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Grozījums Nr. 365
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
17. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Lai novērstu interešu konfliktus, 
dalībvalstis nosaka noteikumus, ar kuriem 
nodrošina, ka apdrošināšanas starpnieki 
un apdrošināšanas sabiedrību darbinieki 
informē klientu par to, vai
i) viņi ir starpnieki, kas pārstāv klientu, 
un — ja tiek sniegtas apdrošināšanas 
konsultācijas — vai tās tiek sniegtas 
neatkarīgi un pamatojoties uz pietiekami 
liela skaita tirgū pieejamo apdrošināšanas 
līgumu taisnīgu analīzi;
ii) viņi ir starpnieki, kas rīkojas vienas vai 
vairāku apdrošināšanas sabiedrību vārdā 
un interesēs, un — ja tiek sniegtas 
apdrošināšanas konsultācijas — vai tās 
tiek sniegtas, pamatojoties uz vienas vai 
vairāku apdrošināšanas sabiedrību 
piedāvāto produktu analīzi; vai
iii) viņi ir apdrošināšanas sabiedrības 
darbinieki un — ja tiek sniegtas 
apdrošināšanas konsultācijas — vai tās 
tiek sniegtas, pamatojoties uz 
apdrošināšanas sabiedrības piedāvāto 
produktu analīzi.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
17. pants – -1. punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Lai novērstu interešu konfliktus, 
dalībvalstis nosaka noteikumus, ar kuriem 
nodrošina, ka apdrošināšanas starpnieki 
un apdrošināšanas sabiedrību darbinieki 
informē klientu par to, vai
i) viņi ir starpnieki, kas pārstāv klientu, 
un — ja tiek sniegtas apdrošināšanas 
konsultācijas — vai tās tiek sniegtas 
neatkarīgi, pamatojoties uz pietiekami 
liela skaita tirgū pieejamo apdrošināšanas 
līgumu taisnīgu analīzi;
ii) viņi ir starpnieki, kas rīkojas vienas vai 
vairāku apdrošināšanas sabiedrību vārdā 
un interesēs, un — ja tiek sniegtas 
apdrošināšanas konsultācijas — vai tās 
tiek sniegtas, pamatojoties uz vienas vai 
vairāku apdrošināšanas sabiedrību 
piedāvāto produktu analīzi; vai
iii) viņi ir apdrošināšanas sabiedrības 
darbinieki un — ja tiek sniegtas 
apdrošināšanas konsultācijas — vai tās 
tiek sniegtas, pamatojoties uz 
apdrošināšanas sabiedrības piedāvāto 
apdrošināšanas produktu analīzi.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
17. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Lai novērstu interešu konfliktus, 
dalībvalstis nosaka noteikumus, ar kuriem 
nodrošina, ka apdrošināšanas starpnieki 
un apdrošināšanas sabiedrību darbinieki 
informē klientu par to, vai
i) viņi ir starpnieki, kas pārstāv klientu un 
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sniedz apdrošināšanas konsultācijas, 
pamatojoties uz pietiekami liela skaita 
tirgū pieejamo apdrošināšanas līgumu 
taisnīgu analīzi;
ii) viņi ir starpnieki, kas rīkojas vienas vai 
vairāku apdrošināšanas sabiedrību vārdā 
un interesēs, un — ja tiek sniegtas 
apdrošināšanas konsultācijas — vai tās 
tiek sniegtas, pamatojoties uz vienas vai 
vairāku apdrošināšanas sabiedrību 
piedāvāto produktu analīzi; vai
iii) viņi ir apdrošināšanas sabiedrības 
darbinieki un — ja tiek sniegtas 
apdrošināšanas konsultācijas — vai tās 
tiek sniegtas, pamatojoties uz 
apdrošināšanas sabiedrības piedāvāto 
produktu analīzi.

Or. en

Grozījums Nr. 368
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms ikviena apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas apdrošināšanas starpnieks − 
arī saistītie aģenti − klientam sniedz 
vismaz šādu informāciju:

1. Pirms ikviena apdrošināšanas līguma vai 
vienošanās par apdrošināšanas paketi
noslēgšanas apdrošināšanas starpnieks 
klientam sniedz vismaz šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, lai nodrošinātu saskaņotību ar FITD II.

Grozījums Nr. 369
Ramon Tremosa i Balcells
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms ikviena apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas apdrošināšanas starpnieks − 
arī saistītie aģenti − klientam sniedz 
vismaz šādu informāciju:

1. Pirms ikviena apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas apdrošināšanas starpnieks 
klientam sniedz vismaz šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 370
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms ikviena apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas apdrošināšanas starpnieks − 
arī saistītie aģenti − klientam sniedz 
vismaz šādu informāciju:

1. Pirms ikviena apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas apdrošināšanas starpnieks 
klientam sniedz vismaz šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Deklarēšanas procedūra ir svītrota. Nav nepieciešams konkretizēt starpnieka veidu, jo 
jēdziens „apdrošināšanas starpnieks” ietver visus starpnieku veidus.

Grozījums Nr. 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) informāciju par to, vai tam tieši vai 
netieši īpašumā ir vairāk nekā 10 %
balsstiesību vai kapitāla attiecīgajā 
apdrošināšanas sabiedrībā;

(a) informāciju par to, vai tam tieši vai 
netieši īpašumā ir daļa balsstiesību vai 
kapitāla attiecīgajā apdrošināšanas 
sabiedrībā;



AM\926838LV.doc 7/163 PE504.393v01-00

LV

Or. de

Grozījums Nr. 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informāciju par to, vai apdrošināšanas 
sabiedrībai vai attiecīgās apdrošināšanas
sabiedrības mātesuzņēmumam tieši vai 
netieši īpašumā ir vairāk nekā 10 %
balsstiesību vai kapitāla apdrošināšanas 
starpniekā;

(b) informāciju par to, vai apdrošināšanas 
sabiedrībai vai attiecīgās apdrošināšanas 
sabiedrības mātesuzņēmumam tieši vai 
netieši īpašumā ir daļa balsstiesību vai 
kapitāla apdrošināšanas starpniekā;

Or. de

Grozījums Nr. 373
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) par to, vai tas sniedz 
konsultācijas, pamatojoties uz taisnīgu 
analīzi, vai

i) par to, vai tas sniedz konsultācijas, 
pamatojoties uz klientu vajadzību, 
finansiālā stāvokļa un klientu interešu 
novērtējumu, vai

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, lai nodrošinātu saskaņotību ar FITD II.

Grozījums Nr. 374
Philippe De Backer
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) par to, vai tas sniedz 
konsultācijas, pamatojoties uz taisnīgu 
analīzi, vai

i) par to, vai tas sniedz neatkarīgas
konsultācijas, pamatojoties uz pietiekami 
liela skaita tirgū pieejamu apdrošināšanas 
produktu analīzi, vai

Or. en

Grozījums Nr. 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) par to, vai tas sniedz 
konsultācijas, pamatojoties uz taisnīgu 
analīzi, vai

i) par to, vai tas sniedz konsultācijas 
neatkarīgi, vai

Or. de

Grozījums Nr. 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) par to, vai tas sniedz 
konsultācijas, pamatojoties uz taisnīgu 
analīzi, vai

i) par to, vai tas sniedz neatkarīgas
konsultācijas, pamatojoties uz taisnīgu 
analīzi, vai

Or. en

Grozījums Nr. 377
Ramon Tremosa i Balcells
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) par to, vai tas sniedz 
konsultācijas, pamatojoties uz taisnīgu 
analīzi, vai

i) par to, vai tas sniedz neatkarīgas
konsultācijas, pamatojoties uz taisnīgu 
analīzi, vai

Or. en

Grozījums Nr. 378
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) par to, vai tam ir līgumsaistības veikt
apdrošināšanas starpniecības 
uzņēmējdarbību tikai ar vienu vai 
vairākām apdrošināšanas sabiedrībām. 
Tādā gadījumā tas sniedz šo
apdrošināšanas sabiedrību nosaukumus; vai

ii) par to, vai tas sniedz konsultācijas, 
pamatojoties uz ierobežota skaita
apdrošināšanas produktu analīzi. Tādā 
gadījumā tas sniedz to apdrošināšanas 
sabiedrību nosaukumus, ar kurām tas var 
veikt un veic uzņēmējdarbību; vai

Or. en

Grozījums Nr. 379
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) par to, vai tam ir līgumsaistības veikt 
apdrošināšanas starpniecības 
uzņēmējdarbību tikai ar vienu vai 
vairākām apdrošināšanas sabiedrībām un 
ka tas nesniedz konsultācijas, pamatojoties 
uz taisnīgu analīzi. Tādā gadījumā tas 
sniedz to apdrošināšanas sabiedrību 

iii) par to, ka tas nesniedz konsultācijas;
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nosaukumus, ar kurām tas var veikt un
veic uzņēmējdarbību; 

Or. en

Grozījums Nr. 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) par to, vai tam ir līgumsaistības veikt 
apdrošināšanas starpniecības 
uzņēmējdarbību tikai ar vienu vai vairākām 
apdrošināšanas sabiedrībām un ka tas 
nesniedz konsultācijas, pamatojoties uz 
taisnīgu analīzi. Tādā gadījumā tas sniedz 
to apdrošināšanas sabiedrību nosaukumus, 
ar kurām tas var veikt un veic 
uzņēmējdarbību;

iii) par to, ka tam nav līgumsaistību veikt 
apdrošināšanas starpniecības 
uzņēmējdarbību tikai ar vienu vai vairākām 
apdrošināšanas sabiedrībām un ka tas 
nesniedz neatkarīgas konsultācijas. Tādā 
gadījumā tas sniedz to apdrošināšanas 
sabiedrību nosaukumus, ar kurām tas var 
veikt un veic uzņēmējdarbību;

Or. de

Grozījums Nr. 381
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) par to, vai tam ir līgumsaistības veikt 
apdrošināšanas starpniecības 
uzņēmējdarbību tikai ar vienu vai vairākām 
apdrošināšanas sabiedrībām un ka tas 
nesniedz konsultācijas, pamatojoties uz 
taisnīgu analīzi. Tādā gadījumā tas sniedz 
to apdrošināšanas sabiedrību nosaukumus, 
ar kurām tas var veikt un veic 
uzņēmējdarbību;

iii) par to, ka tam nav līgumsaistību veikt 
apdrošināšanas starpniecības 
uzņēmējdarbību tikai ar vienu vai vairākām 
apdrošināšanas sabiedrībām un ka tas 
nesniedz konsultācijas, pamatojoties uz 
klienta vajadzību novērtējumu. Tādā 
gadījumā tas sniedz to apdrošināšanas 
sabiedrību nosaukumus, ar kurām tas var 
veikt un veic uzņēmējdarbību;
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Or. en

Grozījums Nr. 382
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
saņemtā atalgojuma būtība;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 383
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
saņemtā atalgojuma būtība;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja starpnieks nosaka maksu, klients vienmēr par to būtu jāinformē. Turklāt klients būtu 
jāinformē arī par komisijas maksu, kas saistīta ar lēmuma pieņemšanas procesu.

Grozījums Nr. 384
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) saistībā ar apdrošināšanas līgumu (d) tā atalgojuma veids, kas tiks saņemts
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saņemtā atalgojuma būtība; saistībā ar apdrošināšanas līgumu, kurš 
tiek piedāvāts vai izskatīts;

Or. en

Grozījums Nr. 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
saņemtā atalgojuma būtība;

(d) tā atalgojuma veids un apmērs, kas 
tieši vai netieši saņemts saistībā ar 
apdrošināšanas līgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 386
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
saņemtā atalgojuma būtība;

(d) saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
saņemtā atalgojuma veids un apmērs;

Or. de

Grozījums Nr. 387
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
saņemtā atalgojuma būtība;

(d) konkrēts tā atalgojuma veids, kas 
saņemts saistībā ar apdrošināšanas līgumu;
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Or. en

Grozījums Nr. 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) vai saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
tas strādā,

(e) vai saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
un jebkādiem piedāvātajiem 
papildpakalpojumiem vai produktiem tas 
strādā,

Or. en

Grozījums Nr. 389
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) pamatojoties uz i) un ii) punkta 
apvienojumu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atalgojumu par starpnieka sniegtajām konsultācijām būtiski ietekmē maksa, ko veicis klients, 
jo starpnieka atalgojums nav atkarīgs no komisijas maksas, ko tam maksā apdrošināšanas 
sabiedrība. Starpnieki joprojām var sevi saistīt ar kādu konkrētu apdrošināšanas 
pakalpojumu sniedzēju, taču atalgojuma apvienošanu nevajadzētu pieļaut arī tādēļ, lai 
novērstu dubultas izmaksas klientam un veicinātu starpnieku konkurenci. Šis grozījums 
izdarīts, pamatojoties uz patērētāju organizāciju priekšlikumu.

Grozījums Nr. 390
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) vai starpnieks par apdrošināšanas 
starpniecības darbībām saņem 
atalgojumu natūrā un kāds ir šā 
atalgojuma veids un tiešā un netiešā 
saimnieciskā vērtība;

Or. en

Grozījums Nr. 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) vai saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
atalgojuma avots ir:
i) apdrošinājuma ņēmējs;
ii) apdrošināšanas sabiedrība;
iii) cits apdrošināšanas starpnieks;
iv) i), ii) un iii) punktā minēto personu 
kombinācija;

Or. en

Grozījums Nr. 392
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) vai saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
atalgojuma avots ir:
i) apdrošinājuma ņēmējs;
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ii) apdrošināšanas sabiedrība;
iii) cits apdrošināšanas starpnieks;
iv) i), ii) un iii) punktā minēto personu 
kombinācija;

Or. en

Grozījums Nr. 393
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, atalgojuma 
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem vai, ja precīzu summu nav 
iespējams norādīt, visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāze;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 394
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, atalgojuma 
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem vai, ja precīzu summu nav 
iespējams norādīt, visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāze;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 395
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, atalgojuma 
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem vai, ja precīzu summu nav 
iespējams norādīt, visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāze;

(f) vai saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
atalgojuma avots ir:

i) apdrošinājuma ņēmējs;
ii) apdrošināšanas sabiedrība;
iii) cits apdrošināšanas starpnieks;
iv) i), ii) un iii) punktā minēto personu 
kombinācija;

Or. en

Grozījums Nr. 396
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, atalgojuma 
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem vai, ja precīzu summu nav 
iespējams norādīt, visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāze;

(f) vai saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
atalgojuma avots ir:
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i) apdrošinājuma ņēmējs;
ii) apdrošināšanas sabiedrība;
iii) cits apdrošināšanas starpnieks;
iv) i), ii) un iii) punktā minēto personu 
kombinācija;

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 397
Louis Michel

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, atalgojuma 
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem vai, ja precīzu summu nav 
iespējams norādīt, visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāze;

(f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, ar 
nosacījumu, ka tā nodrošina vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starp visiem 
izplatīšanas kanāliem, un gadījumos, kad 
tas ir nepieciešams un samērīgi, 
dalībvalsts var noteikt, lai starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība pēc klienta 
pieprasījuma izpildītu arī citus 
informācijas sniegšanas pienākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 398
Olle Schmidt
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, atalgojuma
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem vai, ja precīzu summu nav 
iespējams norādīt, visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma
aprēķinu bāze;

(f) ja starpnieks saņem jebkāda veida 
komisijas maksu par apdrošināšanas 
starpniecības darbībām saistībā ar 
Direktīvas 2002/83/EK I pielikumā 
noteiktajiem apdrošināšanas līgumiem,
komisijas maksas pilna summa naudas 
izteiksmē saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas produktiem
vai, ja precīzu summu nav iespējams 
norādīt, aprēķinu bāze;

Or. en

Grozījums Nr. 399
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, atalgojuma 
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem vai, ja precīzu summu nav 
iespējams norādīt, visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāze;

(f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, pārskats par 
kopējiem izdevumiem, tīrā 
apdrošināšanas prēmija un atalgojuma 
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas produktiem
vai, ja precīzas summas nav iespējams 
norādīt, visu maksu vai komisijas maksu, 
vai abu apvienojuma aprēķinu bāze un 
rēķina paraugs;

Or. de

Grozījums Nr. 400
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, atalgojuma 
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem vai, ja precīzu summu nav 
iespējams norādīt, visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāze;

(f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
ekonomisku labumu, tostarp maksu vai 
komisijas maksu, atalgojuma pilna summa 
saistībā ar piedāvātajiem vai izskatāmajiem 
apdrošināšanas produktiem vai, ja precīzu 
summu nav iespējams norādīt, visu maksu 
vai komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāze;

Or. en

Grozījums Nr. 401
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, atalgojuma
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem vai, ja precīzu summu nav 
iespējams norādīt, visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāze;

(f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu, maksas pilna summa saistībā ar 
piedāvātajiem vai izskatāmajiem 
apdrošināšanas produktiem vai, ja precīzu 
summu nav iespējams norādīt, visu maksu 
aprēķinu bāze;

Or. en

Grozījums Nr. 402
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) vai saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
atalgojuma avots ir:
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i) apdrošinājuma ņēmējs;
ii) apdrošināšanas sabiedrība;
iii) cits apdrošināšanas starpnieks;
iv) i), ii) un iii) punktā minēto personu 
kombinācija;

Or. en

Grozījums Nr. 403
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) ja starpnieks par apdrošināšanas 
starpniecības darbībām saņem 
atalgojumu natūrā, kāds ir šā atalgojuma 
veids un saimnieciskā vērtība;

Or. en

Pamatojums

Sniedzot apdrošināšanas konsultācijas, ir jāpamatojas tikai uz klienta interesēm, nevis 
vienošanos par atalgojumu vai izredzēm to saņemt.

Grozījums Nr. 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) ja starpnieks par apdrošināšanas 
starpniecības darbībām saņem cita veida 
atalgojumu, kāds ir šā atalgojuma veids 
un saimnieciskā vērtība;

Or. en
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Grozījums Nr. 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) maksas apmērs, kuru apdrošināšanas 
starpnieks nosaka klientam;

Or. en

Grozījums Nr. 406
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) ja komisijas maksas summa pamatojas 
uz to, kā ir sasniegti ar uzņēmējdarbību 
saistīti mērķi vai robežvērtības, par ko 
vienojušies starpnieks ar apdrošinātāju, 
šie mērķi un robežvērtības, kā arī 
summas, kas maksājamas pēc to 
sasniegšanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 407
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) ja komisijas maksas summa pamatojas 
uz to, kā ir sasniegti ar uzņēmējdarbību 
saistīti mērķi vai robežvērtības, par ko 

svītrots
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vienojušies starpnieks ar apdrošinātāju, 
šie mērķi un robežvērtības, kā arī 
summas, kas maksājamas pēc to 
sasniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Louis Michel

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) ja komisijas maksas summa pamatojas 
uz to, kā ir sasniegti ar uzņēmējdarbību 
saistīti mērķi vai robežvērtības, par ko 
vienojušies starpnieks ar apdrošinātāju, 
šie mērķi un robežvērtības, kā arī 
summas, kas maksājamas pēc to 
sasniegšanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 409
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) ja komisijas maksas summa pamatojas 
uz to, kā ir sasniegti ar uzņēmējdarbību 
saistīti mērķi vai robežvērtības, par ko 
vienojušies starpnieks ar apdrošinātāju, 
šie mērķi un robežvērtības, kā arī 
summas, kas maksājamas pēc to 
sasniegšanas.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 410
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) ja komisijas maksas summa pamatojas 
uz to, kā ir sasniegti ar uzņēmējdarbību 
saistīti mērķi vai robežvērtības, par ko 
vienojušies starpnieks ar apdrošinātāju, 
šie mērķi un robežvērtības, kā arī 
summas, kas maksājamas pēc to 
sasniegšanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 411
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) ja komisijas maksas summa pamatojas 
uz to, kā ir sasniegti ar uzņēmējdarbību 
saistīti mērķi vai robežvērtības, par ko 
vienojušies starpnieks ar apdrošinātāju, 
šie mērķi un robežvērtības, kā arī 
summas, kas maksājamas pēc to 
sasniegšanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 412
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) ja komisijas maksas summa pamatojas 
uz to, kā ir sasniegti ar uzņēmējdarbību 
saistīti mērķi vai robežvērtības, par ko 
vienojušies starpnieks ar apdrošinātāju, 
šie mērķi un robežvērtības, kā arī 
summas, kas maksājamas pēc to 
sasniegšanas.

(g) ja ir paredzēts, ka starpnieks saņems
komisijas maksu, tas:

a) informē klientu par tās summu vai, ja 
precīzu summu nav iespējams norādīt, 
maksas vai komisijas maksas, vai abu 
maksu apvienojuma aprēķina bāzi, ja 
klients to pieprasa;
b) informē klientu par tiesībām pieprasīt 
a) apakšpunktā minēto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) ja komisijas maksas summa pamatojas 
uz to, kā ir sasniegti ar uzņēmējdarbību 
saistīti mērķi vai robežvērtības, par ko 
vienojušies starpnieks ar apdrošinātāju, šie 
mērķi un robežvērtības, kā arī summas, 
kas maksājamas pēc to sasniegšanas.

(g) komisijas maksas, kuru pamatā ir tādu
ar uzņēmējdarbību saistītu mērķu vai 
robežvērtību sasniegšana, par ko 
starpnieks ir vienojies ar apdrošinātāju, ir 
aizliegtas. Ja ir paredzēts, ka starpnieks 
saņems komisijas maksu, tas skaidri 
informē klientu par tās summu un 
aprēķināšanas bāzi.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Olle Schmidt
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) ja komisijas maksas summa pamatojas 
uz to, kā ir sasniegti ar uzņēmējdarbību
saistīti mērķi vai robežvērtības, par ko 
vienojušies starpnieks ar apdrošinātāju, šie 
mērķi un robežvērtības, kā arī summas, 
kas maksājamas pēc to sasniegšanas.

(g) ja komisijas maksas summa pamatojas 
uz to, kā ir sasniegti ar uzņēmējdarbības 
apjomu saistīti mērķi vai robežvērtības, par 
ko starpnieks iepriekš vienojies ar 
apdrošinātāju.

Or. en

Grozījums Nr. 415
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) ar apdrošināšanas produktu saistītās 
pārdošanas izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 416
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta 
f) apakšpunkta, piecus gadus no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas tādu 
apdrošināšanas līgumu starpnieks, kas 
nav neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, pirms 
ikviena šāda apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas, ja starpnieka atalgojums būs 
maksa vai komisijas maksa,

svītrots
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(a) norāda klientam summu vai, ja 
precīzu summu nav iespējams norādīt, 
maksas vai komisijas maksas, vai abu 
apvienojuma aprēķinu bāzi, ja klients to 
pieprasa;
(b) informē klientu par tiesībām pieprasīt 
a) apakšpunktā minēto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 417
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta 
f) apakšpunkta, piecus gadus no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas tādu 
apdrošināšanas līgumu starpnieks, kas 
nav neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, pirms 
ikviena šāda apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas, ja starpnieka atalgojums būs 
maksa vai komisijas maksa,

svītrots

(a) norāda klientam summu vai, ja 
precīzu summu nav iespējams norādīt, 
maksas vai komisijas maksas, vai abu 
apvienojuma aprēķinu bāzi, ja klients to 
pieprasa;
(b) informē klientu par tiesībām pieprasīt 
a) apakšpunktā minēto informāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 418
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta 
f) apakšpunkta, piecus gadus no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas tādu 
apdrošināšanas līgumu starpnieks, kas 
nav neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, pirms 
ikviena šāda apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas, ja starpnieka atalgojums būs 
maksa vai komisijas maksa,

svītrots

(a) norāda klientam summu vai, ja 
precīzu summu nav iespējams norādīt, 
maksas vai komisijas maksas, vai abu 
apvienojuma aprēķinu bāzi, ja klients to 
pieprasa;
(b) informē klientu par tiesībām pieprasīt 
a) apakšpunktā minēto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Louis Michel

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta 
f) apakšpunkta, piecus gadus no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas tādu 
apdrošināšanas līgumu starpnieks, kas 
nav neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, pirms 
ikviena šāda apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas, ja starpnieka atalgojums būs 
maksa vai komisijas maksa,

svītrots

(a) norāda klientam summu vai, ja 
precīzu summu nav iespējams norādīt, 
maksas vai komisijas maksas, vai abu 
apvienojuma aprēķinu bāzi, ja klients to 
pieprasa;
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(b) informē klientu par tiesībām pieprasīt 
a) apakšpunktā minēto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 420
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta 
f) apakšpunkta, piecus gadus no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas tādu 
apdrošināšanas līgumu starpnieks, kas 
nav neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, pirms 
ikviena šāda apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas, ja starpnieka atalgojums būs 
maksa vai komisijas maksa,

svītrots

(a) norāda klientam summu vai, ja 
precīzu summu nav iespējams norādīt, 
maksas vai komisijas maksas, vai abu 
apvienojuma aprēķinu bāzi, ja klients to 
pieprasa;
(b) informē klientu par tiesībām pieprasīt 
a) apakšpunktā minēto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 421
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta 
f) apakšpunkta, piecus gadus no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas tādu 

svītrots
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apdrošināšanas līgumu starpnieks, kas 
nav neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, pirms 
ikviena šāda apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas, ja starpnieka atalgojums būs 
maksa vai komisijas maksa,
(a) norāda klientam summu vai, ja 
precīzu summu nav iespējams norādīt, 
maksas vai komisijas maksas, vai abu 
apvienojuma aprēķinu bāzi, ja klients to 
pieprasa;
(b) informē klientu par tiesībām pieprasīt 
a) apakšpunktā minēto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 422
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta 
f) apakšpunkta, piecus gadus no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas tādu 
apdrošināšanas līgumu starpnieks, kas nav 
neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, pirms 
ikviena šāda apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas, ja starpnieka atalgojums būs 
maksa vai komisijas maksa,

2. Trīs gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas apdrošināšanas starpnieks, 
veicot apdrošināšanas starpniecības 
darbības attiecībā uz tiem apdrošināšanas 
līgumiem, kas nav neviena 
Direktīvas 2002/83/EK I pielikumā minētā 
veida līgumi: 

Or. en

Grozījums Nr. 423
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta 
f) apakšpunkta, piecus gadus no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas tādu 
apdrošināšanas līgumu starpnieks, kas nav 
neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, pirms 
ikviena šāda apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas, ja starpnieka atalgojums būs 
maksa vai komisijas maksa,

2. Tādu apdrošināšanas līgumu starpnieks, 
kas nav neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, pirms 
ikviena šāda apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas, ja starpnieka atalgojums būs 
maksa vai komisijas maksa,

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir veicināt pārredzamību attiecībā uz apdrošināšanas starpnieku 
atalgojumu.

