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Poprawka 365
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. W celu zapobiegania konfliktom 
interesów państwa członkowskie ustalają 
przepisy zapewniające, że pośrednicy 
ubezpieczeniowi i pracownicy zakładów 
ubezpieczeń ujawniają klientowi, czy są:
(i) pośrednikiem reprezentującym klienta, 
a w przypadku świadczenia doradztwa w 
zakresie ubezpieczeń, czy porada 
udzielana jest w sposób niezależny i na 
podstawie rzetelnej analizy wystarczająco 
dużej liczby umów ubezpieczenia 
dostępnych na rynku;
(ii) pośrednikiem działającym dla lub w 
imieniu co najmniej jednego zakładu 
ubezpieczeń, a w przypadku świadczenia 
doradztwa w zakresie ubezpieczeń, czy 
porada opiera się na analizie produktów 
oferowanych przez co najmniej jeden 
zakład ubezpieczeń; lub
(iii) pracownikiem zakładu ubezpieczeń, a 
w przypadku świadczenia doradztwa w 
zakresie ubezpieczeń, że porada udzielana 
jest wyłącznie na podstawie analizy 
produktów oferowanych przez ten zakład 
ubezpieczeń.

Or. en

Poprawka 366
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp -1 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. W celu zapobiegania konfliktom 
interesów państwa członkowskie ustalają 
przepisy zapewniające, że pośrednicy 
ubezpieczeniowi i pracownicy zakładów 
ubezpieczeń ujawniają klientowi, czy są:
(i) pośrednikiem reprezentującym klienta, 
a w przypadku świadczenia doradztwa w 
zakresie ubezpieczeń, czy porada 
udzielana jest w sposób niezależny na 
podstawie rzetelnej analizy wystarczająco 
dużej liczby umów ubezpieczenia 
dostępnych na rynku;
(ii) pośrednikiem działającym dla lub w 
imieniu co najmniej jednego zakładu 
ubezpieczeń, a w przypadku świadczenia 
doradztwa w zakresie ubezpieczeń, czy 
porada opiera się na analizie produktów 
oferowanych przez co najmniej jeden 
zakład ubezpieczeń; lub
(iii) pracownikiem zakładu ubezpieczeń, a 
w przypadku świadczenia doradztwa w 
zakresie ubezpieczeń, że porada udzielana 
jest wyłącznie na podstawie analizy 
produktów oferowanych przez ten zakład 
ubezpieczeń.

Or. en

Poprawka 367
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu zapobiegania konfliktom 
interesów państwa członkowskie ustalają 
przepisy zapewniające, że pośrednicy 
ubezpieczeniowi i pracownicy zakładów 
ubezpieczeń ujawniają klientowi, czy są:
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(i) pośrednikiem reprezentującym klienta, 
i w przypadku świadczenia doradztwa w 
zakresie ubezpieczeń na podstawie 
rzetelnej analizy wystarczająco dużej 
liczby umów ubezpieczenia dostępnych na 
rynku;
(ii) pośrednikiem działającym dla lub w 
imieniu co najmniej jednego zakładu 
ubezpieczeń, a w przypadku świadczenia 
doradztwa w zakresie ubezpieczeń, czy 
porada opiera się na analizie produktów 
oferowanych przez co najmniej jeden 
zakład ubezpieczeń; lub
(iii) pracownikiem zakładu ubezpieczeń, a 
w przypadku świadczenia doradztwa w 
zakresie ubezpieczeń, że porada udzielana 
jest wyłącznie na podstawie analizy 
produktów oferowanych przez ten zakład 
ubezpieczeń.

Or. en

Poprawka 368
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed zawarciem każdej umowy 
ubezpieczenia pośrednik ubezpieczeniowy, 
w tym zależny pośrednik ubezpieczeniowy,
dostarcza klientowi co najmniej 
następujące informacje:

1. Przed zawarciem każdej umowy 
ubezpieczenia lub każdego pakietu 
ubezpieczeniowego pośrednik 
ubezpieczeniowy dostarcza klientowi co 
najmniej następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu ujednolicenie z MiFID II.
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Poprawka 369
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed zawarciem każdej umowy 
ubezpieczenia pośrednik ubezpieczeniowy, 
w tym zależny pośrednik ubezpieczeniowy, 
dostarcza klientowi co najmniej 
następujące informacje:

1. Pośrednik ubezpieczeniowy, przed
zawarciem każdej umowy ubezpieczenia, 
dostarcza klientowi co najmniej 
następujące informacje:

Or. en

Poprawka 370
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed zawarciem każdej umowy 
ubezpieczenia pośrednik ubezpieczeniowy, 
w tym zależny pośrednik ubezpieczeniowy,
dostarcza klientowi co najmniej 
następujące informacje:

1. Przed zawarciem każdej umowy 
ubezpieczenia pośrednik ubezpieczeniowy 
dostarcza klientowi co najmniej 
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Usunięto proces deklaracji. Określenie rodzaju pośrednika nie jest konieczne – „pośrednik 
ubezpieczeniowy” obejmuje wszystkich pośredników.

Poprawka 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy posiada pakiet akcji, bezpośrednio 
lub pośrednio reprezentujący więcej niż 
10% praw do głosowania lub kapitału w 
danym zakładzie ubezpieczeń;

a) czy posiada pakiet akcji, bezpośrednio 
lub pośrednio reprezentujący prawa do 
głosowania lub kapitał w danym zakładzie 
ubezpieczeń;

Or. de

Poprawka 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy dany zakład ubezpieczeń lub zakład 
dominujący danego zakładu ubezpieczeń 
posiada pakiet akcji, bezpośrednio lub 
pośrednio reprezentujący więcej niż 10% 
praw do głosowania lub kapitału 
pośrednika ubezpieczeniowego;

b) czy dany zakład ubezpieczeń lub zakład 
dominujący danego zakładu ubezpieczeń 
posiada pakiet akcji, bezpośrednio lub 
pośrednio reprezentujący prawa do 
głosowania lub kapitał pośrednika 
ubezpieczeniowego;

Or. de

Poprawka 373
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) świadczy usługi doradcze na podstawie 
rzetelnej analizy; lub

(i) świadczy usługi doradcze na podstawie 
oceny potrzeb klienta, jego sytuacji 
finansowej i interesu klienta; lub

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu ujednolicenie z MiFID II.

Poprawka 374
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) świadczy usługi doradcze na podstawie 
rzetelnej analizy; lub

(i) świadczy niezależne usługi doradcze na 
podstawie analizy wystarczająco dużej 
liczby produktów ubezpieczeniowych 
dostępnych na rynku; lub

Or. en

Poprawka 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) świadczy usługi doradcze na podstawie 
rzetelnej analizy; lub

(i) świadczy usługi doradcze w sposób 
niezależny; lub

Or. de

Poprawka 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) świadczy usługi doradcze na podstawie 
rzetelnej analizy; lub

(i) świadczy niezależne usługi doradcze na 
podstawie rzetelnej analizy; lub
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Or. en

Poprawka 377
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) świadczy usługi doradcze na podstawie 
rzetelnej analizy; lub

(i) świadczy niezależne usługi doradcze na 
podstawie rzetelnej analizy; lub

Or. en

Poprawka 378
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) podlega zobowiązaniu umownemu do 
prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 
wyłącznie z jednym lub większą liczbą 
zakładów ubezpieczeń. W takim przypadku 
podaje mu nazwy tych zakładów 
ubezpieczeń; lub

(ii) świadczy usługi doradcze na podstawie 
analizy ograniczonej liczby produktów 
ubezpieczeniowych. W takim przypadku 
podaje mu nazwy zakładów ubezpieczeń, z 
którymi może prowadzić i prowadzi 
działalność; lub

Or. en

Poprawka 379
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) nie podlega zobowiązaniu umownemu (iii) nie świadczy usług doradczych;
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do prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 
wyłącznie z jednym zakładem lub większą 
liczbą zakładów i nie świadczy doradztwa 
na podstawie rzetelnej analizy. W takim 
przypadku podaje mu nazwy zakładów 
ubezpieczeń, z którymi może prowadzić i 
prowadzi działalność;

Or. en

Poprawka 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) nie podlega zobowiązaniu umownemu 
do prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 
wyłącznie z jednym zakładem lub większą 
liczbą zakładów i nie świadczy doradztwa 
na podstawie rzetelnej analizy . W takim 
przypadku podaje mu nazwy zakładów 
ubezpieczeń, z którymi może prowadzić i 
prowadzi działalność ;

(iii) nie podlega zobowiązaniu umownemu 
do prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 
wyłącznie z jednym zakładem lub większą 
liczbą zakładów i nie świadczy doradztwa 
niezależnie . W takim przypadku podaje 
mu nazwy zakładów ubezpieczeń, z 
którymi może prowadzić i prowadzi 
działalność ;

Or. de

Poprawka 381
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) nie podlega zobowiązaniu umownemu 
do prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 
wyłącznie z jednym zakładem lub większą 

(iii) nie podlega zobowiązaniu umownemu 
do prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 
wyłącznie z jednym zakładem lub większą 
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liczbą zakładów i nie świadczy doradztwa 
na podstawie rzetelnej analizy. W takim 
przypadku podaje mu nazwy zakładów 
ubezpieczeń, z którymi może prowadzić i 
prowadzi działalność;

liczbą zakładów i nie świadczy doradztwa 
na podstawie oceny potrzeb klienta. W 
takim przypadku podaje mu nazwy 
zakładów ubezpieczeń, z którymi może 
prowadzić i prowadzi działalność;

Or. en

Poprawka 382
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje na temat charakteru 
wynagrodzenia otrzymanego w związku z 
umową ubezpieczenia;

skreślona

Or. en

Poprawka 383
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje na temat charakteru 
wynagrodzenia otrzymanego w związku z 
umową ubezpieczenia;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli pośrednik pobiera honorarium, klient powinien w każdym przypadku zostać o tym 
poinformowany; w procesie podejmowania decyzji nie należy także odmawiać mu informacji 
o prowizjach. 
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Poprawka 384
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje na temat charakteru 
wynagrodzenia otrzymanego w związku z 
umową ubezpieczenia;

d) informacje na temat charakteru 
wynagrodzenia, które zostanie otrzymane
w związku z oferowaną lub rozpatrywaną
umową ubezpieczenia;

Or. en

Poprawka 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje na temat charakteru 
wynagrodzenia otrzymanego w związku z 
umową ubezpieczenia;

d) informacje na temat charakteru i 
wysokości wynagrodzenia otrzymanego 
bezpośrednio lub pośrednio w związku z 
umową ubezpieczenia;

Or. en

Poprawka 386
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje na temat charakteru 
wynagrodzenia otrzymanego w związku z 
umową ubezpieczenia;

d) informacje na temat charakteru i 
wielkości wynagrodzenia otrzymanego w 
związku z umową ubezpieczenia;

Or. de
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Poprawka 387
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje na temat charakteru 
wynagrodzenia otrzymanego w związku z 
umową ubezpieczenia;

d) informacje na temat dokładnego
charakteru wynagrodzenia otrzymanego w 
związku z umową ubezpieczenia;

Or. en

Poprawka 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera e) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) czy w związku z umową ubezpieczenia 
za swoją pracę otrzymuje:

e) czy w związku z umową ubezpieczenia i 
jakimikolwiek zaproponowanymi 
dodatkowymi usługami lub produktami za 
swoją pracę otrzymuje:

Or. en

Poprawka 389
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera e) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wynagrodzenie stanowiące połączenie 
rodzajów wynagrodzenia, o których mowa 
w pkt (i) oraz (ii);

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Niezależne doradztwo opiera się głównie na wynagrodzeniu pośrednika w postaci 
honorarium płaconego przez klienta, ponieważ wynagrodzenie pośrednika nie jest zależne od 
prowizji wypłacanej przez zakład ubezpieczeń. Pośrednicy nadal mogą wiązać się z 
określonym ubezpieczycielem, jednak należy wykluczyć selekcjonowanie klientów, aby 
uniknąć dublowania kosztów ponoszonych przez konsumenta i pobudzać konkurencję między 
pośrednikami. Niniejszą poprawkę oparto na wniosku złożonym przez organizacje 
konsumentów.

Poprawka 390
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) jeżeli w związku z działalnością w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
pośrednik otrzymuje wynagrodzenie w 
naturze, charakter oraz bezpośrednia i 
pośrednia wartość ekonomiczna tego 
wynagrodzenia.

Or. en

Poprawka 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) czy w związku z umową ubezpieczenia 
źródłem wynagrodzenia jest:
(i) ubezpieczający;
(ii) zakład ubezpieczeń;
(iii) inny pośrednik ubezpieczeniowy;
(iv) kombinacja ppkt (i), (ii) i (iii).
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Or. en

Poprawka 392
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) czy w związku z umową ubezpieczenia 
źródłem wynagrodzenia jest:
(i) ubezpieczający;
(ii) zakład ubezpieczeń;
(iii) inny pośrednik ubezpieczeniowy;
(iv) kombinacja ppkt (i), (ii) i (iii).

Or. en

Poprawka 393
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –
pełną wysokość wynagrodzenia 
związanego z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

skreślona

Or. en
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Poprawka 394
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –
pełną wysokość wynagrodzenia 
związanego z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

skreślona

Or. en

Poprawka 395
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –
pełną wysokość wynagrodzenia 
związanego z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

f) czy w związku z umową ubezpieczenia 
źródłem wynagrodzenia jest:

(i) ubezpieczający;
(ii) zakład ubezpieczeń;
(iii) inny pośrednik ubezpieczeniowy;
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(iv) kombinacja ppkt (i), (ii) i (iii).

Or. en

Poprawka 396
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –
pełną wysokość wynagrodzenia 
związanego z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

f) czy w związku z umową ubezpieczenia 
źródłem wynagrodzenia jest:

(i) ubezpieczający;
(ii) zakład ubezpieczeń;
(iii) inny pośrednik ubezpieczeniowy;
(iv) kombinacja ppkt (i), (ii) i (iii).

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 397
Louis Michel



PE504.393v01-00 18/173 AM\926838PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –
pełną wysokość wynagrodzenia 
związanego z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy
nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju – pod 
warunkiem, że zapewnia równe warunki 
działania dla wszystkich kanałów 
dystrybucji i w przypadku gdy jest to 
konieczne i proporcjonalne – państwo 
członkowskie może wymagać od 
pośrednika lub zakładu ubezpieczeń 
ujawniania na żądanie klienta innych 
informacji.

Or. en

Poprawka 398
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –
pełną wysokość wynagrodzenia 
związanego z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

f) jeżeli w związku z prowadzeniem 
działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego pośrednik otrzymuje 
jakiegokolwiek rodzaju prowizję z tytułu 
umów ubezpieczeniowych określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE,
pełną wysokość kwoty pieniężnej prowizji 
związanej z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia;

Or. en
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Poprawka 399
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –
pełną wysokość wynagrodzenia 
związanego z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –
przegląd ogólnych kosztów, składkę 
ubezpieczeniową netto oraz pełną 
wysokość wynagrodzenia związanego z 
oferowanymi lub rozpatrywanymi 
produktami ubezpieczeniowymi lub, w 
przypadku gdy nie ma możliwości podania 
dokładnych kwot – podstawę obliczenia 
pełnej kwoty honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie oraz przykład rachunku;

Or. de

Poprawka 400
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –
pełną wysokość wynagrodzenia 
związanego z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

f) jeżeli pośrednik otrzymuje korzyść 
ekonomiczną jakiegokolwiek rodzaju, w 
tym honorarium lub prowizję – pełną 
wysokość wynagrodzenia związanego z 
oferowanymi lub rozpatrywanymi 
produktami ubezpieczeniowymi lub, w 
przypadku gdy nie ma możliwości podania 
dokładnej kwoty – podstawę obliczenia 
pełnej kwoty honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

Or. en
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Poprawka 401
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –
pełną wysokość wynagrodzenia
związanego z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
jakiegokolwiek rodzaju – pełną wysokość 
honorarium związanego z oferowanymi 
lub rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium;

Or. en

Poprawka 402
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) czy w związku z umową ubezpieczenia 
źródłem wynagrodzenia jest:
(i) ubezpieczający;
(ii) zakład ubezpieczeń;
(iii) inny pośrednik ubezpieczeniowy;
(iv) kombinacja ppkt (i), (ii) i (iii).

Or. en

Poprawka 403
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) jeżeli w związku z działalnością w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
pośrednik otrzymuje wynagrodzenie w 
naturze, charakter oraz wartość 
ekonomiczna tego wynagrodzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Podstawą doradztwa ubezpieczeniowego jest wyłącznie interes klienta, a nie umowy o 
wynagrodzenie czy jego perspektywy.

Poprawka 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) jeżeli w związku z działalnością w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
pośrednik otrzymuje inny rodzaj 
wynagrodzenia, charakter oraz wartość 
ekonomiczna tego wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) kwota pieniężna każdego honorarium, 
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której pośrednik ubezpieczeniowy żąda od 
klienta.

Or. en

Poprawka 406
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest 
od osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył – cele lub progi, a 
także kwoty przypadające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcie.

skreślona

Or. en

Poprawka 407
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest 
od osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył – cele lub progi, a 
także kwoty przypadające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcie.

skreślona

Or. en
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Poprawka 408
Louis Michel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest 
od osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył – cele lub progi, a 
także kwoty przypadające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcie.

skreślona

Or. en

Poprawka 409
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest 
od osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył – cele lub progi, a 
także kwoty przypadające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcie.

skreślona

Or. en

Poprawka 410
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest 
od osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył – cele lub progi, a 
także kwoty przypadające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcie.

skreślona

Or. en

Poprawka 411
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest 
od osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył – cele lub progi, a 
także kwoty przypadające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcie.

skreślona

Or. en

Poprawka 412
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest 
od osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył – cele lub progi, a 

g) jeżeli pośrednik ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci prowizji, to:
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także kwoty przypadające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcie.

a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji, lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;
b) informuje klienta o przysługującym mu 
prawie do żądania informacji, o których 
mowa w lit. a).

Or. en

Poprawka 413
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest
od osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył – cele lub progi, a 
także kwoty przypadające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcie.

g) zakazane jest pobieranie prowizji 
uzależnionych od osiągnięcia 
jakichkolwiek uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył. Jeżeli pośrednik 
ma otrzymać wynagrodzenie w postaci 
prowizji, jasno informuje klienta o kwocie 
i podstawie obliczenia takiej prowizji.

Or. en

Poprawka 414
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest od 
osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył – cele lub progi, a 
także kwoty przypadające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcie.

g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest od 
osiągnięcia uprzednio uzgodnionych celów 
lub progów w odniesieniu do wielkości
transakcji, w których zawarciu z tym
ubezpieczycielem pośrednik pośredniczył.

Or. en

Poprawka 415
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) koszty sprzedaży związane z danym 
produktem ubezpieczeniowym.

Or. en

Poprawka 416
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy pośrednik 
pośredniczący w zawieraniu umów 
ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
przed zawarciem jakiejkolwiek takiej 
umowy ubezpieczenia, jeżeli ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 

skreślony
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prowizji,
a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;
b) informuje klienta o przysługującym mu 
prawie do żądania informacji, o których 
mowa w lit. a).

Or. en

Poprawka 417
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy pośrednik 
pośredniczący w zawieraniu umów 
ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
przed zawarciem jakiejkolwiek takiej 
umowy ubezpieczenia, jeżeli ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 
prowizji,

skreślony

a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;
b) informuje klienta o przysługującym mu 
prawie do żądania informacji, o których 
mowa w lit. a).

Or. de
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Poprawka 418
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy pośrednik 
pośredniczący w zawieraniu umów 
ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
przed zawarciem jakiejkolwiek takiej 
umowy ubezpieczenia, jeżeli ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 
prowizji,

skreślony

a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;
b) informuje klienta o przysługującym mu 
prawie do żądania informacji, o których 
mowa w lit. a).

Or. en

Poprawka 419
Louis Michel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy pośrednik 
pośredniczący w zawieraniu umów 

skreślony
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ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
przed zawarciem jakiejkolwiek takiej 
umowy ubezpieczenia, jeżeli ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 
prowizji,
a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;
b) informuje klienta o przysługującym mu 
prawie do żądania informacji, o których 
mowa w lit. a).

Or. en

Poprawka 420
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy pośrednik 
pośredniczący w zawieraniu umów 
ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
przed zawarciem jakiejkolwiek takiej 
umowy ubezpieczenia, jeżeli ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 
prowizji,

skreślony

a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;
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b) informuje klienta o przysługującym mu 
prawie do żądania informacji, o których 
mowa w lit. a).

Or. en

Poprawka 421
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy pośrednik 
pośredniczący w zawieraniu umów 
ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
przed zawarciem jakiejkolwiek takiej 
umowy ubezpieczenia, jeżeli ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 
prowizji,

skreślony

a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;
b) informuje klienta o przysługującym mu 
prawie do żądania informacji, o których 
mowa w lit. a).

Or. en

Poprawka 422
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy pośrednik 
pośredniczący w zawieraniu umów 
ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE,
przed zawarciem jakiejkolwiek takiej 
umowy ubezpieczenia, jeżeli ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 
prowizji,

2. Trzy lata po dacie wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy, w związku z 
pośrednictwem ubezpieczeniowym w 
odniesieniu do zawierania umów 
ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
pośrednik ubezpieczeniowy: 

Or. en

Poprawka 423
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy pośrednik 
pośredniczący w zawieraniu umów 
ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
przed zawarciem jakiejkolwiek takiej 
umowy ubezpieczenia, jeżeli ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 
prowizji,

2. Pośrednik pośredniczący w zawieraniu 
umów ubezpieczenia innych niż umowy 
należące do którejkolwiek z grup 
określonych w załączniku I do dyrektywy 
2002/83/WE, przed zawarciem 
jakiejkolwiek takiej umowy ubezpieczenia, 
jeżeli ma otrzymać wynagrodzenie w 
postaci honorarium lub prowizji,

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest przyczynienie się do przejrzystości wynagrodzeń pośredników 
ubezpieczeniowych.
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Poprawka 424
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;

skreślona

Or. en

Poprawka 425
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;

skreślona

Or. en

Poprawka 426
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 

a) przekazuje klientowi kwotę, tzn. 
wszystkie faktyczne koszty, na które 
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możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;

składają się koszty zawarcia umowy i 
koszty operacyjne pośrednictwa w 
wartościach pieniężnych. Jeżeli nie jest 
możliwe podanie kosztów operacyjnych 
pośrednictwa w wartościach pieniężnych, 
koszty te ujmuje się jako odsetek rocznej 
składki klienta. Klient otrzymuje 
informację w postaci rocznego 
powiadomienia o odnośnych rocznych 
kosztach w wartościach pieniężnych. 
EUNUiPPE opracowuje projekt 
wykonawczych standardów technicznych 
dotyczących poziomu referencyjnego 
prowizji w odniesieniu do różnych 
kategorii produktów ubezpieczeniowych. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 427
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;

a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę każdej prowizji lub w przypadku 
gdy nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia każdej
prowizji;

Or. en
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Poprawka 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazuje klientowi, na jego żądanie,
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;

a) przekazać klientowi kwotę lub, w 
przypadku gdy nie ma możliwości podania 
dokładnej kwoty, podstawę obliczenia 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

Or. en

Poprawka 429
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informuje klienta o przysługującym mu 
prawie do żądania informacji, o których 
mowa w lit. a).

skreślona

Or. en

Poprawka 430
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informuje klienta o przysługującym mu 
prawie do żądania informacji, o których 
mowa w lit. a).

skreślona
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Or. en

Poprawka 431
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy informuje również 
klienta o charakterze i podstawie 
obliczenia kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia otrzymanego przez 
jakiegokolwiek ich pracownika z tytułu 
dystrybucji danego produktu 
ubezpieczeniowego i administrowania 
nim.

skreślony

Or. en

Poprawka 432
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy informuje również 
klienta o charakterze i podstawie 
obliczenia kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia otrzymanego przez 
jakiegokolwiek ich pracownika z tytułu 
dystrybucji danego produktu 
ubezpieczeniowego i administrowania 
nim.

skreślony

Or. en
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Poprawka 433
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy informuje również 
klienta o charakterze i podstawie 
obliczenia kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia otrzymanego przez 
jakiegokolwiek ich pracownika z tytułu 
dystrybucji danego produktu 
ubezpieczeniowego i administrowania 
nim.

skreślony

Or. en

Poprawka 434
Louis Michel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy informuje również 
klienta o charakterze i podstawie 
obliczenia kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia otrzymanego przez 
jakiegokolwiek ich pracownika z tytułu 
dystrybucji danego produktu 
ubezpieczeniowego i administrowania 
nim.

skreślony

Or. en

Poprawka 435
Alfredo Pallone
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy informuje również 
klienta o charakterze i podstawie 
obliczenia kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia otrzymanego przez 
jakiegokolwiek ich pracownika z tytułu 
dystrybucji danego produktu 
ubezpieczeniowego i administrowania 
nim.

skreślony

Or. en

Poprawka 436
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy informuje również 
klienta o charakterze i podstawie 
obliczenia kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia otrzymanego przez 
jakiegokolwiek ich pracownika z tytułu 
dystrybucji danego produktu 
ubezpieczeniowego i administrowania 
nim.

skreślony

Or. en

Poprawka 437
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy informuje również 
klienta o charakterze i podstawie 
obliczenia kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia otrzymanego przez 
jakiegokolwiek ich pracownika z tytułu 
dystrybucji danego produktu 
ubezpieczeniowego i administrowania 
nim.

skreślony

Or. en

Poprawka 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy informuje również 
klienta o charakterze i podstawie 
obliczenia kwoty zmiennego składnika
wynagrodzenia otrzymanego przez 
jakiegokolwiek ich pracownika z tytułu 
dystrybucji danego produktu 
ubezpieczeniowego i administrowania nim.

