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PR_COD_1recastingam

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно застрахователното посредничество (преработка)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2012)0360),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0180/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове1,

– като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 9 ноември 2012 г. до 
комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 87, параграф 3 от 
своя правилник,

– като взе предвид ангажимента на Комисията, поет на пленарното заседание на 
Парламента от ..., да приеме позицията на Парламента, както и ангажимента на 
представителя на Съвета, поет с писмо от ..., да одобри горепосочената позиция в 
съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A7-0000/2012),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 
предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията 
на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения 
предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, 
без промяна по същество;

                                               
1 ОВ C 77, от 28.3.2002г., стр. 1.
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1. приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид 
препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския
парламент, Съвета и Комисията;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В Директива 2002/92/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 декември 2002 година относно 
застрахователното посредничество 
трябва да бъдат внесени редица
изменения. За повече яснота
посочената директива следва да бъде 
преработена.

(1) В Директива 2002/92/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 декември 2002 година относно 
застрахователното посредничество 
трябва да бъдат внесени изменения.
поради това се предлага посочената 
директива да бъде преработена.

Or. de

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тъй като основната цел и предмет на 
настоящото предложение е да се 
съгласуват националните разпоредби в 
споменатите области, предложението 
следва да се основава на член 53, 
параграф 1 и член 62 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.
Директива е подходящата правна 
форма, за да може разпоредбите, които 
ще бъдат прилагани в обхванатите от 
настоящата директива области, да бъдат 
адаптирани към особеностите на 
конкретния пазар и правната система 
във всяка държава членка. Цел на 
Директивата е и координиране на 
националните разпоредби относно 
условията за започване на дейност по 
застрахователно и презастрахователно 
посредничество, в т.ч. дейност по 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и дейност по 

(2) Тъй като основната цел и предмет на 
настоящото предложение е да се 
съгласуват националните разпоредби в 
споменатите области, предложението 
следва да се основава на член 53, 
параграф 1 и член 62 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
(наричан по-долу „Договора“).
Директива е подходящата правна 
форма, за да може разпоредбите, които 
ще бъдат прилагани в обхванатите от 
настоящата директива области, да бъдат 
адаптирани към особеностите на 
конкретния пазар и правната система 
във всяка държава членка. Цел на 
Директивата е и координиране на 
националните разпоредби относно 
условията за започване на дейност по 
застрахователно и презастрахователно 
посредничество и затова този акт се 
основава на член 53, параграф 1 от 



PE502.060v01-00 8/75 PR\922352BG.doc

BG

определяне размера на причинените 
вреди, и затова този акт се основава на 
член 53, параграф 1 от Договора. Освен 
това Директивата се основава и на 
член 62 от Договора, тъй като това е 
сектор, който предлага услуги в целия 
Съюз.

Договора. Освен това Директивата се 
основава и на член 62 от Договора, тъй 
като това е сектор, който предлага 
услуги в целия Съюз.

Or. de

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Различни видове лица или 
институции като агенти, брокери, 
„банково- застрахователни“ оператори , 
застрахователни предприятия, 
туристически агенции и предприятия за 
отдаване на автомобили под наем могат 
да разпространяват застрахователни 
продукти. Еднаквото третиране на 
операторите, както и защитата на 
клиентите налагат в обхвата на 
настоящата директива да попаднат 
всички такива лица и институции.

(4) Различни видове лица или 
институции като агенти, брокери, 
„банково- застрахователни“ оператори , 
застрахователни предприятия, 
туристически агенции и предприятия за 
отдаване на автомобили под наем могат 
да разпространяват застрахователни 
продукти.

Or. de

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) При прилагането на Директива 
2002/92/ЕО стана видно, че редица 
разпоредби трябва да бъдат доуточнени, 
за да бъде улеснено упражняването на 
застрахователното и 
презастрахователното посредничество, 
както и че за осигуряването на защитата 

(5) При прилагането на Директива 
2002/92/ЕО стана видно, че редица 
разпоредби трябва да бъдат доуточнени, 
за да бъде улеснено упражняването на 
застрахователното и 
презастрахователното посредничество, 
както и че за осигуряването на защитата 
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на потребителите е необходимо 
разширяване на обхвата на посочената 
директива чрез включването в него на 
всички продажби на застрахователни 
продукти, независимо дали от страна на 
застрахователни посредници или 
застрахователни предприятия. По 
отношение на извършваните от тях 
продажби, следпродажбени услуги и 
дейности по уреждане на претенции 
застрахователните предприятия, които 
пряко продават застрахователни 
продукти, следва да бъдат включени в 
обхвата на новата директива по подобие 
на застрахователните агенти и брокери.

на потребителите е необходимо 
разширяване на обхвата на посочената 
директива чрез включването в него на 
всички продажби на застрахователни 
продукти като основна дейност по 
занятие, независимо дали от страна на 
застрахователни посредници или 
застрахователни предприятия. По 
отношение на извършваните от тях 
продажби, следпродажбени услуги и 
дейности по уреждане на претенции 
застрахователните предприятия, които 
пряко продават застрахователни 
продукти, следва да бъдат включени в 
обхвата на новата директива по подобие 
на застрахователните агенти и брокери.

Or. de

Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се гарантира едно и също 
равнище на защита независимо от 
канала, чрез който потребителите 
купуват даден застрахователен 
продукт — пряко от 
застрахователно предприятие или 
непряко от посредник, — в обхвата на 
настоящата директива следва да се 
включат не само застрахователните 
предприятия, но и другите участници 
на пазара, които продават 
застрахователни продукти като 
допълнителна дейност (напр.
туристически агенции и предприятия 
за отдаване на автомобили под наем, 
както и доставчици на стоки, които 
не отговарят на условията за 
освобождаване).