Grozījums Nr. 424
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) norāda klientam summu vai, ja 
precīzu summu nav iespējams norādīt, 
maksas vai komisijas maksas, vai abu 
apvienojuma aprēķinu bāzi, ja klients to 
pieprasa;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 425
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) norāda klientam summu vai, ja 
precīzu summu nav iespējams norādīt, 
maksas vai komisijas maksas, vai abu 
apvienojuma aprēķinu bāzi, ja klients to 
pieprasa;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 426
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) norāda klientam summu vai, ja precīzu 
summu nav iespējams norādīt, maksas vai 
komisijas maksas, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi, ja klients to pieprasa;

(a) norāda klientam summu, t. i., visas 
faktiskās izmaksas, kurās ietvertas līguma 
noslēgšanas izmaksas un starpniecības 
pamatdarbību izmaksas naudas izteiksmē. 
Ja nav iespējams sniegt informāciju par
starpniecības pamatdarbību izmaksām 
naudas izteiksmē, šīs izmaksas norāda kā 
procentuālu daļu no klienta gada 
iemaksām. Par attiecīgajām gada 
izmaksām naudas izteiksmē klients tiek 
informēts gada paziņojumā. EAAPI 
izstrādā šā komisijas maksu kritērija 
īstenošanas tehnisko standartu projektu 
attiecībā uz komisijas maksām dažādu 
kategoriju apdrošināšanas produktiem.

Or. en

Pamatojums

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 
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him, thereby promoting competition among intermediaries and quality of advice.

Grozījums Nr. 427
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) norāda klientam summu vai, ja precīzu 
summu nav iespējams norādīt, maksas vai
komisijas maksas, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi, ja klients to pieprasa;

(a) norāda klientam komisijas maksas
summu vai, ja precīzu summu nav 
iespējams norādīt, komisijas maksas 
aprēķinu bāzi, ja klients to pieprasa;

Or. en

Grozījums Nr. 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) norāda klientam summu vai, ja precīzu 
summu nav iespējams norādīt, maksas vai 
komisijas maksas, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi, ja klients to pieprasa;

(a) norāda klientam summu vai, ja precīzu 
summu nav iespējams norādīt, maksas vai 
komisijas maksas, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi;

Or. en

Grozījums Nr. 429
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informē klientu par tiesībām pieprasīt 
a) apakšpunktā minēto informāciju.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 430
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informē klientu par tiesībām pieprasīt 
a) apakšpunktā minēto informāciju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 431
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu arī par jebkāda mainīga 
atalgojuma būtību un aprēķinu bāzi, ja 
kāds to darbinieks saņem jebkādu 
mainīgu atalgojumu par attiecīgā 
apdrošināšanas pakalpojuma izplatīšanu 
un pārvaldību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 432
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu arī par jebkāda mainīga 
atalgojuma būtību un aprēķinu bāzi, ja 
kāds to darbinieks saņem jebkādu 
mainīgu atalgojumu par attiecīgā 
apdrošināšanas pakalpojuma izplatīšanu 
un pārvaldību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 433
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu arī par jebkāda mainīga 
atalgojuma būtību un aprēķinu bāzi, ja 
kāds to darbinieks saņem jebkādu 
mainīgu atalgojumu par attiecīgā 
apdrošināšanas pakalpojuma izplatīšanu 
un pārvaldību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 434
Louis Michel

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu arī par jebkāda mainīga 

svītrots
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atalgojuma būtību un aprēķinu bāzi, ja 
kāds to darbinieks saņem jebkādu 
mainīgu atalgojumu par attiecīgā 
apdrošināšanas pakalpojuma izplatīšanu 
un pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu arī par jebkāda mainīga 
atalgojuma būtību un aprēķinu bāzi, ja 
kāds to darbinieks saņem jebkādu 
mainīgu atalgojumu par attiecīgā 
apdrošināšanas pakalpojuma izplatīšanu 
un pārvaldību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 436
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu arī par jebkāda mainīga 
atalgojuma būtību un aprēķinu bāzi, ja 
kāds to darbinieks saņem jebkādu 
mainīgu atalgojumu par attiecīgā 
apdrošināšanas pakalpojuma izplatīšanu 
un pārvaldību.

svītrots



PE504.393v01-00 36/163 AM\926838LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 437
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu arī par jebkāda mainīga 
atalgojuma būtību un aprēķinu bāzi, ja 
kāds to darbinieks saņem jebkādu 
mainīgu atalgojumu par attiecīgā 
apdrošināšanas pakalpojuma izplatīšanu 
un pārvaldību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks informē klientu 
arī par jebkāda mainīga atalgojuma būtību
un aprēķinu bāzi, ja kāds to darbinieks 
saņem jebkādu mainīgu atalgojumu par 
attiecīgā apdrošināšanas pakalpojuma
izplatīšanu un pārvaldību.

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks pārredzami
informē klientu arī par jebkāda mainīga 
atalgojuma veidu, summu un aprēķinu 
bāzi, ja kāds to darbinieks saņem jebkādu 
mainīgu atalgojumu par attiecīgā 
apdrošināšanas produkta izplatīšanu un 
pārvaldību.

Or. de

Grozījums Nr. 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks informē klientu 
arī par jebkāda mainīga atalgojuma būtību
un aprēķinu bāzi, ja kāds to darbinieks 
saņem jebkādu mainīgu atalgojumu par 
attiecīgā apdrošināšanas pakalpojuma
izplatīšanu un pārvaldību.

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks informē klientu 
arī par jebkāda mainīga atalgojuma veidu 
un aprēķinu bāzi, ja kāds to darbinieks 
saņem jebkādu mainīgu atalgojumu par 
attiecīgā apdrošināšanas produkta, kā arī 
jebkāda ierosinātā papildpakalpojuma vai 
papildprodukta izplatīšanu un pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja klientam saskaņā ar apdrošināšanas 
līgumu pēc tā noslēgšanas jāveic jebkādi 
maksājumi, apdrošināšanas sabiedrība 
vai starpnieks saskaņā ar šo pantu 
informē arī par visiem šādiem 
maksājumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 441
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja klientam saskaņā ar apdrošināšanas 
līgumu pēc tā noslēgšanas jāveic jebkādi 

svītrots
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maksājumi, apdrošināšanas sabiedrība 
vai starpnieks saskaņā ar šo pantu 
informē arī par visiem šādiem 
maksājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 442
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja klientam saskaņā ar apdrošināšanas 
līgumu pēc tā noslēgšanas jāveic jebkādi 
maksājumi, apdrošināšanas sabiedrība 
vai starpnieks saskaņā ar šo pantu 
informē arī par visiem šādiem 
maksājumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 443
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja klientam saskaņā ar apdrošināšanas 
līgumu pēc tā noslēgšanas jāveic jebkādi 
maksājumi, apdrošināšanas sabiedrība 
vai starpnieks saskaņā ar šo pantu 
informē arī par visiem šādiem 
maksājumiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 444
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja klientam saskaņā ar apdrošināšanas 
līgumu pēc tā noslēgšanas jāveic jebkādi 
maksājumi, apdrošināšanas sabiedrība vai 
starpnieks saskaņā ar šo pantu informē arī 
par visiem šādiem maksājumiem.

4. Ja klientam saskaņā ar apdrošināšanas 
līgumu pēc tā noslēgšanas jāveic jebkādi 
citi maksājumi, kas nav paredzēti 
garantijas saglabāšanai, apdrošināšanas 
sabiedrība vai starpnieks saskaņā ar šo 
pantu informē arī par visiem šādiem 
maksājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja klientam saskaņā ar apdrošināšanas 
līgumu pēc tā noslēgšanas jāveic jebkādi 
maksājumi, apdrošināšanas sabiedrība vai 
starpnieks saskaņā ar šo pantu informē arī 
par visiem šādiem maksājumiem.

4. Ja klientam saskaņā ar apdrošināšanas 
līgumu pēc tā noslēgšanas jāveic jebkādi 
maksājumi, apdrošināšanas sabiedrība vai 
starpnieks saskaņā ar šo pantu informē 
klientu arī par tīro apdrošināšanas 
prēmiju un atalgojuma summu, kā arī par 
visiem šādiem maksājumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka veids, kādā 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība atalgo savus 
darbiniekus, ieceļ pārstāvjus vai citus 
apdrošināšanas starpniekus, netraucē 
tiem pildīt 15. pantā norādītās saistības 
rīkoties klientu labākajās interesēs, un 
pieprasa veikt visus pamatotos 
pasākumus, lai konstatētu un risinātu 
interešu konfliktus starp apdrošināšanas 
starpniekiem vai apdrošināšanas 
sabiedrībām vai starp tieši vai netieši ar 
tiem saistītām personām un klientiem, un 
šajā sakarībā veikt efektīvus 
organizatoriskos un administratīvos 
pasākumus.
Ja ar šādiem pasākumiem nepietiek, lai ar 
pamatotu pārliecību nodrošinātu, ka tiks 
novērsta interešu konflikta rašanās, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība atsakās no 
darījuma bez nepieciešamības saņemt 
klienta piekrišanu.

Or. en

Grozījums Nr. 447
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija saskaņā ar 34. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus par 
pasākumiem, lai nodrošinātu, ka 
apdrošināšanas sabiedrības, sniedzot 
saviem klientiem apdrošināšanas 
starpniecības pakalpojumus vai 
papildpakalpojumus, ievēro šajā pantā 
noteiktos principus, tostarp atbilstības 
nosacījumus par to, ka informācijai jābūt 
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patiesai, skaidrai un nemaldinošai, kā arī 
nosacījumus par klientiem sniedzamās 
informācijas saturu un formātu saistībā 
ar ieguldījumu sabiedrībām un to 
pakalpojumiem, kritērijus dažādu 
emitentu un produktu piedāvātāju 
novērtēšanai nolūkā sniegt neatkarīgas 
apdrošināšanas konsultācijas, kritērijus to 
sabiedrību atbilstības novērtēšanai, kuras 
saņem stimulus ar nosacījumu, ka tās 
apņemas rīkoties godīgi, taisnīgi un 
profesionāli klienta labākajās interesēs. 
Minētajos deleģētajos aktos ņem vērā:
a) klientam vai potenciālajam klientam 
piedāvātā vai sniegtā pakalpojuma(-u) 
veidu, ņemot vērā darījumu veidu, 
priekšmetu, apjomu un biežumu;
b) piedāvāto vai izskatīto apdrošināšanas 
produktu un apdrošināšanas ieguldījumu 
produktu veidu;
c) to, vai klients vai potenciālie klienti ir 
privātie klienti vai profesionālie klienti.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā informācijas asimetrija starp klientiem, apdrošināšanas starpniekiem un komisijas 
maksām, ko apdrošināšanas sabiedrības maksā starpniekiem, būtiski ietekmē ar 
apdrošināšanas produktiem saistīto konsultāciju kvalitāti. Tas kavē izmaksu un līdzekļu ziņā 
izdevīgu produktu piedāvājuma nodrošināšanu klientiem. Taču, ņemot vērā attiecīgo Eiropas 
politisko debašu pašreizējo stāvokli un mērķi izveidot efektīvu un saskaņotu tiesisko 
regulējumu, attiecīga IMD II pielāgošana FITD ir uzskatāma par efektīvu pieeju.

Grozījums Nr. 448
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis nosaka, ka
apdrošināšanas sabiedrības vai starpnieki 
nav izpildījuši 24. pantā vai šajā pantā 
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minētās saistības, jo īpaši ja tie veic 
maksājumus visām personām, izņemot 
klientu, vai ja tiem tiek maksātas jebkādas 
maksas vai komisijas maksas, vai tie 
sniedz vai tiem tiek sniegts kāds 
nemonetārs labums saistībā ar 
apdrošināšanas ieguldījumu 
pakalpojumiem vai papildpakalpojumiem, 
ko sniedz jebkura puse, izņemot klientu, 
ja vien maksas vai komisijas maksas 
maksāšana vai nemonetāra labuma 
sniegšana ir paredzēta, lai uzlabotu 
klientam piedāvātā pakalpojuma kvalitāti, 
un ja tā neietekmē apdrošināšanas 
starpnieka vai apdrošināšanas sabiedrības 
pienākumu rīkoties godīgi, taisnīgi un 
profesionāli klientu labākajās interesēs, 
un:
a) ir nodota ieguldītājam, klāt pievienojot 
dokumentus, kuros ir izsmeļoši uzskaitīti 
pakalpojumi un maksa vai komisija, kas 
ar to ir saistīti;
b) padara iespējamu apdrošināšanas 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu vai 
ir nepieciešama to sniegšanai, piemēram, 
glabāšanas izmaksas, norēķinu un maiņas 
maksas, likumīgās nodevas vai maksa par 
juridiskiem pakalpojumiem, un šie 
pakalpojumi pēc savas būtības nevar radīt 
pretrunas ar sabiedrības pienākumu 
rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli 
atbilstoši klientu labākajām interesēm; vai
c) pirms attiecīgā pakalpojuma 
sniegšanas klients ir vispusīgi jāinformē 
par tās esamību, veidu un apmēru vai —
ja šo apmēru nevar noteikt precīzi — šā 
apmēra aprēķina metodi.
Neatkarīgi no tā dalībvalstis nosaka, ka 
šajā punktā minētās prasības ir izpildītas 
tikai tajos gadījumos, kad klientam ir 
darīta zināma maksas, komisijas maksas 
vai nemonetārā labuma vērtība.

Or. en
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Pamatojums

Pašreizējā informācijas asimetrija starp klientiem, apdrošināšanas starpniekiem un komisijas 
maksām, ko apdrošināšanas sabiedrības maksā starpniekiem, būtiski ietekmē ar 
apdrošināšanas produktiem saistīto konsultāciju kvalitāti. Tas kavē izmaksu un līdzekļu ziņā 
izdevīgu produktu piedāvājuma nodrošināšanu klientiem. Taču, ņemot vērā attiecīgo Eiropas 
politisko debašu pašreizējo stāvokli un mērķi izveidot efektīvu un saskaņotu tiesisko 
regulējumu, attiecīga IMD II pielāgošana FITD ir uzskatāma par efektīvu pieeju.

Grozījums Nr. 449
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Apdrošināšanas sabiedrības piedāvā 
apdrošināšanas starpniekiem savus 
produktus par tīro cenu, t. i., 
apdrošināšanas polises par tīro cenu. Šie 
apdrošināšanas produkti par tīro cenu 
neietver nekādas starpniecības izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir palielināt konkurenci apdrošināšanas starpniecības tirgū. 
Apdrošināšanas produkti par tīro cenu (t. i., produkti par cenu, kurā nav iekļautas 
starpniecības izmaksas) uzlabotu produktu piedāvājumu starpniekiem, kuri par darbu saņem 
maksu un kuriem nav ļauts saņemt komisijas maksas, un tādējādi tiktu veicināta starpnieku 
konkurence. Šis grozījums pamatojas uz Berlīnes Humbolta universitātes profesora 
H. P. Schwintowski sniegto informāciju.

Grozījums Nr. 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 

svītrots
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Šajos deleģētajos aktos precizē:
(a) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem nosaka, kā klientam sniedzama 
informācija par starpnieka atalgojumu, 
tostarp nosacīto komisijas maksu, kas 
minēta šā panta 1. punkta f) un g) 
apakšpunktā un 2. punktā;
(b) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem konkrēti nosaka visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi;
(c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām nolūkā sniegt klientiem 
informāciju par to atalgojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

(a) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem nosaka, kā klientam sniedzama 
informācija par starpnieka atalgojumu, 
tostarp nosacīto komisijas maksu, kas 
minēta šā panta 1. punkta f) un g) 
apakšpunktā un 2. punktā;
(b) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem konkrēti nosaka visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi;
(c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
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sabiedrībām nolūkā sniegt klientiem 
informāciju par to atalgojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

(a) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem nosaka, kā klientam sniedzama 
informācija par starpnieka atalgojumu, 
tostarp nosacīto komisijas maksu, kas 
minēta šā panta 1. punkta f) un g) 
apakšpunktā un 2. punktā;
(b) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem konkrēti nosaka visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi;
(c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām nolūkā sniegt klientiem 
informāciju par to atalgojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts



PE504.393v01-00 46/163 AM\926838LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

(a) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem nosaka, kā klientam sniedzama 
informācija par starpnieka atalgojumu, 
tostarp nosacīto komisijas maksu, kas 
minēta šā panta 1. punkta f) un g) 
apakšpunktā un 2. punktā;
(b) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem konkrēti nosaka visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi;
(c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām nolūkā sniegt klientiem 
informāciju par to atalgojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

(a) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem nosaka, kā klientam sniedzama 
informācija par starpnieka atalgojumu, 
tostarp nosacīto komisijas maksu, kas 
minēta šā panta 1. punkta f) un g) 
apakšpunktā un 2. punktā;
(b) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem konkrēti nosaka visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
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aprēķinu bāzi;
(c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām nolūkā sniegt klientiem 
informāciju par to atalgojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu.
Šajos deleģētajos aktos precizē:

5. EAAPI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu:

Or. en

Grozījums Nr. 456
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem nosaka, kā klientam sniedzama 
informācija par starpnieka atalgojumu, 
tostarp nosacīto komisijas maksu, kas 
minēta šā panta 1. punkta f) un g) 
apakšpunktā un 2. punktā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 457
Ramon Tremosa i Balcells
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem konkrēti nosaka visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 458
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem konkrēti nosaka visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 459
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām nolūkā sniegt klientiem 
informāciju par to atalgojumu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 460
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAAPI iesniedz šos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [...]*.
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt regulatīvos tehniskos standartus 
saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1094/2010 10.–14.  pantu.
_______________
* OV, lūdzu, ievietojiet datumu —
18 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma.

Or. en

Grozījums Nr. 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Informācijas nodošana atklātībai

Dalībvalstis var ieviest vai saglabāt 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām paredzētas 
papildu informācijas atklāšanas prasības 
attiecībā uz atalgojuma, maksu, komisijas 
maksu vai nemonetāru labumu apmēru 
saistībā ar konsultāciju sniegšanu ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts nodrošina 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem 
izplatīšanas kanāliem, nekropļo 
konkurenci un ievēro Savienības tiesību 
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aktus. 

Or. en

Grozījums Nr. 462
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konsultācijas un pārdošanas standarti, ja 
konsultācijas netiek sniegtas 

Konsultācijas un standarti

Or. en

Grozījums Nr. 463
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konsultācijas un pārdošanas standarti, ja 
konsultācijas netiek sniegtas 

Konsultācijas un pārdošanas standarti

Or. fr

Grozījums Nr. 464
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms konkrēta līguma noslēgšanas 
apdrošināšanas starpnieks, tostarp 
nolīgtais starpnieks, vai apdrošināšanas 
sabiedrība nosaka, pamatojoties uz 

1. Ja konsultācijas tiek sniegtas pirms 
konkrēta līguma noslēgšanas, 
apdrošināšanas starpnieks, pamatojoties uz 
klienta sniegto informāciju:



AM\926838LV.doc 51/163 PE504.393v01-00

LV

informāciju, ko sniedzis klients:

Or. en

Grozījums Nr. 465
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms konkrēta līguma noslēgšanas 
apdrošināšanas starpnieks, tostarp nolīgtais 
starpnieks, vai apdrošināšanas 
sabiedrība nosaka, pamatojoties uz 
informāciju, ko sniedzis klients:

1. Pirms konkrēta līguma noslēgšanas 
apdrošināšanas starpnieks, tostarp nolīgtais 
starpnieks, vai apdrošināšanas sabiedrība, 
pamatojoties uz klienta interešu 
novērtējumu, nosaka:

Or. en

Grozījums Nr. 466
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms konkrēta līguma noslēgšanas 
apdrošināšanas starpnieks, tostarp nolīgtais 
starpnieks, vai apdrošināšanas 
sabiedrība nosaka, pamatojoties uz 
informāciju, ko sniedzis klients:

1. Ja konsultācijas tiek sniegtas pirms 
konkrēta līguma noslēgšanas, 
apdrošināšanas starpnieks, tostarp nolīgtais 
starpnieks, vai apdrošināšanas sabiedrība, 
pamatojoties uz klienta sniegto 
informāciju, izklāsta:

Or. en

Grozījums Nr. 467
Ashley Fox
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms konkrēta līguma noslēgšanas 
apdrošināšanas starpnieks, tostarp nolīgtais 
starpnieks, vai apdrošināšanas 
sabiedrība nosaka, pamatojoties uz 
informāciju, ko sniedzis klients:

1. Pirms konkrēta līguma noslēgšanas 
apdrošināšanas starpnieks, tostarp nolīgtais 
starpnieks, vai apdrošināšanas sabiedrība 
precizē, pamatojoties uz klienta sniegto 
informāciju, izklāsta:

Or. en

Grozījums Nr. 468
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šā klienta prasības un vajadzības; a) nosaka šā klienta prasības un 
vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 469
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šā klienta prasības un vajadzības; (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 470
Ramon Tremosa i Balcells
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) un izklāsta klientam iemeslus, kas ir par 
pamatu konsultācijām par konkrēto 
apdrošināšanas pakalpojumu, ja klientam 
tiek sniegtas konsultācijas.

b) un izklāsta klientam iemeslus, kas ir par 
pamatu klientam sniegtajām konsultācijām 
par konkrēto apdrošināšanas pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 471
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) un izklāsta klientam iemeslus, kas ir par 
pamatu konsultācijām par konkrēto 
apdrošināšanas pakalpojumu, ja klientam 
tiek sniegtas konsultācijas.

b) un izklāsta klientam novērtētās 
atšķirīgās apdrošināšanas polises un
iemeslus, kas ir par pamatu konsultācijām 
par konkrēto apdrošināšanas pakalpojumu, 
ja klientam tiek sniegtas konsultācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 472
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) un izklāsta klientam iemeslus, kas ir par 
pamatu konsultācijām par konkrēto 
apdrošināšanas pakalpojumu, ja klientam 
tiek sniegtas konsultācijas.

b) un izklāsta klientam iemeslus, kas ir par 
pamatu konsultācijām par konkrēto 
apdrošināšanas pakalpojumu.