3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy informuje również 
klienta w przejrzysty sposób o charakterze i 
wielkości oraz podstawie obliczenia kwoty 
zmiennego składnika wynagrodzenia 
otrzymanego przez jakiegokolwiek ich 
pracownika z tytułu dystrybucji danego 
produktu ubezpieczeniowego i 
administrowania nim.

Or. de

Poprawka 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 
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ubezpieczeniowy informuje również 
klienta o charakterze i podstawie 
obliczenia kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia otrzymanego przez 
jakiegokolwiek ich pracownika z tytułu 
dystrybucji danego produktu 
ubezpieczeniowego i administrowania nim.

ubezpieczeniowy informuje również 
klienta o charakterze i podstawie 
obliczenia kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia otrzymanego przez 
jakiegokolwiek ich pracownika z tytułu 
dystrybucji danego produktu 
ubezpieczeniowego i administrowania nim, 
a także każdej dodatkowej 
zaproponowanej usługi lub produktu.

Or. en

Poprawka 440
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli po zawarciu umowy 
ubezpieczenia klient dokonuje z jej tytułu 
jakichkolwiek płatności, zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy ujawniają również 
informacje zgodnie z niniejszym 
artykułem w odniesieniu do każdej takiej 
płatności.

skreślony

Or. en

Poprawka 441
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli po zawarciu umowy 
ubezpieczenia klient dokonuje z jej tytułu 
jakichkolwiek płatności, zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy ujawniają również 

skreślony
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informacje zgodnie z niniejszym 
artykułem w odniesieniu do każdej takiej 
płatności.

Or. en

Poprawka 442
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli po zawarciu umowy 
ubezpieczenia klient dokonuje z jej tytułu 
jakichkolwiek płatności, zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy ujawniają również 
informacje zgodnie z niniejszym 
artykułem w odniesieniu do każdej takiej 
płatności.

skreślony

Or. en

Poprawka 443
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli po zawarciu umowy 
ubezpieczenia klient dokonuje z jej tytułu 
jakichkolwiek płatności, zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy ujawniają również 
informacje zgodnie z niniejszym 
artykułem w odniesieniu do każdej takiej 
płatności.

skreślony

Or. en
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Poprawka 444
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli po zawarciu umowy 
ubezpieczenia klient dokonuje z jej tytułu 
jakichkolwiek płatności, zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy ujawniają również 
informacje zgodnie z niniejszym artykułem 
w odniesieniu do każdej takiej płatności.

4. Jeżeli po zawarciu umowy 
ubezpieczenia klient dokonuje z jej tytułu 
jakichkolwiek płatności innych niż 
płatności przeznaczone na utrzymanie 
gwarancji, zakład ubezpieczeń lub 
pośrednik ubezpieczeniowy ujawniają 
również informacje zgodnie z niniejszym 
artykułem w odniesieniu do każdej takiej 
płatności.

Or. en

Poprawka 445
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli po zawarciu umowy 
ubezpieczenia klient dokonuje z jej tytułu 
jakichkolwiek płatności, zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy ujawniają również 
informacje zgodnie z niniejszym artykułem 
w odniesieniu do każdej takiej płatności.

4. Jeżeli po zawarciu umowy 
ubezpieczenia klient dokonuje z jej tytułu 
jakichkolwiek płatności, zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy ujawniają klientowi 
składkę ubezpieczeniową netto i odnośną 
wysokość wynagrodzenia, jak również 
informacje zgodnie z niniejszym artykułem 
w odniesieniu do każdej takiej płatności.

Or. de

Poprawka 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby sposób, w jaki pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
wynagradzają swoich pracowników, 
mianują przedstawicieli lub innych 
pośredników ubezpieczeniowych nie 
naruszał obowiązku postępowania w 
najlepszym interesie klientów, o którym 
mowa w art. 15, a także wymagają 
podjęcia wszelkich rozsądnych kroków w 
celu określenia konfliktów interesów 
pomiędzy nimi lub każdą osobą 
bezpośrednio lub pośrednio powiązaną z 
nimi a ich klientami oraz zarządzania 
tymi konfliktami interesów, jak również 
wymagają wprowadzenia w tym celu 
skutecznych ustaleń organizacyjnych i 
administracyjnych.
W przypadku gdy takie ustalenia nie są 
wystarczające do zapewnienia z należytą 
pewnością, że uniknie się wystąpienia 
konfliktu interesów, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
odmawiają prowadzenia czynności 
handlowych niezależnie od zgody klienta.

Or. en

Poprawka 447
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 34 
dotyczących środków zapewniających 
przestrzeganie przez firmy 



AM\926838PL.doc 43/173 PE504.393v01-00

PL

ubezpieczeniowe podczas świadczenia 
usług pośrednictwa ubezpieczeniowego 
lub usług dodatkowych na rzecz swoich 
klientów zasad określonych w niniejszym 
artykule, w tym warunków, jakie muszą 
spełniać informacje, by charakteryzować 
się uczciwością i jasnością i nie 
wprowadzać w błąd, szczegółowych 
danych dotyczących treści i formatu 
informacji dla klientów dotyczących firm 
inwestycyjnych i ich usług, kryteriów 
oceny różnych emitentów i dostawców 
produktów w odniesieniu do świadczenia 
usług doradztwa w zakresie ubezpieczeń w 
niezależny sposób, kryteriów oceny 
przestrzegania przez firmy otrzymujące 
zachęty obowiązku uczciwego, rzetelnego i 
profesjonalnego postępowania zgodnie z 
najlepszym interesem klienta. Te akty 
delegowane uwzględniają:
a) charakter oferowanych lub 
świadczonych na rzecz klienta lub 
potencjalnego klienta usług 
z uwzględnieniem rodzaju, celu, wielkości 
i częstotliwości transakcji;
b) charakter ubezpieczenia i 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych, które są oferowane lub 
rozpatrywane;
c) indywidualny lub profesjonalny 
charakter klienta lub potencjalnych 
klientów.

Or. en

Uzasadnienie

Asymetria informacji między klientami i pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz wypłaty 
prowizji na rzecz pośredników przez zakłady ubezpieczeń obecnie poważnie wpływają na 
jakość porad dotyczących produktów ubezpieczeniowych. Utrudnia to optymalne, 
zorientowane na środki dostarczanie produktów klientom. Jednak z powodu aktualnego stanu 
europejskiej debaty politycznej na ten temat oraz z myślą o efektywnych i spójnych ramach 
regulacyjnych, skutecznym podejściem jest odpowiednie ujednolicenie dyrektyw IMD II i 
MiFID. 
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Poprawka 448
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby nie uznawano, że zakłady ubezpieczeń 
lub pośrednicy ubezpieczeniowi 
wypełniają swoje zobowiązania 
wynikające z art. 24 lub niniejszego 
artykułu, jeżeli w szczególności płacą 
jakiejkolwiek osobie oprócz klienta lub 
otrzymują jakiekolwiek honorarium lub 
prowizję, lub przekazują lub otrzymują 
jakąkolwiek korzyść niepieniężną w 
związku ze świadczeniem 
ubezpieczeniowej usługi inwestycyjnej lub 
usługi dodatkowej z jakiejkolwiek strony 
oprócz klienta, chyba że uiszczane 
honoraria lub prowizje lub przekazane 
korzyści niepieniężne mają na celu 
podniesienie jakości przedmiotowej usługi 
na rzecz klienta i nie naruszają 
przestrzegania przez pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakład 
ubezpieczeń obowiązku uczciwego, 
rzetelnego i profesjonalnego 
postępowania zgodnie z najlepszym 
interesem klienta oraz:
a) są przenoszone na inwestora wraz z 
dokumentacją szczegółowo opisującą 
wszystkie usługi oraz związane z nimi 
honoraria lub prowizje;
b) umożliwiają świadczenie lub są 
niezbędne do świadczenia 
ubezpieczeniowych usług inwestycyjnych, 
takie jak koszty powiernictwa, opłaty 
związane z rozliczeniem i wymianą, 
obciążenia regulacyjne lub opłaty prawne, 
i które z racji swego charakteru nie mogą 
stać w sprzeczności ze zobowiązaniem 
pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń do uczciwego, 
rzetelnego i profesjonalnego 
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postępowania zgodnie z najlepszym 
interesem klienta; lub
c) ich istnienie, charakter i wysokość lub 
– w przypadku gdy wysokość nie może 
zostać oszacowana – metoda obliczania tej 
wysokości muszą być wyraźnie ujawnione 
klientowi w zrozumiały sposób przed 
świadczeniem danej usługi.
Niezależnie od tego państwa członkowskie 
postanowią, że wymogi niniejszego ustępu 
są spełnione jedynie w przypadku, gdy 
wartość honorarium, prowizji lub 
niepieniężnej korzyści jest przenoszona na 
klienta.

Or. en

Uzasadnienie

Asymetria informacji między klientami i pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz wypłaty 
prowizji na rzecz pośredników przez zakłady ubezpieczeń obecnie poważnie wpływają na 
jakość porad dotyczących produktów ubezpieczeniowych. Utrudnia to optymalne, 
zorientowane na środki dostarczanie produktów klientom. Jednak z powodu aktualnego stanu 
europejskiej debaty politycznej na ten temat oraz z myślą o efektywnych i spójnych ramach 
regulacyjnych, skutecznym podejściem jest odpowiednie ujednolicenie dyrektyw IMD II i 
MiFID. 

Poprawka 449
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Zakłady ubezpieczeń oferują swoje 
produkty pośrednikom ubezpieczeniowym 
po cenach netto, tzn. jako polisy 
ubezpieczeniowe podane w kwocie netto. 
Takie produkty ubezpieczeniowe podane 
w kwotach netto nie zawierają żadnych 
kosztów pośrednictwa.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zwiększenie konkurencji na rynku pośrednictwa 
ubezpieczeniowego. Produkty ubezpieczeniowe netto (tj. produkty w cenie nieobejmującej 
kosztów pośrednictwa) poprawiłyby podaż produktów dla pośredników wynagradzanych w 
formie honorarium, którzy nie mogą otrzymywać prowizji, a tym samym pobudziłyby 
konkurencję wśród pośredników. Niniejszą poprawkę oparto na propozycji profesora 
Schwintowskiego (Uniwersytet Humboldta w Berlinie).

Poprawka 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) odpowiednie kryteria służące 
określeniu sposobu ujawnienia klientowi 
wynagrodzenia pośrednika, w tym prowizji 
warunkowej, o czym jest mowa w ust. 1 lit. 
f) i g) i ust. 2 niniejszego artykułu;
b) odpowiednie kryteria służące 
określeniu, w szczególności, podstawy 
obliczania wszelkich honorariów lub 
prowizji lub obu tych rodzajów 
wynagrodzenia łącznie;
c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, w celu ujawnienia 
klientom ich wynagrodzenia.

Or. en

Poprawka 451
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) odpowiednie kryteria służące 
określeniu sposobu ujawnienia klientowi 
wynagrodzenia pośrednika, w tym prowizji 
warunkowej, o czym jest mowa w ust. 1 lit. 
f) i g) i ust. 2 niniejszego artykułu;
b) odpowiednie kryteria służące 
określeniu, w szczególności, podstawy 
obliczania wszelkich honorariów lub 
prowizji lub obu tych rodzajów 
wynagrodzenia łącznie;
c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, w celu ujawnienia 
klientom ich wynagrodzenia.

Or. en

Poprawka 452
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) odpowiednie kryteria służące 
określeniu sposobu ujawnienia klientowi 
wynagrodzenia pośrednika, w tym prowizji 
warunkowej, o czym jest mowa w ust. 1 lit. 
f) i g) i ust. 2 niniejszego artykułu;
b) odpowiednie kryteria służące 
określeniu, w szczególności, podstawy 
obliczania wszelkich honorariów lub 
prowizji lub obu tych rodzajów 
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wynagrodzenia łącznie;
c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, w celu ujawnienia 
klientom ich wynagrodzenia.

Or. en

Poprawka 453
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) odpowiednie kryteria służące 
określeniu sposobu ujawnienia klientowi 
wynagrodzenia pośrednika, w tym prowizji 
warunkowej, o czym jest mowa w ust. 1 lit. 
f) i g) i ust. 2 niniejszego artykułu;
b) odpowiednie kryteria służące 
określeniu, w szczególności, podstawy 
obliczania wszelkich honorariów lub 
prowizji lub obu tych rodzajów 
wynagrodzenia łącznie;
c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, w celu ujawnienia 
klientom ich wynagrodzenia.

Or. en

Poprawka 454
Sławomir Nitras
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) odpowiednie kryteria służące 
określeniu sposobu ujawnienia klientowi 
wynagrodzenia pośrednika, w tym prowizji 
warunkowej, o czym jest mowa w ust. 1 lit. 
f) i g) i ust. 2 niniejszego artykułu;
b) odpowiednie kryteria służące 
określeniu, w szczególności, podstawy 
obliczania wszelkich honorariów lub 
prowizji lub obu tych rodzajów 
wynagrodzenia łącznie;
c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, w celu ujawnienia 
klientom ich wynagrodzenia.

Or. en

Poprawka 455
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

5. EUNUiPPE opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
w celu określenia:

Or. en

Poprawka 456
Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odpowiednie kryteria służące 
określeniu sposobu ujawnienia klientowi 
wynagrodzenia pośrednika, w tym prowizji 
warunkowej, o czym jest mowa w ust. 1 lit. 
f) i g) i ust. 2 niniejszego artykułu;

skreślona

Or. en

Poprawka 457
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) odpowiednie kryteria służące 
określeniu, w szczególności, podstawy 
obliczania wszelkich honorariów lub 
prowizji lub obu tych rodzajów 
wynagrodzenia łącznie;

skreślona

Or. en

Poprawka 458
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) odpowiednie kryteria służące 
określeniu, w szczególności, podstawy 
obliczania wszelkich honorariów lub 
prowizji lub obu tych rodzajów 
wynagrodzenia łącznie;

skreślona

Or. en
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Poprawka 459
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, w celu ujawnienia 
klientom ich wynagrodzenia.

skreślona

Or. en

Poprawka 460
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNUiPPE przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [...]*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z art. 10-14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.
_______________
* Dz.U.: wstawić datę: 18 miesięcy po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Ujawnianie informacji

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
lub utrzymać w mocy dodatkowe wymogi 
w zakresie ujawniania informacji przez 
pośredników ubezpieczeniowych i zakłady 
ubezpieczeń, dotyczące wysokości 
wynagrodzenia, honorariów, prowizji lub 
korzyści niepieniężnych w związku ze 
świadczeniem doradztwa, pod warunkiem 
że dane państwo członkowskie zachowuje 
równe warunki działalności wszystkich 
kanałów dystrybucji, nie zakłóca 
konkurencji i przestrzega prawa Unii. 

Or. en

Poprawka 462
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Doradztwo oraz standardy regulujące 
transakcje sprzedaży, w ramach których 
doradztwo nie jest świadczone 

Doradztwo oraz standardy

Or. en

Poprawka 463
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Doradztwo oraz standardy regulujące 
transakcje sprzedaży, w ramach których 
doradztwo nie jest świadczone 

Doradztwo oraz standardy regulujące 
transakcje sprzedaży

Or. fr

Poprawka 464
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed zawarciem każdej szczególnej 
umowy pośrednik ubezpieczeniowy, w tym 
zależny pośrednik ubezpieczeniowy, lub 
zakład ubezpieczeń określa na podstawie 
informacji dostarczonych przez klienta:

1. W przypadku świadczenia doradztwa 
przed zawarciem każdej szczególnej 
umowy pośrednik ubezpieczeniowy na 
podstawie informacji dostarczonych przez 
klienta:

Or. en

Poprawka 465
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed zawarciem każdej szczególnej 
umowy pośrednik ubezpieczeniowy, w tym 
zależny pośrednik ubezpieczeniowy, lub 
zakład ubezpieczeń określa na podstawie 
informacji dostarczonych przez klienta:

1. Przed zawarciem każdej szczególnej 
umowy pośrednik ubezpieczeniowy, w tym 
zależny pośrednik ubezpieczeniowy, lub 
zakład ubezpieczeń określa na podstawie 
oceny najlepszych interesów klienta:

Or. en
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Poprawka 466
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed zawarciem każdej szczególnej 
umowy pośrednik ubezpieczeniowy, w tym 
zależny pośrednik ubezpieczeniowy, lub 
zakład ubezpieczeń określa na podstawie 
informacji dostarczonych przez klienta:

1. W przypadku świadczenia doradztwa 
przed zawarciem każdej szczególnej 
umowy pośrednik ubezpieczeniowy, w tym 
zależny pośrednik ubezpieczeniowy, lub 
zakład ubezpieczeń określa na podstawie 
informacji dostarczonych przez klienta:

Or. en

Poprawka 467
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed zawarciem każdej szczególnej 
umowy pośrednik ubezpieczeniowy , w 
tym zależny pośrednik ubezpieczeniowy, 
lub zakład ubezpieczeń określa na 
podstawie informacji dostarczonych przez 
klienta:

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 468
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymagania i potrzeby klienta; a) rozpoznaje wymagania i potrzeby 
klienta;
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Or. en

Poprawka 469
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymagania i potrzeby klienta; a) oczekiwania i potrzeby klienta odnośnie 
do jego ochrony ubezpieczeniowej;

Or. de

Poprawka 470
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli udzielono porady – przesłanki
porady udzielonej klientowi w 
sprawie określonego produktu 
ubezpieczeniowego, o których informuje 
klienta.

b) informuje klienta o przesłankach
porady udzielonej klientowi w sprawie 
określonego produktu ubezpieczeniowego.

Or. en

Poprawka 471
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli udzielono porady – przesłanki 
porady udzielonej klientowi w 

b) jeżeli udzielono porady – różne polisy 
ubezpieczeniowe, które ocenił, oraz
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sprawie określonego produktu 
ubezpieczeniowego, o których informuje 
klienta.

przesłanki porady udzielonej klientowi w 
sprawie określonego produktu 
ubezpieczeniowego, o których informuje 
klienta.

Or. en

Poprawka 472
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli udzielono porady – przesłanki 
porady udzielonej klientowi w 
sprawie określonego produktu 
ubezpieczeniowego , o których informuje 
klienta .

b) przesłanki porady udzielonej klientowi 
w sprawie określonego produktu 
ubezpieczeniowego, o których informuje 
klienta.

Or. fr

Poprawka 473
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli udzielono porady – przesłanki 
porady udzielonej klientowi w 
sprawie określonego produktu 
ubezpieczeniowego, o których informuje 
klienta.

b) przesłanki porady udzielonej klientowi 
w sprawie określonego produktu 
ubezpieczeniowego.

Or. en

Poprawka 474
Corien Wortmann-Kool
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli udzielono porady – przesłanki 
porady udzielonej klientowi w 
sprawie określonego produktu 
ubezpieczeniowego, o których informuje 
klienta.

b) w przypadku gdy udzielono 
jakiejkolwiek porady – przesłanki porady 
udzielonej klientowi 
w sprawie określonego produktu 
ubezpieczeniowego, o których informuje 
klienta.

Or. en

Poprawka 475
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustęp 1 lit. b) nie ma zastosowania, 
jeżeli klient:
a) wyraźnie zrezygnuje z porady lub
b) w celu zawarcia umowy korzysta 
wyłącznie ze środków porozumiewania się 
na odległość (w rozumieniu dyrektywy 
2002/65/WE dotyczącej sprzedaży 
konsumentom usług finansowych na 
odległość – art. 2 lit. a)), chyba że 
wyraźnie domaga się porady.

Or. de

(Uzupełnienie poprawki 76)

Poprawka 476
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczegóły, o których mowa w ust. 1 lit. 
a) i b), zmienia się zgodnie ze stopniem 
kompleksowości sugerowanego produktu 
ubezpieczeniowego oraz poziomem ryzyka 
finansowego, na które narażony jest klient.

2. Szczegóły, o których mowa w ust. 1 lit. 
a) i b), zmienia się zgodnie ze stopniem 
kompleksowości sugerowanego produktu 
ubezpieczeniowego oraz poziomem ryzyka 
finansowego, na które narażony jest klient, 
a także określa się, czego proponowany 
produkt ubezpieczeniowy nie obejmuje.

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicenie z PRIP.

Poprawka 477
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczegóły, o których mowa w ust. 1 lit. 
a) i b), zmienia się zgodnie ze stopniem 
kompleksowości sugerowanego produktu 
ubezpieczeniowego oraz poziomem ryzyka 
finansowego, na które narażony jest klient.

2. Szczegóły, o których mowa w ust. 1 lit. 
a) i b), zmienia się zgodnie ze stopniem 
kompleksowości sugerowanego produktu 
ubezpieczeniowego oraz poziomem ryzyka 
finansowego, na które narażony jest klient, 
niezależnie od wybranego sposobu 
dystrybucji.

Or. en

Poprawka 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
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aby w przypadku świadczenia doradztwa 
stanowiło ono usługę odrębną od 
sprzedaży ubezpieczenia oraz by taka 
usługa była określana jako doradztwo 
jedynie, gdy:
a) doradca ma odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe; oraz
b) oddzielna opłata za udzielenie porady 
może być wymagana jedynie w przypadku, 
gdy konsument został poinformowany o 
obowiązku jej uiszczenia oraz o sposobie 
jej obliczenia. 