заличава се

Or. de
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Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага за лицата, чиято дейност се 
състои в оказване на съдействие
(независимо дали за сметка на клиента 
или на застрахователното предприятие) 
във връзка с управлението и 
изпълнението на застрахователни или 
презастрахователни договори, в т.ч.
дейността по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие, дейността по определяне 
размера на причинените вреди или 
дейността по изготвяне на 
експертни оценки във връзка със 
застрахователни претенции.

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага за лицата, чиято дейност се 
състои в оказване на съдействие
(независимо дали за сметка на клиента 
или на застрахователното предприятие) 
във връзка с управлението и 
изпълнението на застрахователни или 
презастрахователни договори.

Or. de

Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да не 
прилагат изискванията за 
регистрация спрямо 
застрахователните посредници, 
които извършват застрахователно 
посредничество по отношение на 
определени видове застрахователни 
продукти като допълнителна 
дейност или по отношение на 
дейността по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие, дейността по определяне 
размера на причинените вреди или 
дейността по изготвяне на 

заличава се
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експертни оценки във връзка със 
застрахователни претенции, при 
условие че спазват изискванията на 
настоящата директива по 
отношение на знанията, уменията и 
добрата репутация, както и 
приложимите изисквания за 
предоставянето на информация и за
извършването на дейността, и при 
условие че пред компетентния орган е 
подадена декларация за дейността.

Or. de

Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21 a) Застрахователният или 
презастрахователният посредник 
упражнява дейност по 
застрахователно посредничество 
съгласно свободата на предоставяне 
на услуги, ако
а) упражнява застрахователно или 
презастрахователно посредничество 
за притежател на полици или 
кандидат за застраховане, който 
пребивава или е установен в държава 
членка, различна от държавата 
членка по произход на посредника; и
б) всеки покрит риск е в държава 
членка, различна от държавата 
членка по произход на посредника.
Застрахователният или 
презастрахователният посредник 
упражнява дейност по 
застрахователно или 
презастрахователно посредничество 
съгласно свободата на предоставяне 
на услуги, ако поддържа 
продължаващо присъствие в държава 
членка, различна от държавата 
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членка по произход.

Or. de

Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Важно е да се осигури високо 
равнище на професионализъм и 
компетентност на застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на преките застрахователи, 
които извършват свързани с продажбата 
на застрахователни продукти дейности 
преди, по време на и след продажбата.
Следователно професионалните знания 
на посредника, на служителите на 
преките застрахователи, на 
предприятията за отдаване на 
автомобили под наем и на 
туристическите агенции, както и 
професионалните знания на лицата, 
извършващи дейност по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие, дейност по определяне 
размера на причинените вреди и 
дейност по изготвяне на експертни 
оценки във връзка със 
застрахователни претенции, трябва 
да отговарят на сложността на тези 
дейности. Следва да бъде осигурен 
непрекъснат процес на обучение.

(22) Важно е да се осигури високо 
равнище на професионализъм и 
компетентност на застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на преките застрахователи, 
които извършват свързани с продажбата 
на застрахователни продукти дейности 
преди, по време на и след продажбата.
Следователно професионалните знания 
на посредника и на служителите на 
преките застрахователи съответстват
на сложността на тези дейности. Следва 
да бъде осигурен подходящ
непрекъснат процес на обучение.
Формата, съдържанието и 
задълженията за доказване следва да 
бъдат уреждани от държавите 
членки. При това браншовите или 
вътрешните дейности по 
професионално обучение трябва да 
бъдат сертифицирани.

Or. de

Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, 
което получават тези лица.
Необходимо е да се въведе задължение 
за европейските застрахователни 
предприятия и посредници да обявяват 
статута си. Тази информация следва да 
се предоставя на потребителя на 
преддоговорния етап. Предназначението
Й е да се разкрие връзката между 
застрахователното предприятие и 
застрахователния посредник (в 
съответните случаи), както и 
структурата и естеството на 
възнаграждението на посредника.

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт. Заслужава да бъде обмислено 
въвеждане на задължение за 
европейските застрахователни 
предприятия и посредници да обявяват 
статута си. Тази информация следва да 
се предоставя на потребителя на 
преддоговорния етап. Предназначението
ѝ е да се разкрие връзката между 
застрахователното предприятие и 
застрахователния посредник (в 
съответните случаи).

Or. de

Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да 
се въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти 
посредникът и служителят на
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 

(31) При инвестиционните 
застрахователни продукти 
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за цените и разходите, 
свързани с инвестиционния 
застрахователен продукт, преди 
продажбата. Държавите членки могат 
да предвидят задължения за 
обявяване, които надхвърлят 
определените с настоящата 
директива изисквания, при условие, че 
се гарантира равнопоставеност 
между различните канали за 
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застрахователни продукти клиентът 
следва да бъде информиран за правото 
си да иска тази информация, която в 
такъв случай трябва задължително 
да му бъде предадена; това изискване 
следва да важи за преходен период от 
5 години.

разпространение и посредничество и 
че произтичащите от това 
административни тежести остават 
пропорционални на търсеното 
равнище на защита на 
потребителите.

Or. de

Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да се осигури предоставянето 
на клиента на сравнителна 
информация за извършваните услуги 
по застрахователно посредничество, 
независимо дали клиентът купува 
чрез посредник или пряко от 
застрахователното предприятие, и за 
да се предотврати нарушаването на 
конкуренцията чрез насърчаване на 
застрахователните предприятия да 
продават пряко на клиентите, а не 
чрез посредници, с цел избягване на 
изискванията за предоставяне на 
информация, от застрахователните 
предприятия следва също да се 
изисква да предоставят на 
клиентите, с които работят пряко 
при извършаването на услуги по 
застрахователно посредничество, 
информация относно 
възнагражденията, които получават 
за продажбата на застрахователни 
продукти.

заличава се

Or. de
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Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се предотвратяват 
продажбите на неподходящи 
застрахователни продукти, при 
необходимост при всяка такава 
продажба следва да бъде предоставян 
почтен и професионален съвет.

