
atostogas, šis laikotarpis skaičiuojamas 
nuo pirmojo po atostogų vykusio 
plenarinio posėdžio dienos. Visais 
atvejais, įskaitant pratęsimą, laikotarpis 
pailginamas, kad apimtų tris plenarines 
sesijas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Europos Parlamentas tinkamai atliktų savo vaidmenį 
deleguotųjų aktų priėmimo procese.
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Pakeitimas 661
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 8, 17, 23, 24 ir 25 straipsnius 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ar Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba praneša Komisijai, kad 
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas 2 mėnesiais.

5. Pagal 8, 17, 23, 24 ir 25 straipsnius 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per 3 mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ar Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba praneša Komisijai, kad 
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas 3 mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 662
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34a straipsnis
Papildomos techninių reguliavimo 

standartų projektų nuostatos
1. Neatsižvelgiant į terminą, nustatytą 
techninių reguliavimo standartų projektų 
pateikimui Komisijai, dėl laipsniško jų 
pateikimo turi būti susitarta 12, 18 ir 24 
mėnesių intervalais.
2. Komisija nepriima techninių 
reguliavimo standartų, jei Parlamento 
tikrinimo laikas per darbo pertrauką 
sumažėja iki mažiau kaip dviejų mėnesių, 
įskaitant pratęsimą.
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3. Europos priežiūros institucijos įvairiais 
techninių reguliavimo standartų rengimo 
etapais gali tartis su Parlamentu, ypač tais 
atvejais, kai kyla klausimų dėl 1 lygmens 
teksto taikymo srities.
4. Jei Parlamento kompetentingas 
komitetas balsuodamas atmetė techninius 
reguliavimo standartus, o iki plenarinės 
sesijos likę mažiau nei dvi savaitės, 
Parlamentas turi teisę pratęsti terminą iki 
kitos (bet ne daugiau kaip vienos) 
plenarinės sesijos.
5. Techninių reguliavimo standartų 
atmetimo ir nustatytų problemų dėl 
ribotos taikymo srities atvejais Komisija 
gali patvirtinti spartesnį persvarstytų 
pasiūlymų pateikimo tvarkaraštį.
6. Komisija užtikrina, kad visi Parlamento 
priežiūros darbo grupės klausimai, 
kuriuos oficialiai pateikė per 
kompetentingo komiteto pirmininką, būtų 
skubiai atsakyti prieš priimant reglamento 
projektą.

Or. en

Pakeitimas 663
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po penkerių metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šią 
direktyvą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių taikymas, deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkose, taip pat į 
patirtį, įgytą praktiškai taikant šią direktyvą 
ir Reglamentą dėl investicinių produktų 
pagrindinės informacijos dokumentų ir 
[FPRD II]. Atliekant peržiūrą apsvarstoma 

1. Po trejų metų nuo šios direktyvos 15–20 
ir 24 bei 25 straipsniuose pateiktų 
nuostatų dėl prievolės atskleisti 
informaciją įsigaliojimo Komisija peržiūri 
šią direktyvą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių taikymas, deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkose, taip pat į 
patirtį, įgytą praktiškai taikant šią direktyvą 
ir Reglamentą dėl investicinių produktų 
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galimybė šios direktyvos nuostatas taikyti 
produktams, kuriems taikoma Direktyva 
2003/41/EB. Atliekant šią peržiūrą 
specialiai analizuojamas 17 straipsnio 2 
dalies poveikis, atsižvelgiant į 
konkurenciją tarpininkavimo paslaugų, 
susijusių su sutartimis, išskyrus bet kuriai 
iš Direktyvos 2002/83/EB I priede 
nurodytų grupių priskiriamas sutartis, 
rinkoje, ir 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
įpareigojimų poveikis draudimo 
tarpininkams, kurie yra mažosios ir 
vidutinės įmonės.

pagrindinės informacijos dokumentų ir 
[FPRD II]. Atliekant peržiūrą apsvarstoma 
galimybė šios direktyvos nuostatas taikyti 
produktams, kuriems taikoma Direktyva 
2003/41/EB. Atliekant šią peržiūrą 
specialiai analizuojamas 17 straipsnio 2 
dalies poveikis, atsižvelgiant į 
konkurenciją tarpininkavimo paslaugų, 
susijusių su sutartimis, išskyrus bet kuriai 
iš Direktyvos 2002/83/EB I priede 
nurodytų grupių priskiriamas sutartis, 
rinkoje, ir 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
įpareigojimų poveikis draudimo 
tarpininkams, kurie yra mažosios ir 
vidutinės įmonės.

Or. en

Pagrindimas

EDPPI gali būti neįmanoma įvertinti prievolės atskleisti informaciją poveikio praėjus 
penkeriems metams po šios direktyvos įsigaliojimo. Taip galėtų nutikti dėl to, kad bent jau 
Komisijos pasiūlyme numatyta prievolė atskleisti informaciją įsigalios praėjus penkeriems 
metams po šios direktyvos įsigaliojimo. Todėl tie metai, kuriais nuostata dėl prievolės 
atskleisti informaciją faktiškai įsigalioja, turėtų būti poveikio vertinimo metai. Šis pakeitimas 
grindžiamas EDPPI pasiūlymu.