Or. en

Poprawka 479
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy i 
zakład ubezpieczeń informuje klienta, iż 
prowadzi działalność doradczą na 
podstawie rzetelnej analizy, ma obowiązek 
świadczenia działalności doradczej na 
podstawie analizy wystarczającej liczby 
umów ubezpieczeń dostępnych na rynku, 
umożliwiającej mu sformułowanie 
zaleceń, zgodnie z kryteriami 
zawodowymi, dotyczących umowy 
ubezpieczenia, która w najwłaściwszy 
sposób spełniałaby potrzeby klienta.

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy i 
zakład ubezpieczeń informuje klienta, iż 
doradztwo jest świadczone w sposób 
niezależny:

a) dokonuje kompleksowej oceny 
odnośnego rynku umożliwiającej mu 
sformułowanie zaleceń, zgodnie z 
kryteriami zawodowymi, dotyczących 
umowy ubezpieczenia, która w 
najwłaściwszy sposób spełniałaby potrzeby 
klienta. produkty ubezpieczeniowe 
powinny być zróżnicowane pod względem 
rodzaju i emitentów lub dostawców 
produktów i nie powinny ograniczać się 
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do produktów ubezpieczeniowych 
wyemitowanych lub dostarczonych przez 
podmioty mające bliskie powiązania z 
danym pośrednikiem ubezpieczeniowym 
lub zakładem ubezpieczeń;
b) udziela klientowi pełnych i 
obiektywnych porad;
c) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych, korzyści 
majątkowych ani innych zachęt 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej.

Or. de

Poprawka 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy i 
zakład ubezpieczeń informuje klienta, iż 
prowadzi działalność doradczą na 
podstawie rzetelnej analizy, ma obowiązek 
świadczenia działalności doradczej na 
podstawie analizy wystarczającej liczby 
umów ubezpieczeń dostępnych na rynku, 
umożliwiającej mu sformułowanie zaleceń, 
zgodnie z kryteriami zawodowymi, 
dotyczących umowy ubezpieczenia, która 
w najwłaściwszy sposób spełniałaby 
potrzeby klienta.

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy i 
zakład ubezpieczeń prowadzą działalność 
doradczą, mają obowiązek świadczenia 
działalności doradczej na podstawie 
analizy wystarczającej liczby umów 
ubezpieczeń dostępnych na rynku, 
umożliwiającej im sformułowanie 
indywidualnych zaleceń w najlepszym 
interesie konsumenta, zgodnie z 
kryteriami zawodowymi, dotyczących 
umowy ubezpieczenia, która w 
najodpowiedniejszy sposób spełniałaby 
potrzeby klienta.

Or. en
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Poprawka 481
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy i 
zakład ubezpieczeń informuje klienta, iż 
prowadzi działalność doradczą na 
podstawie rzetelnej analizy, ma obowiązek 
świadczenia działalności doradczej na 
podstawie analizy wystarczającej liczby 
umów ubezpieczeń dostępnych na rynku, 
umożliwiającej mu sformułowanie zaleceń, 
zgodnie z kryteriami zawodowymi, 
dotyczących umowy ubezpieczenia, która 
w najwłaściwszy sposób spełniałaby 
potrzeby klienta.

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy 
informuje klienta, iż prowadzi działalność 
doradczą na podstawie rzetelnej analizy, 
ma obowiązek świadczenia działalności 
doradczej na podstawie rzetelnej analizy, 
wystarczającej liczby umów ubezpieczeń 
dostępnych na rynku, umożliwiającej mu
sformułowanie zaleceń, zgodnie z 
kryteriami zawodowymi dotyczącymi 
umowy ubezpieczenia, która w 
najwłaściwszy sposób spełniałaby potrzeby 
klienta.

Or. en

Poprawka 482
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy i 
zakład ubezpieczeń informuje klienta, iż 
prowadzi działalność doradczą na 
podstawie rzetelnej analizy, ma obowiązek 
świadczenia działalności doradczej na 
podstawie analizy wystarczającej liczby 
umów ubezpieczeń dostępnych na rynku, 
umożliwiającej mu sformułowanie zaleceń, 
zgodnie z kryteriami zawodowymi, 
dotyczących umowy ubezpieczenia, która 
w najwłaściwszy sposób spełniałaby 
potrzeby klienta.

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy 
informuje klienta, iż prowadzi działalność 
doradczą na podstawie rzetelnej analizy, 
ma obowiązek świadczenia działalności 
doradczej na podstawie rzetelnej analizy, 
wystarczającej liczby umów ubezpieczeń 
dostępnych na rynku, umożliwiającej mu 
sformułowanie zaleceń, zgodnie z 
kryteriami zawodowymi dotyczącymi 
umowy ubezpieczenia, która w 
najwłaściwszy sposób spełniałaby potrzeby 
klienta.

Or. en
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Poprawka 483
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy i 
zakład ubezpieczeń informuje klienta, iż 
prowadzi działalność doradczą na 
podstawie rzetelnej analizy, ma obowiązek 
świadczenia działalności doradczej na 
podstawie analizy wystarczającej liczby 
umów ubezpieczeń dostępnych na rynku, 
umożliwiającej mu sformułowanie zaleceń, 
zgodnie z kryteriami zawodowymi, 
dotyczących umowy ubezpieczenia, która 
w najwłaściwszy sposób spełniałaby 
potrzeby klienta.

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy i 
zakład ubezpieczeń informują klienta, iż 
świadczą doradztwo na podstawie rzetelnej 
analizy, mają obowiązek udzielać porad na 
podstawie analizy wystarczającej liczby 
umów ubezpieczeń dostępnych na rynku, 
umożliwiającej im sformułowanie zaleceń, 
zgodnie z kryteriami zawodowymi, 
dotyczących umowy ubezpieczenia, która 
w najwłaściwszy sposób spełniałaby 
potrzeby klienta.

Or. en

Poprawka 484
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta.

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
zapewniają klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje, aby 
umożliwić klientowi podjęcie świadomej 
decyzji, uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta. 
Informacje te są przekazywane na 
standardowym arkuszu informacyjnym, 
prostym językiem i obejmują kluczowe 



AM\926838PL.doc 63/173 PE504.393v01-00

PL

informacje o umowie ubezpieczenia.

Or. en

Poprawka 485
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta.

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
zapewniają klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta.

Or. en

Poprawka 486
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta.

4. Przed zawarciem umowy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta.

Or. en
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Poprawka 487
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta.

4. Przed zawarciem umowy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta.

Or. fr

Poprawka 488
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 489
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta.

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
łatwo zrozumiałej i jasnej formie, w 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje, aby umożliwić klientowi 
podjęcie świadomej decyzji, uwzględniając 
złożoność produktu ubezpieczeniowego i 
rodzaj klienta.

Or. en

Poprawka 490
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta.

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta. 
Informacji można udzielać w postaci 
standardowego formularza przyjętego na 
szczeblu krajowym pod nadzorem 
właściwych organów.

Or. en
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Uzasadnienie

Informacji należy udzielać prostym językiem, w postaci standardowego formularza. Specjalny 
formularz dla każdego rodzaju produktu ubezpieczeniowego należy opracować na szczeblu 
krajowym, z udziałem organizacji konsumenckich i pod nadzorem właściwych organów. 
Niniejszą poprawkę oparto na wniosku złożonym przez Europejską Organizację 
Konsumentów.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do dnia X.X.20XX [rok po wejściu w 
życie dyrektywy] Komisja Europejska 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie w sprawie 
stosowania ust. 4, a w stosownym 
przypadku – wniosek ustawodawczy 
uwzględniający postanowienia wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje, dotyczących produktów 
inwestycyjnych (COM(2012)0352).

Or. en

Poprawka 492
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dokumentowi zawierającemu 
kluczowe informacje towarzyszy 
opracowany przez osobę sprzedającą 
produkt ubezpieczeniowy dokument o 
kluczowych usługach opisujący usługi 
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świadczone na rzecz inwestorów 
indywidualnych. 

Or. en

Poprawka 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien obejmować koszty 
związane z produktem ubezpieczeniowym, 
zarówno koszty bezpośrednie, jak i 
pośrednie, które poniesie klient, w tym 
ogólne wskaźniki tych kosztów, oraz – w 
celach porównawczych – łączne koszty 
wyrażone w wartościach pieniężnych i 
procentowych, aby wskazać wpływ 
łącznych kosztów na ubezpieczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty związane z ubezpieczeniowym produktem inwestycyjnym mogą wywierać poważny 
wpływ na zwrot produktu. Przykład ukazujący wpływ łącznych kosztów na inwestycję w 
wartościach pieniężnych zwiększy porównywalność, przejrzystość i wiedzę klienta. Niezwykle 
ważne jest wyrażenie łącznych kosztów w wartościach pieniężnych, aby wskazać wpływ 
łącznych kosztów na inwestycję.

Poprawka 494
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacji określonych w art. 16, 17 i 18 
nie trzeba udzielać, jeżeli pośrednik 

1. Informacji określonych w art. 16, 17 i 18 
nie trzeba zapewniać, jeżeli pośrednik 
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ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń pośredniczą w ubezpieczeniu 
dużego ryzyka, w przypadku pośrednictwa 
prowadzonego przez pośredników 
reasekuracyjnych lub zakłady ubezpieczeń, 
ani też w stosunku do klientów 
profesjonalnych określonych w załączniku.

ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń pośredniczą w ubezpieczeniu 
dużego ryzyka, w przypadku pośrednictwa 
prowadzonego przez pośredników 
reasekuracyjnych lub zakłady ubezpieczeń, 
ani też w stosunku do klientów 
profesjonalnych określonych w załączniku.

Or. en

Poprawka 495
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w 
przypadku umowy ubezpieczenia na cudzy 
rachunek, w której w roli 
ubezpieczającego występuje podmiot 
profesjonalny określony w załączniku, 
natomiast podmiot taki nie występuje w 
roli ubezpieczonego, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
ma obowiązek udzielenia ubezpieczonemu 
informacji określonych w art. 16, 17 i 18.

Or. pl

Uzasadnienie

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.

Poprawka 496
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie, które 
zachowują lub przyjmują bardziej surowe 
przepisy mające zastosowanie do 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, dbają o to, aby 
przepisy te były wdrażane w zgodzie z 
prawem Unii.

Or. en

Poprawka 497
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w jasny i dokładny sposób, zrozumiały 
dla klienta; oraz

b) w jasny i dokładny sposób, zrozumiały 
dla klienta; oraz zgodnie z art. 15 ust. 2;

Or. en

Poprawka 498
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w języku urzędowym państwa 
członkowskiego, w którym umiejscowione 
jest ryzyko, lub państwa członkowskiego 
zobowiązania lub w dowolnym innym
języku, uzgodnionym przez strony. 
Informacje te przekazywane są 

c) w językach urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym konsument ma 
miejsce zamieszkania. Państwa 
członkowskie mogą utrzymać w mocy lub 
wprowadzić do swojego prawa krajowego 
wymogi językowe odnoszące się do 
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nieodpłatnie. informacji umownych, tak aby 
zagwarantować, że informacje te będą 
łatwo zrozumiałe dla konsumenta.
Informacje te przekazywane są 
nieodpłatnie. 

Or. en

Poprawka 499
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zakład ubezpieczeń zapewnia 
pośrednikom ubezpieczeniowym i 
klientom standardowy arkusz 
informacyjny obejmujący kluczowe 
elementy umowy ubezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 500
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku sprzedaży telefonicznej 
informacje udzielone klientowi uprzednio 
są zgodne z przepisami Unii mającymi 
zastosowanie do sprzedaży konsumentom 
usług finansowych na odległość. Ponadto 
informacje dostarczane są klientowi 
zgodnie z ust. 1 lub 2 niezwłocznie po 
zawarciu umowy ubezpieczenia.

7. W przypadku sprzedaży telefonicznej 
informacje udzielone klientowi uprzednio 
są zgodne z przepisami Unii mającymi 
zastosowanie do sprzedaży konsumentom 
usług finansowych na odległość. Ponadto 
informacje dostarczane są klientowi
zgodnie z ust. 1 lub 2 niezwłocznie po 
zawarciu umowy ubezpieczenia. Klient jest 
proszony o określenie, czy życzy sobie 
informacji w formie papierowej czy 
elektronicznej.

Or. en

Poprawka 501
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopuszczają 
praktyki sprzedaży łączonej, lecz nie 
praktyki sprzedaży wiązanej.

skreślony

Or. en

Poprawka 502
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopuszczają 
praktyki sprzedaży łączonej, lecz nie 
praktyki sprzedaży wiązanej.

skreślony
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Or. en

Poprawka 503
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopuszczają 
praktyki sprzedaży łączonej, lecz nie 
praktyki sprzedaży wiązanej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Popieramy wniosek Komisji, aby stosować wyższy poziom norm sprzedaży w odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Jednak aby uniknąć nieporozumień i 
ewentualnego arbitrażu regulacyjnego, istotne jest przyjęcie spójnego podejścia w 
dyrektywach IMD II i MiFID.   

Poprawka 504
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopuszczają 
praktyki sprzedaży łączonej, lecz nie 
praktyki sprzedaży wiązanej.

skreślony

Or. en

Poprawka 505
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopuszczają 
praktyki sprzedaży łączonej, lecz nie 
praktyki sprzedaży wiązanej.

1. Państwa członkowskie dopuszczają 
praktyki sprzedaży łączonej oraz praktyki 
sprzedaży wiązanej.

Or. en

Poprawka 506
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopuszczają 
praktyki sprzedaży łączonej, lecz nie
praktyki sprzedaży wiązanej.

1. Państwa członkowskie dopuszczają 
praktyki sprzedaży łączonej oraz mogą 
zakazać stosowania praktyki sprzedaży 
wiązanej.

Or. en

Poprawka 507
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopuszczają, 
aby kredytodawcy uzależniali przyznanie 
kredytu od zawarcia umowy na 
ubezpieczenie spłaty zadłużenia, a także 
by odmawiali konsumentowi przyznania 
takiego kredytu, jeżeli nie zawrze on 
takiego ubezpieczenia ani u kredytodawcy, 
ani u innego podmiotu, który oferuje 
ubezpieczenie porównywalne do produktu 
ubezpieczeniowego, jaki oferuje podmiot 
preferowany przez kredytodawcę. Ponadto 
państwa członkowskie zezwalają na 
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oferowanie na rynku produktów 
łączących ochronę ubezpieczeniową przed 
jednym lub większą ilością ryzyk.

Or. de

(Dotyczy dostosowania poprawki 81 w języku niemieckim. Wyrażenie „ubezpieczenie 
kredytu” zostaje zastąpione pojęciem „ubezpieczenie spłaty zadłużenia”.)

Poprawka 508
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie nie dopuszczają 
nieuczciwych praktyk handlowych 
określonych w dyrektywie 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno zdefiniować praktyki sprzedaży wiązanej, ponieważ kategoryczny zakaz 
stosowania wszystkich praktyk sprzedaży wiązanej spowodowałby zakaz sprzedaży niektórych 
produktów, korzystnej dla konsumentów, a tym samym ostatecznie ograniczyłby możliwość 
wyboru przez konsumenta produktu lub produktów najlepiej odpowiadających jego 
potrzebom.

Poprawka 509
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie nie 
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dopuszczają, aby kredytodawcy uzależniali 
przyznanie kredytu od zawarcia umowy 
ubezpieczenia kredytu lub odmawiali 
przyznania kredytu, jeżeli konsument nie 
zawrze takiej umowy ubezpieczenia z 
kredytodawcą lub z innym podmiotem.

Or. en

Poprawka 510
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z 
inną usługą lub innym produktem jako 
pakiet, zakład ubezpieczeń lub, w 
stosownych przypadkach, pośrednik 
ubezpieczeniowy oferują klientowi i
informują go o możliwości odrębnego 
zakupu składników pakietu oraz 
przekazują informacje na temat kosztów i 
opłat związanych z każdym składnikiem 
pakietu, który można od nich lub za ich 
pośrednictwem odrębnie zakupić.

2. W przypadku stosowania praktyki 
sprzedaży łączonej zakład ubezpieczeń lub, 
w stosownych przypadkach, pośrednik 
ubezpieczeniowy informują konsumenta o 
możliwości odrębnego zakupu głównej 
usługi finansowej lub produktu pakietu 
oraz przekazują informacje na temat ceny 
głównej usługi finansowej lub produktu
pakietu, które można od nich lub za ich 
pośrednictwem odrębnie zakupić.

Or. en

Poprawka 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z inną 

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z 
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usługą lub innym produktem jako pakiet, 
zakład ubezpieczeń lub, w stosownych 
przypadkach, pośrednik ubezpieczeniowy 
oferują klientowi i informują go o 
możliwości odrębnego zakupu składników 
pakietu oraz przekazują informacje na 
temat kosztów i opłat związanych z 
każdym składnikiem pakietu, który można 
od nich lub za ich pośrednictwem odrębnie 
zakupić.

jakąkolwiek inną usługą lub innym 
produktem jako pakiet, zakład ubezpieczeń 
lub, w stosownych przypadkach, pośrednik 
ubezpieczeniowy informują klienta o 
możliwości odrębnego zakupu składników 
pakietu oraz oferują taką możliwość i
przekazują informacje na temat kosztów i 
opłat związanych z każdym składnikiem 
pakietu, który można od nich lub za ich 
pośrednictwem odrębnie zakupić.

Or. en

Poprawka 512
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z inną 
usługą lub innym produktem jako pakiet, 
zakład ubezpieczeń lub, w stosownych 
przypadkach, pośrednik ubezpieczeniowy 
oferują klientowi i informują go o 
możliwości odrębnego zakupu składników 
pakietu oraz przekazują informacje na 
temat kosztów i opłat związanych z 
każdym składnikiem pakietu, który można 
od nich lub za ich pośrednictwem odrębnie 
zakupić.

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z inną 
określoną usługą finansową niezwiązaną z 
ubezpieczeniem lub innym produktem jako 
pakiet, zakład ubezpieczeń lub, 
w stosownych przypadkach, pośrednik 
ubezpieczeniowy informują klienta, czy 
istnieje możliwość odrębnego zakupu 
składników pakietu, oraz przekazują 
informacje na temat kosztów i opłat 
związanych z każdym składnikiem pakietu, 
który można od nich lub za ich 
pośrednictwem odrębnie zakupić.

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedaż wiązana może być nieuczciwa i niekonkurencyjna, jednak łączenie produktów 
ubezpieczeniowych z innymi produktami przynosi konsumentom korzyści, takie jak większy 
wybór i mniejsze koszty łączne dzięki korzyściom skali.
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Poprawka 513
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z inną 
usługą lub innym produktem jako pakiet, 
zakład ubezpieczeń lub, w stosownych 
przypadkach, pośrednik ubezpieczeniowy 
oferują klientowi i informują go o 
możliwości odrębnego zakupu składników 
pakietu oraz przekazują informacje na 
temat kosztów i opłat związanych z 
każdym składnikiem pakietu, który można 
od nich lub za ich pośrednictwem odrębnie 
zakupić.

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są
konsumentowi wraz z inną
nieubezpieczeniową usługą lub innym 
produktem jako pakiet, zakład ubezpieczeń 
lub, w stosownych przypadkach, pośrednik 
ubezpieczeniowy oferują klientowi i 
informują go, czy istnieje możliwość
odrębnego zakupu składników pakietu 
oraz, jeśli jest to możliwe, przekazują 
informacje na temat kosztów i opłat 
związanych z każdym składnikiem pakietu, 
który można od nich lub za ich 
pośrednictwem odrębnie zakupić.

Or. en

Poprawka 514
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z inną 
usługą lub innym produktem jako pakiet, 
zakład ubezpieczeń lub, w stosownych 
przypadkach, pośrednik ubezpieczeniowy 
oferują klientowi i informują go o 
możliwości odrębnego zakupu składników 
pakietu oraz przekazują informacje na 
temat kosztów i opłat związanych z 
każdym składnikiem pakietu, który można 
od nich lub za ich pośrednictwem odrębnie 

2. 2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są
konsumentowi wraz innym produktem 
nieubezpieczeniowym jako pakiet, zakład 
ubezpieczeń lub, w stosownych 
przypadkach, pośrednik ubezpieczeniowy 
oferują klientowi i informują go, czy 
istnieje możliwość odrębnego zakupu 
składników pakietu oraz, jeśli jest to 
możliwe, przekazują informacje na temat 
kosztów i opłat związanych z każdym 
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zakupić. składnikiem pakietu, który można od nich 
lub za ich pośrednictwem odrębnie 
zakupić.

Or. en

Poprawka 515
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z inną 
usługą lub innym produktem jako pakiet, 
zakład ubezpieczeń lub, w stosownych 
przypadkach, pośrednik ubezpieczeniowy 
oferują klientowi i informują go o 
możliwości odrębnego zakupu składników 
pakietu oraz przekazują informacje na 
temat kosztów i opłat związanych z 
każdym składnikiem pakietu, który można 
od nich lub za ich pośrednictwem odrębnie 
zakupić.

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z inną
nieubezpieczeniową usługą lub innym 
produktem jako pakiet, zakład ubezpieczeń 
lub, w stosownych przypadkach, pośrednik 
ubezpieczeniowy oferują klientowi i 
informują go, czy istnieje możliwość
odrębnego zakupu składników pakietu 
oraz, w takich przypadkach, przekazują 
informacje na temat kosztów i opłat 
związanych z każdym składnikiem pakietu, 
który można od nich lub za ich 
pośrednictwem odrębnie zakupić.

Or. en

Poprawka 516
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z inną 
usługą lub innym produktem jako pakiet, 
zakład ubezpieczeń lub, w stosownych 

2. W przypadku gdy ubezpieczenie jest
oferowane wraz z inną usługą lub innym 
produktem jako pakiet, zakład ubezpieczeń 
lub, w stosownych przypadkach, pośrednik 
ubezpieczeniowy informują klienta, czy 
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przypadkach, pośrednik ubezpieczeniowy 
oferują klientowi i informują go o 
możliwości odrębnego zakupu składników 
pakietu oraz przekazują informacje na 
temat kosztów i opłat związanych z 
każdym składnikiem pakietu, który można 
od nich lub za ich pośrednictwem odrębnie 
zakupić.

istnieje możliwość odrębnego zakupu 
składników pakietu, oraz przekazują 
informacje na temat kosztów i opłat 
związanych z każdym składnikiem pakietu, 
który można od nich lub za ich 
pośrednictwem odrębnie zakupić.

Or. en

Poprawka 517
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z inną 
usługą lub innym produktem jako pakiet, 
zakład ubezpieczeń lub, w stosownych 
przypadkach, pośrednik ubezpieczeniowy 
oferują klientowi i informują go o 
możliwości odrębnego zakupu składników 
pakietu oraz przekazują informacje na 
temat kosztów i opłat związanych z 
każdym składnikiem pakietu, który można 
od nich lub za ich pośrednictwem odrębnie 
zakupić.

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z inną 
usługą lub innym produktem jako pakiet, 
zakład ubezpieczeń lub, w stosownych 
przypadkach, pośrednik ubezpieczeniowy 
oferują klientowi i powinni go 
poinformować o możliwości odrębnego 
zakupu składników pakietu oraz na 
wniosek klienta przekazują informacje na 
temat kosztów i opłat związanych z 
każdym składnikiem pakietu, który można 
od nich lub za ich pośrednictwem odrębnie 
zakupić.