Or. fr



PE504.393v01-00 54/163 AM\926838LV.doc

LV

Grozījums Nr. 473
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) un izklāsta klientam iemeslus, kas ir par 
pamatu konsultācijām par konkrēto 
apdrošināšanas pakalpojumu, ja klientam 
tiek sniegtas konsultācijas.

b) klientam iemeslus, kas ir par pamatu 
klientam sniegtajām konsultācijām par 
konkrēto apdrošināšanas pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 474
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) un izklāsta klientam iemeslus, kas ir par 
pamatu konsultācijām par konkrēto 
apdrošināšanas pakalpojumu, ja klientam 
tiek sniegtas konsultācijas.

b) un, ja tiek sniegtas konsultācijas,
izklāsta klientam iemeslus, kas ir par 
pamatu konsultācijām par konkrēto 
apdrošināšanas pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 475
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punkta b) apakšpunktu 
nepiemēro, ja klients:
a) nepārprotami atsakās no tiesībām 
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saņemt konsultācijas vai
b) līguma noslēgšanai izmanto tikai 
tālsaziņas līdzekļus (Direktīvas 
2002/65/EK par patēriņa finanšu 
pakalpojumu tālpārdošanu 2. panta 
a) punkta nozīmē), ja vien viņš 
nepārprotami norāda, ka vēlas saņemt 
konsultāciju.

Or. de

Grozījuma Nr. 76 paplašināšana.

Grozījums Nr. 476
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minēto informāciju modulē atbilstoši 
piedāvātā apdrošināšanas pakalpojuma 
sarežģītībai un klienta finansiālā riska 
līmenim.

2. Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minēto informāciju modulē atbilstoši 
piedāvātā apdrošināšanas pakalpojuma 
sarežģītībai un klienta finansiālā riska 
līmenim, norādot, ko piedāvātais 
apdrošināšanas produkts neietver.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana PRIPS.

Grozījums Nr. 477
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minēto informāciju modulē atbilstoši 

2. Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minēto informāciju modulē atbilstoši 
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piedāvātā apdrošināšanas pakalpojuma 
sarežģītībai un klienta finansiālā riska 
līmenim.

piedāvātā apdrošināšanas pakalpojuma 
sarežģītībai un klienta finansiālā riska 
līmenim neatkarīgi no izraudzītā 
izplatīšanas kanāla.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
konsultāciju sniegšanas gadījumā šim 
pakalpojumam vajadzētu būt atsevišķam 
pakalpojumam, kas nodalīts no 
apdrošināšanas produktu pārdošanas, un 
ka konsultēšanu kā pakalpojumu var 
piedāvāt tikai tad, ja:
a) konsultantam ir atbilstīga profesionālā 
kompetence; un
b) atsevišķu maksu par konsultācijām var 
pieprasīt tikai tad, ja patērētājs iepriekš ir 
informēts par pienākumu veikt šādu 
samaksu un par tās aprēķina metodi. 

Or. en

Grozījums Nr. 479
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē klientu, 
ka tie savas konsultācijas sniedz, 
pamatojoties uz taisnīgu analīzi, to 

3. Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē klientu, 
ka konsultācijas tiek sniegtas neatkarīgi,
tie:
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pienākums ir minētās konsultācijas 
sniegt, pamatojoties uz pietiekami liela
tirgū pieejamu apdrošināšanas līgumu
skaita analīzi, kas atbilstoši 
profesionālajiem kritērijiem tiem ļauj 
sniegt ieteikumu par to, 
kurš apdrošināšanas līgums būtu 
piemērotākais, lai apmierinātu klienta 
vajadzības.

a) veic visaptverošu attiecīgā tirgus 
analīzi, kas atbilstoši profesionālajiem 
kritērijiem tiem ļauj sniegt ieteikumu par 
to, kurš apdrošināšanas līgums būtu 
piemērotākais, lai apmierinātu klienta 
vajadzības. Apdrošināšanas produktiem 
vajadzētu būt dažādiem gan attiecībā uz to 
veidu, gan emitentiem vai produktu 
piedāvātājiem, un tie nedrīkst 
aprobežoties tikai ar apdrošināšanas 
produktiem, ko emitē vai piedāvā 
uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība ar 
apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību;
b) sniedz klientam izsmeļošas un 
objektīvas konsultācijas;
c) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas maksas un nekādus citus 
monetārus labumus, labumus naudas 
vērtībā vai citus stimulus, ko maksā vai 
sniedz jebkura trešā persona vai persona, 
kas rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

Or. de

Grozījums Nr. 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē klientu, 

3. Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz 
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ka tie savas konsultācijas sniedz, 
pamatojoties uz taisnīgu analīzi, to 
pienākums ir minētās konsultācijas sniegt, 
pamatojoties uz pietiekami liela tirgū 
pieejamu apdrošināšanas līgumu skaita 
analīzi, kas atbilstoši profesionālajiem 
kritērijiem tiem ļauj sniegt ieteikumu par 
to, kurš apdrošināšanas līgums būtu 
piemērotākais, lai apmierinātu klienta 
vajadzības.

konsultācijas, to pienākums ir minētās 
konsultācijas sniegt, pamatojoties uz 
pietiekami liela tirgū pieejamu 
apdrošināšanas līgumu skaita analīzi, kas 
atbilstoši profesionālajiem kritērijiem tiem 
ļauj klienta interesēs sniegt personisku
ieteikumu par to, kurš apdrošināšanas 
līgums būtu vispiemērotākais, lai 
apmierinātu klienta vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē 
klientu, ka tie savas konsultācijas sniedz, 
pamatojoties uz taisnīgu analīzi, to
pienākums ir minētās konsultācijas sniegt, 
pamatojoties uz pietiekami liela tirgū 
pieejamu apdrošināšanas līgumu skaita 
analīzi, kas atbilstoši profesionālajiem 
kritērijiem tiem ļauj sniegt ieteikumu par 
to, kurš apdrošināšanas līgums būtu 
piemērotākais, lai apmierinātu klienta 
vajadzības.

3. Ja apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu, ka tas savas konsultācijas sniedz, 
pamatojoties uz taisnīgu analīzi, tā
pienākums ir minētās konsultācijas sniegt, 
pamatojoties uz pietiekami liela tirgū 
pieejamu līgumu skaita analīzi, kas 
atbilstoši profesionālajiem kritērijiem tam 
ļauj sniegt ieteikumu par to, kurš līgums 
būtu piemērotākais, lai apmierinātu klienta 
vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē 
klientu, ka tie savas konsultācijas sniedz, 
pamatojoties uz taisnīgu analīzi, to
pienākums ir minētās konsultācijas sniegt, 
pamatojoties uz pietiekami liela tirgū 
pieejamu apdrošināšanas līgumu skaita 
analīzi, kas atbilstoši profesionālajiem 
kritērijiem tiem ļauj sniegt ieteikumu par 
to, kurš apdrošināšanas līgums būtu 
piemērotākais, lai apmierinātu klienta 
vajadzības.

3. Ja apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu, ka tas savas konsultācijas sniedz, 
pamatojoties uz taisnīgu analīzi, tā
pienākums ir minētās konsultācijas sniegt, 
pamatojoties uz pietiekami liela tirgū 
pieejamu līgumu skaita analīzi, kas 
atbilstoši profesionālajiem kritērijiem tam
ļauj sniegt ieteikumu par to, kurš līgums 
būtu piemērotākais, lai apmierinātu klienta 
vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 483
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē klientu, 
ka tie savas konsultācijas sniedz, 
pamatojoties uz taisnīgu analīzi, to 
pienākums ir minētās konsultācijas sniegt, 
pamatojoties uz pietiekami liela tirgū 
pieejamu apdrošināšanas līgumu skaita 
analīzi, kas atbilstoši profesionālajiem 
kritērijiem tiem ļauj sniegt ieteikumu par 
to, kurš apdrošināšanas līgums būtu 
piemērotākais, lai apmierinātu klienta 
vajadzības.

3. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 484
Olle Schmidt
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms līguma noslēgšanas, neatkarīgi no 
tā, vai tiek sniegtas konsultācijas, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz klientam 
attiecīgo informāciju par apdrošināšanas 
pakalpojumu saprotamā veidā tā, lai klients 
varētu pieņemt uz informāciju pamatotu 
lēmumu, vienlaikus ņemot vērā 
apdrošināšanas pakalpojuma sarežģītību un 
klienta veidu.

4. Pirms līguma noslēgšanas, neatkarīgi no 
tā, vai tiek sniegtas konsultācijas, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība 
pamatinformācijas dokumentā sniedz 
klientam attiecīgo informāciju par 
apdrošināšanas produktu saprotamā veidā 
tā, lai klients varētu pieņemt uz informāciju 
pamatotu lēmumu, vienlaikus ņemot vērā 
apdrošināšanas produkta sarežģītību un 
klienta veidu. Informāciju sniedz viegli 
saprotamā valodā, izmantojot 
standartizētu informācijas veidlapu un 
ietverot pamatinformāciju par 
apdrošināšanas līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 485
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms līguma noslēgšanas, neatkarīgi no 
tā, vai tiek sniegtas konsultācijas, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz klientam 
attiecīgo informāciju par apdrošināšanas 
pakalpojumu saprotamā veidā tā, lai klients 
varētu pieņemt uz informāciju pamatotu 
lēmumu, vienlaikus ņemot vērā 
apdrošināšanas pakalpojuma sarežģītību un 
klienta veidu.

4. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 486
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms līguma noslēgšanas, neatkarīgi no 
tā, vai tiek sniegtas konsultācijas,
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz klientam 
attiecīgo informāciju par apdrošināšanas 
pakalpojumu saprotamā veidā tā, lai klients 
varētu pieņemt uz informāciju pamatotu 
lēmumu, vienlaikus ņemot vērā 
apdrošināšanas pakalpojuma sarežģītību un 
klienta veidu.

4. Pirms līguma noslēgšanas 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz klientam 
attiecīgo informāciju par apdrošināšanas 
produktu saprotamā veidā tā, lai klients 
varētu pieņemt uz informāciju pamatotu 
lēmumu, vienlaikus ņemot vērā 
apdrošināšanas produkta sarežģītību un 
klienta veidu.

Or. en

Grozījums Nr. 487
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms līguma noslēgšanas, neatkarīgi no 
tā, vai tiek sniegtas konsultācijas,
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz klientam 
attiecīgo informāciju par apdrošināšanas 
pakalpojumu saprotamā veidā tā, lai klients 
varētu pieņemt uz informāciju pamatotu 
lēmumu, vienlaikus ņemot vērā 
apdrošināšanas pakalpojuma sarežģītību un 
klienta veidu.

4. Pirms līguma noslēgšanas 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz klientam 
attiecīgo informāciju par apdrošināšanas 
produktu saprotamā veidā tā, lai klients 
varētu pieņemt uz informāciju pamatotu 
lēmumu, vienlaikus ņemot vērā 
apdrošināšanas produkta sarežģītību un 
klienta veidu.

Or. fr

Grozījums Nr. 488
Corien Wortmann-Kool
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms līguma noslēgšanas, neatkarīgi no 
tā, vai tiek sniegtas konsultācijas, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz klientam 
attiecīgo informāciju par apdrošināšanas 
pakalpojumu saprotamā veidā tā, lai klients 
varētu pieņemt uz informāciju pamatotu 
lēmumu, vienlaikus ņemot vērā 
apdrošināšanas pakalpojuma sarežģītību un 
klienta veidu.

4. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 489
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms līguma noslēgšanas, neatkarīgi no 
tā, vai tiek sniegtas konsultācijas, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz klientam 
attiecīgo informāciju par apdrošināšanas 
pakalpojumu saprotamā veidā tā, lai klients 
varētu pieņemt uz informāciju pamatotu 
lēmumu, vienlaikus ņemot vērā 
apdrošināšanas pakalpojuma sarežģītību un 
klienta veidu.

4. Pirms līguma noslēgšanas, neatkarīgi no 
tā, vai tiek sniegtas konsultācijas, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība 
pamatinformācijas dokumentā sniedz 
klientam attiecīgo informāciju par 
apdrošināšanas produktu viegli saprotamā 
un skaidrā veidā tā, lai klients varētu 
pieņemt uz informāciju pamatotu lēmumu, 
vienlaikus ņemot vērā apdrošināšanas 
produkta sarežģītību un klienta veidu.

Or. en

Grozījums Nr. 490
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms līguma noslēgšanas, neatkarīgi no 
tā, vai tiek sniegtas konsultācijas, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz klientam 
attiecīgo informāciju par apdrošināšanas 
pakalpojumu saprotamā veidā tā, lai klients 
varētu pieņemt uz informāciju pamatotu 
lēmumu, vienlaikus ņemot vērā 
apdrošināšanas pakalpojuma sarežģītību un 
klienta veidu.

4. Pirms līguma noslēgšanas, neatkarīgi no 
tā, vai tiek sniegtas konsultācijas, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz klientam 
attiecīgo informāciju par apdrošināšanas 
produktu saprotamā veidā tā, lai klients 
varētu pieņemt uz informāciju pamatotu 
lēmumu, vienlaikus ņemot vērā 
apdrošināšanas produkta sarežģītību un 
klienta veidu. Informāciju var sniegt, 
izmantojot standartizētu veidlapu, kas 
kompetento iestāžu uzraudzībā pieņemta 
valsts līmenī.

Or. en

Pamatojums

Informācija būtu jāsniedz viegli saprotamā valodā, izmantojot standartizētu veidlapu. 
Kompetento iestāžu uzraudzībā valsts līmenī būtu jāizstrādā īpaša veidlapa katram 
apdrošināšanas produkta veidam, darbā iesaistot patērētāju organizācijas. Šis grozījums 
izdarīts, pamatojoties uz BEUC priekšlikumu.

Grozījums Nr. 491
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Eiropas Komisija sagatavo ziņojumu 
par 4. punkta piemērošanu un līdz 
X.X.20XX [viens gads pēc direktīvas 
stāšanās spēkā] iesniedz to Eiropas 
Parlamentam un Padomei, un vajadzības 
gadījumā iesniedz arī tiesību akta 
priekšlikumu, ņemot vērā noteikumus, 
kas iekļauti priekšlikumā Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par 
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ieguldījumu produktu pamatinformācijas
dokumentiem (COM(2012)0352).

Or. en

Grozījums Nr. 492
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Persona, kas pārdod apdrošināšanas 
produktu, papildina pamatinformācijas 
dokumentu ar pamatpakalpojumu 
dokumentu, kurā norāda privātajam 
ieguldītājam sniegtos pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Pamatinformācijas dokumentā būtu 
jāiekļauj ar apdrošināšanas produktu 
saistītās izmaksas, ietverot gan tiešās, gan 
netiešās izmaksas, kas jāsedz klientam, 
tostarp jāiekļauj arī šo izmaksu summārie 
rādītāji un kopējās izmaksas naudas un 
procentuālā izteiksmē salīdzināmības 
vajadzībām, lai parādītu kopējo izmaksu 
ietekmi uz apdrošināšanu.

Or. en

Pamatojums

Ar apdrošināšanas ieguldījumu produktu saistītās izmaksas var nopietni ietekmēt no produkta 
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gūto peļņu. Piemērs, kas parāda to, kā kopējās izmaksas naudas izteiksmē ietekmē 
ieguldījumu, uzlabos salīdzināmību, pārredzamību un klientu informētību. Ir ārkārtīgi svarīgi 
izteikt kopējās izmaksas naudas izteiksmē, tādējādi parādot kopējo izmaksu ietekmi uz 
ieguldījumu.

Grozījums Nr. 494
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Informāciju, kas minēta 16., 17. un 
18. pantā, nav jāsniedz, ja apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
veic starpniecību lielu risku apdrošināšanā, 
ja starpniecību veic pārapdrošināšanas 
starpnieki vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības, vai saistībā ar profesionāliem 
klientiem, kā norādīts pielikumā.

1. Informācija, kas minēta 16., 17. un 
18. pantā, nav jāsniedz, ja apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
veic starpniecību lielu risku apdrošināšanā, 
ja starpniecību veic pārapdrošināšanas 
starpnieki vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības, vai saistībā ar profesionāliem 
klientiem, kā norādīts pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 495
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, 
apdrošināšanas starpniekam vai 
apdrošināšanas sabiedrībai ir jāsniedz 
apdrošinātajai personai 16., 17. un 
18. pantā minētā informācija, ja 
apdrošināšanas līgums tiek slēgts ar trešo 
personu un apdrošinājuma ņēmējs ir 
profesionāls klients, kā noteikts 
pielikumā, taču šis profesionālais klients 
nav apdrošinātā persona.

Or. pl
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 496
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis, kuras saglabā vai pieņem 
stingrākus noteikumus, ko piemēro 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām, nodrošina, 
ka šie noteikumi tiek īstenoti saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 497
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) skaidri un precīzi, klientam saprotamā 
veidā; un

(b) skaidri un precīzi, klientam saprotamā 
veidā un saskaņā ar 15. panta 2. punktu;

Or. en
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Grozījums Nr. 498
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) dalībvalsts, kurā atrodas risks, vai 
saistību dalībvalsts oficiālā valodā vai 
jebkurā citā valodā, par kuru puses ir 
vienojušās. Informācija sniedzama bez 
maksas.

(c) tās dalībvalsts oficiālajās valodās, 
kuras rezidents ir klients. Dalībvalstis var 
saglabāt vai ieviest savos valsts tiesību 
aktos valodas prasības saistībā ar līgumā 
iekļaujamo informāciju, lai nodrošinātu, 
ka patērētājs šādu informāciju var viegli 
saprast. Informācija sniedzama bez 
maksas. 

Or. en

Grozījums Nr. 499
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) apdrošināšanas sabiedrība nodrošina 
apdrošināšanas starpniekiem un klientiem 
standartizētu informācijas veidlapu, kurā 
norāda galvenos apdrošināšanas līguma 
elementus.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 500
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja notiek pārdošana pa tālruni, tad 
iepriekšēju informāciju klientam sniedz 
saskaņā ar Savienības noteikumiem, kas 
attiecas uz patērētāju finanšu pakalpojumu 
tālpārdošanu. Bez tam informāciju 
klientam sniedz saskaņā ar 1. vai 2. punktu 
tūlīt pēc apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas.

7. Ja notiek pārdošana pa tālruni, tad 
iepriekšēju informāciju klientam sniedz 
saskaņā ar Savienības noteikumiem, kas 
attiecas uz patērētāju finanšu pakalpojumu 
tālpārdošanu. Bez tam informāciju 
klientam sniedz saskaņā ar 1. vai 2. punktu 
tūlīt pēc apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas. Klientam uzdod jautājumu 
par to, kādā formātā — papīra vai 
elektroniskā formātā — viņš vēlas saņemt 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 501
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atļauj apkopošanas praksi, 
bet neatļauj sasaistīšanas praksi.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 502
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atļauj apkopošanas praksi, 
bet neatļauj sasaistīšanas praksi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 503
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atļauj apkopošanas praksi, 
bet neatļauj sasaistīšanas praksi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tiek atbalstīts Komisijas priekšlikums piemērot augstākus apdrošināšanas ieguldījumu 
produktu pārdošanas standartus. Tomēr, lai novērstu pārpratumus un iespējamu regulējuma 
arbitrāžu, ir svarīgi pieņemt saskaņotu pieeju IMD II un FITD.

Grozījums Nr. 504
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atļauj apkopošanas praksi, 
bet neatļauj sasaistīšanas praksi.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 505
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atļauj apkopošanas praksi, 
bet neatļauj sasaistīšanas praksi.

1. Dalībvalstis atļauj apkopošanas praksi 
un sasaistīšanas praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 506
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atļauj apkopošanas praksi, 
bet neatļauj sasaistīšanas praksi.

1. Dalībvalstis atļauj apkopošanas praksi 
un var aizliegt sasaistīšanas praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis atļauj kredīta devējiem 
kredīta piešķiršanu padarīt atkarīgu no 
atlikušā parāda apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas un nepiešķirt patērētājam 
šādu kredītu, ja viņš nenoslēdz šādu 
apdrošināšanas līgumu ne ar kredīta 
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devēju, ne ar alternatīvu pakalpojuma 
sniedzēju, kurš piedāvā apdrošināšanas 
produktu ar līdzīgiem raksturlielumiem 
salīdzinājumā ar produktiem, ko piedāvā 
pakalpojumu sniedzējs, kuram priekšroku 
dod kredīta devējs. Turklāt dalībvalstis 
atļauj, ka tirgū tiek piedāvāti produkti, 
kuros ir iekļauts apdrošināšanas segums 
attiecībā uz vienu vai vairākiem riskiem.

Or. de

Grozījums Nr. 508
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis neatļauj negodīgu 
komercpraksi, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
11. maija Direktīvā 2005/29/EK, kas 
attiecas uz uzņēmēju negodīgu 
komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret 
patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Ir precīzi jādefinē sasaistīšanas prakse, jo, aizliedzot pilnīgi visus sasaistīšanas prakses 
veidus, tiktu aizliegta klientiem izdevīgu noteiktu produktu pārdošana, kā arī tiktu ierobežotas 
klientu iespējas izvēlēties savām vajadzībām atbilstošāko(-s) produktu(-s).

Grozījums Nr. 509
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis atļauj kredīta devējiem 
kredīta piešķiršanu padarīt atkarīgu no 
kredīta apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas un nepiešķirt patērētājam 
šādu kredītu, ja viņš nenoslēdz šādu 
apdrošināšanas līgumu ne ar kredīta 
devēju, ne ar alternatīvu pakalpojuma 
sniedzēju, kurš piedāvā apdrošināšanas 
produktu ar līdzīgiem raksturlielumiem 
salīdzinājumā ar produktiem, ko piedāvā 
pakalpojumu sniedzējs, kuram priekšroku 
dod kredīta devējs.

Or. en

Grozījums Nr. 510
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu,
apdrošināšanas sabiedrība vai, attiecīgā 
gadījumā, apdrošināšanas starpnieks izsaka 
piedāvājumu un informē klientu, ka 
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un sniedz informāciju par 
izmaksām un maksām katrai paketes 
daļai, ko iespējams iegādāties paketē vai 
atsevišķi.

2. Apkopošanas prakses gadījumā 
apdrošināšanas sabiedrība vai, attiecīgā 
gadījumā, apdrošināšanas starpnieks 
informē patērētāju, ka paketes galveno 
finanšu pakalpojumu vai produktu ir 
iespējams iegādāties atsevišķi, un sniedz 
informāciju par tā paketes galvenā finanšu 
pakalpojuma vai produkta cenu, kuru
iespējams iegādāties paketē vai atsevišķi

Or. en

Grozījums Nr. 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu, apdrošināšanas 
sabiedrība vai, attiecīgā gadījumā, 
apdrošināšanas starpnieks izsaka 
piedāvājumu un informē klientu, ka 
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un sniedz informāciju par 
izmaksām un maksām katrai paketes daļai, 
ko iespējams iegādāties paketē vai 
atsevišķi.

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar jebkuru 
citu pakalpojumu vai produktu, 
apdrošināšanas sabiedrība vai, attiecīgā 
gadījumā, apdrošināšanas starpnieks 
informē klientu, ka paketes daļas iespējams 
iegādāties atsevišķi, un piedāvā šo iespēju, 
kā arī sniedz informāciju par izmaksām un 
maksām katrai paketes daļai, ko iespējams 
iegādāties paketē vai atsevišķi.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu, apdrošināšanas 
sabiedrība vai, attiecīgā gadījumā, 
apdrošināšanas starpnieks izsaka 
piedāvājumu un informē klientu, ka
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un sniedz informāciju par 
izmaksām un maksām katrai paketes daļai, 
ko iespējams iegādāties paketē vai 
atsevišķi.

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu īpašu 
finanšu pakalpojumu vai produktu, kas 
nav saistīts ar apdrošināšanu, 
apdrošināšanas sabiedrība vai, attiecīgā 
gadījumā, apdrošināšanas starpnieks 
informē klientu, vai paketes daļas 
iespējams iegādāties atsevišķi, un sniedz 
informāciju par izmaksām un maksām 
katrai paketes daļai, ko iespējams 
iegādāties paketē vai atsevišķi.