заличава се

Or. de

Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) От съществено значение е 
клиентът да знае дали поддържа 
отношения с посредник, който го 
съветва относно продукти, предлагани 
от широк кръг застрахователни 
предприятия, или относно продукти, 
предлагани от ограничен брой 
застрахователни предприятия.

(35) Важно е клиентът да знае дали 
поддържа отношения с посредник, 
който го съветва относно продукти, 
предлагани от широк кръг 
застрахователни предприятия, или 
относно продукти, предлагани от 
ограничен брой застрахователни 
предприятия.

Or. de

Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Поради нарастващата зависимост
на потребителите от личните 
препоръки е подходящо да се включи 
определение за понятието съвет. Преди 
предоставянето на съвет 
застрахователният посредник или 

(36) Поради нарастващата сложност на
застрахователните продукти за
потребителите е подходящо да се 
включи определение за понятието съвет.
Преди предоставянето на съвет 
застрахователният посредник или 
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застрахователното предприятие следва 
да направи оценка на потребностите, 
изискванията и финансовото 
състояние на клиента. Ако 
посредникът декларира, че дава съвети 
относно продукти, предлагани от широк 
кръг застрахователни предприятия, той 
следва да проведе справедлив и 
достатъчно широк анализ на продуктите 
на пазара. Освен това 
всички застрахователни посредници и 
застрахователни предприятия следва да 
представят основанията за своите 
съвети.

застрахователното предприятие следва 
да направи оценка на очакванията и
потребностите на клиента по 
отношение на неговото 
застрахователно покритие, както и 
на финансовото му състояние. Ако 
посредникът декларира, че дава съвети 
относно продукти, предлагани от широк 
кръг застрахователни предприятия, той 
следва да проведе справедлив и 
достатъчно широк анализ на продуктите 
на пазара. Освен това 
всички застрахователни посредници и 
застрахователни предприятия следва да 
представят основанията за своите 
съвети.

Or. de

Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъдат установени единни 
разпоредби, за да се осигури 
възможността лицето, продаващо 
застрахователния продукт, да избира
средството, на което ще предоставя
цялата информация на клиента, като се 
допуска употребата на електронни 
съобщителни средства, когато това е 
подходящо предвид на обстоятелствата 
по сделката. Все пак клиентът следва да 
има възможността да получава тази 
информация на хартиен носител. За да 
бъде подобрен достъпът на 
потребителите до информация, цялата 
преддоговорна информация следва 
винаги да бъде предоставяна
безплатно.

(38) Следва да бъдат установени единни
разпоредби, за да се улесни изборът на
средството, на което ще се предоставя
предвидената информация на клиента, 
като се допуска употребата на 
електронни съобщителни средства, 
когато това е подходящо предвид на 
обстоятелствата по сделката. Все пак 
клиентът следва да има възможността да 
получава тази информация на хартиен 
носител. За да бъде подобрен достъпът 
на потребителите до информация, 
цялата преддоговорна информация
трябва да бъде достъпна безплатно.

Or. de
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Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Настоящата директива следва да 
посочва минималните задължения на 
застрахователните предприятия и 
застрахователните посредници за 
предоставяне на информация на 
клиентите. В тази област всяка държава 
членка следва да може да запази 
действащите или да приеме по-строги 
разпоредби, които да важат за 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия 
независимо от разпоредбите в тяхната 
държава членка по произход , когато 
извършват дейност по застрахователно 
посредничество на нейна територия, при 
условие че такива по-строги разпоредби 
са в съответствие с правото на Съюза , 
включително Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. относно някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия, на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия)16. Всяка 
държава членка, която планира да 
прилага и която прилага разпоредби, 
уреждащи дейността на 
застрахователните посредници и 
продажбата на застрахователни 
продукти и допълващи разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
гарантира, че произтичащата от тези 
разпоредби административна тежест е 
съразмерна спрямо целта за защита 
на потребителите. За да бъде 
осигурена защитата на 
потребителите и да бъдат 
предотвратявани продажбите на 
неподходящи продукти, на 
държавите членки следва да бъде 
разрешено да налагат по изключение 

(40) Настоящата директива следва да
посочва минималните задължения на 
застрахователните предприятия и 
застрахователните посредници за 
предоставяне на информация на 
клиентите. В тази област всяка държава 
членка следва да може да запази 
действащите или да приеме по-строги 
разпоредби, които да важат за 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия 
независимо от разпоредбите в тяхната 
държава членка по произход , когато 
извършват дейност по застрахователно 
посредничество на нейна територия, при 
условие че такива по-строги разпоредби 
са в съответствие с правото на Съюза , 
включително Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. относно някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия, на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия)16. Всяка 
държава членка, която планира да 
прилага и която прилага разпоредби, 
уреждащи дейността на 
застрахователните посредници и 
продажбата на застрахователни 
продукти и допълващи разпоредбите на 
настоящата директива, следва да 
гарантира, че произтичащата от тези 
разпоредби административна тежест
остава ограничена.
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по-строги изисквания по отношение 
на застрахователните посредници, 
извършващи застрахователно 
посредничество като допълнителна 
дейност, ако смятат това за 
необходимо и съразмерно спрямо 
целта.