Or. de

Poprawka 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z inną 
usługą lub innym produktem jako pakiet, 
zakład ubezpieczeń lub, w stosownych 
przypadkach, pośrednik ubezpieczeniowy 
oferują klientowi i informują go o 
możliwości odrębnego zakupu składników 
pakietu oraz przekazują informacje na 
temat kosztów i opłat związanych z 
każdym składnikiem pakietu, który można 
od nich lub za ich pośrednictwem odrębnie 
zakupić.

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z inną 
usługą lub innym produktem jako pakiet, 
zakład ubezpieczeń lub, w stosownych 
przypadkach, pośrednik ubezpieczeniowy 
oferują klientowi poszczególne składniki 
pakietu pojedynczo i informują go 
wyraźnie o możliwości odrębnego zakupu 
składników pakietu oraz przekazują 
informacje na temat kosztów i opłat 
związanych z każdym składnikiem pakietu, 
który można od nich lub za ich 
pośrednictwem odrębnie zakupić.

Or. de

Poprawka 519
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli takie pakiety opierają się na 
określonej mutualizacji, bez której nie da 
się zagwarantować technicznej równowagi 
gwarancji, można utrzymać obowiązek 
zakupu w pakiecie.

Or. fr

Poprawka 520
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do oferowanych konsumentowi 
kompleksowych polis ubezpieczeniowych, 
w których jedna polisa obejmuje różne, 
powiązane ze sobą rodzaje ryzyka 
podlegające ubezpieczeniu.

Or. en

Poprawka 521
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EUNUiPPE opracowuje najpóźniej do 
dnia 31 grudnia [20XX] i okresowo 
aktualizuje wytyczne w zakresie oceniania 
i nadzorowania praktyk sprzedaży 
krzyżowej, w szczególności w sytuacjach, 
w których praktyki sprzedaży krzyżowej 
stosowane są z naruszeniem obowiązków 
określonych w art. 16, 17 i 18 lub w ust. 1 
niniejszego artykułu.

skreślony

Or. en

Poprawka 522
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EUNUiPPE opracowuje najpóźniej do 
dnia 31 grudnia [20XX] i okresowo 
aktualizuje wytyczne w zakresie oceniania 
i nadzorowania praktyk sprzedaży 

skreślony
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krzyżowej, w szczególności w sytuacjach, 
w których praktyki sprzedaży krzyżowej 
stosowane są z naruszeniem obowiązków 
określonych w art. 16, 17 i 18 lub w ust. 1 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 523
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EUNUiPPE opracowuje najpóźniej do 
dnia 31 grudnia [20XX] i okresowo 
aktualizuje wytyczne w zakresie oceniania 
i nadzorowania praktyk sprzedaży 
krzyżowej, w szczególności w sytuacjach, 
w których praktyki sprzedaży krzyżowej 
stosowane są z naruszeniem obowiązków 
określonych w art. 16, 17 i 18 lub w ust. 1 
niniejszego artykułu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie jest jednolity z podejściem stosowanym w dyrektywie MiFID. Wniosek 
nie rozgranicza sprzedaży wiązanej produktu ubezpieczeniowego od produktów związanych. 
Obecne sformułowanie może przynieść niezamierzone skutki. Większość popularnych 
produktów ubezpieczeniowych jest obecnie powiązana, np. ubezpieczenie podróżne z 
ubezpieczeniem utraty bagażu, ubezpieczeniem od utraty połączenia lotniczego itd. Zakaz 
przewidziany w aktualnym wniosku mógłby dotyczyć również takich kombinacji. Niniejszą 
poprawkę oparto na wniosku złożonym przez nadzorcę finansowego.

Poprawka 524
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EUNUiPPE opracowuje najpóźniej do 
dnia 31 grudnia [20XX] i okresowo 
aktualizuje wytyczne w zakresie oceniania 
i nadzorowania praktyk sprzedaży 
krzyżowej, w szczególności w sytuacjach, 
w których praktyki sprzedaży krzyżowej 
stosowane są z naruszeniem obowiązków 
określonych w art. 16, 17 i 18 lub w ust. 1 
niniejszego artykułu.

skreślony

Or. en

Poprawka 525
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EUNUiPPE opracowuje najpóźniej do 
dnia 31 grudnia [20XX] i okresowo 
aktualizuje wytyczne w zakresie oceniania 
i nadzorowania praktyk sprzedaży 
krzyżowej, w szczególności w sytuacjach, 
w których praktyki sprzedaży krzyżowej 
stosowane są z naruszeniem obowiązków 
określonych w art. 16, 17 i 18 lub w ust. 1 
niniejszego artykułu.

3. EUNUiPPE we współpracy z 
Europejskim Urzędem Nadzoru 
Bankowego i Europejskim Urzędem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
za pośrednictwem Wspólnego Komitetu 
Europejskich Komitetów Nadzoru
opracowuje do dnia […] i okresowo 
aktualizuje wytyczne w zakresie oceniania 
i nadzorowania praktyk sprzedaży 
krzyżowej, w szczególności w sytuacjach, 
w których praktyki sprzedaży krzyżowej 
stosowane są z naruszeniem obowiązków 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń dotyczących 
postępowania w najlepszym interesie 
klienta, co jest wymagane na mocy art. 16, 
17 i 18 lub ust. 1 niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 526
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EUNUiPPE opracowuje najpóźniej do 
dnia 31 grudnia [20XX] i okresowo 
aktualizuje wytyczne w zakresie oceniania 
i nadzorowania praktyk sprzedaży 
krzyżowej, w szczególności w sytuacjach, 
w których praktyki sprzedaży krzyżowej 
stosowane są z naruszeniem obowiązków 
określonych w art. 16, 17 i 18 lub w ust. 1 
niniejszego artykułu.

3. EUNUiPPE opracowuje najpóźniej do 
dnia 31 grudnia [20XX] i okresowo 
aktualizuje wytyczne w zakresie oceniania 
i nadzorowania praktyk sprzedaży 
krzyżowej, i/lub sprzedaży w pakietach w 
szczególności w sytuacjach, w których 
praktyki sprzedaży krzyżowej stosowane 
są z naruszeniem obowiązków określonych 
w art. 16, 17 i 18 lub w ust. 1 niniejszego 
artykułu.

Or. fr

Poprawka 527
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 DODATKOWE WYMOGI W 
ZAKRESIE OCHRONY KLIENTÓW W 
ODNIESIENIU DO 
UBEZPIECZENIOWYCH PRODUKTÓW 
INWESTYCYJNYCH

DODATKOWE WYMOGI W ZAKRESIE
OCHRONY KONSUMENTÓW W 
ODNIESIENIU DO 
UBEZPIECZENIOWYCH PRODUKTÓW 
INWESTYCYJNYCH

Or. de

Poprawka 528
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 7 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

DODATKOWE WYMOGI W ZAKRESIE 
OCHRONY KLIENTÓW W 
ODNIESIENIU DO 
UBEZPIECZENIOWYCH PRODUKTÓW 
INWESTYCYJNYCH

WYMOGI W ZAKRESIE OCHRONY 
KONSUMENTÓW W ODNIESIENIU DO 
UBEZPIECZENIOWYCH PRODUKTÓW 
INWESTYCYJNYCH

Or. en

Poprawka 529
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

DODATKOWE WYMOGI W ZAKRESIE 
OCHRONY KLIENTÓW W 
ODNIESIENIU DO 
UBEZPIECZENIOWYCH PRODUKTÓW 
INWESTYCYJNYCH

WYMOGI W ZAKRESIE OCHRONY 
KONSUMENTÓW W ODNIESIENIU DO 
UBEZPIECZENIOWYCH PRODUKTÓW 
INWESTYCYJNYCH

Or. en

Poprawka 530
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

DODATKOWE WYMOGI W ZAKRESIE 
OCHRONY KLIENTÓW W 
ODNIESIENIU DO 
UBEZPIECZENIOWYCH PRODUKTÓW 
INWESTYCYJNYCH

WYMOGI W ZAKRESIE OCHRONY 
KONSUMENTÓW W ODNIESIENIU DO 
UBEZPIECZENIOWYCH PRODUKTÓW 
INWESTYCYJNYCH

Or. en
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Poprawka 531
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 532
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozdziale wprowadza się 
dodatkowe wymogi mające zastosowanie 
do pośrednictwa ubezpieczeniowego 
prowadzonego w związku ze sprzedażą
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych przez:

Niniejszy rozdział zastępuje art. 15–18 
rozdziału VI w odniesieniu do sprzedaży
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych przez:

Or. en

Poprawka 533
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozdziale wprowadza się 
dodatkowe wymogi mające zastosowanie 
do pośrednictwa ubezpieczeniowego 
prowadzonego w związku ze sprzedażą
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych przez:

Niniejszy rozdział zastępuje art. 15–18 
rozdziału VI w odniesieniu do sprzedaży
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych przez:
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Or. en

Poprawka 534
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozdziale wprowadza się 
dodatkowe wymogi mające zastosowanie 
do pośrednictwa ubezpieczeniowego 
prowadzonego w związku ze sprzedażą 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych przez:

Niniejszy rozdział zastępuje art. 15, 17 i 18 
rozdziału VI w przypadku pośrednictwa 
ubezpieczeniowego prowadzonego w 
związku ze sprzedażą ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych przez:

Or. de

Punkt 42 preambuły. Chodzi o zbiorcze wytyczne, które wyjaśniają różnicę między 
ubezpieczeniami a ubezpieczeniowymi produktami inwestycyjnymi).

Poprawka 535
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozdziale wprowadza się
dodatkowe wymogi mające zastosowanie 
do pośrednictwa ubezpieczeniowego 
prowadzonego w związku ze sprzedażą 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych przez:

W niniejszym rozdziale wprowadza się 
wymogi mające zastosowanie do 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 
prowadzonego w związku ze sprzedażą 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych przez:

Or. en

Poprawka 536
Nils Torvalds
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zastępuje on zatem art. 15-18 rozdziału 
VI w odniesieniu do sprzedaży tych 
produktów. 

Or. en

Poprawka 537
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Następujące części rozdziału VI nie mają 
zastosowania do pośredników 
ubezpieczeniowych i zakładów 
ubezpieczeń świadczących usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego w 
odniesieniu do ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych:
a) art. 15
b) art. 16 lit. a) pkt (i), (iii) oraz (iv)
c) art. 16 lit. b) pkt (i), (ii) oraz (iii)
d) art. 17 ust. 1 lit. c), d), e), f) i g)
e) art. 17 ust. 2, 3, 4 i 5
f) art. 18

Or. en

Poprawka 538
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 ust. 1 i 2 mają zastosowanie 
również do pośredników 
ubezpieczeniowych i zakładów 
ubezpieczeń zajmujących się 
pośrednictwem ubezpieczeniowym w 
odniesieniu do wszystkich produktów 
ubezpieczeniowych.

Or. en

Poprawka 539
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować lub wdrażać dodatkowe środki 
dotyczące przepisów tego rozdziału, jeżeli 
są one zgodne z unijnym prawem.

Or. en

Poprawka 540
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – punkt 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW i EUNUiPPE prowadzą 
współpracę w celu osiągnięcia możliwe 
największego stopnia spójności 
standardów prowadzenia działalności w 
odniesieniu do detalicznych produktów 
inwestycyjnych podlegających dyrektywie
[MiFID II] lub niniejszej dyrektywie, za 
pośrednictwem standardów technicznych 
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przyjmowanych przez Komisję.

Or. en

Poprawka 541
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 a
Artykuł 23 ust. 1 i 2 mają zastosowanie 
również do pośredników 
ubezpieczeniowych i zakładów 
ubezpieczeń zajmujących się 
pośrednictwem ubezpieczeniowym w 
odniesieniu do wszystkich produktów.
Państwa członkowskie mogą utrzymać w 
mocy lub przyjąć bardziej restrykcyjne 
przepisy dotyczące wymogów w zakresie 
ochrony klientów, o których mowa w art. 
23, 24 i 25 , pod warunkiem że przepisy te 
są zgodne z unijnym prawem. EUNGiPW 
i EUNUiPPE powinny współpracować, 
aby dzięki opracowaniu wytycznych 
osiągnąć możliwe najbardziej spójne 
standardy prowadzenia działalności w 
odniesieniu do detalicznych produktów 
inwestycyjnych podlegających dyrektywie 
MiFID II lub niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 542
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń podejmowania 
wszelkich stosownych kroków w celu 
identyfikowania konfliktów interesów 
między nimi, w tym między członkami ich 
kierownictwa, pracownikami i zależnymi 
pośrednikami ubezpieczeniowymi, lub 
dowolną osobą mająca bezpośrednie lub 
pośrednie powiązania z nimi z racji 
sprawowanej kontroli, a ich klientami lub 
też między jednym klientem, a drugim, 
które powstają w trakcie prowadzenia 
działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego.

1. Państwa członkowskie wymagają od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń oferujących 
ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne 
podejmowania wszelkich stosownych 
kroków w celu identyfikowania konfliktów 
interesów między nimi, w tym między 
członkami ich kierownictwa, 
pracownikami i zależnymi pośrednikami 
ubezpieczeniowymi, lub dowolną osobą 
mająca bezpośrednie lub pośrednie 
powiązania z nimi z racji sprawowanej 
kontroli, a ich klientami lub też między 
jednym klientem, a drugim, które powstają 
w trakcie prowadzenia działalności w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Or. de

Uzasadnienie

Rozdział VII odnosi się wyłącznie do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Poprawka 543
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 23 
ustanawiających szczegółowe przepisy 
dotyczące:
– kroków, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać w 
celu identyfikowania konfliktów 
interesów, zapobiegania im, zarządzania 
nimi i ich ujawniania;
– stosownych kryteriów służących 
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określeniu rodzajów konfliktów interesów, 
których istnienie może przynieść szkodę 
interesom klientów.

Or. en

Uzasadnienie

Asymetria informacji między klientami i pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz wypłaty 
prowizji na rzecz pośredników przez podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe obecnie 
poważnie wpływają na jakość porad dotyczących produktów ubezpieczeniowych. Utrudnia to 
optymalne, zorientowane na środki dostarczanie produktów klientom. Jednak z powodu 
aktualnego stanu europejskiej debaty politycznej na ten temat oraz z myślą o efektywnych i 
spójnych ramach regulacyjnych, skutecznym podejściem jest odpowiednie ujednolicenie 
dyrektyw IMD II i MiFID. 

Poprawka 544
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy kroki podejmowane 
przez pośrednika ubezpieczeniowego lub
zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 15, 16 i 
17 są niewystarczające, by z należytą 
pewnością zapewnić uniknięcie ryzyka 
naruszenia interesów klientów i 
potencjalnych klientów wynikającego z 
konfliktów interesów, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
wyraźnie ujawnia klientowi ogólny 
charakter lub źródła konfliktów interesów, 
przed podjęciem czynności handlowych w 
jego imieniu.

2. Pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń zachowuje i wprowadza 
skuteczne uzgodnienia organizacyjno-
administracyjne z myślą o poczynieniu 
wszelkich rozsądnych kroków mających 
na celu uniknięcie szkodliwego wpływu, 
jaki może wywrzeć konflikt interesów na 
interesy klientów firmy. W przypadku gdy 
kroki podejmowane przez pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakład ubezpieczeń 
są niewystarczające, by z należytą 
pewnością zapewnić uniknięcie ryzyka 
naruszenia interesów klientów i 
potencjalnych klientów wynikającego z 
konfliktów interesów, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
wyraźnie ujawnia klientowi ogólny 
charakter lub źródła konfliktów interesów, 
przed podjęciem czynności handlowych w 
jego imieniu.

Or. en
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Uzasadnienie

Asymetria informacji między klientami i pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz wypłaty 
prowizji na rzecz pośredników przez podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe obecnie 
poważnie wpływają na jakość porad dotyczących produktów ubezpieczeniowych. Utrudnia to 
optymalne, zorientowane na środki dostarczanie produktów klientom. Jednak z powodu 
aktualnego stanu europejskiej debaty politycznej na ten temat oraz z myślą o efektywnych i 
spójnych ramach regulacyjnych, skutecznym podejściem jest odpowiednie ujednolicenie 
dyrektyw IMD II i MiFID. 

Poprawka 545
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy kroki podejmowane 
przez pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 15, 16 i 
17 są niewystarczające, by z należytą 
pewnością zapewnić uniknięcie ryzyka 
naruszenia interesów klientów i 
potencjalnych klientów wynikającego z 
konfliktów interesów, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
wyraźnie ujawnia klientowi ogólny 
charakter lub źródła konfliktów interesów,
przed podjęciem czynności handlowych w 
jego imieniu.

2. Pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń zachowuje i wprowadza 
skuteczne uzgodnienia organizacyjno-
administracyjne z myślą o poczynieniu 
wszelkich rozsądnych kroków mających 
na celu uniknięcie szkodliwego wpływu, 
jaki może wywrzeć konflikt interesów na 
interesy klientów firmy. W przypadku gdy 
kroki podejmowane przez pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakład ubezpieczeń 
są niewystarczające, by z należytą 
pewnością zapewnić uniknięcie ryzyka 
naruszenia interesów klientów i 
potencjalnych klientów wynikającego z 
konfliktów interesów, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
wyraźnie ujawnia klientowi ogólny 
charakter i/lub źródła konfliktów interesów
oraz kroki poczynione, aby zmniejszyć to 
ryzyko.

Or. en

Poprawka 546
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy kroki podejmowane 
przez pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 15, 16 i 
17 są niewystarczające, by z należytą 
pewnością zapewnić uniknięcie ryzyka 
naruszenia interesów klientów i 
potencjalnych klientów wynikającego z 
konfliktów interesów, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
wyraźnie ujawnia klientowi ogólny 
charakter lub źródła konfliktów interesów, 
przed podjęciem czynności handlowych w 
jego imieniu.

2. W przypadku gdy kroki podejmowane 
przez pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakład ubezpieczeń oferujący 
ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne 
zgodnie z art. 15, 16 i 17 są 
niewystarczające, by z należytą pewnością 
zapewnić uniknięcie ryzyka naruszenia 
interesów klientów i potencjalnych 
klientów wynikającego z konfliktów 
interesów, pośrednik ubezpieczeniowy lub 
zakład ubezpieczeń wyraźnie ujawnia 
klientowi ogólny charakter lub źródła 
konfliktów interesów, przed podjęciem 
czynności handlowych w jego imieniu.

Or. de

Uzasadnienie

Rozdział VII odnosi się wyłącznie do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Poprawka 547
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Taka ujawniona informacja musi:
a) zostać przedstawiona na trwałym 
nośniku; oraz
b) zawierać wystarczające szczegóły, 
biorąc pod uwagę rodzaj klienta, 
umożliwiające klientowi podjęcie 
świadomej decyzji co do usługi, w 
kontekście której zaistniał konflikt 
interesów.

Or. en
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Poprawka 548
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Taka ujawniona informacja musi: 
a) zostać przedstawiona na trwałym 
nośniku;
b) zawierać wystarczające szczegóły, 
biorąc pod uwagę rodzaj klienta, 
umożliwiające klientowi podjęcie 
świadomej decyzji co do usługi, w 
kontekście której zaistniał konflikt 
interesów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze uzupełnienie ma na celu ujednolicenie z MiFID. Niniejszą poprawkę oparto na 
propozycji brytyjskiej FSA (Financial Service Authority).

Poprawka 549
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. en

Poprawka 550
Corien Wortmann-Kool
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w ramach transakcji 
zawieranych z klientami lub na ich rzecz, 
postępował uczciwie, rzetelnie i 
profesjonalnie zgodnie z najlepszym 
interesem klientów oraz stosował się, w 
szczególności, do zasad określonych w 
niniejszym artykule i w art. 25.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w ramach transakcji 
zawieranych z klientami lub na ich rzecz, 
postępował uczciwie, rzetelnie i 
profesjonalnie zgodnie z najlepszym 
interesem klientów oraz stosował się, w 
szczególności, do zasad dotyczących 
sprawozdawczości wobec klientów oraz 
oceny odpowiedniości i stosowności,
określonych w niniejszym artykule i w art. 
25.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać ogólne zasady dotyczące sprawozdawczości wobec klientów oraz oceny 
odpowiedniości i stosowności, określone w art. 24 i 25.

Poprawka 551
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w ramach transakcji 
zawieranych z klientami lub na ich rzecz,
postępował uczciwie, rzetelnie i 
profesjonalnie zgodnie z najlepszym 
interesem klientów oraz stosował się, w 
szczególności, do zasad określonych w 
niniejszym artykule i w art. 25.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w ramach transakcji 
zawieranych z klientami lub na ich rzecz,
był zobowiązany do uczciwego, rzetelnego 
i profesjonalnego postępowania zgodnego
z najlepszym interesem klientów oraz 
stosował się, w szczególności, do zasad 
określonych w niniejszym artykule i w art. 
25.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ujednolicenie MiFID II i IMD II.

Poprawka 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w ramach transakcji 
zawieranych z klientami lub na ich rzecz, 
postępował uczciwie, rzetelnie i 
profesjonalnie zgodnie z najlepszym 
interesem klientów oraz stosował się, w 
szczególności, do zasad określonych w 
niniejszym artykule i w art. 25.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w ramach transakcji 
zawieranych z klientami lub na ich rzecz, 
postępował zawsze uczciwie, rzetelnie i 
profesjonalnie zgodnie z najlepszym 
interesem klientów oraz stosował się, w 
szczególności, do zasad określonych w 
niniejszym artykule i w art. 25.

Or. en

Poprawka 553
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Stosowanie wymogów dotyczących 
informacji, o których mowa w art. 24 i 25, 
powinno być proporcjonalne i należy przy 
tym brać pod uwagę, czy klient jest 
klientem profesjonalnym, jako określono 
w załączniku.

Or. en
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Poprawka 554
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Stosowanie wymogów dotyczących 
informacji, o których mowa w art. 24 i 25, 
powinno być proporcjonalne i należy przy 
tym brać pod uwagę, czy klient jest 
klientem profesjonalnym, jak określono w 
załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie tego dodatkowego ustępu ma na celu uzgodnienie tekstu z podejściem 
przyjętym obecnie w MIFD II. Niniejszą poprawkę oparto na propozycji brytyjskiej FSA 
(Financial Service Authority).

Poprawka 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie informacje, w tym materiały 
marketingowe, kierowane przez pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakład ubezpieczeń 
do klientów lub potencjalnych klientów 
muszą być rzetelne, jasne i nie mogą 
wprowadzać w błąd. Materiały 
marketingowe muszą być w jednoznaczny 
sposób oznaczone jako takie.

2. Wszelkie informacje, w tym materiały 
marketingowe, kierowane przez pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakład ubezpieczeń 
do klientów lub potencjalnych klientów
zawsze muszą być rzetelne, jasne i nie 
mogą wprowadzać w błąd. Publikacje 
handlowe należy w sposób niebudzący 
wątpliwości konsumentów znaczyć, jako
publikacje handlowe.

Or. en
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Poprawka 556
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Klientom lub potencjalnym klientom 
przekazuje się odpowiednie informacje na 
temat:

3. Klientom lub potencjalnym klientom 
zainteresowanym ubezpieczeniowymi 
produktami inwestycyjnymi należy 
dostarczyć stosownych informacji 
dotyczących:

Or. de

Uzasadnienie

Rozdział VII odnosi się do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Poprawka 557
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa, informacje 
te powinny określać, czy doradztwo 
świadczone jest niezależnie oraz czy 
opiera się na szerokiej, czy też bardziej 
ograniczonej analizie rynku oraz powinny 
wskazywać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
udostępniać będzie klientowi bieżącą 
ocenę odpowiedniości poleconego mu 
produktu ubezpieczeniowego;

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług.