Or. en

Pamatojums

Produktu sasaistīšana var būt negodīga un konkurēt nespējīga, taču apdrošināšanas produktu 
apkopošana ar citiem produktiem nodrošina izdevīgas iespējas patērētājiem, piemēram, 
plašāku izvēli un kopējo izmaksu ietaupījumu, pateicoties apjomradītām priekšrocībām.
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Grozījums Nr. 513
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu, apdrošināšanas 
sabiedrība vai, attiecīgā gadījumā, 
apdrošināšanas starpnieks izsaka 
piedāvājumu un informē klientu, ka
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un sniedz informāciju par 
izmaksām un maksām katrai paketes daļai, 
ko iespējams iegādāties paketē vai 
atsevišķi.

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu patērētājam piedāvā paketē kopā 
ar citu pakalpojumu vai produktu, kas nav 
saistīts ar apdrošināšanu, apdrošināšanas 
sabiedrība vai, attiecīgā gadījumā, 
apdrošināšanas starpnieks izsaka 
piedāvājumu un informē klientu, vai 
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un, ja tas ir iespējams, sniedz 
informāciju par izmaksām un maksām 
katrai paketes daļai, ko iespējams 
iegādāties paketē vai atsevišķi.

Or. en

Grozījums Nr. 514
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu, apdrošināšanas 
sabiedrība vai, attiecīgā gadījumā, 
apdrošināšanas starpnieks izsaka 
piedāvājumu un informē klientu, ka 
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un sniedz informāciju par 
izmaksām un maksām katrai paketes daļai, 
ko iespējams iegādāties paketē vai 
atsevišķi.

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu patērētājam piedāvā paketē kopā 
ar citu produktu, kas nav saistīts ar 
apdrošināšanu, apdrošināšanas sabiedrība 
vai, attiecīgā gadījumā, apdrošināšanas 
starpnieks izsaka piedāvājumu un informē 
klientu, vai paketes daļas iespējams 
iegādāties atsevišķi, un, ja tas ir iespējams,
sniedz informāciju par izmaksām un 
maksām katrai paketes daļai, ko iespējams 
iegādāties paketē vai atsevišķi.

Or. en
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Grozījums Nr. 515
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu, apdrošināšanas 
sabiedrība vai, attiecīgā gadījumā, 
apdrošināšanas starpnieks izsaka 
piedāvājumu un informē klientu, ka 
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un sniedz informāciju par 
izmaksām un maksām katrai paketes daļai, 
ko iespējams iegādāties paketē vai 
atsevišķi.

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu, kas nav saistīts 
ar apdrošināšanu, apdrošināšanas 
sabiedrība vai, attiecīgā gadījumā, 
apdrošināšanas starpnieks izsaka 
piedāvājumu un informē klientu, vai
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un šādos gadījumos sniedz 
informāciju par izmaksām un maksām 
katrai paketes daļai, ko iespējams 
iegādāties paketē vai atsevišķi.

Or. en

Grozījums Nr. 516
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu, apdrošināšanas 
sabiedrība vai, attiecīgā gadījumā, 
apdrošināšanas starpnieks izsaka 
piedāvājumu un informē klientu, ka
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un sniedz informāciju par 
izmaksām un maksām katrai paketes daļai, 
ko iespējams iegādāties paketē vai 
atsevišķi.

2. Ja apdrošināšanu piedāvā paketē kopā 
ar citu pakalpojumu vai produktu, 
apdrošināšanas sabiedrība vai, attiecīgā 
gadījumā, apdrošināšanas starpnieks 
informē klientu, vai paketes daļas 
iespējams iegādāties atsevišķi, un sniedz 
informāciju par izmaksām un maksām 
katrai paketes daļai, ko iespējams 
iegādāties paketē vai atsevišķi.

Or. en
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Grozījums Nr. 517
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu, apdrošināšanas 
sabiedrība vai, attiecīgā gadījumā, 
apdrošināšanas starpnieks izsaka 
piedāvājumu un informē klientu, ka
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un sniedz informāciju par 
izmaksām un maksām katrai paketes daļai, 
ko iespējams iegādāties paketē vai 
atsevišķi.

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu, apdrošināšanas 
sabiedrībai vai, attiecīgā gadījumā, 
apdrošināšanas starpniekam būtu jāizsaka
piedāvājums un jāinformē klients, vai
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un pēc klienta pieprasījuma 
jāsniedz informācija par izmaksām un 
maksām katrai paketes daļai, ko iespējams 
iegādāties paketē vai atsevišķi.

Or. de

Grozījums Nr. 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu, apdrošināšanas 
sabiedrība vai, attiecīgā gadījumā, 
apdrošināšanas starpnieks izsaka 
piedāvājumu un informē klientu, ka 
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un sniedz informāciju par 
izmaksām un maksām katrai paketes daļai, 
ko iespējams iegādāties paketē vai 
atsevišķi.

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu, apdrošināšanas 
sabiedrība vai, attiecīgā gadījumā, 
apdrošināšanas starpnieks izsaka 
piedāvājumu un skaidri informē klientu, ka 
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un sniedz informāciju par 
izmaksām un maksām katrai paketes daļai, 
ko iespējams iegādāties paketē vai 
atsevišķi.

Or. de
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Grozījums Nr. 519
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šīs paketes veidotas, pamatojoties uz 
īpašu savstarpēju dalījumu, bez kura 
nevar nodrošināt garantiju tehnisko 
līdzsvaru, pakešu pārdošanas saistības ir 
jāsaglabā.

Or. fr

Grozījums Nr. 520
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šis pants neattiecas uz visaptverošu 
apdrošināšanas polišu piedāvājumu 
klientam, ja viena apdrošināšanas polise 
sedz dažādus savstarpēji saistītus 
apdrošināmus riskus. 

Or. en

Grozījums Nr. 521
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EAAPI vēlākais līdz [20XX.] gada 
31. decembrim izstrādā un periodiski 

svītrots
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atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 
novērtēšanas un uzraudzības 
pamatnostādnes, jo īpaši situācijām, kad 
kombinētās pārdošanas prakse neatbilst 
16., 17. un 18. pantā vai šā panta 
1. punktā noteiktajiem pienākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 522
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EAAPI vēlākais līdz [20XX.] gada 
31. decembrim izstrādā un periodiski 
atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 
novērtēšanas un uzraudzības 
pamatnostādnes, jo īpaši situācijām, kad 
kombinētās pārdošanas prakse neatbilst 
16., 17. un 18. pantā vai šā panta 
1. punktā noteiktajiem pienākumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 523
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EAAPI vēlākais līdz [20XX.] gada 
31. decembrim izstrādā un periodiski 
atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 
novērtēšanas un uzraudzības 
pamatnostādnes, jo īpaši situācijām, kad 
kombinētās pārdošanas prakse neatbilst 
16., 17. un 18. pantā vai šā panta 

svītrots
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1. punktā noteiktajiem pienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nav saskaņots ar FITD pieeju. Priekšlikumā nav nošķirts „sasaistošs” 
apdrošināšanas produkts no „sasaistīts” produkts. Priekšlikuma pašreizējais projekts varētu 
izraisīt neparedzētas sekas. Visierastākie apdrošināšanas produkti parasti tiek kombinēti, 
piemēram, ar ceļojuma apdrošināšanu, paredzot apdrošināšanu pret bagāžas zaudēšanu, 
kavētu lidojumu u. c. Pašreizējā priekšlikumā paredzētā aizlieguma dēļ, iespējams, tiktu 
aizliegtas arī šādas kombinācijas. Šis grozījums izdarīts, pamatojoties uz finanšu uzraudzības 
iestādes priekšlikumu.

Grozījums Nr. 524
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EAAPI vēlākais līdz [20XX.] gada 
31. decembrim izstrādā un periodiski 
atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 
novērtēšanas un uzraudzības 
pamatnostādnes, jo īpaši situācijām, kad 
kombinētās pārdošanas prakse neatbilst 
16., 17. un 18. pantā vai šā panta 
1. punktā noteiktajiem pienākumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 525
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EAAPI vēlākais līdz [20XX.] gada 
31. decembrim izstrādā un periodiski 
atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 

3. EAAPI sadarbībā ar Eiropas Banku 
iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādi, izmantojot Eiropas Uzraudzības 



PE504.393v01-00 80/163 AM\926838LV.doc

LV

novērtēšanas un uzraudzības 
pamatnostādnes, jo īpaši situācijām, kad 
kombinētās pārdošanas prakse neatbilst 
16., 17. un 18. pantā vai šā panta 1. punktā
noteiktajiem pienākumiem.

iestāžu apvienotās komitejas palīdzību,
līdz [...] izstrādā un periodiski atjaunina 
kombinētas pārdošanas prakses 
novērtēšanas un uzraudzības 
pamatnostādnes, jo īpaši situācijām, kad 
kombinētās pārdošanas prakse neatbilst šīs 
direktīvas 16., 17. un 18. pantā vai šā panta 
1. punktā noteiktajiem apdrošināšanas 
starpnieku un apdrošināšanas sabiedrību
pienākumiem rīkoties klientu labākajās 
interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 526
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EAAPI vēlākais līdz [20XX.] gada 
31. decembrim izstrādā un periodiski 
atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 
novērtēšanas un uzraudzības 
pamatnostādnes, jo īpaši situācijām, kad 
kombinētās pārdošanas prakse neatbilst 
16., 17. un 18. pantā vai šā panta 1. punktā 
noteiktajiem pienākumiem.

3. EAAPI vēlākais līdz [20XX.] gada 
31. decembrim izstrādā un periodiski 
atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 
un/vai paketes pārdošanas novērtēšanas 
un uzraudzības pamatnostādnes, jo īpaši 
situācijām, kad kombinētās pārdošanas 
prakse neatbilst 16., 17. un 18. pantā vai šā 
panta 1. punktā noteiktajiem pienākumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 527
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
VII nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 PAPILDU PRASĪBAS KLIENTU
AIZSARDZĪBAI SAISTĪBĀ AR 
APDROŠINĀŠANAS IEGULDĪJUMU 

PAPILDU PRASĪBAS PATĒRĒTĀJU
AIZSARDZĪBAI SAISTĪBĀ AR 
APDROŠINĀŠANAS IEGULDĪJUMU 



AM\926838LV.doc 81/163 PE504.393v01-00

LV

PRODUKTIEM PRODUKTIEM

Or. de

Grozījums Nr. 528
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
VII nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PAPILDU PRASĪBAS KLIENTU
AIZSARDZĪBAI SAISTĪBĀ AR 
APDROŠINĀŠANAS IEGULDĪJUMU 
PRODUKTIEM

PRASĪBAS PATĒRĒTĀJU
AIZSARDZĪBAI SAISTĪBĀ AR 
APDROŠINĀŠANAS IEGULDĪJUMU 
PRODUKTIEM

Or. en

Grozījums Nr. 529
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
VII nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PAPILDU PRASĪBAS KLIENTU
AIZSARDZĪBAI SAISTĪBĀ AR 
APDROŠINĀŠANAS IEGULDĪJUMU 
PRODUKTIEM

PRASĪBAS PATĒRĒTĀJU
AIZSARDZĪBAI SAISTĪBĀ AR 
APDROŠINĀŠANAS IEGULDĪJUMU 
PRODUKTIEM

Or. en

Grozījums Nr. 530
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
VII nodaļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PAPILDU PRASĪBAS KLIENTU
AIZSARDZĪBAI SAISTĪBĀ AR 
APDROŠINĀŠANAS IEGULDĪJUMU 
PRODUKTIEM

PRASĪBAS PATĒRĒTĀJU
AIZSARDZĪBAI SAISTĪBĀ AR 
APDROŠINĀŠANAS IEGULDĪJUMU 
PRODUKTIEM

Or. en

Grozījums Nr. 531
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 532
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī nodaļa nosaka papildu prasības 
apdrošināšanas starpniecībai, ja to 
saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu 
produktu pārdošanu veic:

Šī nodaļa aizstāj VI nodaļas 15. līdz 
18. pantu par apdrošināšanas ieguldījumu 
produktu pārdošanu, ko veic:

Or. en

Grozījums Nr. 533
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī nodaļa nosaka papildu prasības 
apdrošināšanas starpniecībai, ja to 
saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu 
produktu pārdošanu veic:

Šī nodaļa aizstāj VI nodaļas 15. līdz 
18. pantu par apdrošināšanas ieguldījumu 
produktu pārdošanu, ko veic:

Or. en

Grozījums Nr. 534
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī nodaļa nosaka papildu prasības 
apdrošināšanas starpniecībai, ja to saistībā 
ar apdrošināšanas ieguldījumu produktu 
pārdošanu veic:

Šī nodaļa aizstāj VI nodaļas 15, 17. un 
18. pantu par apdrošināšanas starpniecību, 
ja to saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu 
produktu pārdošanu veic:

Or. de

(42. apsvērums. Šīs ir kumulatīvas prasības, kas precizē atšķirību starp apdrošināšanu un 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem.)

Grozījums Nr. 535
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī nodaļa nosaka papildu prasības 
apdrošināšanas starpniecībai, ja to saistībā 
ar apdrošināšanas ieguldījumu produktu 
pārdošanu veic:

Šī nodaļa nosaka prasības apdrošināšanas 
starpniecībai, ja to saistībā ar 
apdrošināšanas ieguldījumu produktu 
pārdošanu veic:

Or. en
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Grozījums Nr. 536
Nils Torvalds

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādēļ tā aizstāj VI nodaļas 15.–18. pantu 
par šo produktu pārdošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 537
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām, kas 
nodarbojas ar apdrošināšanas 
starpniecību saistībā ar apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem, neattiecas šādas 
VI nodaļas daļas:
a) 15. pants,
b) 16. panta a) punkta i), ii), iii) un 
iv) apakšpunkts,
c) 16. panta b) punkta i), ii) un 
iii) apakšpunkts,
d) 17. panta 1. punkta c), d), e), f) un g) 
apakšpunkts,
e) 17. panta 2., 3., 4. un 5. punkts,
f) 18. pants.

Or. en

Grozījums Nr. 538
Olle Schmidt
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Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 23. panta 1. un 2. punkts 
attiecas uz apdrošināšanas starpniekiem 
vai apdrošināšanas sabiedrībām arī tad, ja 
tie veic visu apdrošināšanas produktu 
pārdošanas starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var turpināt piemērot vai 
īstenot papildu pasākumus saistībā ar šīs 
sadaļas noteikumiem, ja vien šie 
pasākumi ir saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 540
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI un EAAPI, izmantojot Komisijas 
pieņemtos tehniskos standartus, 
sadarbojas, lai panāktu iespējami lielāku 
uzņēmējdarbības standartu saskaņotību 
privāto ieguldījumu produktu jomā, uz 
kuriem attiecas vai nu [FITD II] 
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noteiktais regulējums, vai arī šajā 
direktīvā noteiktais regulējums.

Or. en

Grozījums Nr. 541
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
Direktīvas 23. panta 1. un 2. punkts 
attiecas uz apdrošināšanas starpniekiem 
vai apdrošināšanas sabiedrībām arī tad, ja 
tie veic visu produktu pārdošanas 
starpniecību.
Dalībvalstis var noteikt vai pieņemt 
stingrākus noteikumus attiecībā uz 
klientu aizsardzības prasībām, kas 
minētas 23., 24. un 25. pantā, ja šādi 
noteikumi ir saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem. EVTI un EAAPI vajadzētu 
sadarboties, lai panāktu iespējami lielāku 
uzņēmējdarbības standartu saskaņotību 
privāto ieguldījumu produktu jomā, uz 
kuriem attiecas vai nu FITD II noteiktais 
regulējums, vai arī šajā direktīvā 
noteiktais regulējums, kas paredzēts 
pamatnostādnēs.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības 
veiktu visus atbilstīgos pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai konstatētu interešu 
konfliktus, kas rodas, veicot 
apdrošināšanas starpniecību, starp pašu 
starpnieku vai sabiedrību, tostarp to 
vadītājiem, darbiniekiem un nolīgtajiem 
apdrošināšanas starpniekiem, vai 
personām, kam ir tieša vai netieša saikne ar 
tiem saistībā ar kontroli, un to klientiem 
vai starp kādu klientu un citu klientu.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības, 
kas piedāvā apdrošināšanas ieguldījumu 
produktus, veiktu visus 
atbilstīgos pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
konstatētu interešu konfliktus, kas rodas, 
veicot apdrošināšanas starpniecību, starp 
pašu starpnieku vai sabiedrību, tostarp to 
vadītājiem, darbiniekiem un nolīgtajiem 
apdrošināšanas starpniekiem, vai 
personām, kam ir tieša vai netieša saikne ar 
tiem saistībā ar kontroli, un to klientiem 
vai starp kādu klientu un citu klientu.

Or. de

Pamatojums

VII nodaļa attiecas tikai uz apdrošināšanas ieguldījumu produktiem.

Grozījums Nr. 543
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, paredzot 
detalizētus noteikumus par:
– pasākumiem, kurus var atbilstīgi 
paredzēt, lai konstatētu, novērstu, 
pārvaldītu un atklātu interešu konfliktus;
– attiecīgiem kritērijiem, lai noteiktu tādu 
interešu konfliktu veidus, kuru rašanās 
var kaitēt klienta interesēm.

Or. en
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Pamatojums

Pašreizējā informācijas asimetrija starp klientiem, apdrošināšanas starpniekiem un komisijas 
maksām, ko apdrošināšanas sabiedrības maksā starpniekiem, būtiski ietekmē ar 
apdrošināšanas produktiem saistīto konsultāciju kvalitāti. Tas kavē izmaksu un līdzekļu ziņā 
izdevīgu produktu piedāvājuma nodrošināšanu klientiem. Taču, ņemot vērā attiecīgo Eiropas 
politisko debašu pašreizējo stāvokli un mērķi izveidot efektīvu un saskaņotu tiesisko 
regulējumu, attiecīga IMD II pielāgošana FITD ir uzskatāma par efektīvu pieeju.

Grozījums Nr. 544
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ar pasākumiem, ko apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība
veic saskaņā ar 15., 16. un 17. pantu,
nepietiek, lai ar pamatotu pārliecību 
nodrošinātu, ka tiks novērsts klientu un 
potenciālo klientu interešu apdraudējums, 
kas izriet no interešu konfliktiem, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pirms uzsākt 
darbību klienta vārdā, klientam skaidri 
atklāj interešu konfliktu vispārējo būtību 
vai avotus.

2. Apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība pastāvīgi 
piemēro efektīvus organizatoriskus un 
administratīvus pasākumus, lai veiktu 
visus atbilstīgos pasākumus, kas 
paredzēti, lai novērstu interešu konfliktu 
negatīvo ietekmi uz klientu interesēm. Ja 
ar apdrošināšanas starpnieka vai 
apdrošināšanas sabiedrības veiktajiem
pasākumiem nepietiek, lai ar pamatotu 
pārliecību nodrošinātu, ka tiks novērsts 
klientu un potenciālo klientu interešu 
apdraudējums, kas izriet no interešu 
konfliktiem, apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pirms uzsākt 
darbību klienta vārdā, klientam skaidri 
atklāj interešu konfliktu vispārējo būtību 
vai avotus.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā informācijas asimetrija starp klientiem, apdrošināšanas starpniekiem un komisijas 
maksām, ko apdrošināšanas sabiedrības maksā starpniekiem, būtiski ietekmē ar 
apdrošināšanas produktiem saistīto konsultāciju kvalitāti. Tas kavē izmaksu un līdzekļu ziņā 
izdevīgu produktu piedāvājuma nodrošināšanu klientiem. Taču, ņemot vērā attiecīgo Eiropas 
politisko debašu pašreizējo stāvokli un mērķi izveidot efektīvu un saskaņotu tiesisko 
regulējumu, attiecīga IMD II pielāgošana FITD ir uzskatāma par efektīvu pieeju.
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Grozījums Nr. 545
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ar pasākumiem, ko apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
veic saskaņā ar 15., 16. un 17. pantu,
nepietiek, lai ar pamatotu pārliecību 
nodrošinātu, ka tiks novērsts klientu un 
potenciālo klientu interešu apdraudējums, 
kas izriet no interešu konfliktiem, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pirms uzsākt 
darbību klienta vārdā, klientam skaidri 
atklāj interešu konfliktu vispārējo būtību 
vai avotus.

2. Apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība saglabā un 
piemēro efektīvus organizatoriskos un 
administratīvos pasākumus, lai veiktu 
visus atbilstīgos pasākumus, kas 
paredzēti, lai novērstu interešu konfliktu 
negatīvo ietekmi uz klientu interesēm. Ja 
ar pasākumiem, ko veic apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība,
nepietiek, lai ar pamatotu pārliecību 
nodrošinātu, ka tiks novērsts klientu un 
potenciālo klientu interešu apdraudējums, 
kas izriet no interešu konfliktiem, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība klientam skaidri 
atklāj interešu konfliktu vispārējo būtību 
un/vai avotus, kā arī veiktos šo risku 
mazināšanas pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 546
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ar pasākumiem, ko apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
veic saskaņā ar 15., 16. un 17. pantu, 
nepietiek, lai ar pamatotu pārliecību 
nodrošinātu, ka tiks novērsts klientu un 
potenciālo klientu interešu apdraudējums, 
kas izriet no interešu konfliktiem, 

2. Ja ar pasākumiem, ko apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība, 
kas piedāvā apdrošināšanas ieguldījumu 
produktus, veic saskaņā ar 15., 16. un 
17. pantu, nepietiek, lai ar pamatotu 
pārliecību nodrošinātu, ka tiks novērsts 
klientu un potenciālo klientu interešu 
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apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pirms uzsākt 
darbību klienta vārdā, klientam skaidri 
atklāj interešu konfliktu vispārējo būtību 
vai avotus.

apdraudējums, kas izriet no interešu 
konfliktiem, apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pirms uzsākt 
darbību klienta vārdā, klientam skaidri 
atklāj interešu konfliktu vispārējo būtību 
vai avotus.

Or. de

Pamatojums

VII nodaļa attiecas tikai uz apdrošināšanas ieguldījumu produktiem.

Grozījums Nr. 547
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šādai informācijai:
a) jābūt iesniegtai, izmantojot pastāvīgu 
informācijas nesēju, un
b) jābūt pietiekami izsmeļošai, lai, ņemot 
vērā klienta veidu, ļautu konkrētajam 
klientam pieņemt apzinātu lēmumu par 
pakalpojumu, kas rada interešu konfliktu.

Or. en

Grozījums Nr. 548
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šādai informācijai: 
a) jābūt iesniegtai, izmantojot pastāvīgu 
informācijas nesēju;
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b) jābūt pietiekami izsmeļošai, lai, ņemot 
vērā klienta veidu, ļautu konkrētajam 
klientam pieņemt apzinātu lēmumu par 
pakalpojumu, kas rada interešu konfliktu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, lai nodrošinātu saskaņotību ar FITD. Šis grozījums pamatojas uz britu 
Finanšu pakalpojumu iestādes (FPI) ieteikumu.

Grozījums Nr. 549
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 550
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība rīkotos 
godīgi, taisnīgi un profesionāli atbilstoši 
savu klientu interesēm un jo īpaši ievērotu 
šajā pantā un 25. pantā norādītos principus.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība rīkotos 
godīgi, taisnīgi un profesionāli atbilstoši 
savu klientu interesēm un jo īpaši ievērotu 
šajā pantā un 25. pantā norādītos principus 
par klientu informēšanu un piemērotības 
un atbilstības novērtēšanu.

Or. en
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Pamatojums

Vispārējie klientu informēšanas un piemērotības un atbilstības novērtēšanas principi, kas 
noteikti 24. un 25. pantā, būtu jāsaglabā.

Grozījums Nr. 551
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība
rīkotos godīgi, taisnīgi un profesionāli 
atbilstoši savu klientu interesēm un jo īpaši 
ievērotu šajā pantā un 25. pantā norādītos 
principus.

1. Dalībvalstis nosaka, ka, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas 
starpniekam vai apdrošināšanas 
sabiedrībai ir pienākums rīkoties godīgi, 
taisnīgi un profesionāli atbilstoši savu 
klientu interesēm un jo īpaši ievērot šajā 
pantā un 25. pantā norādītos principus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, lai saskaņotu FITD II un IMD II.

Grozījums Nr. 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība rīkotos 
godīgi, taisnīgi un profesionāli atbilstoši 
savu klientu interesēm un jo īpaši ievērotu 
šajā pantā un 25. pantā norādītos principus.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība vienmēr
rīkotos godīgi, taisnīgi un profesionāli 
atbilstoši savu klientu interesēm un jo īpaši 
ievērotu šajā pantā un 25. pantā norādītos 
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principus.