Or. de

Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Кръстосаните продажби 
представляват стратегия, често 
използвана от доставчиците на 
финансови услуги на дребно в целия 
Съюз. Те могат да осигурят ползи за 
потребителите, но могат и да се 
извършват без подобаващо отчитане 
на интересите им. Например някои 
форми на кръстосани продажби или 
продукти, по-конкретно обвързаните 
продажби, при които две или повече 
финансови услуги се предлагат в 
пакет, като поне едната от тях не се 
предлага отделно, могат да нарушат 
конкуренцията и да окажат 
отрицателно въздействие върху 
мобилността на потребителите и 
възможността да направят 
информиран избор. Като пример за 
обвързване може да се посочи 
задължението за откриване на 
разплащателни сметки при 
предоставянето на застрахователна 
услуга на потребител, за да може той 
да плаща премиите, или 
задължението за сключване на 
договор за застраховка на моторно 
превозно средство при отпускането 
на потребителски кредит, за да бъде 
застрахован автомобилът, чиято 

(41) Кръстосаните продажби 
представляват стратегия, напълно 
разумна и често използвана от 
доставчиците на финансови услуги на 
дребно в целия Съюз.
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покупка се финансира. Макар че 
пакетните продажби на две или 
повече финансови услуги или 
продукти, при които всяка от 
услугите може да бъде купена и 
отделно, също могат да нарушават 
конкуренцията и да оказват 
отрицателно въздействие върху 
мобилността на клиентите и 
възможността им да направят 
информиран избор, те поне оставят 
възможността на клиентите за 
избор и следователно носят по-нисък 
риск за спазването на изискванията 
по настоящата директива от страна 
на застрахователните посредници.
Използването на такива продажбени 
практики следва да бъде внимателно 
проучено, за да се насърчи 
конкуренцията и да се повиши 
изборът за потребителите.

Or. de

Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Често на клиентите се предлагат 
застрахователни договори с 
инвестиционни елементи като възможна 
алтернатива или заместител на 
инвестиционните продукти, уредени в 
Директива [ДПФИ ІІ]17. За да бъде 
осигурена последователна защита на 
инвеститорите и да бъде избегнат 
рискът от регулаторен арбитраж, е 
важно спрямо инвестиционните 
продукти на дребно (инвестиционни 
застрахователни продукти, определени в 
Регламента за документите с основна 
информация за инвестиционните 
продукти) да важат същите изисквания 
за извършването на дейността:

(42) Често на клиентите се предлагат 
застрахователни договори с 
инвестиционни елементи като възможна 
алтернатива или заместител на 
инвестиционните продукти, уредени в 
Директива [ДПФИ ІІ]17. За да бъде 
осигурена последователна защита на 
инвеститорите и да бъде избегнат 
рискът от регулаторен арбитраж, е 
важно спрямо инвестиционните 
продукти на дребно (инвестиционни 
застрахователни продукти, определени в 
Регламента за документите с основна 
информация за инвестиционните 
продукти) да важат същите изисквания 
за извършването на дейността:
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изисквания за предоставянето на 
подходяща информация, изисквания за 
уместност на съветите и ограничения за 
стимулирането, изисквания за 
управлението на конфликтите на 
интереси и — при независимите 
консултанти — ограничения за 
формата на възнаграждението.
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП) и Европейският орган 
за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) 
следва да си сътрудничат за постигането 
на максимално възможната 
съгласуваност на изискванията за 
извършването на дейността във 
връзка с инвестиционните продукти на 
дребно, които са уредени или в ДПФИ 
ІІ, или в настоящата директива, чрез 
приемане на насоки. За 
инвестиционните застрахователни 
продукти важат едновременно и 
изискванията на настоящата директива, 
приложими за всички застрахователни 
договори (глава VІІ от настоящата 
директива), и по-строгите изисквания за 
инвестиционните застрахователни 
продукти. Съответно лицата, 
извършващи застрахователно 
посредничество във връзка с 
инвестиционни застрахователни 
продукти, следва да спазват 
изискванията за извършването на 
дейността, които се прилагат за всички 
застрахователни договори, както и по-
строгите изисквания, които се прилагат 
за инвестиционните застрахователни 
продукти.

изисквания за предоставянето на 
подходяща информация, изисквания за 
уместност на съветите и ограничения за 
стимулирането, изисквания за 
управлението на конфликтите на 
интереси. Европейският орган за ценни 
книжа и пазари (ЕОЦКП) и 
Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване
(ЕОЗППО) следва да си сътрудничат за 
постигането на максимално възможната 
съгласуваност на правилата за 
поведение във връзка с 
инвестиционните продукти на дребно, 
които са уредени или в ДПФИ ІІ, или в 
настоящата директива, чрез приемане на 
насоки. За инвестиционните 
застрахователни продукти важат 
едновременно и изискванията на 
настоящата директива, приложими за 
всички застрахователни договори
(глава VІ от настоящата директива), и 
по-строгите изисквания за 
инвестиционните застрахователни 
продукти. Съответно лицата, 
извършващи застрахователно 
посредничество във връзка с 
инвестиционни застрахователни 
продукти, следва да спазват 
изискванията за извършването на 
дейността, които се прилагат за всички 
застрахователни договори, както и по-
строгите изисквания, които се прилагат 
за инвестиционните застрахователни 
продукти.

Or. de

Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 43
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) За да се осигури спазването на 
разпоредбите на настоящата директива 
от застрахователните предприятия и 
лицата, които извършват 
застрахователно посредничество, и да се 
гарантира, че те се третират по сходен 
начин в целия Съюз, от държавите 
членки следва да се изисква да 
предвидят административни наказания 
и мерки, които са ефективни,
пропорционални и възпиращи. С цел 
насърчаване на сближаването на 
наказанията и мерките в Съобщението 
на Комисията от 8 декември 2010 г.
„По-строги наказателни разпоредби за 
сектора на финансовите услуги“18 бе 
извършен обзор на действащите 
правомощия и практическото им 
упражняване. Следователно 
административните наказания и мерки, 
определени от държавите членки, 
следва да отговарят на някои основни 
изисквания по отношение на адресатите, 
критериите, които трябва да бъдат взети 
под внимание при налагане на дадено 
наказание или мярка, оповестяването на 
наказанията или мерките, ключовите 
правомощия за налагане на наказания и 
равнищата на глобите и 
имуществените санкции.