Or. en
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Poprawka 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa, informacje
te powinny określać, czy doradztwo
świadczone jest niezależnie oraz czy opiera 
się na szerokiej, czy też bardziej 
ograniczonej analizie rynku oraz powinny 
wskazywać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
udostępniać będzie klientowi bieżącą
ocenę odpowiedniości poleconego mu 
produktu ubezpieczeniowego;

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa
inwestycyjnego, informacje muszą z góry
określać podstawę, na jakiej świadczone 
jest doradztwo, w tym określają one, czy 
doradztwo opiera się na szerokiej, czy też 
bardziej ograniczonej analizie rynku oraz
wskazują, czy pośrednik ubezpieczeniowy 
lub zakład ubezpieczeń udostępniać będzie 
klientowi okresową ocenę odpowiedniości
zarekomendowanego klientom 
ubezpieczeniowego produktu 
inwestycyjnego oraz informować klienta o 
łącznym koszcie transakcji inwestycyjnej 
w postaci jednolitej kwoty pieniężnej, 
obejmującej opłaty pokrywane 
bezpośrednio przez klienta na rzecz 
doradcy inwestycyjnego lub zakładu 
ubezpieczeń, a także wszelkie zachęty 
pokrywane przez stronę trzecią. 
Informacje te należy przedstawić 
klientowi przed udzieleniem mu porad 
inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 559
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa, informacje 
te powinny określać, czy doradztwo 
świadczone jest niezależnie oraz czy opiera 
się na szerokiej, czy też bardziej 
ograniczonej analizie rynku oraz powinny 
wskazywać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń
udostępniać będzie klientowi bieżącą 
ocenę odpowiedniości poleconego mu 
produktu ubezpieczeniowego;

a) pośrednika ubezpieczeniowego oraz 
świadczonych przez niego usług
Informacje te powinny określać, czy 
doradztwo świadczone jest niezależnie 
oraz czy opiera się na szerokiej, czy też 
bardziej ograniczonej analizie rynku oraz 
powinny wskazywać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy udostępniać będzie 
klientowi bieżącą ocenę odpowiedniości 
poleconego mu produktu 
ubezpieczeniowego;

Or. en

Poprawka 560
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa, informacje
te powinny określać, czy doradztwo 
świadczone jest niezależnie oraz czy opiera 
się na szerokiej, czy też bardziej 
ograniczonej analizie rynku oraz powinny 
wskazywać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
udostępniać będzie klientowi bieżącą 
ocenę odpowiedniości poleconego mu 
produktu ubezpieczeniowego;

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. Informacje te powinny 
określać, czy doradztwo świadczone jest 
niezależnie oraz czy opiera się na 
szerokiej, czy też bardziej ograniczonej 
analizie rynku oraz powinny wskazywać, 
czy pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń udostępniać będzie klientowi 
bieżącą ocenę odpowiedniości poleconego 
mu produktu ubezpieczeniowego;

Or. fr
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Poprawka 561
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa, informacje 
te powinny określać, czy doradztwo 
świadczone jest niezależnie oraz czy opiera 
się na szerokiej, czy też bardziej 
ograniczonej analizie rynku oraz powinny 
wskazywać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
udostępniać będzie klientowi bieżącą 
ocenę odpowiedniości poleconego mu 
produktu ubezpieczeniowego;

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa, informacje 
te powinny określać, czy opiera się ono na 
szerokiej, czy też bardziej ograniczonej 
analizie rynku oraz powinny wskazywać, 
czy pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń udostępniać będzie klientowi 
okresową ocenę odpowiedniości 
poleconego mu produktu 
ubezpieczeniowego;

Or. de

(Odpowiada wymogom w art. 16 lit. a) pkt i), ii) oraz v), a także w art. 17 ust. 1 lit. c))

Uzasadnienie

Okresowa ocena jest uzsadaniona i może od początku zapewnić określone czasowe ramy 
oceny. Pojęcie bieżącej oceny jest niemożliwe do zdefiniowania (codziennie? co godzinę? co 
minutę?).

Poprawka 562
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa, informacje 
te powinny określać, czy doradztwo 

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa, informacje 
te powinny określać, czy doradztwo 
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świadczone jest niezależnie oraz czy opiera 
się na szerokiej, czy też bardziej 
ograniczonej analizie rynku oraz powinny 
wskazywać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
udostępniać będzie klientowi bieżącą
ocenę odpowiedniości poleconego mu 
produktu ubezpieczeniowego;

świadczone jest niezależnie oraz czy opiera 
się na szerokiej, czy też bardziej 
ograniczonej analizie rynku oraz powinny 
wskazywać różne rodzaje instrumentów, a 
także, czy pośrednik ubezpieczeniowy lub 
zakład ubezpieczeń udostępniać będzie 
klientowi okresową ocenę odpowiedniości 
poleconego mu produktu 
ubezpieczeniowego;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest ujednolicenie z MiFID II.

Poprawka 563
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) produktów ubezpieczeniowych i 
proponowanych strategii inwestycyjnych. 
Informacje te powinny obejmować 
stosowne wytyczne oraz ostrzeżenia 
dotyczące ryzyka związanego z inwestycją 
w te produkty oraz poszczególnych 
strategii inwestycyjnych; oraz

b) czy doradztwo jest udzielane w sposób
niezależny na podstawie rzetelnej analizy 
rynku lub na podstawie analizy produktów
oferowanych przez zakład ubezpieczeń. W 
informacjach należy podać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
udostępni klientowi bieżącą ocenę 
odpowiedniości poleconego mu produktu 
ubezpieczeniowego;

Or. en

Poprawka 564
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera c)



PE504.393v01-00 104/173 AM\926838PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kosztów i odnośnych opłat. c) produktów ubezpieczeniowych, biorąc 
pod uwagę złożoność produktów 
ubezpieczeniowych oraz rodzaj klienta 
(czy jest już klientem czy też nie).
Obejmuje to odpowiednie wskazówki oraz 
ostrzeżenia przed ryzykiem związanym z 
inwestycjami w takie produkty.

Or. en

Poprawka 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kosztów i odnośnych opłat. c) kosztów, w tym wynagrodzenia 
pośrednika, i odnośnych opłat, w tym opłat 
za porady oddzielnych od kosztów 
produktów, w przypadku gdy świadczone 
jest doradztwo.

Or. en

Uzasadnienie

Doradztwo powinno być usługą, za które opłaty są przedstawiane oddzielne od kosztu 
produktu, tak aby klient mógł dokonać należytego porównania.

Poprawka 566
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kosztów i odnośnych opłat. c) kosztów i odnośnych opłat, łącznie ze 
składką ubezpieczeniową netto.
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Or. de

Poprawka 567
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kosztów i odnośnych opłat. c) kosztów związanych z produktem 
inwestycyjnym w przypadku, gdy osoby te 
są pośrednikami;

Or. en

Poprawka 568
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kosztów i odnośnych opłat. c) wszystkich kosztów i wszelkich
odnośnych opłat.

Or. en

Uzasadnienie

Asymetria informacji między klientami i pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz wypłaty 
prowizji na rzecz pośredników przez podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe obecnie 
poważnie wpływają na jakość porad dotyczących produktów ubezpieczeniowych. Utrudnia to 
optymalne, zorientowane na środki dostarczanie produktów klientom. Jednak z powodu 
aktualnego stanu europejskiej debaty politycznej na ten temat oraz z myślą o efektywnych i 
spójnych ramach regulacyjnych, skutecznym podejściem jest odpowiednie ujednolicenie 
dyrektyw IMD II i MiFID. 

Poprawka 569
Pervenche Berès
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) prowizji, retrocesji lub innych 
świadczeń związanych z transakcjami 
uiszczanych przez twórcę lub osobę 
trzecią, jak określono w dyrektywie 
2004/39/WE oraz dyrektywie 2002/92/WE.

Or. en

Poprawka 570
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje, o których mowa w 
niniejszym artykule, powinny być 
przekazywane w przystępnej formie w taki 
sposób, aby klienci lub potencjalni klienci 
byli w normalnych okolicznościach w 
stanie zrozumieć charakter konkretnego 
produktu ubezpieczeniowego, który jest 
oferowany, oraz związane z nim ryzyko i 
w konsekwencji byli w stanie podjąć 
świadome decyzje inwestycyjne.
Informacje te mogą być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

4. Informacje, o których mowa w 
niniejszym artykule, powinny być 
przekazywane w przystępnej formie w taki 
sposób, aby klienci lub potencjalni klienci 
byli w normalnych okolicznościach w 
stanie zrozumieć charakter konkretnego 
produktu ubezpieczeniowego, który jest 
oferowany, oraz związane z nim ryzyko i 
w konsekwencji byli w stanie podjąć 
świadome decyzje inwestycyjne.
Informacje te można przekazywać 
w ustandaryzowanym formacie w 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje. Dokumentowi zawierającemu 
kluczowe informacje towarzyszy 
opracowany przez osobę sprzedającą 
produkt ubezpieczeniowy dokument o 
kluczowych usługach opisujący usługi 
świadczone na rzecz inwestorów 
detalicznych. 
Osoba sprzedająca produkt 
ubezpieczeniowy klientowi detalicznemu 
dostarcza temu klientowi dokument 
zawierający kluczowe informacje oraz 
dokument o kluczowych usługach w 
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odpowiednim czasie przed zawarciem 
transakcji dotyczącej ubezpieczeniowego 
produktu inwestycyjnego. W przypadku 
gdy klientowi polecany jest 
ubezpieczeniowy produkt inwestycyjnego, 
klientowi przekazać należy bezzwłocznie 
dokument zawierający kluczowe 
informacje oraz dokument o kluczowych 
usługach.

Or. en

Poprawka 571
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje, o których mowa w 
niniejszym artykule, powinny być
przekazywane w przystępnej formie w taki 
sposób, aby klienci lub potencjalni klienci 
byli w normalnych okolicznościach w 
stanie zrozumieć charakter konkretnego 
produktu ubezpieczeniowego, który jest 
oferowany, oraz związane z nim ryzyko i 
w konsekwencji byli w stanie podjąć 
świadome decyzje inwestycyjne. 
Informacje te mogą być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

4. Informacje, o których mowa w 
niniejszym artykule, są przekazywane w 
łatwo zrozumiałej i przejrzystej formie w 
taki sposób, aby klienci lub potencjalni 
klienci byli w normalnych okolicznościach 
w stanie zrozumieć charakter konkretnego 
produktu ubezpieczeniowego, który jest 
oferowany, oraz związane z nim ryzyko i 
w konsekwencji byli w stanie podjąć 
świadome decyzje inwestycyjne. 
Informacje te są przekazywane w 
ustandaryzowanym dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje.

Or. de

Poprawka 572
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 4



PE504.393v01-00 108/173 AM\926838PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje, o których mowa w 
niniejszym artykule, powinny być 
przekazywane w przystępnej formie w taki 
sposób, aby klienci lub potencjalni klienci 
byli w normalnych okolicznościach w 
stanie zrozumieć charakter konkretnego 
produktu ubezpieczeniowego, który jest 
oferowany, oraz związane z nim ryzyko i 
w konsekwencji byli w stanie podjąć 
świadome decyzje inwestycyjne.
Informacje te mogą być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

4. Informacje, o których mowa w 
niniejszym artykule, powinny być 
przekazywane w przystępnej formie w taki 
sposób, aby klienci lub potencjalni klienci 
byli w normalnych okolicznościach w 
stanie zrozumieć charakter konkretnego 
produktu ubezpieczeniowego, który jest 
oferowany, oraz związane z nim ryzyko i 
w konsekwencji byli w stanie podjąć 
świadome decyzje inwestycyjne.
Informacje te są przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

Or. en

Poprawka 573
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje, o których mowa w 
niniejszym artykule, powinny być 
przekazywane w przystępnej formie w taki 
sposób, aby klienci lub potencjalni klienci 
byli w normalnych okolicznościach w 
stanie zrozumieć charakter konkretnego 
produktu ubezpieczeniowego, który jest 
oferowany, oraz związane z nim ryzyko i 
w konsekwencji byli w stanie podjąć 
świadome decyzje inwestycyjne. 
Informacje te mogą być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

4. Informacje, o których mowa w 
niniejszym artykule, powinny być 
przekazywane w przystępnej formie w taki 
sposób, aby klienci lub potencjalni klienci 
byli w normalnych okolicznościach w 
stanie zrozumieć charakter konkretnego 
rodzaju ubezpieczenia, który jest 
oferowany, oraz związane z nim ryzyko i 
w konsekwencji byli w stanie podjąć 
świadome decyzje inwestycyjne. 
Informacje te mogą być przekazywane w
ustandaryzowanym formacie.

Or. de

(Odpowiada wymogom w art. 18 ust. 4)

Uzasadnienie

Zmiana ma na celu dostosowanie do sformułowania w tekście dyrektywy MiFID.
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Poprawka 574
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klienta, 
że doradztwo jest świadczone w sposób 
niezależny, pośrednik ubezpieczeniowy 
lub zakład ubezpieczeń:

5. W przypadku poinformowania klienta, 
że doradztwo jest świadczone w sposób 
niezależny, odpowiednie informacje, o 
których mowa w ust. 3, są podawane przed 
udzieleniem porady w zakresie 
ubezpieczenia i zawierają następujące 
szczegóły:

a) szereg produktów ubezpieczeniowych, 
na których opiera się zalecenie, a w 
szczególności informację, czy ten wybór 
produktów ogranicza się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z pośrednikiem, który 
reprezentuje klienta; oraz
b) informację, czy klient ma zapłacić 
honorarium za udzielenie porady;
c) informację, czy w związku z umową 
ubezpieczenia pośrednik ubezpieczeniowy 
otrzymuje honorarium lub prowizje od 
osób trzecich. 
5a. Ponadto państwa członkowskie mogą 
zabronić lub bardziej ograniczyć 
oferowanie lub przyjmowanie opłat, 
prowizji bądź niepieniężnych korzyści od 
stron trzecich, powiązanych ze 
świadczeniem usług doradztwa 
inwestycyjnego. Może to obejmować 
wymaganie zwrócenia klientowi wszelkich 
takich opłat, prowizji lub niepieniężnych 
korzyści bądź zrekompensowania ich 
opłatami uiszczanymi przez klienta.
Państwa członkowskie mogą ponadto 
wymagać, by w przypadku gdy pośrednik 
informuje klienta, że doradztwo jest 
świadczone w sposób niezależny, 
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pośrednik powinien dokonać oceny 
wystarczająco dużej liczby produktów 
ubezpieczeniowych dostępnych na rynku 
oraz wystarczająco zróżnicowanych pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, tak aby 
dopilnować, by cele klientów zostały w 
należycie osiągnięte oraz by produkty nie 
ograniczały się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym.

Or. en

Poprawka 575
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klienta, 
że doradztwo jest świadczone w sposób 
niezależny, pośrednik ubezpieczeniowy 
lub zakład ubezpieczeń:

5. W przypadku poinformowania klienta, 
że doradztwo jest świadczone w sposób 
niezależny, odpowiednie informacje, o 
których mowa w ust. 3, są podawane przed 
udzieleniem porady w zakresie 
ubezpieczenia i zawierają następujące 
szczegóły:

Or. en

Poprawka 576
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klienta, 
że doradztwo jest świadczone w sposób 

5. W przypadku poinformowania klienta, 
że doradztwo jest świadczone w sposób 
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niezależny, pośrednik ubezpieczeniowy 
lub zakład ubezpieczeń:

niezależny, pośrednik ubezpieczeniowy:

Or. en

Poprawka 577
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klienta, 
że doradztwo jest świadczone w sposób 
niezależny, pośrednik ubezpieczeniowy lub 
zakład ubezpieczeń:

5. Państwa członkowskie wymagają, by w
przypadku poinformowania klienta, że 
doradztwo jest świadczone w sposób 
niezależny, pośrednik ubezpieczeniowy lub 
zakład ubezpieczeń ujawniał klientowi 
informacje na temat charakteru 
wynagrodzenia otrzymanego w związku z 
umową ubezpieczenia:

Or. en

Uzasadnienie

Istniej ryzyko konfliktu interesów, ze szkodą dla konsumentów, jeżeli doradcy sprzedają 
produkty PRIP. W odniesieniu do tych produktów należy wymagać ujawnienia informacji o 
prowizji.

Poprawka 578
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby produktów ubezpieczeniowych 
dostępnych na rynku. Produkty 
ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 

skreślona
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powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz

Or. en

Poprawka 579
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby produktów ubezpieczeniowych 
dostępnych na rynku. Produkty 
ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz

a) dokonuje kompleksowej oceny 
odnośnego rynku umożliwiającej mu 
sformułowanie zgodnie z kryteriami 
zawodowymi zaleceń dotyczących umowy 
ubezpieczenia, która w najwłaściwszy 
sposób spełniałaby potrzeby klienta.
Produkty ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń;

Or. de

Poprawka 580
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokonuje oceny wystarczająco dużej a) szereg produktów ubezpieczeniowych, 
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liczby produktów ubezpieczeniowych
dostępnych na rynku. Produkty 
ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz

na których opiera się zalecenie, a w 
szczególności informację, czy ten wybór
produktów ogranicza się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z pośrednikiem, który 
reprezentuje klienta; oraz

Or. en

Poprawka 581
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby produktów ubezpieczeniowych 
dostępnych na rynku. Produkty 
ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz

a) wystarczająco duża liczba produktów 
ubezpieczeniowych dostępnych na rynku
oraz wystarczająco zróżnicowanych pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, tak aby 
dopilnować, by potrzeby klientów w 
zakresie ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych mogły zostać odpowiednio 
zaspokojone i by produkty te nie
ograniczały się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń;

Or. en

Poprawka 582
Ashley Fox
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby produktów ubezpieczeniowych 
dostępnych na rynku. Produkty 
ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz

a) dokonuje oceny szeregu produktów 
ubezpieczeniowych dostępnych na rynku.
Produkty ubezpieczeniowe powinny być
wystarczająco zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów i nie powinny 
ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz

Or. en

Poprawka 583
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby produktów ubezpieczeniowych 
dostępnych na rynku. Produkty 
ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz

a) dokonuje oceny szeregu produktów 
ubezpieczeniowych dostępnych na rynku.
Produkty ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest ujednolicenie IMD II z MIFID II, a opiera się ona na propozycji 
brytyjskiej FSA (Financial Service Authority).

Poprawka 584
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby produktów ubezpieczeniowych 
dostępnych na rynku. Produkty 
ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz

a) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby produktów ubezpieczeniowych 
dostępnych na rynku. Produkty 
ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym; oraz

Or. en

Poprawka 585
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) udziela klientowi pełnych i 
obiektywnych porad;

Or. de
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Poprawka 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dokonuje oceny charakteru 
wynagrodzenia otrzymanego w związku z 
umową ubezpieczenia oraz oceny pod 
kątem tego, czy w związku z umową 
ubezpieczenia za swoją pracę otrzymuje:
(i) honorarium, to znaczy wynagrodzenie 
płacone bezpośrednio przez klienta; lub
(ii) prowizję dowolnego rodzaju, 
uwzględnioną w kwocie składki 
ubezpieczenia; lub
(iii) wynagrodzenie stanowiące połączenie 
rodzajów wynagrodzenia, o których mowa 
w pkt (i) oraz (ii);

Or. en

Poprawka 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) jeżeli pośrednik otrzymuje 
honorarium lub prowizję jakiegokolwiek 
rodzaju – pełną wysokość wynagrodzenia 
związanego z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi ubezpieczeniowymi 
produktami inwestycyjnymi lub, w 
przypadku gdy nie ma możliwości podania 
dokładnej kwoty – podstawę obliczenia 
kwoty honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie; honorarium lub prowizja za 
udzielenie porady oraz honorarium lub 
prowizja za produkt powinny być 
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przedstawione jako oddzielne kwoty lub 
wyliczenia;

Or. en

Poprawka 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera a c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest 
od osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik brał udział – cele lub progi, a 
także kwoty pozostające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcie.

Or. en

Poprawka 589
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych uiszczanych 
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie sprzeciwu wobec wprowadzania zakazu zachęt w przypadku usługi doradztwa 
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inwestycyjnego świadczonej niezależnie.

Poprawka 590
Louis Michel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych uiszczanych 
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej.

skreślona

Or. en

Poprawka 591
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych uiszczanych 
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej.

skreślona

Or. en

Poprawka 592
Alfredo Pallone
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych uiszczanych 
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej.

b) informuje, czy klient ma zapłacić
honorarium za udzielenie porady;

Or. en

Poprawka 593
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych uiszczanych 
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej.

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować żadnego rodzaju korzyści 
pieniężnych, w tym honorarium lub 
prowizji uiszczanych lub przekazywanych 
przez jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej.

Or. en

Poprawka 594
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani
przyjmować honorarium, prowizji lub 

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani
utrzymywać w mocy honorarium, prowizji 
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innych korzyści pieniężnych uiszczanych 
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej.

lub innych korzyści pieniężnych 
uiszczanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej.
Ujawnione w sposób niebudzący 
wątpliwości drobne korzyści niepieniężne, 
które mogą zwiększyć jakość usługi 
świadczonej klientowi i których, sądząc po 
ich wielkości i charakterze, nie można 
uważać za czynniki wpływające 
negatywnie na przestrzeganie przez firmę 
inwestycyjną jej obowiązku działania 
zgodnie z najlepszymi interesami klienta, 
nie są objęte tym przepisem.

Or. en

Poprawka 595
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych uiszczanych 
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej.

b) w przypadku poinformowania klienta 
przez pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakład ubezpieczeń, że doradztwo jest 
świadczone w sposób niezależny, 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń nie może, w związku ze 
świadczeniem usługi na rzecz klientów, 
akceptować ani przyjmować honorarium, 
prowizji lub innych bezpośrednich lub 
pośrednich korzyści pieniężnych i 
niepieniężnych uiszczanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę oparto na wniosku złożonym przez Duńskie Towarzystwo 
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Ubezpieczeniowe. Zakaz prowizji uniemożliwia transakcje finansowe między zakładami 
ubezpieczeń i emerytur a brokerami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu dla klienta jaśniejsze 
jest ile i komu płaci. Z doświadczenia Duńskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego wynika, że 
wraz z zakazem prowizji wzrosła przejrzystość na duńskim rynku i tym samym wzrósł poziom 
konkurencji, dzięki czemu w efekcie produkty są lepsze, a koszty ponoszone przez klientów 
niższe. Celem jest ujednolicenie z dyrektywą MiFID II.

Poprawka 596
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych uiszczanych
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej.

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych, korzyści 
majątkowych ani innych zachęt 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej.

Or. de

Poprawka 597
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych uiszczanych 
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej.

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani
utrzymywać w mocy honorarium, prowizji 
lub innych korzyści pieniężnych 
uiszczanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest ujednolicenie IMD II z MIFID II, a opiera się ona na propozycji 
brytyjskiej FSA (Financial Service Authority).

Poprawka 598
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń może otrzymać 
wynagrodzenie tylko od swojego klienta.

Or. fr

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami, które powinny zostać przyjęte w dyrektywie MIFiD II.

Poprawka 599
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) informuje, czy w związku z umową 
ubezpieczenia pośrednik ubezpieczeniowy 
otrzymuje honorarium lub prowizje od 
osób trzecich.