Pakeitimas 664
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po penkerių metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šią 
direktyvą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių taikymas, deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkose, taip pat į 
patirtį, įgytą praktiškai taikant šią direktyvą 
ir Reglamentą dėl investicinių produktų 
pagrindinės informacijos dokumentų ir 
[FPRD II]. Atliekant peržiūrą apsvarstoma 

1. Po penkerių metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo Komisija, pasikonsultavusi su 
Europos priežiūros institucijų jungtiniu 
komitetu, peržiūri šią direktyvą ir pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai pirmą 
ataskaitą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių taikymas, deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkose, taip pat į 
patirtį, įgytą praktiškai taikant šią direktyvą 
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galimybė šios direktyvos nuostatas taikyti 
produktams, kuriems taikoma Direktyva 
2003/41/EB. Atliekant šią peržiūrą 
specialiai analizuojamas 17 straipsnio 2 
dalies poveikis, atsižvelgiant į 
konkurenciją tarpininkavimo paslaugų, 
susijusių su sutartimis, išskyrus bet kuriai 
iš Direktyvos 2002/83/EB I priede 
nurodytų grupių priskiriamas sutartis, 
rinkoje, ir 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
įpareigojimų poveikis draudimo 
tarpininkams, kurie yra mažosios ir 
vidutinės įmonės.

ir Reglamentą dėl investicinių produktų 
pagrindinės informacijos dokumentų ir 
[FPRD II]. Atliekant peržiūrą apsvarstoma 
galimybė šios direktyvos nuostatas taikyti 
produktams, kuriems taikoma Direktyva 
2003/41/EB. Atliekant šią peržiūrą 
specialiai analizuojamas 17 straipsnio 2 
dalies poveikis, atsižvelgiant į 
konkurenciją tarpininkavimo paslaugų, 
susijusių su sutartimis, išskyrus bet kuriai 
iš Direktyvos 2002/83/EB I priede 
nurodytų grupių priskiriamas sutartis, 
rinkoje, ir 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
įpareigojimų poveikis draudimo 
tarpininkams, kurie yra mažosios ir 
vidutinės įmonės.

Or. en

Pakeitimas 665
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po penkerių metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šią 
direktyvą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių taikymas, deramai
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkose, taip pat į 
patirtį, įgytą praktiškai taikant šią direktyvą 
ir Reglamentą dėl investicinių produktų 
pagrindinės informacijos dokumentų ir 
[FPRD II]. Atliekant peržiūrą apsvarstoma
galimybė šios direktyvos nuostatas taikyti 
produktams, kuriems taikoma Direktyva 
2003/41/EB. Atliekant šią peržiūrą
specialiai analizuojamas 17 straipsnio 2 
dalies poveikis, atsižvelgiant į 
konkurenciją tarpininkavimo paslaugų, 
susijusių su sutartimis, išskyrus bet kuriai 
iš Direktyvos 2002/83/EB I priede 

1. Komisija nagrinėja praktinį šioje 
direktyvoje nustatytų taisyklių taikymą, 
deramai atsižvelgdama į pokyčius 
mažmeninių investicinių produktų rinkose, 
taip pat į patirtį, įgytą praktiškai taikant šią 
direktyvą ir Reglamentą dėl investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentų ir [FPRD II]. Nagrinėjant 
atsižvelgiama į galimybę šios direktyvos 
nuostatas taikyti produktams, kuriems 
taikoma Direktyva 2003/41/EB. Be to,
nagrinėjant specialiai analizuojamas 17 
straipsnio 2 dalies poveikis, atsižvelgiant į 
konkurenciją tarpininkavimo paslaugų, 
susijusių su sutartimis, išskyrus bet kuriai 
iš Direktyvos 2002/83/EB I priede 
nurodytų grupių priskiriamas sutartis, 
rinkoje, ir 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
įpareigojimų poveikis draudimo 



AM\926838LT.doc 155/159 PE504.393v01-00

LT

nurodytų grupių priskiriamas sutartis, 
rinkoje, ir 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
įpareigojimų poveikis draudimo 
tarpininkams, kurie yra mažosios ir 
vidutinės įmonės.

tarpininkams, kurie yra mažosios ir 
vidutinės įmonės.

Or. de

Pagrindimas

Bendra peržiūra po penkerių metų neturi prasmės, kadangi ne gyvybės draudimo 
pereinamasis laikotarpis yra penkeri metai ir direktyva išsamiai taikoma tik šiam laikotarpiui 
praėjus.