(43) За да се осигури спазването на 
разпоредбите на настоящата директива 
от застрахователните предприятия и 
лицата, които извършват 
застрахователно посредничество, и да се 
гарантира, че те се третират по сходен 
начин в целия Съюз, от държавите 
членки следва да се изисква да 
предвидят административни наказания 
и мерки, които са ефективни и
пропорционални и възпиращи. С цел 
насърчаване на сближаването на 
наказанията и мерките в Съобщението 
на Комисията от 8 декември 2010 г.
„По-строги наказателни разпоредби за 
сектора на финансовите услуги“18 бе 
извършен обзор на действащите 
правомощия и практическото им 
упражняване. Следователно 
административните наказания и мерки, 
определени от държавите членки, 
следва да отговарят на някои основни 
изисквания по отношение на адресатите, 
критериите, които трябва да бъдат взети 
под внимание при налагане на дадено 
наказание или мярка, оповестяването на 
наказанията или мерките и ключовите 
правомощия за налагане на наказания.

Or. de

Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) За да бъдат постигнати целите 
на настоящата директива, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощията да 

заличава се
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приема актове по член 290 от 
Договора, които да включват 
подробни разпоредби във връзка с 
понятията за подходящи знания и 
умения на посредника, управлението 
на конфликтите на интереси, 
изискванията по отношение на 
извършването на дейността във 
връзка с пакетите инвестиционни 
застрахователни продукти на дребно 
и реда и формулярите за 
предоставяне на информация за 
наказанията. От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, в това 
число на експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
своевременно да предава по подходящ 
начин съответните документи 
едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. de

Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Съгласно членове 290 и 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и членове 10—15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 24 ноември 2010 година за 
създаване на Европейски надзорен 
орган (Европейски орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване)19 Комисията 
следва да приеме делегирани актове по 
член 8 — относно понятията за 
подходящи знания и умения на 
посредника, по членове 17 и 23 —

заличава се
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относно управлението на 
конфликтите на интереси, и по 
членове 24 и 25 — относно 
изискванията за извършването на 
дейността във връзка с пакетите 
инвестиционни застрахователни 
продукти на дребно, както и 
технически стандарти за изпълнение 
по член 30 — относно реда и 
формулярите за предоставяне на 
информация за наказанията.
Проектите на тези делегирани 
актове и технически стандарти за 
изпълнение следва да бъдат изготвени 
от ЕОЗППО.

Or. de

Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Пет години след влизането в сила 
на настоящата директива следва да бъде 
извършен преглед, за да бъдат отчетени 
измененията на пазара и измененията в 
законодателството на Съюза в други 
области или опита на държавите членки 
при прилагането на законодателството 
на Съюза, особено по отношение на 
продуктите, обхванати от 
Директива 2003/41/ЕО.

(56) Пет години след влизането в сила 
на настоящата директива следва да бъде 
извършен преглед, за да бъдат отчетени 
измененията на пазара и измененията в 
законодателството на Съюза в други 
области или опита на държавите членки 
при прилагането на законодателството 
на Съюза.

Or. de

Изменение 24
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се 1. С настоящата директива  се 
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установяват разпоредби за започване и 
извършване на дейностите по 
застрахователно и презастрахователно
посредничество , в т.ч. дейността по 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и дейността 
по определяне размера на 
причинените вреди, от физически и 
юридически лица, които са се 
установили или желаят да се установят 
в държава членка.

установяват разпоредби за започване и 
извършване на дейностите  по 
застрахователно и презастрахователно
посредничество от физически и 
юридически лица, които са се 
установили или желаят да се установят 
в държава членка.

Or. de

Изменение 25
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква д) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) застраховката е допълнителна
към стоки , доставени от какъвто и да е
доставчик , когато покритието е за риск 
от повреда, погиване или увреждане на 
стоките, доставени от доставчика;

i) застраховката е допълнителна към 
стоката или услугата, доставени от 
какъвто и да е доставчик, когато 
покритието е за: риск от повреда, 
погиване или увреждане на стоките, 
доставени от доставчика; или

Or. de

Изменение 26
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква д) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) риск от увреждане или загуба на 
багаж и други рискове, свързани с 
пътуването, резервирано при 
предоставящото застраховката лице, 
дори когато застраховката покрива 
животозастраховане или рискове 
„отговорност“, при условие че 
покритието е съпътстващо на 
основното покритие за свързани с 
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пътуването рискове; или

Or. de

Изменение 27
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква д) – подточка iii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) риск от увреждане или загуба на 
багаж и други рискове, свързани с 
наетото превозно средство, 
включително наранявания на 
пътниците, при условие че 
покритието е съпътстващо на 
основното покритие за свързани с 
този наем рискове;

Or. de

Изменение 28
Предложение за директива
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „застрахователно предприятие“ е 
предприятие, което е получило
официален лиценз в съответствие с
член 6 от Директива 73/239/ЕИО или 
член 6 от Директива 79/267/ЕИО;

1. „застрахователно предприятие“ е
пряко животозастрахователно или 
общо застрахователно предприятие, 
което е получило лиценз в съответствие 
с член 14 от Директива 2009/138/ЕО;

Or. de

Изменение 29
Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „презастрахователно предприятие“ е 2. „презастрахователно предприятие“ е 
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предприятие, което е получило
официален лиценз съгласно член 3 от 
Директива 2005/68/ЕО ;

предприятие, което е получило лиценз
съгласно член 14 от Директива
2009/138/ЕО за извършване на 
презастрахователна дейност;

Or. de

Изменение 30
Предложение за директива
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети , 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на застрахователни 
договори, по сключване на такива 
договори или по оказване на съдействие 
за управлението и изпълнението на 
такива договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие, както и дейността по 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и дейността 
по определяне размерите на 
причинените вреди. Тези дейности се 
смятат за застрахователно 
посредничество и когато се извършват 
от застрахователно предприятие без 
намесата на застрахователен посредник.