Or. en

Grozījums Nr. 553
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvas 24. un 25. pantā 
noteiktajām prasībām attiecībā uz 
informāciju vajadzētu būt samērīgām, 
ņemot vērā to, vai klients ir profesionāls 
klients vai nav tāds, kā noteikts pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 554
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvas 24. un 25. pantā 
noteiktajām prasībām attiecībā uz 
informāciju vajadzētu būt samērīgām, 
ņemot vērā to, vai klients ir profesionāls 
klients vai nav tāds, kā noteikts pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Papildu punkts ir iekļauts, lai tekstu saskaņotu ar pašreizējo pieeju, kas norādīta FITD 2. Šis 
grozījums pamatojas uz britu Finanšu pakalpojumu iestādes (FPI) ieteikumu.
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Grozījums Nr. 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visa informācija, tostarp mārketinga
ziņojumi, ko klientiem vai potenciālajiem 
klientiem adresējis apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība, ir 
patiesa, skaidra un nav maldinoša. 
Mārketinga ziņojumi ir skaidri atpazīstami 
kā tādi.

2. Visa informācija, tostarp tirgvedības 
paziņojumi, ko klientiem vai 
potenciālajiem klientiem adresējis 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, vienmēr ir 
patiesa, skaidra un nav maldinoša. Klients
var skaidri atpazīt tirgvedības 
paziņojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 556
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Klientiem vai potenciālajiem klientiem 
sniedz attiecīgu informāciju par:

3. Klientiem vai potenciālajiem klientiem, 
kuri vēlas iegādāties apdrošināšanas 
ieguldījumu produktus, sniedz attiecīgu 
informāciju par:

Or. de

Pamatojums

VII nodaļa attiecas tikai uz apdrošināšanas ieguldījumu produktiem.

Grozījums Nr. 557
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem. Ja tiek sniegtas 
konsultācijas, informācijā norāda, vai 
konsultācijas sniedz neatkarīgā veidā un 
vai tās pamatojas uz plašu vai 
ierobežotāku tirgus analīzi, un norāda, vai 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniegs 
klientam pastāvīgu novērtējumu par 
klientam ieteiktā apdrošināšanas 
pakalpojuma piemērotību;

(a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem. Ja tiek sniegtas 
konsultācijas, informācijā norāda, vai 
konsultācijas sniedz neatkarīgā veidā un 
vai tās pamatojas uz plašu vai ierobežotāku 
tirgus analīzi, un norāda, vai 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniegs klientam 
pastāvīgu novērtējumu par klientam 
ieteiktā apdrošināšanas pakalpojuma
piemērotību;

(a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem. Ja tiek konsultācijas par 
ieguldījumiem, informācijā iepriekš
norāda konsultācijas sniegšanas 
pamatojumu, tostarp to, vai konsultācijas 
sniedz saistībā ar trešās personas 
pamudinājumu pieņemšanu vai saņemšanu 
un vai tās pamatojas uz plašu vai 
ierobežotāku tirgu analīzi, un norāda, vai 
ieguldījumu sabiedrība sniegs vai nesniegs 
klientam periodisku novērtējumu par 
klientam ieteikto finanšu instrumentu 
piemērotību, un informē savus klientus 
par ieguldījumu darījuma kopējām 
izmaksām, izsakot kā vienu naudas 
summu, kurā iekļautas gan maksas, ko 
klients tieši maksājis apdrošināšanas 
starpniekam vai apdrošināšanas 
sabiedrībai, gan jebkādi trešās personas 
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maksāti pamudinājumi. Šī informācija 
jādara zināma klientam pirms 
ieguldījumu konsultāciju sniegšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 559
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to
pakalpojumiem. Ja tiek sniegtas 
konsultācijas, informācijā norāda, vai 
konsultācijas sniedz neatkarīgā veidā un 
vai tās pamatojas uz plašu vai ierobežotāku 
tirgus analīzi, un norāda, vai 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniegs klientam 
pastāvīgu novērtējumu par klientam 
ieteiktā apdrošināšanas pakalpojuma 
piemērotību;

(a) apdrošināšanas starpnieku un tā
pakalpojumiem. Informācijā norāda, vai 
konsultācijas sniedz neatkarīgā veidā un 
vai tās pamatojas uz plašu vai ierobežotāku 
tirgus analīzi, un norāda, vai 
apdrošināšanas starpnieks sniegs klientam 
pastāvīgu novērtējumu par klientam 
ieteiktā apdrošināšanas pakalpojuma 
piemērotību;

Or. en

Grozījums Nr. 560
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem. Ja tiek sniegtas 
konsultācijas, informācijā norāda, vai 
konsultācijas sniedz neatkarīgā veidā un 
vai tās pamatojas uz plašu vai ierobežotāku 
tirgus analīzi, un norāda, vai 

(a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem. Informācijā norāda, vai to
sniedz neatkarīgā veidā un vai tā pamatojas 
uz plašu vai ierobežotāku tirgus analīzi, un 
norāda, vai apdrošināšanas starpnieks 
sniegs klientam pastāvīgu novērtējumu par 



AM\926838LV.doc 97/163 PE504.393v01-00

LV

apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniegs klientam 
pastāvīgu novērtējumu par klientam 
ieteiktā apdrošināšanas pakalpojuma 
piemērotību;

klientam ieteiktā apdrošināšanas 
pakalpojuma piemērotību;

Or. fr

Grozījums Nr. 561
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem. Ja tiek sniegtas 
konsultācijas, informācijā norāda, vai 
konsultācijas sniedz neatkarīgā veidā un 
vai tās pamatojas uz plašu vai ierobežotāku 
tirgus analīzi, un norāda, vai 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniegs klientam 
pastāvīgu novērtējumu par klientam 
ieteiktā apdrošināšanas pakalpojuma 
piemērotību;

(a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem. Ja tiek sniegtas 
konsultācijas, informācijā norāda, vai tās 
pamatojas uz plašu vai ierobežotāku tirgus 
analīzi, un norāda, vai apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
sniegs klientam periodisku novērtējumu 
par klientam ieteiktā apdrošināšanas 
pakalpojuma piemērotību;

Or. de

(Grozījums izdarīts, lai nodrošinātu saskaņotību ar prasībām, kas noteiktas 16. panta 
a) punkta i), ii) un v) apakšpunktā un 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā.)

Pamatojums

Jēdziens „periodisks novērtējums” ir saprotams, un to var veikt iepriekš noteiktos intervālos. 
Nav skaidrs, ko nozīmē jēdziens „pastāvīgs novērtējums” un kā šo novērtējumu veic praksē 
(katru dienu, stundu, minūti?).

Grozījums Nr. 562
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem. Ja tiek sniegtas 
konsultācijas, informācijā norāda, vai 
konsultācijas sniedz neatkarīgā veidā un 
vai tās pamatojas uz plašu vai ierobežotāku 
tirgus analīzi, un norāda, vai 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniegs klientam 
pastāvīgu novērtējumu par klientam 
ieteiktā apdrošināšanas pakalpojuma 
piemērotību;

(a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem. Ja tiek sniegtas 
konsultācijas, informācijā norāda, vai 
konsultācijas sniedz neatkarīgā veidā un 
vai tās pamatojas uz plašu vai ierobežotāku 
tirgus analīzi, un norāda dažāda veida 
instrumentus un to, vai apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
sniegs klientam periodisku novērtējumu 
par klientam ieteiktā apdrošināšanas 
pakalpojuma piemērotību;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, lai nodrošinātu saskaņotību ar FITD II.

Grozījums Nr. 563
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) apdrošināšanas pakalpojumiem un 
ierosinātajām ieguldījumu stratēģijām. 
Šajā informācijā jāietver attiecīgi 
norādījumi par risku, kas saistīts ar 
ieguldījumiem minētajos produktos vai 
konkrētām ieguldījumu stratēģijām, un 
brīdinājumi par šādu risku, un

(b) to, vai ieteikumi tiek sniegti neatkarīgi 
un ir pamatoti ar objektīvu tirgus analīzi 
vai tie ir pamatoti ar apdrošināšanas 
sabiedrības piedāvāto produktu analīzi.
Informācijā norāda, vai apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
sniegs klientam pastāvīgu novērtējumu 
par klientam ieteiktā apdrošināšanas 
pakalpojuma piemērotību;

Or. en
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Grozījums Nr. 564
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izmaksām un saistītām maksām. (c) apdrošināšanas produktiem, ņemot 
vērā apdrošināšanas produkta sarežģītību 
un klienta veidu (ir vai nav patērētājs). 
Šajā informācijā būtu jāietver attiecīgi 
norādījumi un brīdinājumi par risku, kas 
saistīts ar ieguldījumiem minētajos 
produktos.

Or. en

Grozījums Nr. 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izmaksām un saistītām maksām. (c) izmaksām, tostarp starpnieka 
atalgojumu, un saistītām maksām, ietverot 
atsevišķus maksājumus par konsultācijām 
un izmaksas produkta izmaksas, ja tiek 
sniegtas konsultācijas.

Or. en

Pamatojums

Konsultācijām vajadzētu būt pakalpojumam par atsevišķu samaksu, un tās jānodala no 
produkta izmaksām, lai klienti var veikt pamatotu salīdzināšanu.

Grozījums Nr. 566
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izmaksām un saistītām maksām. (c) izmaksām un saistītām maksām, tostarp 
tīro apdrošināšanas prēmiju.

Or. de

Grozījums Nr. 567
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izmaksām un saistītām maksām. (c) izmaksas saistībā ar ieguldījumu 
produktu, ja tie ir starpnieki;

Or. en

Grozījums Nr. 568
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izmaksām un saistītām maksām. (c) visām izmaksām un jebkādām saistītām 
maksām.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā informācijas asimetrija starp klientiem, apdrošināšanas starpniekiem un komisijas 
maksām, ko apdrošināšanas sabiedrības maksā starpniekiem, būtiski ietekmē ar 
apdrošināšanas produktiem saistīto konsultāciju kvalitāti. Tas kavē izmaksu un līdzekļu ziņā 
izdevīgu produktu piedāvājuma nodrošināšanu klientiem. Taču, ņemot vērā attiecīgo Eiropas 
politisko debašu pašreizējo stāvokli un mērķi izveidot efektīvu un saskaņotu tiesisko 
regulējumu, attiecīga IMD II pielāgošana FITD ir uzskatāma par efektīvu pieeju.
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Grozījums Nr. 569
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) komisijas maksām, retrocesijām vai 
citiem ieguvumiem, kas saistīti ar 
darījumu, ko apmaksā produkta 
izveidotājs vai trešā persona, kā noteikts 
Direktīvā 2004/39/EK un Direktīvā 
2002/92/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 570
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā pantā minētā informācija jāsniedz 
saprotamā formā tādā veidā, lai klienti vai 
potenciālie klienti varētu atbilstīgi izprast 
piedāvātā konkrētā apdrošināšanas 
pakalpojuma būtību un riskus un tādējādi 
pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 
pamatojoties uz informāciju. Šo 
informāciju var sniegt standarta formātā.

4. Šajā pantā minētā informācija jāsniedz 
saprotamā formā tādā veidā, lai klienti vai 
potenciālie klienti varētu atbilstīgi izprast 
piedāvātā konkrētā apdrošināšanas 
pakalpojuma būtību un riskus un tādējādi 
pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 
pamatojoties uz informāciju. Šo 
informāciju var sniegt standarta formātā 
informācijas pamatdokumentā. Persona, 
kas pārdod apdrošināšanas produktu, 
papildina pamatinformācijas dokumentu 
ar pamatpakalpojumu dokumentu, kurā 
norāda privātajam ieguldītājam sniegtos 
pakalpojumus.
Persona, kas pārdod apdrošināšanas 
ieguldījuma produktu privātiem klientiem, 
klientiem nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu un pamatpakalpojumu 
dokumentu savlaicīgi, pirms tiek noslēgts 
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ar apdrošināšanas ieguldījuma produktu 
saistīts darījums. Ja klientam tiek ieteikts 
apdrošināšanas ieguldījuma produkts, 
pamatinformācijas dokumentu un 
pamatpakalpojuma dokumentu nodrošina 
nekavējoties.

Or. en

Grozījums Nr. 571
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā pantā minētā informācija jāsniedz 
saprotamā formā tādā veidā, lai klienti vai 
potenciālie klienti varētu atbilstīgi izprast 
piedāvātā konkrētā apdrošināšanas 
pakalpojuma būtību un riskus un tādējādi 
pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 
pamatojoties uz informāciju. Šo 
informāciju var sniegt standarta formātā.

4. Šajā pantā minēto informāciju sniedz 
viegli saprotamā un skaidrā formā tādā 
veidā, lai klienti vai potenciālie klienti 
varētu atbilstīgi izprast piedāvātā konkrētā 
apdrošināšanas pakalpojuma būtību un 
riskus un tādējādi pieņemt lēmumus par 
ieguldījumiem, pamatojoties uz 
informāciju. Šo informāciju sniedz
standartizētā pamatinformācijas 
dokumentā.

Or. de

Grozījums Nr. 572
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā pantā minētā informācija jāsniedz 
saprotamā formā tādā veidā, lai klienti vai 
potenciālie klienti varētu atbilstīgi izprast 
piedāvātā konkrētā apdrošināšanas 
pakalpojuma būtību un riskus un tādējādi 
pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 

4. Šajā pantā minētā informācija jāsniedz 
saprotamā formā tādā veidā, lai klienti vai 
potenciālie klienti varētu atbilstīgi izprast 
piedāvātā konkrētā apdrošināšanas 
pakalpojuma būtību un riskus un tādējādi 
pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 



AM\926838LV.doc 103/163 PE504.393v01-00

LV

pamatojoties uz informāciju. Šo 
informāciju var sniegt standarta formātā.

pamatojoties uz informāciju. Šo 
informāciju sniedz standartizētā formātā.

Or. en

Grozījums Nr. 573
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā pantā minētā informācija jāsniedz 
saprotamā formā tādā veidā, lai klienti vai 
potenciālie klienti varētu atbilstīgi izprast 
piedāvātā konkrētā apdrošināšanas 
pakalpojuma būtību un riskus un tādējādi 
pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 
pamatojoties uz informāciju. Šo 
informāciju var sniegt standarta formātā.

4. Šajā pantā minētā informācija jāsniedz 
saprotamā formā tādā veidā, lai klienti vai 
potenciālie klienti varētu atbilstīgi izprast 
piedāvātā konkrētā apdrošināšanas veida
būtību un riskus un tādējādi pieņemt 
lēmumus par ieguldījumiem, pamatojoties 
uz informāciju. Šo informāciju var sniegt 
standartizētā formātā.

Or. de

(Grozījums izdarīts, lai nodrošinātu atbilstību 18. panta 4. punktā noteiktajām prasībām.)

Pamatojums

Teksta redakcijas saskaņošana ar FITD.

Grozījums Nr. 574
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē klientu 
par to, ka apdrošināšanas konsultācijas 
tiek sniegtas neatkarīgi, apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība:

5. Kad apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē klientu 
par to, ka minētās konsultācijas tiek 
sniegtas neatkarīgi, attiecīgajā 
informācijā, kas minēta 3. punktā, iekļauj 
šādas ziņas, ko sniedz pirms
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apdrošināšanas konsultācijas:

a) apdrošināšanas pakalpojumu 
piedāvājumu, ar ko tiks pamatots 
ieteikums, un, jo īpaši, vai šis piedāvājums 
attiecas tikai uz apdrošināšanas 
pakalpojumiem, ko emitē vai sniedz 
uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība ar 
starpnieku, kas pārstāv klientu; un
b) vai klientam ir jāmaksā par 
konsultāciju;
c) vai saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
apdrošināšanas starpnieks saņem maksu 
vai komisijas maksu no trešām personām. 
5.a Papildus tam dalībvalstis var aizliegt 
vai turpmāk ierobežot maksu, komisijas 
maksu vai nemonetāru labumu 
piedāvāšanu vai pieņemšanu no trešām 
personām par apdrošināšanas 
konsultāciju sniegšanu. Tā var būt 
prasība par to, lai šādas maksas, 
komisijas maksas vai nemonetāri labumi 
tiktu atdoti klientiem vai kompensēti ar 
klientu maksātām maksām.
Turklāt dalībvalstis var noteikt, ka 
gadījumos, kad starpnieks informē klientu 
par to, ka konsultācijas tiek sniegtas 
neatkarīgi, starpniekam jānovērtē 
pietiekami liels skaits tirgū pieejamo 
apdrošināšanas produktu, kuri ir 
pietiekami dažādi attiecībā uz to veidu un 
emitentiem vai produktu piedāvātājiem, 
lai nodrošinātu, ka klienta mērķus ir 
iespējams atbilstoši sasniegt un ka netiek 
piedāvāti tikai tie apdrošināšanas 
produkti, kurus emitē vai nodrošina 
struktūras, kam ir cieša saikne ar 
starpnieku.

Or. en

Grozījums Nr. 575
Alfredo Pallone
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē klientu 
par to, ka apdrošināšanas konsultācijas 
tiek sniegtas neatkarīgi, apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība:

5. Kad apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu par to, ka konsultācijas tiek sniegtas 
neatkarīgi, attiecīgajā informācijā, kas 
minēta 3. punktā, iekļauj šādas ziņas, ko 
sniedz pirms apdrošināšanas konsultācijas:

Or. en

Grozījums Nr. 576
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē klientu 
par to, ka apdrošināšanas konsultācijas tiek 
sniegtas neatkarīgi, apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība:

5. Kad apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu par to, ka apdrošināšanas 
konsultācijas tiek sniegtas neatkarīgi, 
apdrošināšanas starpnieks:

Or. en

Grozījums Nr. 577
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē klientu 
par to, ka apdrošināšanas konsultācijas tiek 
sniegtas neatkarīgi, apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība:

5. Dalībvalstis nosaka, ka gadījumos, kad 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē klientu 
par to, ka apdrošināšanas konsultācijas tiek 
sniegtas neatkarīgi, apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
informē klientu par tā atalgojuma veidu, 
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kas saņemts saistībā ar apdrošināšanas 
līgumu:

Or. en

Pamatojums

Ja konsultāciju sniedzēji pārdod PRIP produktus, pastāv interešu konfliktu risks un kaitējums 
klientam. Klienti būtu jāinformē par komisijas maksām, kas noteiktas šiem produktiem.

Grozījums Nr. 578
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū
pieejamo apdrošināšanas pakalpojumu. 
Apdrošināšanas pakalpojumiem jābūt 
dažāda veida un no dažādiem emitentiem 
vai pakalpojumu sniedzējiem, un tie 
nedrīkst aprobežoties tikai ar 
apdrošināšanas pakalpojumiem, ko emitē 
vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 579
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo apdrošināšanas pakalpojumu. 
Apdrošināšanas pakalpojumiem jābūt 
dažāda veida un no dažādiem emitentiem
vai pakalpojumu sniedzējiem, un tie 

(a) veic visaptverošu attiecīgā tirgus 
analīzi, kas atbilstoši profesionālajiem 
kritērijiem tiem ļauj sniegt ieteikumu par 
to, kurš apdrošināšanas līgums būtu 
piemērotākais, lai apmierinātu klienta 
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nedrīkst aprobežoties tikai ar 
apdrošināšanas pakalpojumiem, ko emitē 
vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un,

vajadzības. Apdrošināšanas produktiem 
vajadzētu būt dažādiem gan attiecībā uz to
veidu, gan emitentiem vai produktu 
piedāvātājiem, un tie nedrīkst aprobežoties 
tikai ar apdrošināšanas produktiem, ko 
emitē vai piedāvā uzņēmumi, kuriem ir 
cieša saistība ar apdrošināšanas starpnieku 
vai apdrošināšanas sabiedrību; un

Or. de

Grozījums Nr. 580
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo apdrošināšanas pakalpojumu. 
Apdrošināšanas pakalpojumiem jābūt 
dažāda veida un no dažādiem emitentiem 
vai pakalpojumu sniedzējiem, un tie 
nedrīkst aprobežoties tikai ar 
apdrošināšanas pakalpojumiem, ko emitē 
vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un

(a) apdrošināšanas produktu piedāvājums, 
ar ko tiks pamatots ieteikums, un, jo īpaši, 
vai šis piedāvājums attiecas tikai uz
apdrošināšanas produktiem, ko emitē vai 
piedāvā uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība 
ar starpnieku, kas pārstāv klientu; un

Or. en

Grozījums Nr. 581
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo apdrošināšanas pakalpojumu. 
Apdrošināšanas pakalpojumiem jābūt 
dažāda veida un no dažādiem emitentiem 

(a) pietiekami lielu skaitu tirgū pieejamo 
apdrošināšanas produktu, kuri ir 
pietiekami dažādi attiecībā uz to veidu un 
emitentiem vai produktu piedāvātājiem, lai 



PE504.393v01-00 108/163 AM\926838LV.doc

LV

vai pakalpojumu sniedzējiem, un tie 
nedrīkst aprobežoties tikai ar 
apdrošināšanas pakalpojumiem, ko emitē 
vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un

nodrošinātu, ka klientu apdrošināšanas 
ieguldījumu vajadzības var atbilstoši 
apmierināt un ka tie nav tikai tie
apdrošināšanas produkti, ko emitē vai 
piedāvā uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība 
ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 582
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo apdrošināšanas pakalpojumu. 
Apdrošināšanas pakalpojumiem jābūt 
dažāda veida un no dažādiem emitentiem 
vai pakalpojumu sniedzējiem, un tie 
nedrīkst aprobežoties tikai ar 
apdrošināšanas pakalpojumiem, ko emitē 
vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un

(a) novērtē tirgū pieejamo apdrošināšanas 
produktu piedāvājumu. Apdrošināšanas 
produktiem vajadzētu būt pietiekami 
dažādiem attiecībā uz to veidu un 
emitentiem vai produktu piedāvātājiem, un 
tie nedrīkst aprobežoties tikai ar 
apdrošināšanas produktiem, ko emitē vai 
piedāvā uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība 
ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un

Or. en

Grozījums Nr. 583
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo apdrošināšanas pakalpojumu. 
Apdrošināšanas pakalpojumiem jābūt 
dažāda veida un no dažādiem emitentiem 

(a) novērtē tirgū pieejamo apdrošināšanas 
produktu piedāvājumu. Apdrošināšanas 
produktiem vajadzētu būt dažādiem
attiecībā uz to veidu un emitentiem vai 
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vai pakalpojumu sniedzējiem, un tie 
nedrīkst aprobežoties tikai ar 
apdrošināšanas pakalpojumiem, ko emitē 
vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un

produktu piedāvātājiem, un tie nedrīkst 
aprobežoties tikai ar apdrošināšanas 
produktiem, ko emitē vai piedāvā
uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība ar 
apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir IMD II un FITD II saskaņošana un pamatojas uz britu Finanšu 
pakalpojumu iestādes (FPI) ieteikumu.

Grozījums Nr. 584
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo apdrošināšanas pakalpojumu. 
Apdrošināšanas pakalpojumiem jābūt 
dažāda veida un no dažādiem emitentiem 
vai pakalpojumu sniedzējiem, un tie 
nedrīkst aprobežoties tikai ar 
apdrošināšanas pakalpojumiem, ko emitē 
vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un

(a) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo apdrošināšanas produktu. 
Apdrošināšanas produktiem vajadzētu būt 
dažādiem attiecībā uz to veidu un
emitentiem vai produktu piedāvātājiem, un 
tie nedrīkst aprobežoties tikai ar 
apdrošināšanas produktiem, ko emitē vai 
piedāvā uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība 
ar apdrošināšanas starpnieku; un

Or. en

Grozījums Nr. 585
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) sniedz klientam izsmeļošas un 
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objektīvas konsultācijas;

Or. de

Grozījums Nr. 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tā atalgojuma veids, kas saņemts 
saistībā ar apdrošināšanas līgumu, un vai 
saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu 
līgumu tas strādā:
i) pamatojoties uz maksu, kas ir 
atalgojums, ko tieši maksā klients; vai
ii) pamatojoties uz jebkāda veida 
komisijas maksu, kas ir apdrošināšanas 
prēmijā iekļauts atalgojums; vai
iii) pamatojoties uz i) un ii) punkta 
apvienojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, atalgojuma 
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem vai, ja precīzu 
summu nav iespējams norādīt, maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāze. Maksa vai komisijas 
maksa par konsultāciju un maksa vai 
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komisijas maksa par produktu būtu 
jānorāda kā atsevišķas summas vai 
aprēķini;

Or. en

Grozījums Nr. 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ac) ja komisijas maksas summa 
pamatojas uz to, kā ir sasniegti ar 
uzņēmējdarbību saistīti mērķi vai 
robežvērtības, par ko vienojušies 
starpnieks ar apdrošinātāju, šie mērķi un 
robežvērtības, kā arī summas, kas 
maksājamas pēc to sasniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 589
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir pret aizlieguma ieviešanu attiecībā uz jebkāda veida pamudinājumiem, 



PE504.393v01-00 112/163 AM\926838LV.doc

LV

sniedzot ieguldījumu konsultācijas neatkarīgā veidā.