Pakeitimas 666
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Praėjus vieniems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo EDPPI atlieka 
įvairių draudimo rinkų ES valstybėse 
narėse vertinimą. Tyrime vertinama ir 
lyginama:
1) to, ką apima vartotojų draudimas, ir 
realių išmokų santykis, siekiant atskleisti, 
kokiu mastu draudimo įmonių produktai 
apsaugo vartotojus nuo didelės rizikos, 
2) tarpininkavimo išlaidos, kurias patiria 
įvairių valstybių narių draudimo rinkų 
klientai. EDPPI ataskaitoje skelbia šio 
vertinimo atlikimo metodiką ir jo 
rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama padidinti informuotumą apie įvairių nacionalinių draudimo rinkų ES 
šalyse struktūras ir veikimą, kad būtų galima išskirti geriausios praktikos pavyzdžius ir 
skatinti taikyti veiksmingesnę ateities politiką.
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Pakeitimas 667
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su Europos priežiūros 
institucijų jungtiniu komitetu, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai
pirmą ataskaitą.

2. Pasikonsultavusi su Europos priežiūros 
institucijų jungtiniu komitetu, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai
analizės rezultatus.

Or. de

Pakeitimas 668
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 20XX X X [ketveri metai po 
direktyvos įsigaliojimo] ir vėliau bent kas 
dvejus metus EDPPI parengia antrą šios 
direktyvos taikymo ataskaitą. Prieš 
paskelbdama savo ataskaitą EDPPI 
konsultuojasi su EVPRI.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 669
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 20XX X X [ketveri metai po 
direktyvos įsigaliojimo] ir vėliau bent kas 

3. Iki 20XX X X [dveji metai po direktyvos 
įsigaliojimo] ir vėliau kasmet EDPPI 
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dvejus metus EDPPI parengia antrą šios 
direktyvos taikymo ataskaitą. Prieš 
paskelbdama savo ataskaitą EDPPI 
konsultuojasi su EVPRI.

parengia antrą šios direktyvos taikymo 
ataskaitą. Prieš paskelbdama savo ataskaitą 
EDPPI konsultuojasi su EVPRI.

Or. en

Pakeitimas 670
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Trečioje ataskaitoje, kuri turi būti 
parengta iki 20XX X X [dveji metai po 
direktyvos įsigaliojimo], EDPPI įvertina 
draudimo tarpininkų rinkų struktūros 
raidą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 671
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ataskaitoje, kurią EDPPI turi parengti 
iki 20XX X X [ketveri metai po direktyvos 
įsigaliojimo], kaip nurodyta 3 dalyje, 
nagrinėjama, ar 10 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos kompetentingos institucijos turi 
pakankamai įgaliojimų ir išteklių savo 
užduotims atlikti.

5. Ataskaitoje, kurią EDPPI turi parengti 
iki 20XX X X [dveji metai po direktyvos 
įsigaliojimo], kaip nurodyta 3 dalyje, 
nagrinėjama, ar 10 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos kompetentingos institucijos turi 
pakankamai įgaliojimų ir išteklių savo 
užduotims atlikti.

Or. en
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Pakeitimas 672
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ataskaitoje, kurią EDPPI turi parengti 
iki 20XX X X [ketveri metai po direktyvos 
įsigaliojimo], kaip nurodyta 3 dalyje, 
nagrinėjama, ar 10 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos kompetentingos institucijos turi 
pakankamai įgaliojimų ir išteklių savo 
užduotims atlikti.

5. Komisija nagrinėja, ar 10 straipsnio 1 
dalyje nurodytos kompetentingos 
institucijos turi pakankamai įgaliojimų ir 
išteklių savo užduotims atlikti.

Or. de

Pakeitimas 673
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 dalyje nurodytoje ataskaitoje 
nagrinėjami bet šie klausimai:

Išbraukta.

a) draudimo tarpininkų rinkos struktūros 
pokyčiai;
b) tarpvalstybinės veiklos tendencijų 
pokyčiai;
c) tarpinis įvertinimas, ar pagerėjo 
konsultacijų ir pardavimo metodų kokybė 
ir koks šios direktyvos poveikis draudimo 
tarpininkams, kurie yra mažosios ir 
vidutinės įmonės.

Or. de

Pakeitimas 674
Werner Langen



AM\926838LT.doc 159/159 PE504.393v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Toje pačioje ataskaitoje EDPPI įvertina 
šios direktyvos poveikį.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 675
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 Priedo 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto 2 lygmens gairėse turi būti 
atsižvelgiama į ne gyvybės draudimo 
produktų specifiką. Vadovaujantis 
analogišku principu, išdėstytu FPRD II 
3 straipsnyje, analogiška draudimo tvarka 
turėtų būti taikoma įgyvendinant 
direktyvą nacionaliniu lygmeniu ir 
Jungtinio komiteto gairėse. Asmenys, 
užsiimantys draudimo tarpininkavimu dėl 
investicinių draudimo produktų, turėtų 
laikytis veiklos vykdymo standartų, 
taikomų visoms draudimo sutartims, taip 
pat griežtesnių standartų, taikomų 
investiciniams draudimo produktams; 
Visi, užsiimantys tarpininkavimu dėl 
draudimo investicinių produktų, privalo 
būti registruoti kaip draudimo 
tarpininkai. 

Or. en