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети, 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на застрахователни 
договори, по сключване на такива 
договори или по оказване на съдействие 
за управлението и изпълнението на 
такива договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие. Тези дейности се смятат за 
застрахователно посредничество и 
когато се извършват от застрахователно 
предприятие без намесата на 
застрахователен посредник. Следните 
дейности се смятат за 
застрахователно посредничество за 
целите на настоящата директива:

Предоставянето на информация за 
един или повече застрахователни 
договори въз основа на критерии, 
които клиент избира посредством 
уебсайт или други медии, както и 
осигуряването на класиране на 
застрахователни продукти или на 
отстъпка от премията, ако след 
това клиентът може директно да 
сключи договор.

Or. de
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Изменение 31
Предложение за директива
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „презастрахователно посредничество“ 
са дейностите по предоставяне на 
съвети , предлагане или друга 
подготвителна работа за сключване на 
презастрахователни договори, по 
сключване на такива договори или по 
оказване на съдействие за управлението 
и изпълнението на такива договори, по-
специално при настъпването на 
застрахователно събитие, както и 
дейността по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие и дейността по определяне 
размерите на причинените вреди.
Тези дейности се смятат за 
презастрахователно посредничество и 
когато се извършват от 
презастрахователно предприятие без 
намесата на презастрахователен 
посредник.

6. „презастрахователно посредничество“ 
са дейностите по предоставяне на 
съвети, предлагане или друга 
подготвителна работа за сключване на
застрахователни и презастрахователни 
договори, по сключване на
презастрахователни договори или по 
оказване на съдействие за управлението 
и изпълнението на такива договори, по-
специално при настъпването на 
застрахователно събитие. Тези дейности 
се смятат за презастрахователно 
посредничество и когато се извършват 
от презастрахователно предприятие без 
намесата на презастрахователен 
посредник.

Or. de

Изменение 32
Предложение за директива
Член 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „презастрахователен посредник“ е 
всяко физическо или юридическо 
лице, което не е презастрахователно 
предприятие и което срещу 
възнаграждение започва или извършва 
презастрахователно посредничество;

7. „презастрахователен посредник“ е 
всяко физическо или юридическо 
лице, което не е презастрахователно 
предприятие или негов служител и 
което срещу възнаграждение започва 
или извършва презастрахователно 
посредничество;

Or. de
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Изменение 33
Предложение за директива
Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „обвързан застрахователен 
посредник“ означава всяко лице, което 
извършва застрахователно 
посредничество за сметка и от името на 
едно или повече застрахователни 
предприятия или застрахователни 
посредници и което действа на пълната 
отговорност на тези застрахователни 
предприятия . или застрахователни 
посредници, при условие че самите 
застрахователни посредници, на чиято 
отговорност действа съответното лице, 
не действат на отговорността на друго 
застрахователно предприятие или 
посредник;

8. „обвързан застрахователен 
посредник“ означава всяко лице, което 
извършва застрахователно 
посредничество за сметка и от името на 
едно или, когато застрахователните 
продукти не се намират в 
конкуренция помежду си, повече 
застрахователни предприятия или 
застрахователни посредници, което 
обаче не получава нито премии, нито 
предназначените за клиента суми, и 
което действа на пълната отговорност 
на тези застрахователни предприятия
. или застрахователни посредници, при 
условие че самите застрахователни 
посредници, на чиято отговорност 
действа съответното лице, не действат 
на отговорността на друго 
застрахователно предприятие или 
посредник;

Or. de

Изменение 34
Предложение за директива
Член 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „съвет“ е предоставянето на 
препоръка на клиент по негово искане 
или по инициатива на 
застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник;

9. „съвет“ е предоставянето на лична
препоръка на клиент по негово искане 
или по инициатива на 
застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник;

Or. de
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Изменение 35
Предложение за директива
Член 2 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. „големи рискове“ са рисковете 
съгласно определението по член 5, 
буква г) от Директива 73/239/ЕИО;

11. „големи рискове“ са рисковете 
съгласно определението по член 13, 
параграф 27 от Директива 2009/138/ЕО;

Or. de

Изменение 36
Предложение за директива
Член 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „кръстосана продажба“ е 
предлагане на застрахователна услуга 
или продукт заедно с друга услуга или 
продукт като част от пакет или 
като условие за сключването на друго 
споразумение или получаването на 
друг пакет;

заличава се
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Изменение 37
Предложение за директива
Член 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „възнаграждение“ е всяка 
комисиона, такса или друго плащане, в 
т.ч. икономически ползи от всякакъв 
вид, предложени или дадени във връзка 
с дейност по застрахователно 
посредничество;

(18) „възнаграждение“ е всяка 
комисиона, такса или друго плащане, 
предложени или дадени във връзка с 
дейност по застрахователно 
посредничество;

Or. de
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Изменение 38
Предложение за директива
Член 2 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) „пакетна продажба“ е предлагането 
на една или повече допълнителни 
услуги в пакет със застрахователна 
услуга или продукт, когато тази 
застрахователна услуга или продукт се 
предлага на потребителя и отделно, но 
не непременно при същите условия, 
както при обвързването с
допълнителните услуги.

(20) „пакетна продажба“ е предлагането 
на една или повече допълнителни 
услуги в пакет със застрахователна 
услуга или продукт, когато тази 
застрахователна услуга или продукт се 
предлага на потребителя и отделно, но 
не непременно при същите условия, 
както при обвързването с услугите.

Or. de

Изменение 39
Предложение за директива
Член 2 – точка 20 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) „продукт“ е застрахователен 
договор, който покрива един или 
повече рискове;

Or. de

Изменение 40
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случаите по член 4
застрахователните и 
презастрахователните посредници се 
регистрират от компетентен орган в 
държавата членка по произход. Не е 
необходимо застрахователните 
предприятия, регистрирани в държавите 
членки съгласно Директива 73/239/ЕИО, 

Застрахователните и 
презастрахователните посредници се 
регистрират от компетентен орган в 
държавата членка по произход. Не е 
необходимо застрахователните и 
презастрахователните предприятия, 
регистрирани в държавите членки 
съгласно Директива 73/239/ЕИО, 
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Директива 2002/83/ЕО и Директива 
2005/68/ЕО, и служителите им да се 
пререгистрират по настоящата 
директива.