Or. en

Poprawka 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by sposób, w jaki zakład ubezpieczeń lub 
pośrednik inwestycyjny wynagradza 
personel lub innych przedstawicieli nie był 
sprzeczny z jego zobowiązaniem do 
działania w najlepszym interesie klientów. 
Państwa członkowskie dopilnowują, by w 
sytuacji, gdy personel świadczy na rzecz 
klientów detalicznych doradztwo w
zakresie produktów ubezpieczeniowych, 
bądź je im oferuje lub sprzedaje, struktura 
wynagrodzenia tych pracowników nie 
powodowała szkody dla ich zdolności 
obiektywnego rekomendowania, gdzie ma 
to zastosowanie, lub zapewniania 
informacji w uczciwy, wyraźny i
niewprowadzający w błąd sposób zgodnie 
z ust. 2 i w żaden innych sposób nie 
prowadziła do nadmiernych sprzeczności 
interesów.
W szczególności państwa członkowskie 
dopilnowują, by:
a) wynagrodzenie nie zależało w znacznej 
mierze od celów w zakresie sprzedaży lub 
rentowności niektórych produktów;
b) wynagrodzenie lub inne rozwiązania, w 
tym ocena skuteczności nie była dla 
pracowników zachętą do zaniechania 
działania w interesie klienta pośrednika.

Or. en

Poprawka 601
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 b. Uznaje się, że pośrednik 
ubezpieczeniowy świadczy usługi doradcze 
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w sposób niezależny, tylko wtedy, gdy 
oświadczy on w informacjach udzielonych 
klientowi, że tak właśnie jest.

Or. en

Uzasadnienie

Dodaje się ostatni ustęp, aby wyjaśnić, że pośrednicy „niezwiązani” nie powinni być uważani 
per se za pośredników świadczących usługi w sposób niezależny.

Poprawka 602
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33 
dotyczących środków mających na celu 
zapewnienie przestrzegania przez 
pośredników ubezpieczeniowych i zakłady 
ubezpieczeń zasad określonych w 
niniejszym artykule przy świadczeniu 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz 
swoich klientów. Te akty delegowane 
określają:

6. Ponadto państwa członkowskie mogą 
wprowadzić zakaz oferowania lub 
przyjmowania opłat, prowizji bądź 
niepieniężnych korzyści od stron trzecich, 
powiązanych ze świadczeniem usług 
doradztwa inwestycyjnego, lub w 
większym stopniu je ograniczyć.

Or. en

Poprawka 603
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) charakter usługi lub usług 
oferowanych klientowi lub potencjalnemu 
klientowi lub świadczonych na ich rzecz, z 
uwzględnieniem rodzaju, przedmiotu, 

skreślona
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wielkości i częstotliwości transakcji; oraz

Or. en

Poprawka 604
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) charakter oferowanych lub 
rozpatrywanych produktów, w tym różne 
rodzaje produktów ubezpieczeniowych.

skreślona

Or. en

Poprawka 605
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) detaliczny lub branżowy charakter 
klienta lub potencjalnych klientów; oraz 
ich klasyfikację jako kwalifikujących się 
odpowiedników;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu ujednolicenie z MiFID II.

Poprawka 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 a. Na pewnych warunkach państwa 
członkowskie mają możliwość, po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, zabronienia lub większego 
ograniczenia oferowania lub 
przyjmowania opłat, prowizji lub korzyści 
niepieniężnych w związku ze 
świadczeniem usług doradztwa w zakresie 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych, pod warunkiem że dane 
państwo członkowskie zachowuje równe 
warunki działalności wszystkich kanałów 
dystrybucji i nie zakłóca konkurenci. 
Może to obejmować wymaganie zwrócenia 
klientowi wszelkich takich opłat, prowizji 
lub niepieniężnych korzyści bądź 
zrekompensowania ich opłatami 
uiszczanymi przez klienta.

Or. en

Poprawka 607
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. en

Poprawka 608
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Świadcząc usługę doradztwa, pośrednik
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
uzyskują niezbędne informacje na temat 
wiedzy i doświadczenia klienta lub 
potencjalnego klienta w dziedzinie istotnej 
dla danego rodzaju produktu lub usługi, a 
także na temat sytuacji finansowej i celów 
inwestycyjnych klienta lub potencjalnego 
klienta, w oparciu o które to informacje 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń powinni polecać produkty, 
które są odpowiednie dla danego klienta 
lub potencjalnego klient.

1. Pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń uzyskują niezbędne 
informacje na temat wiedzy i 
doświadczenia klienta lub potencjalnego 
klienta w dziedzinie istotnej dla danego 
rodzaju produktu lub usługi, a także na 
temat sytuacji finansowej i celów 
inwestycyjnych klienta lub potencjalnego 
klienta, w oparciu o które to informacje 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń powinni polecać produkty, 
które są odpowiednie dla danego klienta 
lub potencjalnego klient.

Or. fr

Poprawka 609
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Świadcząc usługę doradztwa, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
uzyskują niezbędne informacje na temat 
wiedzy i doświadczenia klienta lub 
potencjalnego klienta w dziedzinie istotnej 
dla danego rodzaju produktu lub usługi, a 
także na temat sytuacji finansowej i celów 
inwestycyjnych klienta lub potencjalnego 
klienta, w oparciu o które to informacje
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń powinni polecać produkty, 
które są odpowiednie dla danego klienta 
lub potencjalnego klienta.

1. Świadcząc usługę doradztwa, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
uzyskują niezbędne informacje na temat 
wiedzy, potrzeb i doświadczenia klienta 
lub potencjalnego klienta w dziedzinie 
istotnej dla danego rodzaju produktu lub 
usługi, a także na temat sytuacji finansowej 
i celów inwestycyjnych klienta lub 
potencjalnego klienta, w oparciu o którą to 
ocenę pośrednik ubezpieczeniowy lub 
zakład ubezpieczeń powinni polecać 
produkty, które odpowiadają interesom
danego klienta lub potencjalnego klienta.

Or. en
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Uzasadnienie

Asymetria informacji między klientami i pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz wypłaty 
prowizji na rzecz pośredników przez podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe obecnie 
poważnie wpływają na jakość porad dotyczących produktów ubezpieczeniowych. Utrudnia to 
optymalne, zorientowane na środki dostarczanie produktów klientom. Jednak z powodu 
aktualnego stanu europejskiej debaty politycznej na ten temat oraz z myślą o efektywnych i 
spójnych ramach regulacyjnych, skutecznym podejściem jest odpowiednie ujednolicenie 
dyrektyw IMD II i MiFID. 

Poprawka 610
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowe przy transakcjach 
sprzedaży, w ramach których nie 
udzielono porady, zwracali się do klienta 
lub potencjalnego klienta o przekazanie 
informacji na temat posiadanej przez 
niego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie 
inwestycji istotnej dla danego rodzaju 
produktu lub usługi, które są oferowane 
klientowi lub których klient się domaga, 
aby umożliwić pośrednikowi 
ubezpieczeniowemu lub zakładowi 
ubezpieczeń ocenę tego, czy przedmiotowa 
usługa ubezpieczeniowa lub przedmiotowy 
produkt ubezpieczeniowy są stosowne dla 
klienta.

skreślony

Or. fr

Poprawka 611
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowe przy transakcjach 
sprzedaży, w ramach których nie udzielono 
porady, zwracali się do klienta lub 
potencjalnego klienta o przekazanie 
informacji na temat posiadanej przez 
niego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie 
inwestycji istotnej dla danego rodzaju 
produktu lub usługi, które są oferowane 
klientowi lub których klient się domaga, 
aby umożliwić pośrednikowi 
ubezpieczeniowemu lub zakładowi 
ubezpieczeń ocenę tego, czy przedmiotowa 
usługa ubezpieczeniowa lub przedmiotowy 
produkt ubezpieczeniowy są stosowne dla 
klienta.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowe przy transakcjach 
sprzedaży, w ramach których nie udzielono 
porady, zwracali się do klienta lub
potencjalnych klientów o odpowiednie 
informacje na temat klienta lub
potencjalnego klienta. Umożliwi to
pośrednikowi ubezpieczeniowemu lub 
zakładowi ubezpieczeń ocenę tego, czy 
przedmiotowa usługa ubezpieczeniowa lub 
przedmiotowy produkt ubezpieczeniowy są 
stosowne dla klienta.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta została zaproponowana w celu dostosowania tekstu do MiFID II odnośnie do 
oceny interesu klienta.

Poprawka 612
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowe przy transakcjach 
sprzedaży, w ramach których nie 
udzielono porady, zwracali się do klienta 
lub potencjalnego klienta o przekazanie 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, zwracali się do klienta 
lub potencjalnego klienta o przekazanie 
informacji na temat posiadanej przez niego 
wiedzy i doświadczenia w dziedzinie 
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informacji na temat posiadanej przez niego 
wiedzy i doświadczenia w dziedzinie 
inwestycji istotnej dla danego rodzaju 
produktu lub usługi, które są oferowane 
klientowi lub których klient się domaga, 
aby umożliwić pośrednikowi 
ubezpieczeniowemu lub zakładowi 
ubezpieczeń ocenę tego, czy przedmiotowa 
usługa ubezpieczeniowa lub przedmiotowy 
produkt ubezpieczeniowy są stosowne dla 
klienta.

inwestycji istotnej dla danego rodzaju 
produktu lub usługi, które są oferowane 
klientowi lub których klient się domaga, 
aby umożliwić pośrednikowi 
ubezpieczeniowemu lub zakładowi 
ubezpieczeń ocenę tego, czy przedmiotowa 
usługa ubezpieczeniowa lub przedmiotowy 
produkt ubezpieczeniowy są stosowne dla 
klienta.

Or. en

Poprawka 613
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
uzna, w oparciu o informacje otrzymane na 
podstawie poprzedniego akapitu, że 
produkt lub usługa nie są stosowne dla 
klienta lub potencjalnego klienta, 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń ostrzega o tym fakcie klienta 
lub potencjalnego klienta. Ostrzeżenie to 
może być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

W przypadku gdy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
uzna, w oparciu o informacje, o które 
zwrócono się na podstawie poprzedniego 
akapitu, że produkt lub usługa nie są 
stosowne dla klienta lub potencjalnego 
klienta, pośrednik ubezpieczeniowy lub 
zakład ubezpieczeń ostrzega o tym fakcie 
klienta lub potencjalnego klienta.
Ostrzeżenie to może być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

Or. en

Poprawka 614
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadku gdy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
uzna, w oparciu o informacje otrzymane na 
podstawie poprzedniego akapitu, że 
produkt lub usługa nie są stosowne dla 
klienta lub potencjalnego klienta, 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń ostrzega o tym fakcie klienta 
lub potencjalnego klienta. Ostrzeżenie to 
może być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

W przypadku gdy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
uzna, w oparciu o informacje otrzymane na 
podstawie poprzedniego akapitu, że 
produkt lub usługa nie są stosowne dla 
klienta lub potencjalnego klienta, 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń ostrzega o tym fakcie klienta 
lub potencjalnego klienta. Ostrzeżenie to 
musi być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

Or. fr

Poprawka 615
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy klient lub potencjalny 
klient nie przekaże informacji, o których 
mowa w akapicie pierwszym, lub przekaże 
informacje na temat swojej wiedzy lub 
doświadczenia, które są niewystarczające,
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń ostrzega klienta lub 
potencjalnego klienta, że nie jest w stanie 
stwierdzić, czy przedmiotowa usługa lub 
produkt są dla niego stosowne. Ostrzeżenie 
to może być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

W przypadku gdy klient lub potencjalny 
klient nie może przekazać informacji, o 
których mowa w akapicie pierwszym, lub
nie może przekazać wystarczających 
informacji, pośrednik ubezpieczeniowy 
lub zakład ubezpieczeń nie doradza 
przedmiotowych usług lub produktów, ani 
nie sprzedaje ich, ponieważ nie jest w 
stanie stwierdzić, czy przedmiotowa usługa 
lub produkt są dla klienta stosowne.
Informacja ta może być przekazywana 
wraz z instrukcjami dotyczącymi 
informacji niezbędnych dla pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń w celu dokonania oceny 
interesu klienta.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 616
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy klient lub potencjalny 
klient nie przekaże informacji, o których 
mowa w akapicie pierwszym, lub przekaże 
informacje na temat swojej wiedzy lub 
doświadczenia, które są niewystarczające,
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń ostrzega klienta lub 
potencjalnego klienta, że nie jest w stanie 
stwierdzić, czy przedmiotowa usługa lub 
produkt są dla niego stosowne. Ostrzeżenie 
to może być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

W przypadku gdy klient lub potencjalny 
klient nie przekaże wystarczających
informacji na temat swojej wiedzy lub 
doświadczenia, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
ostrzega klienta lub potencjalnego klienta, 
że nie jest w stanie stwierdzić, czy 
przedmiotowa usługa lub produkt są dla 
niego stosowne. Ostrzeżenie to może być 
przekazywane w ustandaryzowanym 
formacie.

Or. en

Poprawka 617
Jean-Paul Gauzès
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadku gdy klient lub potencjalny 
klient nie przekaże informacji, o których 
mowa w akapicie pierwszym, lub przekaże 
informacje na temat swojej wiedzy lub 
doświadczenia, które są niewystarczające, 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń ostrzega klienta lub 
potencjalnego klienta, że nie jest w stanie 
stwierdzić, czy przedmiotowa usługa lub 
produkt są dla niego stosowne. Ostrzeżenie 
to może być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

W przypadku gdy klient lub potencjalny 
klient nie przekaże informacji, o których 
mowa w akapicie pierwszym, lub przekaże 
informacje na temat swojej wiedzy lub 
doświadczenia, które są niewystarczające, 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń ostrzega klienta lub 
potencjalnego klienta, że nie jest w stanie 
stwierdzić, czy przedmiotowa usługa lub 
produkt są dla niego stosowne. Ostrzeżenie 
to musi być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

Or. fr

Poprawka 618
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zezwalają 
pośrednikom ubezpieczeniowym i 
zakładom ubezpieczeń, które zajmują się 
pośrednictwem ubezpieczeniowym w 
transakcjach sprzedaży bez udzielania 
porad, na świadczenie usług bez 
uzyskiwania informacji i bez 
dokonywania oceny, o których mowa w 
ust. 2, jeżeli spełnione są następujące 
warunki: 
a) działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego jest prowadzona z 
inicjatywy klienta lub potencjalnego 
klienta,
b) działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego odnosi się do 
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inwestycji opartych na ubezpieczeniach: 
(i) których ryzyko inwestycyjne odnosi się 
tylko do bazowych instrumentów 
finansowych uznanych za 
niekompleksowe, zgodnie z art. 25 ust. 3 
lit. a) [dyrektywy 2004/39/WE]; lub
(ii) które nie zawierają struktury 
utrudniającej klientowi zrozumienie 
związanego z nimi ryzyka;
c) klient lub potencjalny klient został 
wyraźnie poinformowany, że pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
nie jest zobowiązany do oceniania 
adekwatności lub stosowności 
oferowanego produktu, w związku z czym 
klient lub potencjalny klient nie korzysta z 
właściwych reguł prowadzenia 
działalności. Ostrzeżenie to może być 
przekazywane w ustandaryzowanym 
formacie. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stwarza standardy podobne do tych ustanowionych w MiFIDII, 
zapewniając równe warunki działania dla produktów inwestycyjnych niezwiązanych z 
ubezpieczeniami. Niniejszą poprawkę oparto na propozycji brytyjskiej FSA (Financial Service 
Authority).

Poprawka 619
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowe przy transakcjach 
sprzedaży, w ramach których doradztwo 
nie jest świadczone, mogli dostarczać te 
produkty klientowi lub potencjalnemu 
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klientowi bez oceniania, czy przedmiotowy 
produkt jest stosowny dla danych 
klientów, pod warunkiem spełnienia 
następujących kryteriów:
a) usługa świadczona bez udzielania 
porady odnosi się do inwestycji 
ubezpieczeniowych:
(i) których ryzyko inwestycyjne odnosi się 
tylko do bazowych instrumentów 
finansowych uznanych za 
niekompleksowe, zgodnie z art. 25 ust. 3 
lit. a) [dyrektywy 2004/39/WE*]; lub
(ii) które nie zawierają struktury 
utrudniającej klientowi zrozumienie 
związanego z nimi ryzyka;
b) produkt jest dostarczany, a usługa jest 
świadczona z inicjatywy klienta lub 
potencjalnego klienta, oraz
c) klient lub potencjalny klient został 
wyraźnie ostrzeżony, że świadcząc tę 
usługę, pośrednik ubezpieczeniowy lub 
zakład ubezpieczeń nie jest zobowiązany 
do oceniania adekwatności lub 
stosowności oferowanego produktu, w 
związku z czym klient lub potencjalny 
klient nie korzysta z odnośnej ochrony 
ustanowionej na podstawie właściwych 
reguł prowadzenia działalności. 
Ostrzeżenie to może być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.
d) pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń spełnił obowiązki 
spoczywające na nim na mocy art. 23 
(konflikt interesów).

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa MiFID II zezwala na sprzedaż pewnych "konfekcjonowanych" detalicznych 
produktów inwestycyjnych jedynie na zasadzie transakcji (bez świadczenia doradztwa i 
sprawdzania odpowiedniości), jeżeli spełnione są pewne warunki. Takich przepisów nie 
zawiera jednak IMD II. Ta sytuacja powoduje nierówne warunki działania w odniesieniu do 
produktów inwestujących w podobne, a nawet te same aktywa. Na przykład transakcja 
sprzedaży w ramach funduszu UCITS jest możliwa jedynie w ramach MiFID II, podczas gdy 



PE504.393v01-00 136/173 AM\926838PL.doc

PL

fundusz ubezpieczeniowy z podobnym profilem aktywów nie może podlegać transakcji 
sprzedaży w ramach wniosku dotyczącego IMD II.

Poprawka 620
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Państwa członkowskie zezwalają 
pośrednikom ubezpieczeniowym i 
zakładom ubezpieczeń, które zajmują się 
pośrednictwem ubezpieczeniowym w 
transakcjach sprzedaży bez udzielania 
porad, na świadczenie swoim klientom 
usług bez konieczności uzyskiwania 
informacji ani dokonywania oceny, o 
których mowa w ust. 2, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:
a) usługa świadczona bez udzielania 
porady odnosi się do inwestycji opartych 
na ubezpieczeniach:
(i) których ryzyko inwestycyjne odnosi się 
tylko do bazowych instrumentów 
finansowych uznanych za 
niekompleksowe, zgodnie z art. 25 ust. 3 
lit. a) [dyrektywy 2004/39/WE]; lub
(ii) które nie zawierają struktury 
utrudniającej klientowi zrozumienie 
związanego z nimi ryzyka;
b) produkt jest dostarczany, a usługa jest 
świadczona z inicjatywy klienta lub 
potencjalnego klienta;
c) klient lub potencjalny klient został 
wyraźnie poinformowany, że świadcząc tę 
usługę, pośrednik ubezpieczeniowy lub 
zakład ubezpieczeń nie jest zobowiązany 
do oceniania adekwatności lub 
stosowności oferowanego produktu, w 
związku z czym klient lub potencjalny 
klient nie korzysta z odnośnej ochrony 
ustanowionej na podstawie właściwych 



AM\926838PL.doc 137/173 PE504.393v01-00

PL

reguł prowadzenia działalności. 
Ostrzeżenie to może być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie; oraz
d) pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń spełnił obowiązki 
spoczywające na nim na mocy art. 23.

Or. en

Poprawka 621
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Klient musi otrzymywać od pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń odpowiednie sprawozdania 
dotyczące usługi świadczonej na jego 
rzecz. Sprawozdania te obejmują okresowe 
informacje kierowane do klientów, z 
uwzględnieniem rodzaju i złożoności 
danych produktów ubezpieczeniowych 
oraz charakteru usługi świadczonej na 
rzecz klienta oraz zawierają, w stosownych 
przypadkach, zestawienie kosztów 
związanych z transakcjami i usługami 
realizowanymi w imieniu klienta.
Świadcząc usługę doradztwa, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń
określa, w jaki sposób udzielona porada 
odpowiada indywidualnej charakterystyce 
danego klienta.

4. Klient musi otrzymywać od pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń odpowiednie sprawozdania 
dotyczące usługi świadczonej na jego 
rzecz, które przekazać należy na trwałym 
nośniku. Sprawozdania te obejmują 
okresowe informacje kierowane do 
klientów, z uwzględnieniem rodzaju i 
złożoności danych produktów 
ubezpieczeniowych oraz charakteru usługi 
świadczonej na rzecz klienta oraz 
zawierają, w stosownych przypadkach, 
zestawienie kosztów związanych z 
transakcjami i usługami realizowanymi w 
imieniu klienta. Świadcząc usługę 
doradztwa na rzecz klientów detalicznych, 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń dostarcza klientowi na 
trwałym nośniku zestawienie określające 
co najmniej cele klienta, poradę oraz opis,
w jaki sposób udzielona porada odpowiada 
indywidualnej charakterystyce i celom
danego klienta.

Or. en
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Uzasadnienie

Poziom ochrony konsumenta i zasady prowadzenia działalności powinny być zgodne z 
MiFID.

Poprawka 622
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Klient musi otrzymywać od pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń odpowiednie sprawozdania 
dotyczące usługi świadczonej na jego 
rzecz. Sprawozdania te obejmują okresowe 
informacje kierowane do klientów, z 
uwzględnieniem rodzaju i złożoności 
danych produktów ubezpieczeniowych 
oraz charakteru usługi świadczonej na 
rzecz klienta oraz zawierają, w stosownych 
przypadkach, zestawienie kosztów 
związanych z transakcjami i usługami 
realizowanymi w imieniu klienta.
Świadcząc usługę doradztwa, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
określa, w jaki sposób udzielona porada 
odpowiada indywidualnej charakterystyce 
danego klienta.

4. Klient musi otrzymywać od pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń odpowiednie sprawozdania 
dotyczące usługi świadczonej na jego 
rzecz. Sprawozdania te obejmują okresowe 
informacje kierowane do klientów, z 
uwzględnieniem rodzaju i złożoności 
danych produktów ubezpieczeniowych 
oraz charakteru usługi świadczonej na 
rzecz klienta oraz zawierają, w stosownych 
przypadkach, zestawienie kosztów 
związanych z transakcjami i usługami 
realizowanymi w imieniu klienta.
Pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń określa, w jaki sposób 
udzielona porada odpowiada indywidualnej 
charakterystyce danego klienta.

Or. en

Poprawka 623
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Klient musi otrzymywać od pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 

4. Klient musi otrzymywać od pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
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ubezpieczeń odpowiednie sprawozdania 
dotyczące usługi świadczonej na jego 
rzecz. Sprawozdania te obejmują okresowe 
informacje kierowane do klientów, z 
uwzględnieniem rodzaju i złożoności 
danych produktów ubezpieczeniowych 
oraz charakteru usługi świadczonej na 
rzecz klienta oraz zawierają, w stosownych 
przypadkach, zestawienie kosztów 
związanych z transakcjami i usługami 
realizowanymi w imieniu klienta. 
Świadcząc usługę doradztwa, pośrednik
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
określa, w jaki sposób udzielona porada 
odpowiada indywidualnej charakterystyce 
danego klienta.

ubezpieczeń odpowiednie sprawozdania 
dotyczące usługi świadczonej na jego 
rzecz. Sprawozdania te obejmują okresowe 
informacje kierowane do klientów, z 
uwzględnieniem rodzaju i złożoności 
danych produktów ubezpieczeniowych 
oraz charakteru usługi świadczonej na 
rzecz klienta oraz zawierają, w stosownych 
przypadkach, zestawienie kosztów 
związanych z transakcjami i usługami 
realizowanymi w imieniu klienta. 
Pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń określa, w jaki sposób 
udzielona porada odpowiada indywidualnej 
charakterystyce danego klienta.