Grozījums Nr. 590
Louis Michel

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 591
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 592
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

(b) vai klientam ir jāmaksā par 
konsultāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 593
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

(b) neakceptē un nesaņem nekāda veida 
monetāru labumu, tostarp maksas vai
komisijas maksas, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
neatkarīgu pakalpojuma sniegšanu 
klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 594
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

(b) neakceptē un neietur maksas, komisijas 
maksas vai jebkādus citus monetārus 
labumus, ko maksā vai sniedz jebkura trešā 
persona vai persona, kas rīkojas trešās 
personas vārdā, saistībā ar pakalpojuma 
sniegšanu klientiem. Šis noteikums 
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neattiecas uz nelieliem nefinansiāliem 
labumiem, kas spēj uzlabot klientam 
sniegto pakalpojumu kvalitāti un kas, 
ņemot vērā to apmēru un būtību, nevar 
negatīvi ietekmēt ieguldījumu sabiedrības 
pienākumu rīkoties klienta labākajās 
interesēs, un par ko klientu skaidri 
informē.

Or. en

Grozījums Nr. 595
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

(b) ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē 
klientu par to, ka apdrošināšanas 
konsultācijas tiek sniegtas neatkarīgi, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība neakceptē un 
nesaņem maksas, komisijas maksas vai 
jebkādus citus tiešus vai netiešus
monetārus vai nemonetārus labumus, ko 
maksā vai sniedz jebkura trešā persona vai 
persona, kas rīkojas trešās personas vārdā, 
saistībā ar pakalpojuma sniegšanu 
klientiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, pamatojoties uz Dānijas Apdrošinātāju asociācijas priekšlikumu. 
Aizliegums saņemt komisijas maksas liedz veikt ekonomiskus darījumus starp apdrošināšanas 
sabiedrībām un pensiju fondu pārvaldības sabiedrībām, un tas ļauj klientam saprast, cik 
daudz un kam viņš maksā. Pēc Dānijas Apdrošinātāju asociācijas pieredzes var secināt, ka 
komisijas maksu aizliegums ir palielinājis pārredzamību Dānijas tirgū, tādējādi uzlabojot 
konkurences līmeni, kas savukārt ļāva piedāvāt klientiem labākus produktus par zemākām 
izmaksām. Šis grozījums izdarīts, lai nodrošinātu saskaņotību ar FITD II.
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Grozījums Nr. 596
Peter Simon, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

(b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas maksas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, labumus naudas
vērtībā vai citus stimulus, ko maksā vai 
sniedz jebkura trešā persona vai persona, 
kas rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

Or. de

Grozījums Nr. 597
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

(b) neakceptē un neietur maksas, 
komisijas maksas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir IMD II un FITD II saskaņošana, un tas pamatojas uz britu Finanšu 
pakalpojumu iestādes (FPI) ieteikumu.
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Grozījums Nr. 598
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) atalgojumu var saņemt tikai no 
klienta. 

Or. fr

Pamatojums

Saskaņošana ar noteikumiem, kuri būtu jāpieņem MIF 2. 

Grozījums Nr. 599
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) vai saistībā ar apdrošināšanas 
līgumu apdrošināšanas starpnieks saņem 
maksu vai komisijas maksu no trešām 
personām.

Or. en

Grozījums Nr. 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina, lai veids, kādā 
apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks sniedz 
atalgojumu savam personālam vai citiem 
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saistītajiem aģentiem, neietekmētu to 
spēju pildīt pienākumu rīkoties klienta 
labākajās interesēs. Dalībvalstis 
nodrošina, lai gadījumos, kad darbinieki 
konsultē privātos klientus, tiem reklamē 
vai pārdod apdrošināšanas produktus, 
konkrētās atalgojuma struktūras 
nemazinātu darbinieku spēju sniegt 
objektīvus ieteikumus vai attiecīgā 
gadījumā sniegt informāciju godīgā, 
precīzā un nemaldinošā veidā saskaņā ar 
2. punktu un neradītu nevajadzīgus 
interešu konfliktus.
Jo īpaši dalībvalstis nodrošina, ka:
a) atalgojums nav lielākoties atkarīgs no 
konkrētu produktu pārdošanas vai peļņas 
mērķiem;
b) atalgojums vai citi pasākumi, tostarp 
izpildes novērtējums, nav stimuls, kas 
pamudina darbiniekus nerīkoties 
starpnieka klienta interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 601
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Uzskata, ka apdrošināšanas starpnieks 
konsultācijas sniedz neatkarīgi tikai tad, 
ja starpnieks par to paziņo informācijā, ko 
sniedz klientam.

Or. en

Pamatojums

Pēdējais punkts ir pievienots, lai precizētu, ka nebūtu automātiski jāuzskata, ka nesaistītie 
starpnieki konsultācijas sniedz neatkarīgi.
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Grozījums Nr. 602
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu par 
pasākumiem, ar ko nodrošina, ka 
apdrošināšanas starpnieki un 
apdrošināšanas sabiedrības, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar saviem 
klientiem, ievēro šajā pantā noteiktos 
principus. Šajos deleģētajos aktos precizē:

6. Papildus tam dalībvalstis var aizliegt 
vai turpmāk ierobežot maksu, komisijas 
maksu vai nemonetāru labumu 
piedāvāšanu vai pieņemšanu no trešām 
personām par apdrošināšanas konsultāciju 
sniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 603
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) klientam vai potenciālajam klientam 
piedāvātā(-o) vai sniegtā(-o) 
pakalpojuma(-u) būtību, ņemot vērā 
darījumu veidu, priekšmetu, apjomu un 
biežumu; un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 604
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) piedāvāto vai izskatīto produktu, svītrots
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tostarp dažāda veida apdrošināšanas 
pakalpojumu, būtību.

Or. en

Grozījums Nr. 605
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) to, vai klients vai potenciālais klients 
ir privātais vai profesionālais klients un 
vai klients ir klasificēts kā tiesīgs 
darījuma partneris. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, lai nodrošinātu saskaņotību ar FITD II.

Grozījums Nr. 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Atsevišķos gadījumos un pēc 
apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām dalībvalstis var 
aizliegt vai stingrāk ierobežot maksu, 
komisijas maksu vai nemonetāru labumu 
piedāvāšanu vai pieņemšanu saistībā ar 
konsultāciju sniegšanu par 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem 
ar nosacījumu, ka dalībvalsts nodrošina 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem 
izplatīšanas kanāliem un nekropļo 
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konkurenci. Tā var būt arī prasība par to, 
lai šādas maksas, komisijas maksas vai 
nemonetāri labumi tiktu atdoti atpakaļ 
klientam vai kompensēti ar klienta 
maksātām maksām.

Or. en

Grozījums Nr. 607
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 608
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, sniedzot 
konsultācijas, iegūst vajadzīgo informāciju 
par klienta vai potenciālā klienta 
zināšanām un pieredzi jomā, kas attiecas uz 
konkrēto produkta vai pakalpojuma veidu, 
kā arī par klienta vai potenciālā klienta 
finansiālo stāvokli un tā ieguldījumu 
mērķiem, un uz šā pamata apdrošināšanas 
starpniekam vai apdrošināšanas sabiedrībai 
jāiesaka apdrošināšanas pakalpojumi, kas ir 
piemēroti klientam vai potenciālajam 
klientam.

1. Apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība iegūst vajadzīgo 
informāciju par klienta vai potenciālā 
klienta zināšanām un pieredzi jomā, kas 
attiecas uz konkrēto produkta vai 
pakalpojuma veidu, kā arī par klienta vai 
potenciālā klienta finansiālo stāvokli un tā 
ieguldījumu mērķiem, un uz šā pamata 
apdrošināšanas starpniekam vai 
apdrošināšanas sabiedrībai jāiesaka 
apdrošināšanas pakalpojumi, kas ir 
piemēroti klientam vai potenciālajam 
klientam.

Or. fr
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Grozījums Nr. 609
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, sniedzot 
konsultācijas, iegūst vajadzīgo informāciju 
par klienta vai potenciālā klienta 
zināšanām un pieredzi jomā, kas attiecas uz 
konkrēto produkta vai pakalpojuma veidu, 
kā arī par klienta vai potenciālā klienta 
finansiālo stāvokli un tā ieguldījumu 
mērķiem, un uz šā pamata apdrošināšanas 
starpniekam vai apdrošināšanas sabiedrībai 
jāiesaka apdrošināšanas pakalpojumi, kas
ir piemēroti klientam vai potenciālajam 
klientam.

1. Apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, sniedzot 
konsultācijas, iegūst vajadzīgo informāciju 
par klienta vai potenciālā klienta 
zināšanām, vajadzībām un pieredzi jomā, 
kas attiecas uz konkrēto produkta vai 
pakalpojuma veidu, kā arī par klienta vai 
potenciālā klienta finansiālo stāvokli un tā 
ieguldījumu mērķiem, un uz novērtējuma 
pamata apdrošināšanas starpniekam vai 
apdrošināšanas sabiedrībai jāiesaka 
apdrošināšanas pakalpojumi, kuri ir klienta
vai potenciālā klienta interesēs.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā informācijas asimetrija starp klientiem, apdrošināšanas starpniekiem un komisijas 
maksām, ko apdrošināšanas sabiedrības maksā starpniekiem, būtiski ietekmē ar 
apdrošināšanas produktiem saistīto konsultāciju kvalitāti. Tas kavē izmaksu un līdzekļu ziņā 
izdevīgu produktu piedāvājuma nodrošināšanu klientiem. Taču, ņemot vērā attiecīgo Eiropas 
politisko debašu pašreizējo stāvokli un mērķi izveidot efektīvu un saskaņotu tiesisko 
regulējumu, attiecīga IMD II pielāgošana FITD ir uzskatāma par efektīvu pieeju.

Grozījums Nr. 610
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības, 

svītrots
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veicot apdrošināšanas starpniecību 
saistībā ar pārdošanu, kad konsultācijas 
netiek sniegtas, lūdz klientam vai 
potenciālajam klientam sniegt 
informāciju par klienta vai potenciālā 
klienta zināšanām un pieredzi 
ieguldījumu jomā, kas attiecas uz 
konkrēto piedāvātā vai pieprasītā 
produkta vai pakalpojuma veidu, lai 
apdrošināšanas starpniekam vai 
apdrošināšanas sabiedrībai būtu 
iespējams novērtēt, vai paredzētais 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
klientam ir piemērots.

Or. fr

Grozījums Nr. 611
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības, 
veicot apdrošināšanas starpniecību saistībā 
ar pārdošanu, kad konsultācijas netiek 
sniegtas, lūdz klientam vai potenciālajam
klientam sniegt informāciju par klienta vai 
potenciālā klienta zināšanām un pieredzi 
ieguldījumu jomā, kas attiecas uz 
konkrēto piedāvātā vai pieprasītā 
produkta vai pakalpojuma veidu, lai 
apdrošināšanas starpniekam vai 
apdrošināšanas sabiedrībai būtu iespējams 
novērtēt, vai paredzētais apdrošināšanas 
pakalpojums vai produkts klientam ir 
piemērots.

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības, 
veicot apdrošināšanas starpniecību bez 
konsultēšanas, lūdz, lai klients vai 
potenciālais klients sniedz par sevi 
attiecīgu informāciju. Tas nodrošinātu, ka
apdrošināšanas starpniekam vai 
apdrošināšanas sabiedrībai būtu iespējams 
novērtēt, vai paredzētais apdrošināšanas 
pakalpojums vai produkts klientam ir 
piemērots.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums ir ierosināts, lai nodrošinātu saskaņotību ar FITD II attiecībā uz klienta 
interešu izvērtēšanu.

Grozījums Nr. 612
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības, 
veicot apdrošināšanas starpniecību saistībā 
ar pārdošanu, kad konsultācijas netiek 
sniegtas, lūdz klientam vai potenciālajam 
klientam sniegt informāciju par klienta vai 
potenciālā klienta zināšanām un pieredzi 
ieguldījumu jomā, kas attiecas uz konkrēto 
piedāvātā vai pieprasītā produkta vai 
pakalpojuma veidu, lai apdrošināšanas 
starpniekam vai apdrošināšanas sabiedrībai 
būtu iespējams novērtēt, vai paredzētais 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
klientam ir piemērots.

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības, 
veicot apdrošināšanas starpniecību, lūdz 
klientam vai potenciālajam klientam sniegt 
informāciju par klienta vai potenciālā 
klienta zināšanām un pieredzi ieguldījumu 
jomā, kas attiecas uz konkrēto piedāvātā 
vai pieprasītā produkta vai pakalpojuma 
veidu, lai apdrošināšanas starpniekam vai 
apdrošināšanas sabiedrībai būtu iespējams 
novērtēt, vai paredzētais apdrošināšanas 
pakalpojums vai produkts klientam ir 
piemērots.

Or. en

Grozījums Nr. 613
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pamatojoties uz 
informāciju, kas gūta saskaņā ar 
iepriekšējo daļu, uzskata, ka attiecīgais 
produkts vai pakalpojums nav piemērots 

Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pamatojoties uz 
informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar 
iepriekšējo daļu, uzskata, ka attiecīgais 
produkts vai pakalpojums nav piemērots 
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klientam vai potenciālajam klientam, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība brīdina klientu 
vai potenciālo klientu. Šo brīdinājumu var 
sniegt standarta formātā.

klientam vai potenciālajam klientam, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība brīdina klientu 
vai potenciālo klientu. Šo brīdinājumu var 
sniegt standartizētā formātā.

Or. en

Grozījums Nr. 614
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pamatojoties uz 
informāciju, kas gūta saskaņā ar 
iepriekšējo daļu, uzskata, ka attiecīgais 
produkts vai pakalpojums nav piemērots 
klientam vai potenciālajam klientam, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība brīdina klientu 
vai potenciālo klientu. Šo brīdinājumu var 
sniegt standarta formātā.

Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pamatojoties uz 
informāciju, kas gūta saskaņā ar 
iepriekšējo daļu, uzskata, ka attiecīgais 
produkts vai pakalpojums nav piemērots 
klientam vai potenciālajam klientam, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība brīdina klientu 
vai potenciālo klientu. Šis brīdinājums 
jāsniedz standartizētā formātā.

Or. fr

Grozījums Nr. 615
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja klienti vai potenciālie klienti nesniedz
pirmajā daļā minēto informāciju vai ja tie 
sniedz nepietiekamu informāciju par 
savām zināšanām un pieredzi, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība tos brīdina, ka 

Ja klienti vai potenciālie klienti nevar 
sniegt pirmajā daļā minēto informāciju vai 
ja tie nevar sniegt pietiekamu informāciju 
par savām zināšanām un pieredzi, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība nesniedz 



AM\926838LV.doc 125/163 PE504.393v01-00

LV

nespēj noteikt, vai paredzētais 
pakalpojums vai produkts ir tiem
piemērots. Šo brīdinājumu var sniegt
standarta formātā.

konsultācijas vai nepārdod paredzēto 
pakalpojumu vai produktu, jo
apdrošināšanas starpnieks vai
apdrošināšanas sabiedrība nespēj noteikt, 
vai pakalpojums vai produkts ir piemērots.
Par to var paziņot standartizētā formātā, 
norādot, kāda informācija 
apdrošināšanas starpniekam vai 
apdrošināšanas sabiedrība ir 
nepieciešama, lai veiktu attiecīgu 
novērtējumu klienta vislabākajās 
interesēs.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 616
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja klienti vai potenciālie klienti nesniedz 
pirmajā daļā minēto informāciju vai ja tie 
sniedz nepietiekamu informāciju par 
savām zināšanām un pieredzi, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība tos brīdina, ka 

Ja klienti vai potenciālie klienti nesniedz 
pietiekamu informāciju par savām 
zināšanām un pieredzi, apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
tos brīdina, ka nespēj noteikt, vai 
paredzētais pakalpojums vai produkts ir 
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nespēj noteikt, vai paredzētais pakalpojums 
vai produkts ir tiem piemērots. Šo 
brīdinājumu var sniegt standarta formātā.

tiem piemērots. Šo brīdinājumu var sniegt 
standartizētā formātā.

Or. en

Grozījums Nr. 617
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja klienti vai potenciālie klienti nesniedz 
pirmajā daļā minēto informāciju vai ja tie 
sniedz nepietiekamu informāciju par savām 
zināšanām un pieredzi, apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
tos brīdina, ka nespēj noteikt, vai 
paredzētais pakalpojums vai produkts ir 
tiem piemērots. Šo brīdinājumu var sniegt
standarta formātā.

Ja klienti vai potenciālie klienti nesniedz 
pirmajā daļā minēto informāciju vai ja tie 
sniedz nepietiekamu informāciju par savām 
zināšanām un pieredzi, apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
tos brīdina, ka nespēj noteikt, vai 
paredzētais pakalpojums vai produkts ir 
tiem piemērots. Šis brīdinājums jāsniedz 
standartizētā formātā.

Or. fr

Grozījums Nr. 618
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības 
veic apdrošināšanas starpniecību saistībā 
ar pārdošanu, nesniedzot konsultācijas, 
dalībvalstis ļauj tiem turpināt darbību, 
neiegūstot 2. punktā paredzēto 
informāciju vai neveicot šajā punktā 
paredzēto novērtēšanu, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi: 
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a) apdrošināšanas starpniecības darbība 
tiek veikta pēc klienta vai potenciālā 
klienta iniciatīvas;
b) apdrošināšanas starpniecības darbība 
attiecas uz ieguldījumiem, kuru pamatā ir 
apdrošināšana, kas: 
i) apdrošina pamatā esošos finanšu 
instrumentus, kuri uzskatāmi par 
nekompleksiem finanšu instrumentiem, 
kā noteikts [Direktīvas 2004/39/EK] 
25. panta 3. punkta a) apakšpunktā, risku,  
vai
ii) neietver tādu struktūru, kuras dēļ 
klientam ir sarežģīti izprast saistīto risku;
c) klients vai potenciālais klients ir skaidri 
informēts, ka apdrošināšanas 
starpniekam vai apdrošināšanas 
sabiedrībai nav jānovērtē piedāvātā 
produkta piemērotība vai atbilstība un ka 
tādēļ viņš negūst priekšrocības, kas 
paredzētas attiecīgajos uzņēmējdarbības 
veikšanas noteikumos. Šo brīdinājumu 
var sniegt standartizētā formātā. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek izveidots standarts, kas ir ekvivalents FITD II paredzētajiem 
standartiem, nodrošinot līdzvērtīgus konkurences apstākļus ar ieguldījumu produktiem, kuru 
pamatā nav apdrošināšana. Šis grozījums pamatojas uz britu Finanšu pakalpojumu iestādes 
(FPI) ieteikumu.

Grozījums Nr. 619
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Gadījumā, ja apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības 
veic apdrošināšanas starpniecību saistībā 
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ar pārdošanu, nesniedzot konsultācijas, 
dalībvalstis nodrošina, lai tie varētu 
piedāvāt klientam vai potenciālajam 
klientam šos produktus, nenovērtējot, vai 
paredzētais produkts klientam ir 
piemērots, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
a) pakalpojums, par kuru netiek sniegtas 
konsultācijas, attiecas uz apdrošināšanas 
ieguldījumiem, kas:
i) tikai apdrošina pamatā esošos finanšu 
instrumentus, kuri uzskatāmi par 
nekompleksiem finanšu instrumentiem, 
kā noteikts [Direktīvas 2004/39/EK*] 
25. panta 3. punkta a) apakšpunktā, risku, 
vai
ii) neietver tādu struktūru, kuras dēļ 
klientam ir sarežģīti izprast saistīto risku;
b) produkts vai pakalpojums tiek 
nodrošināts pēc klienta vai potenciālā 
klienta pieprasījuma; un
c) klients vai potenciālais klients tiek 
skaidri brīdināts, ka apdrošināšanas 
starpniekam vai apdrošināšanas 
sabiedrībai, sniedzot šo pakalpojumu, nav 
jānovērtē piedāvātā pakalpojuma 
piemērotība vai atbilstība un ka tādēļ viņš 
nevar izmantot aizsardzību, kas paredzēta 
attiecīgajos uzņēmējdarbības veikšanas 
noteikumos. Šo brīdinājumu var sniegt 
standartizētā formātā;
d) apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks pilda 23. pantā 
(Interešu konflikti) noteiktos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

FITD II ir paredzēts, ka dažu PRIP pārdošanu var veikt tikai kā pārdošanas izpildes darbību 
(nesniedzot konsultācijas vai nepārbaudot piemērotību), ja vien ir izpildīti konkrēti 
nosacījumi, savukārt IMD II šāds noteikums nav ietverts. Tādējādi tiek radīti nelīdzvērtīgi 
konkurences apstākļi starp produktiem, ar kuriem veic ieguldījumus līdzīgos, pat identiskos, 
aktīvos. Piemēram, saskaņā ar FITD II PVKIU fonda pārdošanu var veikt tikai kā izpildes 
darbību, savukārt IMD II priekšlikumā ir paredzēts, ka apdrošināšanas fondu, kam ir līdzīgs 
aktīvu profils, nevar pārdot, veicot tikai pārdošanas izpildes darbību.
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Grozījums Nr. 620
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Gadījumos, kad apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības, 
veicot apdrošināšanas starpniecību 
saistībā ar pārdošanu, nesniedz 
konsultācijas, dalībvalstis ļauj sniegt 
klientiem šos pakalpojumus bez 
nepieciešamības iegūt 2. punktā paredzēto 
informāciju vai veikt novērtējumu, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:
a) pakalpojums, par kuru netiek sniegtas 
konsultācijas, attiecas uz apdrošināšanas 
ieguldījumiem, kas:
i) tikai apdrošina pamatā esošos finanšu 
instrumentus, kuri uzskatāmi par 
nekompleksiem finanšu instrumentiem, 
kā noteikts [Direktīvas 2004/39/EK] 
25. panta 3. punkta a) apakšpunktā, risku 
vai
ii) neietver tādu struktūru, kuras dēļ 
klientam ir sarežģīti izprast saistīto risku;
b) produkts vai pakalpojums tiek 
nodrošināts pēc klienta vai potenciālā 
klienta pieprasījuma;
c) klients vai potenciālais klients ir skaidri 
informēts, ka, sniedzot konkrēto 
pakalpojumu, apdrošināšanas 
starpniekam vai apdrošināšanas 
sabiedrībai nav jānovērtē piedāvātā 
pakalpojuma piemērotība vai atbilstība un 
ka tādēļ viņš nevar izmantot aizsardzību, 
kas paredzēta attiecīgajos 
uzņēmējdarbības veikšanas noteikumos. 
Šo brīdinājumu var sniegt standartizētā 
formātā; un
d) apdrošināšanas starpnieks vai 
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apdrošināšanas sabiedrība pilda 23. pantā 
noteiktos pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 621
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Klientam jāsaņem no apdrošināšanas 
starpnieka vai apdrošināšanas sabiedrības 
atbilstīgi ziņojumi par to klientiem 
sniegtajiem pakalpojumiem. Šie ziņojumi 
ietver periodiskus paziņojumus klientiem, 
ņemot vērā iesaistīto apdrošināšanas 
pakalpojumu veidu un sarežģītību un 
klientam sniegtā pakalpojuma būtību, un 
attiecīgā gadījumā ietver izmaksas, kas 
saistītas ar darījumiem un pakalpojumiem, 
ko tie uzņēmušies klienta vārdā. Sniedzot 
konsultācijas, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība precizē, kā 
sniegtās konsultācijas atbilst klienta 
individuālajam raksturojumam.