Директива 2002/83/ЕО и Директива 
2005/68/ЕО, както и съответните им
служителите да се пререгистрират по 
настоящата директива.

Or. de

Изменение 41
Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване
(ЕОЗППО) създава, публикува на 
интернет сайта си и актуализира единен 
електронен регистър с данни за 
застрахователните и 
презастрахователните посредници, 
които са обявили намерението си за 
извършване на презгранична дейност 
съгласно глава ІV. Държавите членки 
своевременно представят на ЕОЗППО 
информацията, която му е необходима 
за тази цел. В този регистър трябва да 
има електронна препратка към 
съответния компетентен орган във всяка 
държава членка. Регистърът трябва да 
бъде достъпен от всяка държава членка 
и да съдържа електронни препратки към 
интернет сайтовете на компетентните 
органи на всички държави членки.

Европейският орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване
(ЕОЗППО) създава, публикува на 
интернет сайта си и актуализира единен 
електронен регистър с данни за 
застрахователните и 
презастрахователните посредници, 
които са обявили намерението си за 
извършване на презгранична дейност 
съгласно глава ІV. Държавите членки 
своевременно представят на ЕОЗППО 
информацията, която му е необходима 
за тази цел. В този регистър трябва да 
има електронна препратка към 
съответния компетентен орган във всяка 
държава членка. Регистърът трябва да 
бъде достъпен от всяка държава членка 
и да съдържа електронни препратки към 
интернет сайтовете на компетентните 
органи на всички държави членки.
ЕОЗППО има право на достъп до 
данните, съхранявани там. ЕОЗППО 
и компетентните органи имат право 
да променят съхраняваните данни.
Субектите на данни, чиито лични 
данни могат да бъдат съхранявани и 
обменяни, имат право на достъп и 
подходяща информация.

Or. de



PE502.060v01-00 32/75 PR\922352BG.doc

BG

Изменение 42
Предложение за директива
Член 3 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Регистрираните застрахователни 
и презастрахователни посредници 
могат да започнат и да извършват 
дейността по застрахователно и 
презастрахователно посредничество 
в Общността в контекста на 
свободата на установяване и 
свободното предоставяне на услуги.

Or. de

Изменение 43
Предложение за директива
Член 3 - параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8 б. Държавите членки могат да 
предвидят, че посредници, които вече 
са регистрирани в съответствие с 
разпоредбите на Директива 
2002/92/ЕО (ДЗП 1), не трябва да се 
регистрират отново.

Or. de

Изменение 44
Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 заличава се
Процедура по деклариране на 

допълнителна дейност по 
застрахователно посредничество, 

дейност по уреждане на 
застрахователни претенции по 
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занятие и дейност по определяне 
размера на причинените вреди

1. Изискванията за регистрация по 
член 3 не се прилагат за 
застрахователните посредници, 
които извършват застрахователно 
посредничество като допълнителна 
дейност, ако дейностите им 
отговарят на всички долупосочени 
условия:
а) основната дейност по занятие на 
застрахователния посредник не е 
застрахователно посредничество;
б) застрахователният посредник 
посредничи само при продажбата на 
определени застрахователни 
продукти, които допълват друг 
продукт или услуга, и ясно посочва 
тези продукти в декларацията;
в) съответните застрахователни 
продукти не покриват 
животозастрахователни рискове или 
свързани с отговорност рискове, освен 
ако това покритие е допълнително 
спрямо основното покритие.
2. Изискванията за регистрация по 
член 3 не се прилагат за 
застрахователните посредници, 
чиято единствена дейност е 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и определяне 
размера на причинените вреди.
3. Всеки застрахователен посредник, 
за когото важат разпоредбите на 
параграфи 1 и 2 от настоящия член, 
представя пред компетентния орган 
на своята държава членка по 
произход декларация, с която обявява 
своите идентификационни данни, 
адрес и извършвани дейности по 
занятие.
4. За посредниците, за които важат 
разпоредбите на параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, се прилагат 
разпоредбите на глави І, ІІІ, ІV, V, VІІІ 
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и ІХ и членове 15 и 16 от настоящата 
директива.

Or. de

Изменение 45
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застрахователните и 
презастрахователните посредници— в 
т.ч. тези, които извършват такова 
посредничество като допълнителна 
дейност, лицата, които извършват 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие, определяне 
размера на причинените вреди и 
изготвяне на експертни оценки във 
връзка със застрахователни 
претенции, както и служителите на 
застрахователните предприятия, които 
извършват застрахователно 
посредничество — са длъжни да 
притежават съответните знания и 
умения, определени от държавата 
членка по произход на посредника или 
предприятието, както и да изпълняват 
задачите и задълженията си адекватно, 
показвайки подходящ професионален 
опит, съответстващ на сложността 
на продуктите, за чиято продажба 
посредничат.

Застрахователните и 
презастрахователните посредници— в 
т.ч. тези, които извършват такова 
посредничество като допълнителна 
дейност, както и служителите на 
застрахователните предприятия, които 
извършват застрахователно 
посредничество — са длъжни да 
притежават съответните знания и 
умения, определени от държавата 
членка по произход на посредника или 
предприятието, както и да изпълняват 
задачите и задълженията си адекватно.

Or. de

Изменение 46
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че заличава се
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застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на застрахователните 
предприятия, които извършват 
дейности по застрахователно 
посредничество, осъвременяват 
знанията и уменията си чрез 
постоянно професионално развитие, 
за да продължат да изпълняват 
задълженията си на подходящо 
равнище.