Or. fr

Poprawka 624
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Klient musi otrzymywać od pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń odpowiednie sprawozdania 
dotyczące usługi świadczonej na jego 
rzecz. Sprawozdania te obejmują okresowe 
informacje kierowane do klientów, z 
uwzględnieniem rodzaju i złożoności 
danych produktów ubezpieczeniowych 
oraz charakteru usługi świadczonej na 
rzecz klienta oraz zawierają, w stosownych 
przypadkach, zestawienie kosztów 
związanych z transakcjami i usługami 
realizowanymi w imieniu klienta.
Świadcząc usługę doradztwa, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
określa, w jaki sposób udzielona porada 
odpowiada indywidualnej charakterystyce 
danego klienta.

4. Klient musi otrzymywać od pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń odpowiednie sprawozdania 
dotyczące usługi świadczonej na jego 
rzecz. Sprawozdania te obejmują okresowe 
informacje kierowane do klientów, z 
uwzględnieniem rodzaju i złożoności 
danych produktów ubezpieczeniowych 
oraz charakteru usługi świadczonej na 
rzecz klienta oraz zawierają, w stosownych 
przypadkach, zestawienie wszystkich
kosztów związanych z transakcjami i 
usługami realizowanymi w imieniu klienta. 
Świadcząc usługę doradztwa, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
określa dokładnie, w jaki sposób udzielona 
porada odpowiada indywidualnej 
charakterystyce danego klienta.

Or. en
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Poprawka 625
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją wątpliwości natury prawnej, czy takie przepisy można ustanawiać na poziomie UE. 
Nie ma racjonalnych argumentów, które mogłyby uzasadnić ingerowanie tej dyrektywy w 
dziedzinę sankcji finansowych państw członkowskich. Przepisy wprowadzające sankcje należy 
rozważyć w kontekście społecznym w danym państwie członkowskim. Z tego względu decyzję 
w sprawie tego rodzaju przepisów należy podejmować wyłącznie na poziomie krajowym.

Poprawka 626
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadanie przez właściwe organy 
stosownych środków umożliwiających im 
ujęcie w rejestrze i ujawnianie dzięki temu 
rejestrowi tożsamości zarejestrowanych w 
nim pośredników ubezpieczeniowych, 
łącznie z pośrednikami zależnymi, i 
pośredników reasekuracyjnych, którzy 
naruszyli rozdział VI i VII niniejszej 
dyrektywy, a także tożsamości 
pośredników i zakładów ubezpieczeń, w 
imieniu których działa dany pośrednik. 
EUNUiPPE dostarcza listę odnośników 
do stron internetowych poszczególnych 
rejestrów prowadzonych przez odnośne 
właściwe organy krajowe. Podobnie 
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właściwe organy udostępniają odnośniki 
do tego wykazu przechowywanego przez 
EUNUiPPE. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest stworzenie skutecznego pozafinansowego mechanizmu sankcji, w celu 
poprawy jakości doradztwa i konkurencji w sektorze pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Poprawka 627
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 a
Sankcje

1. W odniesieniu do pośredników 
ubezpieczeniowych państwa członkowskie 
przewidują właściwe sankcje, w przypadku 
gdy osoba wykonująca działalność w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego nie jest 
zarejestrowana w państwie członkowskim 
i nie jest określona w art. 1 ust. 2.
2. Państwa członkowskie przewidują 
właściwe sankcje wobec pośredników 
ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych 
lub zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, 
którzy nie korzystają z usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, 
świadczonych przez zarejestrowanych 
pośredników ubezpieczeniowych i 
reasekuracyjnych lub przez osoby, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 .
3. Państwa członkowskie przewidują 
właściwe sankcje, w przypadku gdy 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny lub zakład ubezpieczeń i 
reasekuracji nie stosuje się do przepisów 
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krajowych, przyjętych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.
4. Każdy przyjęty środek związany z 
sankcjami lub ograniczeniami 
dotyczącymi działalności pośrednika lub 
zakładu ubezpieczeniowego lub 
reasekuracyjnego musi być odpowiednio 
uzasadniony i przekazany 
przedmiotowemu pośrednikowi. 
Zastosowanie każdego tego rodzaju 
środka wiąże się z prawem skierowania 
sprawy do sądów w państwie 
członkowskim, które środek ten 
wprowadziło.

Or. en

Poprawka 628
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 a
Sankcje szczególne

Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010 EUNUiPPE 
monitoruje produkty ubezpieczeniowe i 
reasekuracyjne wprowadzane do obrotu, 
dystrybuowane lub sprzedawane w Unii, 
oraz może aktywnie sprawdzać nowe 
produkty ubezpieczeniowe i 
reasekuracyjne, zanim będą wprowadzane 
do obrotu, dystrybuowane lub 
sprzedawane w Unii, we współpracy z 
właściwymi organami. EUNUiPPE 
monitoruje również inne działania i 
praktyki finansowe pośredników 
ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, 
w tym działalność inwestycyjną.
1. Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010, jeżeli EUNUiPPE na 
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podstawie uzasadnionych argumentów 
uzyska pewność, że warunki, o których 
mowa w ust. 2 i 3, zostały spełnione, może 
tymczasowo zakazać lub wprowadzić 
ograniczenia w Unii w zakresie:
a) marketingu, dystrybucji lub sprzedaży 
określonych produktów 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w 
tym ubezpieczeń zdrowotnych i 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych o pewnych określonych 
cechach; lub
b) rodzaju działalności lub praktyki 
finansowej, w tym działalności 
inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń lub 
reasekuracji.
Zakaz lub ograniczenie może mieć 
zastosowanie w okolicznościach 
określonych przez EUNUiPPE bądź z 
zastrzeżeniem wyjątków określonych przez 
EUNUiPPE.
2. EUNUiPPE podejmuje decyzję na mocy 
ust. 1 tylko wówczas, gdy spełnione są 
wszystkie poniższe warunki:
a) proponowane działanie przeciwdziała 
istotnemu zagrożeniu ochrony 
ubezpieczających lub beneficjentów bądź 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub jego części;
b) wymogi regulacyjne w ramach 
prawodawstwa unijnego, które mają 
zastosowanie do odnośnego produktu 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego, 
instrumentu finansowego lub 
działalności, nie przeciwdziałają temu 
zagrożeniu;
c) właściwy organ lub właściwe organy 
nie podjęły działań w celu 
przeciwdziałania zagrożeniu lub podjęte
działania w niewystarczającym stopniu 
przeciwdziałają temu zagrożeniu.
W przypadku spełnienia warunków 
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określonych w pierwszym akapicie, jako 
działanie zapobiegawcze EUNUiPPE 
może wprowadzić zakaz lub ograniczenie, 
o którym mowa w ust. 1 zanim dany 
produkt ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny zostanie zaproponowany 
lub sprzedany ubezpieczającym lub zanim 
zrealizowana zostanie działalność lub 
praktyka finansowa.
3. Podejmując działania, o których mowa 
w niniejszym artykule, EUNUiPPE bierze 
pod uwagę stopień, w jakim działanie to:
a) nie wywiera niekorzystnego wpływu na 
efektywność rynków finansowych ani na 
ubezpieczających i beneficjentów, który to 
wpływ byłby niewspółmierny do korzyści 
płynących z tego działania; oraz
b) nie stwarza ryzyka arbitrażu 
regulacyjnego.
Jeżeli właściwy organ lub właściwe 
organy przyjęły środek, o którym mowa w 
art. 32, EUNUiPPE może przyjąć dowolne 
spośród środków, o których mowa w ust. 
1, bez wydawania opinii, o której mowa w 
art. 33.
4. Przed podjęciem decyzji o podjęciu 
działania na mocy niniejszego artykułu 
EUNUiPPE powiadamia właściwe organy 
o proponowanym działaniu.
4a. Przed podjęciem decyzji na podstawie 
ust. 1 EUNUiPPE powiadamia o swoim 
zamiarze wprowadzenia zakazu lub 
ograniczenia w odniesieniu do produktu 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego 
bądź działalności lub praktyki finansowej, 
o ile w określonym terminie nie zostaną 
wprowadzone pewne zmiany w cechach 
produktu ubezpieczeniowego lub 
reasekuracyjnego bądź działalności lub 
praktyki finansowej. 
5. EUNUiPPE publikuje na swoich 
stronach internetowych komunikat o 
każdej decyzji dotyczącej podjęcia 
działania na mocy niniejszego artykułu. 
Komunikat ten zawiera informacje 
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dotyczące zakazu lub ograniczenia oraz 
określa okres liczony od publikacji 
komunikatu, po upływie którego środki 
wchodzą w życie. Zakaz lub ograniczenie 
mają zastosowanie tylko do działań 
podejmowanych po wejściu w życie 
środków.
6. EUNUiPPE dokonuje przeglądu zakazu 
lub ograniczenia nałożonego zgodnie z 
ust. 1 w odpowiednich odstępach czasu, a 
w każdym razie przynajmniej co 
dwanaście miesięcy. Zakaz lub 
ograniczenie, które nie zostały 
przedłużone po okresie dwunastu 
miesięcy, wygasają.
7. Działanie podjęte przez EUNUiPPE na 
mocy niniejszego artykułu ma charakter 
nadrzędny wobec wcześniejszych działań 
podjętych przez właściwy organ.
8. Zgodnie z art. 41 Komisja przyjmuje 
akty delegowane określające kryteria i 
czynniki, które powinny być uwzględniane 
przez EUNUiPPE przy podejmowaniu 
decyzji o wystąpieniu zagrożenia dla 
ochrony inwestorów lub dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych oraz dla stabilności całego 
unijnego systemu finansowego lub części 
tego systemu, o którym mowa w ust. 2 lit. 
a). W przedmiotowych aktach 
delegowanych zapewnia się to, by 
EUNUiPPE mogła, o ile to konieczne, 
podjąć działania zapobiegawcze i nie była 
zmuszona czekać z podjęciem działań do 
chwili wprowadzenia produktu do obrotu 
bądź podjęcia danego rodzaju działalności 
lub rozpoczęcia stosowania danej 
praktyki.

Or. en

Uzasadnienie

Asymetria informacji między klientami i pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz wypłaty 
prowizji na rzecz pośredników przez podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe obecnie 
poważnie wpływają na jakość porad dotyczących produktów ubezpieczeniowych. Utrudnia to 
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optymalne, zorientowane na środki dostarczanie produktów klientom. Jednak z powodu 
aktualnego stanu europejskiej debaty politycznej na ten temat oraz z myślą o efektywnych i 
spójnych ramach regulacyjnych, skutecznym podejściem jest odpowiednie ujednolicenie 
dyrektyw IMD II i MiFIR. 

Poprawka 629
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. de

Poprawka 630
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
publikowanie przez właściwe organy bez 
zbędnej zwłoki informacji o sankcjach lub 
środkach nałożonych za naruszenie 
przepisów prawa krajowego przyjętych w 
celu wdrożenia niniejszej dyrektywy, w 
tym informacji na temat rodzaju i 
charakteru naruszenia oraz tożsamości 
osób odpowiedzialnych za naruszenie, 
chyba że opublikowanie tych informacji 
stanowiłoby poważne zagrożenie dla 
rynków ubezpieczeń i reasekuracji. W 
przypadku gdy publikacja wspomnianych 
informacji wyrządziłaby niewspółmierną 
szkodę zaangażowanym stronom, 
właściwe organy publikują informacje o 
nałożonych sankcjach w sposób 
anonimowy.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Trudno jest ustalić, co spowodowałoby „niewspółmierną szkodę”. Publikowanie w sposób 
anonimowy informacji o sankcjach powinno ograniczać się wyłącznie do informacji poufnych 
zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi. 

Poprawka 631
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
publikowanie przez właściwe organy bez 
zbędnej zwłoki informacji o sankcjach lub 
środkach nałożonych za naruszenie 
przepisów prawa krajowego przyjętych w 
celu wdrożenia niniejszej dyrektywy, w 
tym informacji na temat rodzaju i 
charakteru naruszenia oraz tożsamości 
osób odpowiedzialnych za naruszenie, 
chyba że opublikowanie tych informacji 
stanowiłoby poważne zagrożenie dla 
rynków ubezpieczeń i reasekuracji. W 
przypadku gdy publikacja wspomnianych 
informacji wyrządziłaby niewspółmierną 
szkodę zaangażowanym stronom, 
właściwe organy publikują informacje o 
nałożonych sankcjach w sposób 
anonimowy.

Państwa członkowskie zapewniają
bezzwłoczne publikowanie przez właściwe 
organy informacji o sankcjach lub 
środkach nałożonych za naruszenie 
przepisów prawa krajowego przyjętych w 
celu wdrożenia niniejszej dyrektywy, w 
tym informacji na temat rodzaju i 
charakteru naruszenia oraz tożsamości 
osób odpowiedzialnych za naruszenie.

Or. en

Poprawka 632
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
publikowanie przez właściwe organy bez 
zbędnej zwłoki informacji o sankcjach lub 
środkach nałożonych za naruszenie 
przepisów prawa krajowego przyjętych w 
celu wdrożenia niniejszej dyrektywy, w 
tym informacji na temat rodzaju i 
charakteru naruszenia oraz tożsamości 
osób odpowiedzialnych za naruszenie, 
chyba że opublikowanie tych informacji 
stanowiłoby poważne zagrożenie dla 
rynków ubezpieczeń i reasekuracji. W 
przypadku gdy publikacja wspomnianych 
informacji wyrządziłaby niewspółmierną 
szkodę zaangażowanym stronom, właściwe 
organy publikują informacje o nałożonych 
sankcjach w sposób anonimowy.

Państwa członkowskie zapewniają 
publikowanie przez właściwe organy bez 
zbędnej zwłoki informacji o sankcjach lub 
środkach nałożonych za naruszenie
przepisów prawa krajowego przyjętych w 
celu wdrożenia niniejszej dyrektywy, w 
tym informacji na temat rodzaju i 
charakteru naruszenia oraz tożsamości 
osób odpowiedzialnych za naruszenie, 
chyba że opublikowanie tych informacji 
stanowiłoby poważne zagrożenie dla 
rynków ubezpieczeń i reasekuracji.
Informacje te publikowane są na stronie 
internetowej odnośnego właściwego 
organu oraz EUNUiPPE. W przypadku 
gdy publikacja wspomnianych informacji 
wyrządziłaby niewspółmierną szkodę 
zaangażowanym stronom, właściwe organy 
publikują informacje o nałożonych 
sankcjach w sposób anonimowy.

Or. en

Poprawka 633
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przedstawiają 
EUNUiPPE co roku zbiorcze informacje 
o wszystkich środkach administracyjnych 
i sankcjach zastosowanych zgodnie 
z ust. 1 i 2. EUNUiPPE publikuje te 
informacje w sprawozdaniu rocznym.

Or. en
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Poprawka 634
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNUiPPE opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
dotyczących procedur i form 
przekazywania informacji, o których 
mowa w niniejszym artykule. EUNUiPPE 
przedstawia Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia [...]*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z art. 10-14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.
______________
* Dz.U.: wstawić datę: 18 miesięcy po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 635
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją wątpliwości natury prawnej, czy takie przepisy można ustanawiać na poziomie UE. 
Nie ma racjonalnych argumentów, które mogłyby uzasadnić ingerowanie tej dyrektywy w 
dziedzinę sankcji finansowych państw członkowskich. Przepisy wprowadzające sankcje należy 
rozważyć w kontekście społecznym w danym państwie członkowskim. Z tego względu decyzję 
w sprawie tego rodzaju przepisów należy podejmować wyłącznie na poziomie krajowym.
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Poprawka 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoby prowadzącej poboczną 
działalność ubezpieczeniową, która nie 
dokonała zgłoszenia, o którym mowa w 
art. 4, lub która dokonała takiego 
zgłoszenia, lecz w stosunku do której nie 
są spełnione wymogi określone w art. 4;

skreślona

Or. en

Poprawka 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji lub 
pośrednika ubezpieczeniowego lub 
reasekuracyjnego korzystającego z usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego lub 
reasekuracyjnego świadczonych przez 
osoby, które nie są zarejestrowane w 
państwie członkowskim, ani nie są 
wymienione w art. 1 ust. 2, i które nie 
dokonały zgłoszenia zgodnie z art. 4;

c) zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji lub
pośrednika ubezpieczeniowego lub 
reasekuracyjnego korzystającego z usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego lub 
reasekuracyjnego świadczonych przez 
osoby, które nie są zarejestrowane w 
państwie członkowskim, ani nie są 
wymienione w art. 1 ust. 2;

Or. en

Poprawka 638
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publiczne oświadczenie wskazujące 
osobę fizyczną lub prawną oraz charakter 
naruszenia;

skreślona

Or. de

Poprawka 639
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publiczne oświadczenie wskazujące 
osobę fizyczną lub prawną oraz charakter 
naruszenia;

a) ostrzeżenie lub publiczne oświadczenie 
wskazujące osobę fizyczną lub prawną 
oraz charakter naruszenia;

Or. en

Poprawka 640
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku pośrednika 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego –
cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 3;

c) w przypadku pośrednika 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego –
cofnięcie zezwolenia zgodnie z art. 3;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu ujednolicenie z MiFID II. Artykuł ten odpowiada art. 75 
MiFID II.
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Poprawka 641
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nałożenie na członka organu 
zarządzającego pośrednika 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego 
lub zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji
bądź na inną osobę fizyczną, których 
uznano za odpowiedzialnych za 
naruszenie, zakazu sprawowania funkcji u 
pośredników ubezpieczeniowych lub 
reasekuracyjnych lub w zakładach 
ubezpieczeń lub reasekuracji;

d) nałożenie na członka organu 
zarządzającego pośrednika 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego 
lub zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji, 
których uznano za odpowiedzialnych za 
naruszenie, tymczasowego zakazu 
sprawowania funkcji u pośredników 
ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych 
lub w zakładach ubezpieczeń lub 
reasekuracji;

Or. en

Poprawka 642
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nałożenie na członka organu 
zarządzającego pośrednika 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego 
lub zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji 
bądź na inną osobę fizyczną, których 
uznano za odpowiedzialnych za 
naruszenie, zakazu sprawowania funkcji u 
pośredników ubezpieczeniowych lub 
reasekuracyjnych lub w zakładach 
ubezpieczeń lub reasekuracji;

d) nałożenie na członka organu 
zarządzającego pośrednika 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego 
lub zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji 
bądź na inną osobę fizyczną, których 
uznano za odpowiedzialnych za 
naruszenie, zakazu dalszego sprawowania 
funkcji u pośredników ubezpieczeniowych 
lub reasekuracyjnych lub w zakładach 
ubezpieczeń lub reasekuracji;

Or. en
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Poprawka 643
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku osoby prawnej –
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 10 % całkowitego 
rocznego obrotu tej osoby prawnej w 
poprzednim roku obrotowym; w przypadku 
gdy osoba prawna jest jednostką zależną 
jednostki dominującej, całkowity roczny 
obrót stanowi kwota całkowitego rocznego 
obrotu wynikająca ze skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego ostatecznej 
jednostki dominującej za poprzedni rok 
obrotowy;

e) w przypadku osoby prawnej –
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 10 % całkowitego 
rocznego obrotu tej osoby prawnej w 
poprzednim roku obrotowym, w wysokości 
maksymalnie 100 000 000 EUR; w 
przypadku gdy osoba prawna jest jednostką 
zależną jednostki dominującej, całkowity 
roczny obrót stanowi kwota całkowitego 
rocznego obrotu wynikająca ze 
skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego ostatecznej jednostki 
dominującej za poprzedni rok obrotowy;

Or. en

Poprawka 644
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku osoby fizycznej –
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 5 000 000 EUR 
lub, w państwach członkowskich, w 
których euro nie jest walutą urzędową, 
równowartość tej kwoty w walucie 
krajowej na dzień wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy; oraz

f) w przypadku osoby fizycznej –
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 500 000 EUR lub, 
w państwach członkowskich, w których 
euro nie jest walutą urzędową, 
równowartość tej kwoty w walucie 
krajowej na dzień wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Grzywna w wysokości 5 000 000 EUR jest nieproporcjonalna i nigdy nie mogłaby być 
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odpowiednia jako sankcja administracyjna dla osoby fizycznej za popełnienie przestępstw 
określonych w rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku, zwłaszcza że zgodnie z nową 
dyrektywą w sprawie nadużyć na rynku przestępstwa umyślne mają podlegać sankcjom 
karnym.

Poprawka 645
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku osoby fizycznej –
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 5 000 000 EUR 
lub, w państwach członkowskich, w 
których euro nie jest walutą urzędową, 
równowartość tej kwoty w walucie 
krajowej na dzień wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy; oraz

f) w przypadku osoby fizycznej –
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 5 000 000 EUR 
lub, w państwach członkowskich, w 
których euro nie jest walutą urzędową, 
równowartość tej kwoty w walucie 
krajowej na dzień wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy; państwa 
członkowskie mogą zmniejszyć tę kwotę 
odpowiednio do innych przepisów i 
sankcji już obowiązujących w danym 
państwie członkowskim; oraz

Or. en

Poprawka 646
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku możliwości ustalenia kwoty 
korzyści uzyskanych w wyniku 
naruszenia, państwa członkowskie 
zapewniają maksymalną wysokość sankcji 
na poziomie nie niższym niż dwukrotność 
kwoty tych korzyści.

skreślony

Or. de
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Poprawka 647
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
uwzględnianie przez właściwe organy –
przy ustalaniu rodzaju sankcji lub środków 
administracyjnych oraz wysokości 
administracyjnych sankcji finansowych –
wszelkich istotnych okoliczności, w tym:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
uwzględnianie przez właściwe organy –
przy ustalaniu rodzaju sankcji lub środków 
administracyjnych oraz wysokości 
administracyjnych sankcji finansowych –
wszelkich istotnych okoliczności, w tym w 
stosownych przypadkach:

Or. en

Uzasadnienie

Analizując treść przedstawioną we wniosku Komisji, można odnieść wrażenie, że artykuł ten 
jest stosowany bezpośrednio, a w prawie krajowym mogą zostać określone jedynie dodatkowe 
czynniki. Należy wyraźnie zaznaczyć, że państwa członkowskie mogą określać w prawie 
krajowym kryteria i sposób ich stosowania.

Poprawka 648
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) sytuacji finansowej odpowiedzialnej 
osoby fizycznej lub prawnej, której 
wyznacznikiem jest wysokość całkowitych 
obrotów odpowiedzialnej osoby prawnej 
lub rocznych dochodów odpowiedzialnej 
osoby fizycznej;

c) sytuacji finansowej odpowiedzialnej 
osoby fizycznej lub prawnej;

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostosowanie tego art. do art. 76 MiFID II.