4. Klientam pastāvīgā informācijas nesējā
jāsaņem no apdrošināšanas starpnieka vai 
apdrošināšanas sabiedrības atbilstīgi 
ziņojumi par to klientiem sniegtajiem 
pakalpojumiem. Šie ziņojumi ietver 
periodiskus paziņojumus klientiem, ņemot 
vērā iesaistīto apdrošināšanas produktu
veidu un sarežģītību un klientam sniegtā 
pakalpojuma būtību, un attiecīgā gadījumā 
ietver izmaksas, kas saistītas ar darījumiem 
un pakalpojumiem, ko tie uzņēmušies 
klienta vārdā. Sniedzot konsultācijas 
privātiem klientiem, apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība, 
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, 
sniedz klientam informāciju, norādot 
vismaz klienta mērķus, ieteikumu un to, 
kā sniegtās konsultācijas atbilst klienta 
individuālajam raksturojumam un 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības līmenim un uzņēmējdarbības veikšanas noteikumiem  vajadzētu 
atbilst FITD.

Grozījums Nr. 622
Pablo Zalba Bidegain
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Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Klientam jāsaņem no apdrošināšanas 
starpnieka vai apdrošināšanas sabiedrības 
atbilstīgi ziņojumi par to klientiem 
sniegtajiem pakalpojumiem. Šie ziņojumi 
ietver periodiskus paziņojumus klientiem, 
ņemot vērā iesaistīto apdrošināšanas 
pakalpojumu veidu un sarežģītību un 
klientam sniegtā pakalpojuma būtību, un 
attiecīgā gadījumā ietver izmaksas, kas 
saistītas ar darījumiem un pakalpojumiem, 
ko tie uzņēmušies klienta vārdā. Sniedzot 
konsultācijas, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība precizē, kā 
sniegtās konsultācijas atbilst klienta 
individuālajam raksturojumam.

4. Klientam jāsaņem no apdrošināšanas 
starpnieka vai apdrošināšanas sabiedrības 
atbilstīgi ziņojumi par to klientiem 
sniegtajiem pakalpojumiem. Šie ziņojumi 
ietver periodiskus paziņojumus klientiem, 
ņemot vērā iesaistīto apdrošināšanas 
produktu veidu un sarežģītību un klientam 
sniegtā pakalpojuma būtību, un attiecīgā 
gadījumā ietver izmaksas, kas saistītas ar 
darījumiem un pakalpojumiem, ko tie 
uzņēmušies klienta vārdā. Apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
precizē, kā sniegtās konsultācijas atbilst 
klienta individuālajam raksturojumam.

Or. en

Grozījums Nr. 623
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Klientam jāsaņem no apdrošināšanas 
starpnieka vai apdrošināšanas sabiedrības 
atbilstīgi ziņojumi par to klientiem 
sniegtajiem pakalpojumiem. Šie ziņojumi 
ietver periodiskus paziņojumus klientiem, 
ņemot vērā iesaistīto apdrošināšanas 
pakalpojumu veidu un sarežģītību un 
klientam sniegtā pakalpojuma būtību, un 
attiecīgā gadījumā ietver izmaksas, kas 
saistītas ar darījumiem un pakalpojumiem, 
ko tie uzņēmušies klienta vārdā. Sniedzot 
konsultācijas, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība precizē, kā 
sniegtās konsultācijas atbilst klienta 
individuālajam raksturojumam.

4. Klientam jāsaņem no apdrošināšanas 
starpnieka vai apdrošināšanas sabiedrības 
atbilstīgi ziņojumi par to klientiem 
sniegtajiem pakalpojumiem. Šie ziņojumi 
ietver periodiskus paziņojumus klientiem, 
ņemot vērā iesaistīto apdrošināšanas 
produktu veidu un sarežģītību un klientam 
sniegtā pakalpojuma būtību, un attiecīgā 
gadījumā ietver izmaksas, kas saistītas ar 
darījumiem un pakalpojumiem, ko tie 
uzņēmušies klienta vārdā. Apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
precizē, kā sniegtās konsultācijas atbilst 
klienta individuālajam raksturojumam.
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Or. fr

Grozījums Nr. 624
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Klientam jāsaņem no apdrošināšanas 
starpnieka vai apdrošināšanas sabiedrības 
atbilstīgi ziņojumi par to klientiem 
sniegtajiem pakalpojumiem. Šie ziņojumi 
ietver periodiskus paziņojumus klientiem, 
ņemot vērā iesaistīto apdrošināšanas 
pakalpojumu veidu un sarežģītību un 
klientam sniegtā pakalpojuma būtību, un 
attiecīgā gadījumā ietver izmaksas, kas 
saistītas ar darījumiem un pakalpojumiem, 
ko tie uzņēmušies klienta vārdā. Sniedzot 
konsultācijas, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība precizē, kā 
sniegtās konsultācijas atbilst klienta 
individuālajam raksturojumam.

4. Klientam jāsaņem no apdrošināšanas 
starpnieka vai apdrošināšanas sabiedrības 
atbilstīgi ziņojumi par to klientiem 
sniegtajiem pakalpojumiem. Šie ziņojumi 
ietver periodiskus paziņojumus klientiem, 
ņemot vērā iesaistīto apdrošināšanas 
produktu veidu un sarežģītību un klientam 
sniegtā pakalpojuma būtību, un attiecīgā 
gadījumā ietver visas izmaksas, kas 
saistītas ar darījumiem un pakalpojumiem, 
ko tie uzņēmušies klienta vārdā. Sniedzot 
konsultācijas, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība precizē, kā 
tieši sniegtās konsultācijas atbilst klienta 
individuālajam raksturojumam.

Or. en

Grozījums Nr. 625
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav juridiskas pārliecības par to, ka šāda veida noteikumus varētu regulēt ES līmenī. Nav 
nekādu racionālu apsvērumu, ar kuriem varētu pamatot direktīvas iejaukšanos finanšu 
sankciju jomā, par ko atbild dalībvalstis. Sankciju noteikšanas noteikumos būtu jāņem vērā 
attiecīgās dalībvalsts sociālais konteksts, un tāpēc šāda veida noteikumi būtu jānosaka tikai 
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un vienīgi valsts līmenī.

Grozījums Nr. 626
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviesti 
attiecīgi pasākumi, lai kompetentās 
iestādes ar reģistra starpniecību var 
apkopot un izpaust to apdrošināšanas un 
piesaistīto apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku identitāti, 
kuri pārkāpuši šīs direktīvas VI un 
VII nodaļu, kā arī starpnieka vai 
apdrošināšanas sabiedrības identitāti, 
kuru uzdevumā attiecīgais starpnieks 
darbojas. EAAPI nodrošina sarakstu ar 
hipersaitēm uz visiem attiecīgo 
kompetento valsts iestāžu reģistriem. 
Tāpat kompetentās valsts iestādes 
nodrošina hipersaites uz iepriekš minēto 
EAAPI sagatavoto sarakstu. 

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir izveidot efektīvu mehānismu nefinansiālu sankciju noteikšanai, lai 
apdrošināšanas starpniecības nozarē uzlabotu konsultāciju kvalitāti un konkurenci.

Grozījums Nr. 627
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Sankcijas
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1. Dalībvalstis paredz attiecīgas sankcijas 
apdrošināšanas starpniekiem, ja persona, 
kas veic apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpniecību, nav 
reģistrēta dalībvalstī un nav minēta 
1. panta 2. punktā.
2. Dalībvalstis paredz attiecīgas sankcijas 
tiem apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpniekiem vai 
sabiedrībām, kas neizmanto reģistrētu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un 1. panta 2. punktā minēto 
personu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības 
pakalpojumus.
3. Dalībvalstis paredz attiecīgas sankcijas 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpniekam vai sabiedrībai, ja tie 
neievēro valsts tiesību aktus, kas pieņemti, 
saskaņā ar šo direktīvu.
4. Jebkuri pieņemtie pasākumi, kas ietver 
sankcijas vai ierobežojumus attiecībā uz 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieka vai sabiedrības darbībām, ir 
pienācīgi jāpamato un jādara zināmi 
attiecīgajam starpniekam. Par katru šādu 
pasākumu drīkst vērsties tās dalībvalsts 
tiesās, kura to pieņēmusi.

Or. en

Grozījums Nr. 628
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Īpašas sankcijas

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
9. panta 2. punktu EAAPI sadarbībā ar 
kompetentām iestādēm uzrauga 
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apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
produktus, kurus tirgo, izplata vai pārdod 
Savienībā, un var aktīvi veikt jaunu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
produktu vai finanšu instrumentu izpēti, 
pirms tos tirgo, izplata vai pārdod 
Savienībā. EAAPI uzrauga arī citas 
finanšu darbības un praksi, tostarp 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrību ieguldījumu darbības.
1. Ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka ir 
izpildīti 2. un 3. punktā minētie 
nosacījumi, EAAPI saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 9. panta 5. punktu var 
uz laiku Savienībā aizliegt vai ierobežot:
a) dažu konkrētu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas produktu, tostarp 
veselības apdrošināšanas un 
apdrošināšanas ieguldījumu produktu ar 
dažām konkrētām iezīmēm, tirgošanu, 
izplatīšanu vai pārdošanu vai
b) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrību finanšu darbības vai prakses, 
tostarp, ieguldījumu darbības, veidu.
Aizliegumu vai ierobežojumu var 
piemērot noteiktos apstākļos, un uz tiem 
var attiekties EAAPI noteiktie izņēmumi.
2. EAAPI pieņem lēmumu saskaņā ar šā 
panta 1. punktu tikai tad, ja ir izpildīti visi 
šie nosacījumi:
a) ieteiktā rīcība novērš ievērojamus 
draudus apdrošināšanas ņēmēju vai 
labumguvēju aizsardzībai vai finanšu 
tirgu pareizai darbībai un integritātei, vai 
visas Savienības finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitātei;
b) Savienības tiesību aktu normatīvās 
prasības, ko piemēro attiecīgajam 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
produktam, finanšu instrumentam vai 
darbībai, nenovērš draudus;
c) kompetentā iestāde vai kompetentās 
iestādes nav rīkojušās, lai novērstu 
draudus, vai, īstenojot līdzšinējo rīcību, 
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draudu problēma nav pietiekami risināta.
Ja ir nodrošināta atbilstība pirmajā daļā 
paredzētajiem nosacījumiem, EAAPI var 
noteikt 1. punktā minēto aizliegumu vai 
ierobežojumu kā drošības pasākumu, 
pirms kāds apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas produkts tiek tirgots 
vai pārdots apdrošinājuma ņēmējiem vai 
īstenota kāda finanšu darbība vai prakse.
3. Veicot pasākumus saskaņā ar šo pantu, 
EAAPI ņem vērā, lai tie:
a) neradītu tādu negatīvu ietekmi uz 
finanšu tirgu efektivitāti vai 
apdrošinājuma ņēmējiem un 
labumguvējiem, kas būtu nesamērīga ar 
ieguvumiem no šiem pasākumiem, un
b) neradītu regulējuma arbitrāžas risku.
Ja kompetentā iestāde vai kompetentās 
iestādes ir veikušas kādu pasākumu 
saskaņā ar 32. pantu, EAAPI drīkst 
pieņemt jebkuru no 1. punktā minētajiem 
pasākumiem, nepublicējot 33. pantā 
paredzēto atzinumu.
4. Pirms veikt jebkādus pasākumus 
saskaņā ar šo pantu, EAAPI informē 
kompetentās iestādes par ieteikto 
pasākumu.
4.a Pirms pieņemt lēmumu saskaņā ar 
1. punktu, EAAPI paziņo par nodomu 
aizliegt vai ierobežot apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas produktu vai finanšu 
darbību vai praksi, ja vien noteiktajā 
termiņā nav veiktas konkrētas izmaiņas 
attiecībā uz apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas produkta vai finanšu 
darbības vai prakses iezīmēm.
5. EAAPI savā tīmekļa vietnē publicē 
paziņojumu par lēmumu rīkoties atbilstīgi 
šim pantam. Paziņojumā norāda sīku 
informāciju par aizliegumu vai 
ierobežojumu, kā arī laiku pēc 
paziņojuma publicēšanas, no kura šie 
pasākumi stājas spēkā. Aizliegums vai 
ierobežojums attiecas tikai uz rīcību, kas 
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tiek veikta pēc pasākuma stāšanās spēkā.
6. EAAPI izskata atbilstīgi 1. punktam 
piemēroto aizliegumu vai ierobežojumu ar 
pienācīgu regularitāti un vismaz reizi 
divpadsmit mēnešos. Ja aizliegums vai 
ierobežojums nav atjaunots pēc tam, kad 
pagājis divpadsmit mēnešu laikposms, tas 
zaudē spēku.
7. Saskaņā ar šo pantu pieņemtais EAAPI 
pasākums prevalē pār visiem kompetentās 
iestādes iepriekš veiktajiem pasākumiem.
8. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 41. pantu, lai noteiktu 
kritērijus un faktorus, kas EAAPI jāņem 
vērā, nosakot, kad rodas draudi 
ieguldītāju aizsardzībai vai finanšu tirgu
pareizai darbībai un integritātei, un 
2. punkta a) apakšpunktā minētās 
Savienības kopējās finanšu sistēmas vai 
tās daļas stabilitātei. Ar šiem deleģētajiem 
aktiem nodrošina, ka EAAPI attiecīgos 
gadījumos spēj rīkoties piesardzības 
nolūkos un tai pirms pasākumu veikšanas 
nav jānogaida, līdz produkts tiek tirgots 
vai ir uzsākts noteikts darbības vai 
prakses veids.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā informācijas asimetrija starp klientiem, apdrošināšanas starpniekiem un komisijas 
maksām, ko apdrošināšanas sabiedrības maksā starpniekiem, būtiski ietekmē ar 
apdrošināšanas produktiem saistīto konsultāciju kvalitāti. Tas kavē izmaksu un līdzekļu ziņā 
izdevīgu produktu piedāvājuma nodrošināšanu klientiem. Taču, ņemot vērā attiecīgo Eiropas 
politisko debašu pašreizējo stāvokli un mērķi izveidot efektīvu un saskaņotu tiesisko 
regulējumu, attiecīga IMD II pielāgošana FITD ir uzskatāma par efektīvu pieeju.

Grozījums Nr. 629
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
27. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 630
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde nekavējoties publicē informāciju 
par jebkuru sankciju vai pasākumu, kas 
piemērots par šīs direktīvas īstenošanai 
pieņemto valsts noteikumu pārkāpumiem, 
tostarp informāciju par pārkāpuma veidu 
un būtību un par to atbildīgo personu 
identitāti, ja vien šāda informācijas 
izpaušana būtiski neapdraud 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
tirgus. Ja publicēšana varētu radīt 
nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām 
personām, kompetentās iestādes publicē 
anonīmu informāciju par sankcijām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir sarežģīti noteikt, kas izraisītu nesamērīgu kaitējumu. Anonīma informācija par sankcijām 
būtu jāpublicē tikai tad, ja informācija saskaņā ar valsts normatīvajiem un administratīvajiem 
aktiem ir slepena.

Grozījums Nr. 631
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde nekavējoties publicē informāciju 
par jebkuru sankciju vai pasākumu, kas 
piemērots par šīs direktīvas īstenošanai 
pieņemto valsts noteikumu pārkāpumiem, 
tostarp informāciju par pārkāpuma veidu 
un būtību un par to atbildīgo personu 
identitāti, ja vien šāda informācijas 
izpaušana būtiski neapdraud 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
tirgus. Ja publicēšana varētu radīt 
nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām 
personām, kompetentās iestādes publicē 
anonīmu informāciju par sankcijām.

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde nekavējoties publicē jebkuru 
sankciju vai pasākumu, kas piemērots par 
šīs direktīvas īstenošanai pieņemto valsts 
noteikumu pārkāpumiem, tostarp 
informāciju par pārkāpuma veidu un būtību 
un par to atbildīgo personu identitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 632
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde nekavējoties publicē informāciju 
par jebkuru sankciju vai pasākumu, kas 
piemērots par šīs direktīvas īstenošanai 
pieņemto valsts noteikumu pārkāpumiem, 
tostarp informāciju par pārkāpuma veidu 
un būtību un par to atbildīgo personu 
identitāti, ja vien šāda informācijas 
izpaušana būtiski neapdraud 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
tirgus. Ja publicēšana varētu radīt 
nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām 
personām, kompetentās iestādes publicē 
anonīmu informāciju par sankcijām.

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde nekavējoties publicē informāciju 
par jebkuru sankciju vai pasākumu, kas 
piemērots par šīs direktīvas īstenošanai 
pieņemto valsts noteikumu pārkāpumiem, 
tostarp informāciju par pārkāpuma veidu 
un būtību un par to atbildīgo personu 
identitāti, ja vien šāda informācijas 
izpaušana būtiski neapdraud 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
tirgus. Informāciju par publicē attiecīgās 
kompetentās iestādes un EAAPI tīmekļa 
vietnē. Ja publicēšana varētu radīt 
nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām 
personām, kompetentās iestādes publicē 
anonīmu informāciju par sankcijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 633
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ik gadu sniedz EAAPI 
apkopotu informāciju par visiem 
administratīvajiem pasākumiem un 
sankcijām, kas noteikti saskaņā ar 1. un 
2. punktu. EAAPI publicē šo informāciju 
gada ziņojumā.

Or. en

Grozījums Nr. 634
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAAPI izveido regulatīvo tehnisko 
standartu projektus attiecībā uz kārtību 
un veidu, kādā tiek iesniegta šajā pantā 
minētā informācija. EAAPI iesniedz šos 
regulatīvo tehnisko standartu projektus 
Komisijai līdz […]*.
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt regulatīvos tehniskos standartus 
saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1094/2010 10.–14. pantu.
______________
* OV, lūdzu, ievietojiet datumu —
18 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma.

Or. en
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Grozījums Nr. 635
Sławomir Nitras

Direktīvas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav juridiskas pārliecības par to, ka šāda veida noteikumus varētu regulēt ES līmenī. Nav 
nekādu racionālu apsvērumu, ar kuriem varētu pamatot direktīvas iejaukšanos finanšu 
sankciju jomā, par ko atbild dalībvalstis. Sankciju noteikšanas noteikumos būtu jāņem vērā 
attiecīgās dalībvalsts sociālais konteksts, un tāpēc šāda veida noteikumi būtu jānosaka tikai 
un vienīgi valsts līmenī.

Grozījums Nr. 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) personai, kas apdrošināšanu sniedz kā 
papildpakalpojumu un nav iesniegusi 
deklarāciju, kā noteikts 4. pantā, vai kas 
ir iesniegusi šādu deklarāciju, bet 
attiecībā uz kuru nav izpildītas 4. pantā 
noteiktās prasības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrībai vai apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpniekam, kas 
izmanto apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpniecības 
pakalpojumus, kurus sniedz personas, kas 
nav ne reģistrētas dalībvalstī, ne minētas 
1. panta 2. punktā un kas nav iesniegušas 
deklarāciju saskaņā ar 4. pantu;

(c) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrībai vai apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpniekam, kas 
izmanto apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpniecības 
pakalpojumus, kurus sniedz personas, kas 
nav ne reģistrētas dalībvalstī, ne minētas 
1. panta 2. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 638
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) publisks paziņojums, kurā minēta 
fiziskā vai juridiskā persona un 
pārkāpuma būtība;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 639
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) publisks paziņojums, kurā minēta 
fiziskā vai juridiskā persona un pārkāpuma 
būtība;

(a) brīdinājums vai publisks paziņojums,
kurā minēta fiziskā vai juridiskā persona 
un pārkāpuma būtība;

Or. en
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Grozījums Nr. 640
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieka gadījumā − saskaņā ar 3. pantu 
veiktās reģistrācijas anulēšana;

(c) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieka gadījumā — saskaņā ar 3. pantu 
izsniegtās atļaujas anulēšana;

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai nodrošinātu saskaņotību ar FITD II. Šis pants atbilst FITD II 
75. pantam.

Grozījums Nr. 641
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) aizliegums jebkuram apdrošināšanas 
vai pārapdrošināšanas starpnieka vai 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības vadības struktūras loceklim vai 
jebkurai citai fiziskai personai, kas ir 
atbildīga par pārkāpumu, veikt funkcijas 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpniekos vai apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrībās;

(d) pagaidu aizliegums jebkuram 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieka vai apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības vadības 
struktūras loceklim, kas ir atbildīgs par 
pārkāpumu, veikt funkcijas apdrošināšanas 
vai pārapdrošināšanas starpniekos vai 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrībās;

Or. en

Grozījums Nr. 642
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) aizliegums jebkuram apdrošināšanas 
vai pārapdrošināšanas starpnieka vai 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības vadības struktūras loceklim vai 
jebkurai citai fiziskai personai, kas ir 
atbildīga par pārkāpumu, veikt funkcijas 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpniekos vai apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrībās;

(d) aizliegums jebkuram apdrošināšanas 
vai pārapdrošināšanas starpnieka vai 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības vadības struktūras loceklim vai 
jebkurai citai fiziskai personai, kas ir 
atbildīga par pārkāpumu, turpmāk veikt 
funkcijas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpniekos vai 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrībās;

Or. en

Grozījums Nr. 643
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) juridiskas personas gadījumā − 
administratīvas finansiālās sankcijas līdz 
10 % no juridiskās personas gada kopējā 
apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības 
gadā; ja juridiskā persona ir 
mātesuzņēmuma filiāle, attiecīgais gada 
kopējais apgrozījums ir galīgā 
mātesuzņēmuma gada kopējais 
apgrozījums atbilstoši konsolidētajam 
pārskatam iepriekšējā uzņēmējdarbības 
gadā;

(e) juridiskas personas gadījumā —
administratīvas finansiālās sankcijas līdz 
10 % no juridiskās personas gada kopējā 
apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības 
gadā maksimāli EUR 100 000 000 
apmērā; ja juridiskā persona ir 
mātesuzņēmuma filiāle, attiecīgais gada 
kopējais apgrozījums ir galīgā 
mātesuzņēmuma gada kopējais 
apgrozījums atbilstoši konsolidētajam 
pārskatam iepriekšējā uzņēmējdarbības 
gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 644
Olle Schmidt



AM\926838LV.doc 145/163 PE504.393v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) fiziskas personas gadījumā − 
administratīvas finansiālās sankcijas līdz 
EUR 5 000 000 vai dalībvalstīs, kurās euro 
nav oficiālā valūta, atbilstošā vērtība valsts 
valūtā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā; 
un

(f) fiziskas personas gadījumā 
administratīvās finansiālās sankcijas līdz 
EUR 500 000 vai valstīs, kurās euro nav 
oficiālā valūta, atbilstošā vērtība valsts 
valūtā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā; 
un

Or. en

Pamatojums

Soda nauda EUR 5 000 000 apmērā ir nesamērīga un nekad nevar būt atbilstīga kā 
administratīvais sods fiziskai personai par noziedzīgiem nodarījumiem MAR jomā — īpaši 
tāpēc, ka saskaņā ar jauno MAD ar iepriekšēju nodomu veiktiem noziedzīgiem nodarījumiem 
piemēro kriminālsankcijas.

Grozījums Nr. 645
Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) fiziskas personas gadījumā − 
administratīvas finansiālās sankcijas līdz 
EUR 5 000 000 vai dalībvalstīs, kurās euro 
nav oficiālā valūta, atbilstošā vērtība valsts 
valūtā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā; 
un

(f) fiziskas personas gadījumā —
administratīvās finansiālās sankcijas līdz 
EUR 5 000 000 vai dalībvalstīs, kurās euro 
nav oficiālā valūta, atbilstošā vērtība valsts 
valūtā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā;
dalībvalstis var samazināt šo summu 
saskaņā ar citiem tiesību aktiem un 
sankcijām, kuras attiecīgajā dalībvalstī 
jau ir spēkā; un

Or. en

Grozījums Nr. 646
Werner Langen
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Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja var noteikt ekonomisko ieguvumu, kas 
izriet no pārkāpuma, dalībvalstis 
nodrošina, lai maksimālais līmenis 
nebūtu zemāks par šā ieguvuma divkāršu 
apjomu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 647
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, nosakot 
administratīvo sankciju vai pasākumu 
veidu un administratīvo finansiālo sankciju 
līmeni, kompetentās iestādes ņem vērā 
visus atbilstošos apstākļus, tostarp:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, nosakot 
administratīvo sankciju vai pasākumu 
veidu un administratīvo finansiālo sankciju 
līmeni, kompetentās iestādes ņem vērā 
visus atbilstošos apstākļus, tostarp 
vajadzības gadījumā:

Or. en

Pamatojums

Formulējums Komisijas priekšlikumā rada iespaidu, ka pants ir tieši piemērojams un ka 
valsts tiesību aktos var precizēt tikai papildu faktorus. Ir jābūt absolūti skaidram, ka 
dalībvalstis savos tiesību aktos var noteikt kritērijus un to piemērošanas veidus.

Grozījums Nr. 648
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbildīgās fiziskās vai juridiskās 
personas finansiālo ietekmi, par ko liecina
atbildīgās juridiskās personas kopējais 
apgrozījums vai atbildīgās fiziskās 
personas gada ienākumi;

(c) atbildīgās fiziskās vai juridiskās 
personas finansiālo ietekmi;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, lai nodrošinātu šā panta atbilstību FITD II 76. pantam.

Grozījums Nr. 649
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EAAPI izveido pamatnostādnes 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1094/2010 16. pantu par 
administratīvo pasākumu un sankciju 
veidiem un administratīvo finansiālo 
sankciju līmeni.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 650
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EAAPI izveido pamatnostādnes 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1094/2010 16. pantu par 
administratīvo pasākumu un sankciju 

svītrots
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veidiem un administratīvo finansiālo 
sankciju līmeni.

Or. en

Pamatojums

Ir jābūt absolūti skaidram, ka dalībvalstis savos tiesību aktos var noteikt kritērijus un to 
piemērošanas veidus. Tāpēc nevajadzētu būt EAAPI pamatnostādnēm šajā saistībā, jo tās 
attiektos uz lietām, kas parasti — vismaz daudzās dalībvalstīs — ir noteiktas tiesību aktos.

Grozījums Nr. 651
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī direktīva neietekmē uzņēmēju 
dalībvalstu pilnvaras veikt attiecīgus 
pasākumus, lai novērstu to teritorijā 
izdarītus pārkāpumus, kas ir pretrunā ar 
tiem tiesību aktiem vai noteikumiem, kuri 
pieņemti vispārējā labuma interesēs, vai lai 
sodītu par šādiem pārkāpumiem. Šīs 
pilnvaras ietver iespēju liegt pārkāpējiem 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpniekiem uzsākt jebkādas turpmākas 
darbības šo valstu teritorijā.

3. Šī direktīva neietekmē uzņēmēju 
dalībvalstu pilnvaras veikt attiecīgus 
pasākumus, lai novērstu to teritorijā 
izdarītus pārkāpumus, kas ir pretrunā ar 
tiem tiesību aktiem vai noteikumiem, kuri 
pieņemti vispārējā labuma interesēs, vai lai 
sodītu par šādiem pārkāpumiem. Šīs 
pilnvaras ietver iespēju liegt pārkāpējiem 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpniekiem uzsākt jebkādas turpmākas 
darbības šo valstu teritorijā. Dalībvalstis 
var nolemt nepieņemt noteikumus par 
administratīvajām sankcijām, ko piemēro 
tiem pārkāpumiem, uz kuriem attiecas 
kriminālsankcijas.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu būt nekādām saistībām pieņemt noteikumus par administratīvajām sankcijām, 
kuras piemērojamas 29. pantā minētajos apstākļos, jo uz tiem attiecas sankcijas saskaņā ar 
valsts krimināltiesību sistēmu.
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Grozījums Nr. 652
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes izveido efektīvus mehānismus, lai 
iedrošinātu ziņot kompetentajām iestādēm 
par šīs direktīvas īstenošanai pieņemto 
valsts noteikumu pārkāpumiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes izveido efektīvus mehānismus, lai 
iedrošinātu ziņot kompetentajām iestādēm 
par šīs direktīvas īstenošanai pieņemto 
noteikumu pārkāpumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, lai nodrošinātu atbilstību FITD II 77. pantam.

Grozījums Nr. 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes izveido efektīvus mehānismus, lai 
iedrošinātu ziņot kompetentajām iestādēm 
par šīs direktīvas īstenošanai pieņemto 
valsts noteikumu pārkāpumiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes izveido efektīvus mehānismus, lai 
iedrošinātu ziņot kompetentajām iestādēm 
par šīs direktīvas īstenošanai pieņemto 
valsts noteikumu iespējamiem vai 
faktiskiem pārkāpumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbilstošu to apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrību vai 
starpnieku darbinieku aizsardzību, kuri 
ziņo par pārkāpumiem šajos uzņēmumos; 
un

(b) atbilstošu aizsardzību, tostarp 
vajadzības gadījumā anonimitāti, tiem, 
kuri ziņo Komisijai par izdarītajiem
pārkāpumiem; un

Or. en

Grozījums Nr. 655
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbilstošu to apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrību vai 
starpnieku darbinieku aizsardzību, kuri 
ziņo par pārkāpumiem šajos uzņēmumos; 
un

(b) atbilstošu aizsardzību tiem 
darbiniekiem, kuri ziņo par pārkāpumiem 
šajos uzņēmumos; un

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts, lai nodrošinātu saskaņotību ar FITD II 77. pantu.

Grozījums Nr. 656
Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis reizi gadā sniedz EAAPI 
apkopotu informāciju par visiem 
administratīvajiem pasākumiem vai 
administratīvajām sankcijām, kas 

Kompetentā iestāde reizi gadā sniedz 
EAAPI apkopotu informāciju par visiem 
administratīvajiem pasākumiem vai 
administratīvajām sankcijām, kas 
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piemērotas saskaņā ar 26. pantu. piemērotas saskaņā ar 26. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants
EAAPI pagaidu intervences tiesības
1. Ja ir izpildīti 2. un 3. punkta 
nosacījumi EAAPI saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 9. panta 5. punktu var 
uz laiku Savienībā aizliegt vai ierobežot:
a) noteiktu finanšu darbību izstrādi, 
tirdzniecību, izplatīšanu un pārdošanu vai
b) finanšu darbības veidu vai praksi.
Aizliegumu vai ierobežojumu var 
piemērot noteiktos apstākļos, un uz to var 
attiekties EAAPI noteiktie izņēmumi.
2. EAAPI pieņem lēmumu saskaņā ar šā 
panta 1. punktu tikai tad, ja ir izpildīti visi 
šie nosacījumi:
a) ieteiktā rīcība novērš ievērojamus 
draudus patērētāju aizsardzībai vai 
finanšu tirgu pareizai darbībai un 
integritātei, vai Savienības kopējās 
finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātei;
b) Savienības tiesību aktu normatīvās 
prasības, ko piemēro attiecīgajam 
instrumentam vai darbībai, nenovērš 
draudus;
3. Veicot pasākumus atbilstīgi šim 
pantam, EAAPI nodrošina, lai tie:
a) neradītu tādu negatīvu ietekmi uz 
finanšu tirgu efektivitāti vai 
apdrošinājuma ņēmējiem, kas būtu 
nesamērīga ar ieguvumiem no šiem 
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pasākumiem, un
b) neradītu regulējuma arbitrāžas risku.
4. Pirms veikt jebkādus pasākumus 
saskaņā ar šo pantu, EAAPI informē 
kompetentās iestādes par ieteikto 
pasākumu.
5. EAAPI savā tīmekļa vietnē publicē 
paziņojumu par lēmumu rīkoties atbilstīgi 
šim pantam. Paziņojumā norāda sīku 
informāciju par pagaidu aizliegumu vai 
ierobežojumu, kā arī laiku pēc 
paziņojuma publicēšanas, no kura šie 
pasākumi stājas spēkā. Aizliegums vai 
ierobežojums attiecas tikai uz rīcību, kas 
tiek veikta pēc pasākuma stāšanās spēkā.
6. EAAPI izskata atbilstīgi 1. punktam 
piemēroto pagaidu aizliegumu vai 
ierobežojumu ar pienācīgu regularitāti un 
vismaz reizi trijos mēnešos. Ja aizliegums 
vai ierobežojums nav atjaunots pēc tam, 
kad pagājis triju mēnešu laikposms, tas 
zaudē spēku.
7. Saskaņā ar šo pantu pieņemtais EAAPI 
pasākums prevalē pār visiem kompetentās 
iestādes iepriekš veiktajiem pasākumiem.
8. Komisija ar deleģētiem aktiem saskaņā 
ar 41. pantu pieņem pasākumus, norādot 
kritērijus un faktorus, ar kuriem nosaka, 
kad rodas būtiskas problēmas attiecībā uz 
ieguldītāju aizsardzību vai draudi finanšu 
tirgu vai preču tirgu pienācīgai darbībai 
un integritātei, vai 2. punkta 
a) apakšpunktā minētās Savienības 
kopējās finanšu sistēmai vai tās daļas 
stabilitātei.
Šie faktori un kritēriji ietver:
– instrumenta sarežģītības pakāpi un 
saistību ar klienta veidu, kam to tirgo vai 
pārdod;
– instrumenta, darbības vai prakses 
inovācijas pakāpi;
– produkta vai prakses radīto sviras 
efektu.
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Or. en

Grozījums Nr. 658
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 34. pantu attiecībā uz 8., 
17., 23., 24. un 25. pantu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 659
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 660
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
8., 17., 23., 24. un 25. pantu, stājas spēkā 
tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome divu mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei, nav cēluši iebildumus vai ja 

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
8., 17., 23., 24. un 25. pantu, stājas spēkā 
tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome 3 mēnešu laikā pēc informācijas 
saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
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pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Parlaments, gan Padome ir paziņojuši 
Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto termiņu pagarina par trim
mēnešiem. Ja deleģētais akts tiek pieņemts 
tieši pirms brīvdienām vai brīvdienu laikā, 
uzskata, ka tas stājas spēkā dienā, kad 
notiek pirmā plenārsēde pēc brīvdienām. 
Visos gadījumos, izņemot pagarināšanu, 
laikposmu var pagarināt tā, lai ietvertu 
laiku, kad notiek trīs pilnas plenārsēdes.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt Eiropas Parlamentam pienācīgu nozīmi deleģēto aktu 
pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 661
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
8., 17., 23., 24. un 25. pantu, stājas spēkā 
tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome divu mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei, nav cēluši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
8., 17., 23., 24. un 25. pantu, stājas spēkā 
tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome 3 mēnešu laikā pēc informācijas 
saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir paziņojuši 
Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto termiņu pagarina par trim
mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 662
Sharon Bowles
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Direktīvas priekšlikums
34.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34.a pants
Citi noteikumi regulatīvo tehnisko 

standartu projektam
1. Neatkarīgi no jebkādiem termiņiem, 
kas noteikti regulatīvo tehnisko standartu 
projekta iesniegšanai Komisijai, 
iesniegšanas posmus nosaka atbilstoši 12, 
18 un 24 mēnešu termiņiem.
2. Komisija nepieņem regulatīvos 
tehniskos standartus, ja darbības 
pārtraukuma dēļ Parlamenta pārbaudes 
laiks ir īsāks par diviem mēnešiem, 
ieskaitot pagarinājumu.
3. Eiropas uzraudzības iestādes var 
apspriesties ar Parlamentu regulatīvo 
tehnisko standartu projekta 
sagatavošanas posmos, jo īpaši tad, ja 
rodas problēmas saistībā ar tekstu par 
1. līmeņa darbības jomu.
4. Ja Parlamenta atbildīgā komiteja 
nobalso par regulatīvo tehnisko standartu 
noraidīšanu un ja līdz nākamajai 
plenārsēdei ir mazāk nekā divas nedēļas, 
Parlamentam ir tiesības pagarināt laiku 
līdz nākamās plenārsēdes dienai, izlaižot 
vienu plenārsēdi.
5. Ja regulatīvie tehniskie standarti tiek 
noraidīti un ja konstatētās problēmas nav 
ļoti plašas, Komisija var pieņemt īsāku 
termiņu, lai iesniegtu pārskatītos 
projektus.
6. Komisija nodrošina, lai pirms regulas 
projekta pieņemšanas nekavējoties tiktu 
sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem, 
kurus oficiāli ar kompetentās komitejas 
priekšsēdētāja starpniecību uzdod 
Parlamenta veiktās pārbaudes grupas 
locekļi.
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Or. en

Grozījums Nr. 663
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija pārskata šo direktīvu. 
Pārskatīšana ietver vispārēju apskatu par 
šajā direktīvā izklāstīto noteikumu 
piemērošanu praksē, ņemot vērā privāto 
ieguldījumu produktu tirgu attīstību, kā arī 
pieredzi, kas gūta, praksē piemērojot šo 
direktīvu un Regulu par ieguldījumu 
produktu pamatinformācijas dokumentiem 
[FITD II]. Pārskatīšanā tiek apsvērta 
iespēja piemērot šīs direktīvas noteikumus 
produktiem, kas ietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK darbības jomā. Šajā 
pārskatīšanā ietver arī īpašu 17. panta 
2. punkta ietekmes analīzi, ņemot vērā 
konkurences stāvokli starpniecības 
pakalpojumu tirgū līgumiem, kas nav 
neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, un 
17. panta 2. punktā minēto pienākumu 
ietekmi uz apdrošināšanas starpniekiem, 
kas ir mazi un vidēji uzņēmumi.

1. Pēc trim gadiem no dienas, kad ir 
stājušies spēkā noteikumi par obligātu 
pienākumu sniegt informāciju, kā noteikts 
šīs direktīvas 15.–20. pantā, kā arī 24. un 
25. pantā, Komisija pārskata šo direktīvu. 
Pārskatīšana ietver vispārēju apskatu par 
šajā direktīvā izklāstīto noteikumu 
piemērošanu praksē, ņemot vērā privāto 
ieguldījumu produktu tirgu attīstību, kā arī 
pieredzi, kas gūta, praksē piemērojot šo 
direktīvu un Regulu par ieguldījumu 
produktu pamatinformācijas dokumentiem 
[FITD II]. Pārskatīšanā tiek apsvērta 
iespēja piemērot šīs direktīvas noteikumus 
produktiem, kas ietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK darbības jomā. Šajā 
pārskatīšanā ietver arī īpašu 17. panta 
2. punkta ietekmes analīzi, ņemot vērā 
konkurences stāvokli starpniecības 
pakalpojumu tirgū līgumiem, kas nav 
neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, un 
17. panta 2. punktā minēto pienākumu 
ietekmi uz apdrošināšanas starpniekiem, 
kas ir mazi un vidēji uzņēmumi.

Or. en

Pamatojums

EAAPI būtu neiespējami piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā pārskatīt, kāda 
ietekme ir obligāta pienākuma ieviešanai sniegt informāciju. Tas, iespējams, ir tādēļ, ka 
Komisijas priekšlikumā paredzēts — obligātais pienākums sniegt informāciju stāsies spēkā 
piecus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā. Tādēļ par kritēriju ietekmes novērtējumam būtu 
jākļūst gadam, kad faktiski stājas spēkā noteikumi par obligātu pienākumu sniegt informāciju. 
Šis grozījums izdarīts, pamatojoties uz EAAPI priekšlikumu.
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Grozījums Nr. 664
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās
spēkā Komisija pārskata šo direktīvu. 
Pārskatīšana ietver vispārēju apskatu par 
šajā direktīvā izklāstīto noteikumu 
piemērošanu praksē, ņemot vērā privāto 
ieguldījumu produktu tirgu attīstību, kā arī 
pieredzi, kas gūta, praksē piemērojot šo 
direktīvu un Regulu par ieguldījumu
produktu pamatinformācijas dokumentiem 
[FITD II]. Pārskatīšanā tiek apsvērta 
iespēja piemērot šīs direktīvas noteikumus 
produktiem, kas ietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK darbības jomā. Šajā 
pārskatīšanā ietver arī īpašu 17. panta 
2. punkta ietekmes analīzi, ņemot vērā 
konkurences stāvokli starpniecības 
pakalpojumu tirgū līgumiem, kas nav 
neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, un 
17. panta 2. punktā minēto pienākumu 
ietekmi uz apdrošināšanas starpniekiem, 
kas ir mazi un vidēji uzņēmumi.

1. Pēc pieciem gadiem no dienas, kad šī 
direktīva ir stājusies spēkā, Komisija, 
apspriedusies ar Eiropas Uzraudzības 
iestāžu apvienoto komiteju, pārskata šo 
direktīvu un iesniedz pirmo ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Pārskatīšana ietver vispārēju apskatu par 
šajā direktīvā izklāstīto noteikumu 
piemērošanu praksē, ņemot vērā privāto 
ieguldījumu produktu tirgu attīstību, kā arī 
pieredzi, kas gūta, praksē piemērojot šo 
direktīvu un Regulu par ieguldījumu 
produktu pamatinformācijas dokumentiem 
[FITD II]. Pārskatīšanā tiek apsvērta 
iespēja piemērot šīs direktīvas noteikumus 
produktiem, kas ietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK darbības jomā. Šajā 
pārskatīšanā ietver arī īpašu 17. panta 
2. punkta ietekmes analīzi, ņemot vērā 
konkurences stāvokli starpniecības 
pakalpojumu tirgū līgumiem, kas nav 
neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, un 
17. panta 2. punktā minēto pienākumu 
ietekmi uz apdrošināšanas starpniekiem, 
kas ir mazi un vidēji uzņēmumi.

Or. en

Grozījums Nr. 665
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija pārskata šo direktīvu. 
Pārskatīšana ietver vispārēju apskatu par 
šajā direktīvā izklāstīto noteikumu 
piemērošanu praksē, ņemot vērā privāto 
ieguldījumu produktu tirgu attīstību, kā arī 
pieredzi, kas gūta, praksē piemērojot šo 
direktīvu un Regulu par ieguldījumu 
produktu pamatinformācijas dokumentiem 
[FITD II]. Pārskatīšanā tiek apsvērta 
iespēja piemērot šīs direktīvas noteikumus 
produktiem, kas ietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK darbības jomā. Šajā 
pārskatīšanā ietver arī īpašu 17. panta 
2. punkta ietekmes analīzi, ņemot vērā 
konkurences stāvokli starpniecības 
pakalpojumu tirgū līgumiem, kas nav 
neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, un 
17. panta 2. punktā minēto pienākumu 
ietekmi uz apdrošināšanas starpniekiem, 
kas ir mazi un vidēji uzņēmumi.

1. Komisija pārbauda šajā direktīvā 
izklāstīto noteikumu piemērošanu praksē, 
ņemot vērā privāto ieguldījumu produktu 
tirgu attīstību, kā arī pieredzi, kas gūta, 
praksē piemērojot šo direktīvu un Regulu 
par ieguldījumu produktu 
pamatinformācijas dokumentiem 
[FITD II]. Veicot pārbaudi, tiek apsvērta 
iespēja piemērot šīs direktīvas noteikumus 
produktiem, kas ietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK darbības jomā. Šajā 
pārbaudē ietver arī īpašu 17. panta 
2. punkta ietekmes analīzi, ņemot vērā 
konkurences stāvokli starpniecības 
pakalpojumu tirgū līgumiem, kas nav 
neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, un 
17. panta 2. punktā minēto pienākumu 
ietekmi uz apdrošināšanas starpniekiem, 
kas ir mazi un vidēji uzņēmumi.

Or. de

Pamatojums

Vispārēja pārskatīšana pēc pieciem gadiem nav loģiska, jo nedzīvības apdrošināšanas 
produktiem paredzētais pārejas periods ilgst piecus gadus un šī direktīva netiks pilnībā 
piemērota, līdz šis periods beigsies.

Grozījums Nr. 666
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc viena gada no dienas, kad šī 
direktīva stājas spēkā, EAAPI veic ES 
dalībvalstu dažādo apdrošināšanas 
produktu tirgu analīzi. Veicot šo analīzi, 
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novērtē un salīdzina:
1) saistību starp patērētāju 
apdrošināšanas segumu un faktiskajiem 
maksājumiem, lai atklātu, cik lielā mērā 
apdrošināšanas sabiedrību produkti 
aizsargā patērētājus pret galvenajiem 
riskiem; 
2) starpniecības izmaksas, kas jāsedz 
dažādu dalībvalstu apdrošināšanas 
produktu tirgu patērētājiem. EAAPI 
ziņojuma veidā publicē šā novērtējuma 
metodoloģiju un tajā iegūtos datus.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot zināšanas par ES dalībvalstu apdrošināšanas produktu tirgu 
struktūrām un darbības rezultātiem, lai izceltu paraugprakses piemērus un veicinātu 
mācīšanos, tadējādi nodrošinot efektīvāku politiku nākotnē.

Grozījums Nr. 667
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, apspriedusies ar Eiropas 
Uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju, 
iesniedz pirmo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

2. Komisija, apspriedusies ar Eiropas 
Uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju, 
iesniedz analīzes rezultātus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. de

Grozījums Nr. 668
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz X.X.20XX. [četrus gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā] un pēc tam 
vismaz reizi divos gados EAAPI sagatavo 
otru ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu. EAAPI pirms šā ziņojuma 
publicēšanas apspriežas ar EVTI.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 669
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz X.X.20XX. [četrus gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā] un pēc tam 
vismaz reizi divos gados EAAPI sagatavo 
otru ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu. EAAPI pirms šā ziņojuma 
publicēšanas apspriežas ar EVTI.

3. Līdz X.X.20XX. [divus gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā] un pēc tam katru 
gadu EAAPI sagatavo otru ziņojumu par 
šīs direktīvas piemērošanu. EAAPI pirms 
šā ziņojuma publicēšanas apspriežas ar 
EVTI.

Or. en

Grozījums Nr. 670
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trešajā ziņojumā, kas jāsagatavo līdz 
X.X.20XX. [divus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] EAAPI veic 
apdrošināšanas starpniecības tirgu 
struktūras novērtējumu.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 671
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ziņojumā, kas EAAPI jāsagatavo līdz 
X.X.20XX. [četrus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā], kā minēts 3. punktā, 
izskata, vai 10. panta 1. punktā minētās 
kompetentās iestādes ir pietiekami 
pilnvarotas un tām ir atbilstoši resursi savu 
uzdevumu veikšanai.

5. Ziņojumā, kas EAAPI jāsagatavo līdz 
X.X.20XX. [divus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā], kā minēts 3. punktā, 
izskata, vai 10. panta 1. punktā minētās 
kompetentās iestādes ir pietiekami 
pilnvarotas un tām ir atbilstoši resursi savu 
uzdevumu veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 672
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ziņojumā, kas EAAPI jāsagatavo līdz 
X.X.20XX. [četrus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā], kā minēts 3. punktā, 
izskata, vai 10. panta 1. punktā minētās 
kompetentās iestādes ir pietiekami 
pilnvarotas un tām ir atbilstoši resursi savu 
uzdevumu veikšanai.

5. Komisija pārbauda, vai kompetentās 
iestādes ir pietiekami pilnvarotas un vai 
tām ir atbilstoši resursi savu uzdevumu 
veikšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 673
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 3. punktā minētajā ziņojumā 
izskata vismaz šādus jautājumus:

svītrots

(a) apdrošināšanas starpniecības tirgus 
struktūras izmaiņas;
(b) pārrobežu darbības modeļu izmaiņas;
(c) starpposma novērtējums par 
konsultēšanas un pārdošanas metožu 
kvalitātes uzlabojumiem un šīs direktīvas 
ietekmi uz apdrošināšanas starpniekiem, 
kas ir mazi un vidēji uzņēmumi.

Or. de

Grozījums Nr. 674
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Tajā pašā ziņojumā ietver arī EAAPI 
veiktu šīs direktīvas ietekmes 
novērtējumu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 675
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 8.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr šajās 2. līmeņa pamatnostādnēs ir 
jāņem vērā nedzīvības apdrošināšanas 
produktu īpatnības. Tādā pat veidā, 
ievērojot FITD II 3. pantā minēto 
analoģisko principu, būtu jāapsver iespēja 
noteikt līdzīgu režīmu attiecībā uz 
apdrošināšanu, gan īstenojot šo direktīvu 
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valstu līmenī, gan izstrādājot apvienotās 
komitejas pamatnostādnes. Personām, kas 
nodarbojas ar apdrošināšanas 
starpniecību apdrošināšanas ieguldījumu 
produktu jomā, būtu jāievēro 
uzņēmējdarbības veikšanas standarti, kas 
piemērojami visiem apdrošināšanas 
līgumiem, un arī paplašinātie standarti, 
kas piemērojami apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem. Ikvienai 
personai, kas veic starpniecību attiecībā 
uz apdrošināšanas ieguldījumu 
produktiem, jābūt reģistrētai kā 
apdrošināšanas starpniekam. 

Or. en