Poprawka 649
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EUNUiPPE wydaje wytyczne 
przeznaczone dla właściwych organów 
zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 
1094/2010 dotyczące rodzajów środków i 
sankcji administracyjnych oraz wysokości 
administracyjnych sankcji finansowych.

skreślony

Or. de

Poprawka 650
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EUNUiPPE wydaje wytyczne 
przeznaczone dla właściwych organów 
zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 
1094/2010 dotyczące rodzajów środków i 
sankcji administracyjnych oraz wysokości 
administracyjnych sankcji finansowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że państwa członkowskie mogą określać w prawie krajowym 
kryteria i sposób ich stosowania. Dlatego EUNUiPPE nie powinien wprowadzać żadnych 
wytycznych w tym zakresie, ponieważ dotyczyłyby one kwestii zwykle regulowanych 
przepisami prawa, przynajmniej w wielu państwach członkowskich.
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Poprawka 651
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
uprawnienia przyjmujących państw 
członkowskich do podejmowania 
właściwych środków mających na celu 
zapobieganie lub karanie nieprawidłowości 
popełnianych na ich terytoriach, które są 
sprzeczne z przepisami ustawowymi lub 
wykonawczymi przyjętymi w interesie 
dobra ogólnego. Obejmuje to możliwość 
zapobiegania podejmowania dalszych 
działań przez pośredników 
ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych 
dokonujących naruszenia na terytoriach 
tych państw członkowskich.

3. Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
uprawnienia przyjmujących państw 
członkowskich do podejmowania 
właściwych środków mających na celu 
zapobieganie lub karanie nieprawidłowości 
popełnianych na ich terytoriach, które są 
sprzeczne z przepisami ustawowymi lub 
wykonawczymi przyjętymi w interesie 
dobra ogólnego. Obejmuje to możliwość 
zapobiegania podejmowania dalszych 
działań przez pośredników 
ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych 
dokonujących naruszenia na terytoriach 
tych państw członkowskich. Państwa 
członkowskie mogą postanowić, że nie 
będą ustanawiać zasad dotyczących 
sankcji administracyjnych za naruszenia 
podlegające sankcjom karnym.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno być żadnego obowiązku ustanawiania zasad dotyczących sankcji 
administracyjnych w okolicznościach określonych w art. 29, jeśli stosowane są sankcje 
przewidziane w krajowym systemie prawa karnego.

Poprawka 652
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie przez właściwe organy 
skutecznych mechanizmów sprzyjających 
zgłaszaniu właściwym organom naruszeń 
przepisów prawa krajowego wdrażających 
niniejszą dyrektywę.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie przez właściwe organy 
skutecznych mechanizmów sprzyjających 
zgłaszaniu właściwym organom naruszeń 
przepisów wdrażających niniejszą 
dyrektywę.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest ujednolicenie z art. 77 dyrektywy MiFID II.

Poprawka 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie przez właściwe organy 
skutecznych mechanizmów sprzyjających 
zgłaszaniu właściwym organom naruszeń 
przepisów prawa krajowego wdrażających 
niniejszą dyrektywę.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie przez właściwe organy 
skutecznych mechanizmów sprzyjających 
zgłaszaniu właściwym organom
potencjalnych lub rzeczywistych naruszeń 
przepisów prawa krajowego wdrażających 
niniejszą dyrektywę.

Or. en

Poprawka 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stosowną ochronę pracowników 
zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji 

b) stosowną ochronę, w tym w stosownych 
przypadkach zapewnienie anonimowości 
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lub pośredników ubezpieczeniowych lub 
reasekuracyjnych, którzy ujawniają
naruszenia popełnione w danym 
podmiocie; oraz

tych, którzy ujawniają popełnienie 
naruszeń; oraz

Or. en

Poprawka 655
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stosowną ochronę pracowników
zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji 
lub pośredników ubezpieczeniowych lub 
reasekuracyjnych, którzy ujawniają 
naruszenia popełnione w danym 
podmiocie; oraz

b) stosowną ochronę pracowników, którzy 
ujawniają naruszenia popełnione w danym 
podmiocie; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka ma na celu ujednolicenie z art. 77 MiFID II.

Poprawka 656
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przekazują
EUNUiPPE co roku zbiorczą informację o 
wszystkich środkach i sankcjach 
zastosowanych zgodnie z art. 26.

Właściwy organ przekazuje EUNUiPPE co 
roku zbiorczą informację o wszystkich 
środkach i sankcjach zastosowanych 
zgodnie z art. 26.

Or. en
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Poprawka 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 a
Uprawnienia EUNUiPPE w zakresie 
tymczasowej interwencji
1. Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1094/2010, EUNUiPPE może, 
jeżeli warunki, o których mowa w ust. 2 
i 3, zostały spełnione, tymczasowo zakazać 
lub wprowadzić ograniczenia w Unii 
w zakresie:
a) opracowania, marketingu, dystrybucji 
lub sprzedaży pewnego typu działalności 
finansowej; lub
b) rodzaju działalności lub praktyki 
finansowej.
Tymczasowy zakaz lub ograniczenie może 
mieć zastosowanie w okolicznościach 
określonych przez EUNUiPPE bądź z 
zastrzeżeniem wyjątków określonych przez 
EUNUiPPE.
2. EUNUiPPE podejmuje decyzję na mocy 
ust. 1 tylko wówczas, gdy spełnione są 
wszystkie poniższe warunki:
a) proponowane działanie przeciwdziała 
istotnemu problemowi dotyczącemu 
ochrony konsumenta lub zagrożeniu dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub dla 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub jego części;
b) wymogi regulacyjne w ramach 
prawodawstwa unijnego, które mają 
zastosowanie do odnośnego instrumentu 
lub działalności, nie przeciwdziałają temu 
zagrożeniu;
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3. Podejmując działanie na mocy 
niniejszego artykułu, EUNUiPPE 
dopilnowuje, by działanie to:
a) nie wywierało niekorzystnego wpływu 
na efektywność rynków finansowych ani 
na ubezpieczających, który to wpływ byłby 
niewspółmierny do korzyści płynących z 
tego działania; oraz
b) nie stwarzało ryzyka arbitrażu 
regulacyjnego.
4. Przed podjęciem decyzji o podjęciu 
działania na mocy niniejszego artykułu 
EUNUiPPE powiadamia właściwe organy 
o proponowanym działaniu.
5. EUNUiPPE publikuje na swoich 
stronach internetowych komunikat o 
każdej decyzji dotyczącej podjęcia 
działania na mocy niniejszego artykułu. 
Komunikat ten zawiera informacje
dotyczące tymczasowego zakazu lub 
ograniczenia oraz określa okres liczony od 
publikacji komunikatu, po upływie 
którego środki wchodzą w życie. 
Tymczasowy zakaz lub ograniczenie mają 
zastosowanie tylko do działań 
podejmowanych po wejściu w życie 
środków.
6. EUNUiPPE dokonuje przeglądu 
tymczasowego zakazu lub ograniczenia 
nałożonego zgodnie z ust. 1 w 
odpowiednich odstępach czasu, a w 
każdym razie przynajmniej co trzy 
miesiące. Zakaz lub ograniczenie, które 
nie zostały przedłużone po okresie trzech 
miesięcy, wygasają.
7. Działanie podjęte przez EUNUiPPE na 
mocy niniejszego artykułu ma charakter 
nadrzędny wobec wcześniejszych działań 
podjętych przez właściwy organ.
8. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych środki określające kryteria 
i czynniki podejmowania decyzji o 
wystąpieniu istotnego problemu w 
dziedzinie ochrony konsumentów lub 
zagrożenia dla prawidłowego 
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funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych oraz dla stabilności całego 
unijnego systemu finansowego lub części 
tego systemu, o którym mowa w ust. 2 lit. 
a).
Te czynniki i kryteria obejmują:
złożoność danego instrumentu, również 
w odniesieniu do rodzaju klienta, któremu 
jest on oferowany i sprzedawany;
- innowacyjność danego instrumentu, 
działalności lub praktyki;
- dźwignię, jaką daje dany produkt lub 
dana praktyka.

Or. en

Poprawka 658
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 34 aktów delegowanych 
dotyczących art. 8, 17, 23, 24 i 25.

skreślony

Or. de

Poprawka 659
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. de
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Poprawka 660
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 8, 17, 23, 24 i 25 wchodzi
w życie, tylko jeśli Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie lub jeśli, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8, 17, 23, 24 i 25 wchodzi w życie, 
tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada 
nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady. Jeżeli akt 
delegowany wydawany jest bezpośrednio 
przed okresem wolnym od pracy lub w 
czasie takiego okresu, uznaje się, że 
termin ten zaczyna biec od dnia 
pierwszego posiedzenia plenarnego po tym 
okresie wolnym od pracy. We wszystkich 
przypadkach, poza przedłużeniem, okres 
ten może podlegać przedłużeniu tak, aby 
objął trzy pełne sesje plenarne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie odpowiedniej roli Parlamentu Europejskiego w 
procesie przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 661
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8, 17, 23, 24 i 25 wchodzi 
w życie, tylko jeśli Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie lub jeśli, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8, 17, 23, 24 i 25 wchodzi w życie, 
tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada 
nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 662
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34 a
Dalsze postanowienia dotyczące 

regulacyjnych standardów technicznych
1. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
terminów przedkładania Komisji 
projektów regulacyjnych standardów 
technicznych, uzgadnia się przedkładanie 
projektów etapami w partiach 
przypadających po 12, 18 i 24 miesiącach.
2. Komisja nie przyjmuje regulacyjnych 
standardów technicznych w sposób 
skracający okres sprawowanej przez 
Parlament kontroli, na skutek przerwy w 
jego działalności, do mniej niż dwóch 
miesięcy, łącznie z przedłużeniem.
3. Europejskie Urzędy Nadzoru mogą 
konsultować się z Parlamentem na etapie 
przygotowywania projektu regulacyjnych 
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standardów technicznych, zwłaszcza jeżeli 
występują obawy dotyczące zakresu tekstu 
na poziomie 1.
4. W przypadku gdy odpowiedni organ 
Parlamentu zadecyduje w głosowaniu o 
odrzuceniu regulacyjnego standardu 
technicznego, a do następnego 
posiedzenia plenarnego pozostał okres 
krótszy niż dwa tygodnie, Parlamentowi 
przysługuje prawo do dalszego 
przedłużenia, do dnia rozpoczęcia jeszcze 
jednego kolejnego posiedzenia 
plenarnego.
5. W przypadku odrzucenia regulacyjnego 
standardu technicznego w sytuacji, gdy 
określone kwestie mają ograniczony 
zasięg, Komisja może przyjąć 
przyspieszony harmonogram opracowania 
zmienionych projektów.
6. Komisja dopilnowuje, by na wszystkie 
zapytania parlamentarnego zespołu 
sprawującego kontrolę, formułowane 
oficjalnie przez przewodniczącego 
właściwej komisji, odpowiedź udzielana 
była bezzwłocznie, przed przyjęciem 
projektu standardu regulacyjnego.

Or. en

Poprawka 663
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje przeglądu niniejszej 
dyrektywy po pięciu latach od jej wejścia 
w życie. Przegląd ten obejmuje ogólną 
analizę praktycznego stosowania 
przepisów ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie, z należytym uwzględnieniem 
zmian na rynkach detalicznych produktów 
inwestycyjnych oraz doświadczeń 

1. Komisja dokonuje przeglądu niniejszej 
dyrektywy po trzech latach od wejścia w 
życie przepisów dotyczących 
obowiązkowego ujawniania informacji, 
określonych w art. 15 i 20, a także w art. 
24 i 25. Przegląd ten obejmuje ogólną 
analizę praktycznego stosowania 
przepisów ustanowionych w niniejszej 
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nabytych przy praktycznym stosowaniu 
przepisów niniejszej dyrektywy, 
rozporządzenia w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących produktów inwestycyjnych 
oraz [MiFID II]. W ramach tego przeglądu 
rozpatruje się możliwość zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy do 
produktów wchodzących w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE. Przegląd ten 
obejmuje również szczególną analizę 
wpływu art. 17 ust. 2, z uwzględnieniem 
stanu konkurencji na rynku usług 
pośrednictwa w odniesieniu do umów 
innych niż umowy należące do 
którejkolwiek z grup wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
oraz wpływu obowiązków, o których 
mowa w art. 17 ust. 2, na pośredników 
ubezpieczeniowych będących małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami.

dyrektywie, z należytym uwzględnieniem 
zmian na rynkach detalicznych produktów 
inwestycyjnych oraz doświadczeń 
nabytych przy praktycznym stosowaniu 
przepisów niniejszej dyrektywy, 
rozporządzenia w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących produktów inwestycyjnych 
oraz [MiFID II]. W ramach tego przeglądu 
rozpatruje się możliwość zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy do 
produktów wchodzących w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE. Przegląd ten 
obejmuje również szczególną analizę 
wpływu art. 17 ust. 2, z uwzględnieniem 
stanu konkurencji na rynku usług 
pośrednictwa w odniesieniu do umów 
innych niż umowy należące do 
którejkolwiek z grup wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
oraz wpływu obowiązków, o których 
mowa w art. 17 ust. 2, na pośredników 
ubezpieczeniowych będących małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami.

Or. en

Uzasadnienie

Dokonanie przeglądu wpływu wprowadzenia obowiązkowego ujawniania informacji nie 
byłoby możliwe dla EUNUiPPE po pięciu latach od wejścia w życie tej dyrektywy. Wiąże się 
to z tym, że w swoim wniosku Komisja przewiduje wejście w życie obowiązkowego ujawniania 
informacji po 5 latach od wejścia w życie niniejszej dyrektywy. W związku z tym rok, w którym 
przepisy dotyczące obowiązkowego ujawniania informacji wejdą w życie powinien być 
istotnym momentem dla oceny skutków. Niniejsza poprawka opiera się na propozycji 
przedstawionej przez EUNUiPPE.

Poprawka 664
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje przeglądu niniejszej 1. Po pięciu latach od wejścia w życie
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dyrektywy po pięciu latach od jej wejścia w 
życie. Przegląd ten obejmuje ogólną 
analizę praktycznego stosowania 
przepisów ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie, z należytym uwzględnieniem 
zmian na rynkach detalicznych produktów 
inwestycyjnych oraz doświadczeń 
nabytych przy praktycznym stosowaniu 
przepisów niniejszej dyrektywy, 
rozporządzenia w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących produktów inwestycyjnych 
oraz [MiFID II]. W ramach tego przeglądu 
rozpatruje się możliwość zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy do 
produktów wchodzących w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE. Przegląd ten 
obejmuje również szczególną analizę 
wpływu art. 17 ust. 2, z uwzględnieniem 
stanu konkurencji na rynku usług 
pośrednictwa w odniesieniu do umów 
innych niż umowy należące do 
którejkolwiek z grup wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
oraz wpływu obowiązków, o których 
mowa w art. 17 ust. 2, na pośredników 
ubezpieczeniowych będących małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami.

niniejszej dyrektywy Komisja, po 
konsultacji ze Wspólnym Komitetem 
Europejskich Urzędów Nadzoru, 
dokonuje przeglądu tej dyrektywy i 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie pierwsze sprawozdanie. Przegląd 
ten obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie, z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynkach 
detalicznych produktów inwestycyjnych 
oraz doświadczeń nabytych przy 
praktycznym stosowaniu przepisów 
niniejszej dyrektywy, rozporządzenia w 
sprawie dokumentów zawierających 
kluczowe informacje, dotyczących 
produktów inwestycyjnych oraz [MiFID 
II]. W ramach tego przeglądu rozpatruje się 
możliwość zastosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy do produktów 
wchodzących w zakres dyrektywy 
2003/41/WE. Przegląd ten obejmuje 
również szczególną analizę wpływu art. 17 
ust. 2, z uwzględnieniem stanu konkurencji 
na rynku usług pośrednictwa w odniesieniu 
do umów innych niż umowy należące do 
którejkolwiek z grup wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
oraz wpływu obowiązków, o których 
mowa w art. 17 ust. 2, na pośredników 
ubezpieczeniowych będących małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami.

Or. en

Poprawka 665
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje przeglądu niniejszej 
dyrektywy po pięciu latach od jej wejścia 
w życie. Przegląd ten obejmuje ogólną 

1. Komisja analizuje praktyczne 
stosowanie przepisów ustanowionych 
w niniejszej dyrektywie, z należytym 
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analizę praktycznego stosowania 
przepisów ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie, z należytym uwzględnieniem 
zmian na rynkach detalicznych produktów 
inwestycyjnych oraz doświadczeń 
nabytych przy praktycznym stosowaniu 
przepisów niniejszej dyrektywy, 
rozporządzenia w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących produktów inwestycyjnych 
oraz [MiFID II]. W ramach tego przeglądu
rozpatruje się możliwość zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy do 
produktów wchodzących w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE. Przegląd ten
obejmuje również szczególną analizę 
wpływu art. 17 ust. 2, z uwzględnieniem 
stanu konkurencji na rynku usług 
pośrednictwa w odniesieniu do umów 
innych niż umowy należące do 
którejkolwiek z grup wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
oraz wpływu obowiązków, o których 
mowa w art. 17 ust. 2, na pośredników 
ubezpieczeniowych będących małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami.

uwzględnieniem zmian na rynkach 
detalicznych produktów inwestycyjnych 
oraz doświadczeń nabytych przy 
praktycznym stosowaniu przepisów 
niniejszej dyrektywy, rozporządzenia 
w sprawie dokumentów zawierających 
kluczowe informacje, dotyczących 
produktów inwestycyjnych oraz [MiFID 
II]. W ramach tej analizy istnieje
możliwość zastosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy do produktów 
wchodzących w zakres dyrektywy 
2003/41/WE. Analiza ta obejmuje również 
szczególną analizę wpływu art. 17 ust. 2, 
z uwzględnieniem stanu konkurencji na 
rynku usług pośrednictwa w odniesieniu do 
umów innych niż umowy należące do 
którejkolwiek z grup wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
oraz wpływu obowiązków, o których 
mowa w art. 17 ust. 2, na pośredników 
ubezpieczeniowych będących małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami.

Or. de

Uzasadnienie

Ogólny przegląd po pięciu latach nie ma sensu, ponieważ okresy przejściowe dla ubezpieczeń 
innych niż na życie wynoszą pięć lat i dopiero po tym czasie mają pełne zastosowanie.

Poprawka 666
Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. W rok po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy EUNUiPPE dokonuje oceny 
poszczególnych rynków ubezpieczeń 
państw członkowskich UE. W analizie tej 
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ocenia się i porównuje:
(1) zależność między ubezpieczeniem 
nabytym przez konsumentów a faktycznie 
wypłacanymi kwotami, aby wykazać, w 
jakim zakresie konsumenci są chronieni 
przed głównymi rodzajami ryzyka za 
pośrednictwem produktów pośredników 
ubezpieczeniowych,  
(2) koszty pośrednie, jakie muszą pokryć 
konsumenci poszczególnych rynków 
ubezpieczeniowych państw członkowskich. 
EUNUiPPE publikuje w formie 
sprawozdania metodologię i wyniki tej 
oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu poprawę znajomości struktur poszczególnych krajowych rynków 
ubezpieczeń oraz osiąganych na nich wyników w UE, aby wyróżnić przykłady najlepszych 
rozwiązań i propagować zdobywanie wiedzy w celu prowadzenia skuteczniejszej polityki w 
przyszłości.

Poprawka 667
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po odbyciu konsultacji ze Wspólnym 
Komitetem Europejskich Urzędów 
Nadzoru Komisja przedkłada pierwsze 
sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

2. Po odbyciu konsultacji ze Wspólnym
Komitetem Europejskich Urzędów 
Nadzoru Komisja przedkłada wyniki 
analizy Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie.

Or. de

Poprawka 668
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EUNUiPPE sporządza, do dnia X X 
20XX [cztery lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy], a następnie nie 
rzadziej niż co dwa lata, drugie 
sprawozdanie na temat stosowania 
niniejszej dyrektywy. Przed 
upublicznieniem swojego sprawozdania 
EUNUiPPE odbywa konsultacje z 
EUNGiPW.

skreślony

Or. de

Poprawka 669
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EUNUiPPE sporządza, do dnia X X 
20XX [cztery lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy], a następnie nie 
rzadziej niż co dwa lata, drugie 
sprawozdanie na temat stosowania 
niniejszej dyrektywy. Przed 
upublicznieniem swojego sprawozdania 
EUNUiPPE odbywa konsultacje z 
EUNGiPW.

3. EUNUiPPE  sporządza, do dnia X X 
20XX [dwa lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy], a następnie co roku, 
drugie sprawozdanie na temat stosowania 
niniejszej dyrektywy. Przed 
upublicznieniem swojego sprawozdania 
EUNUiPPE odbywa konsultacje z 
EUNGiPW.

Or. en

Poprawka 670
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W trzecim sprawozdaniu, które ma 
zostać sporządzone do dnia X X 20XX 
[dwa lata po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy], EUNUiPPE dokonuje oceny 
struktury rynków pośredników 
ubezpieczeniowych.

skreślony

Or. de

Poprawka 671
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W sprawozdaniu, które EUNUiPPE ma 
sporządzić do dnia X X 20XX [cztery lata 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], 
o którym mowa w ust. 3, analizuje się, czy 
właściwe organy, o których mowa w art. 
10 ust. 1, posiadają wystarczające 
uprawnienia oraz odpowiednie zasoby, aby 
wykonywać swoje zadania.

5. W sprawozdaniu, które EUNUiPPE ma 
sporządzić do dnia X X 20XX [dwa lata po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy], o 
którym mowa w ust. 3, analizuje się, czy 
właściwe organy, o których mowa w art. 
10 ust. 1, posiadają wystarczające 
uprawnienia oraz odpowiednie zasoby, aby 
wykonywać swoje zadania.

Or. en

Poprawka 672
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W sprawozdaniu, które EUNUiPPE ma 
sporządzić do dnia X X 20XX [cztery lata 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], o 
którym mowa w ust. 3, analizuje się, czy 
właściwe organy, o których mowa w art. 

5. Komisja analizuje, czy właściwe organy, 
o których mowa w art. 10 ust. 1, posiadają 
wystarczające uprawnienia oraz 
odpowiednie zasoby, aby wykonywać 
swoje zadania..
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10 ust. 1, posiadają wystarczające 
uprawnienia oraz odpowiednie zasoby, aby 
wykonywać swoje zadania.

Or. de

Poprawka 673
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3, 
analizuje się przynajmniej następujące 
kwestie:

skreślony

a) zmiany struktury rynku pośredników 
ubezpieczeniowych;
b) zmiany charakterystyki działalności 
transgranicznej;
c) okresową ocenę poprawy jakości 
doradztwa i metod sprzedaży oraz wpływ 
niniejszej dyrektywy na pośredników 
ubezpieczeniowych będących małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami.

Or. de

Poprawka 674
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W tym samym sprawozdaniu 
uwzględnia się również dokonaną przez 
EUNUiPPE ocenę skutków niniejszej 
dyrektywy.

skreślony
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Or. de

Poprawka 675
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wytycznych na poziomie 2 należy 
jednak wziąć pod uwagę specyfikę 
produktów ubezpieczeniowych 
niebędących ubezpieczeniem na życie. 
Zgodnie z analogiczną zasadą w art. 3 
dyrektywy MIFID II, należy rozważyć 
analogiczny system w odniesieniu do 
ubezpieczeń przy wdrażaniu dyrektywy na 
szczeblu krajowym oraz w wytycznych 
wspólnego komitetu. Osoby prowadzące 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych powinny spełniać 
standardy prowadzenia działalności 
mające zastosowanie do wszystkich umów 
ubezpieczeniowych, a także zaostrzone 
standardy mające zastosowanie do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych. Wszelkie osoby 
pośredniczące w zakresie 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych muszą być zarejestrowane 
jako pośrednicy ubezpieczeniowi. 

Or. en