Or. de

Изменение 47
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
приспособят изискванията за знания и 
умения в съответствие с конкретната 
дейност по застрахователно или 
презастрахователно посредничество и 
продуктите, във връзка с които се 
извършва посредничеството, особено 
ако основната дейност по занятие на 
посредника не е застрахователното 
посредничество. В такива случаи 
посредникът може да извършва 
дейност по застрахователно 
посредничество, само ако 
застрахователен посредник, 
отговарящ на условията по този 
член, или застрахователно 
предприятие поеме пълната 
отговорност за неговите действия.
Държавите членки могат да предвидят, 
че в случаите по втората алинея от член 
3, параграф 1 застрахователното 
предприятие или застрахователният 
посредник трябва да удостовери, че 
знанията и уменията на посредниците 
съответстват на изискванията по 
първата алинея от този параграф, и при 

Държавите членки приспособяват
изискванията за знания и умения в 
съответствие с конкретната дейност по 
застрахователно или 
презастрахователно посредничество и 
продуктите, във връзка с които се 
извършва посредничеството, особено 
ако основната дейност по занятие на 
посредника не е застрахователното 
посредничество. Държавите членки 
могат да предвидят, че в случаите по 
втората алинея от член 3, параграф 1 и 
по отношение на служителите на 
застрахователни предприятия, които 
извършват дейности по 
застрахователно посредничество,
застрахователното предприятие или 
застрахователният посредник трябва да 
удостовери, че знанията и уменията на 
посредниците съответстват на 
изискванията по първата алинея от този 
параграф, и при необходимост да 
осигурява на тези посредници обучение, 
което съответства на изискванията във 
връзка с продуктите, продавани от 
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необходимост да осигурява на тези 
посредници обучение, което съответства 
на изискванията във връзка с 
продуктите, продавани от 
посредниците.

посредниците.

Or. de

Изменение 48
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на застрахователните 
предприятия, които извършват дейности 
по застрахователно посредничество, 
трябва да имат добра репутация. Като 
минимално изискване те трябва да имат 
чисто свидетелство за съдимост или 
друг национален еквивалент във връзка 
с тежки престъпления срещу 
собствеността или други престъпления, 
свързани с финансовите дейности, и да 
не са били обявявани в 
несъстоятелност, освен ако правата 
им са били възстановени в 
съответствие с националното 
законодателство.

Застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на застрахователните 
предприятия, които извършват дейности 
по застрахователно посредничество, 
трябва да имат добра репутация. Като 
минимално изискване те трябва да имат 
чисто свидетелство за съдимост или 
друг национален еквивалент във връзка 
с тежки престъпления срещу 
собствеността или други престъпления, 
свързани с финансовите дейности.

Or. de

Изменение 49
Предложение за директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователните и 
презастрахователните посредници са 
длъжни да притежават застраховка
„Професионална отговорност“ за цялата 

3. Застрахователните и 
презастрахователните посредници са 
длъжни да притежават застраховка
„Професионална отговорност“ за цялата 
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територия на Съюза или друга сравнима 
гаранция срещу отговорност за вреди, 
настъпили от проявена професионална 
небрежност, със застрахователна сума 
не по-малко от 1 120 000 EUR за 
претенциите по всяко застрахователно 
събитие и съвкупно 1 680 000 EUR 
годишно за претенциите по всички 
застрахователни събития, освен ако 
такава застраховка или сравнима друга 
гаранция вече е осигурена от 
застрахователно предприятие, 
презастрахователно предприятие или 
друго предприятие, за чиято сметка 
действа застрахователният или 
презастрахователен посредник или от 
чието име застрахователният или 
презастрахователен посредник е 
оправомощен да действа, или ако такова 
предприятие е поело пълната 
отговорност за действията на 
посредника.

територия на Съюза или друга сравнима 
гаранция срещу отговорност за вреди, 
настъпили от проявена професионална 
небрежност, със застрахователна сума 
не по-малко от 1 000 000 EUR за 
претенциите по всяко застрахователно 
събитие и съвкупно 2 000 000 EUR 
годишно за претенциите по всички 
застрахователни събития, освен ако 
такава застраховка или сравнима друга 
гаранция вече е осигурена от 
застрахователно предприятие, 
презастрахователно предприятие или 
друго предприятие, за чиято сметка 
действа застрахователният или 
презастрахователен посредник или от 
чието име застрахователният или 
презастрахователен посредник е 
оправомощен да действа, или ако такова 
предприятие е поело пълната 
отговорност за действията на 
посредника.

Or. de

Изменение 50
Предложение за директива
Член 8 – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
определя следното:

8. Държавите членки определят 
следното:

Or. de

Изменение 51
Предложение за директива
Член 8 – параграф 8 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. При взаимното признаване на 
придобити подходящи знания и 
умения от страна на 
застрахователни и 
презастрахователни посредници, 
както и на служители на 
застрахователни предприятия, 
извършващи дейности по 
застрахователно посредничество, и 
по-специално на професионалната им 
квалификация, приемащата държава 
членка следва да приема национална 
квалификационна степен, 
съответстваща на ниво 3 или по-
високо ниво съгласно Европейската 
квалификационна рамка, установена с 
Препоръка на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2008 година 
за създаване на Европейска 
квалификационна рамка за обучение 
през целия живот, като гаранция за 
спазването на изискванията за знания 
и умения от страна на 
застрахователния или 
презастрахователния посредник, 
които са условие за регистрация по 
настоящата директива.

Or. de

Изменение 52
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни 

1. Държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни 
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клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
съществуващите вече организации.
Освен това държавите членки 
гарантират, че всички застрахователни 
предприятия и застрахователни 
посредници участват в процедурите за 
извънсъдебно решаване на спорове, 
когато са спазени следните условия:

клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
съществуващите вече организации.
Освен това държавите членки 
гарантират, че всички застрахователни 
предприятия и застрахователни 
посредници участват в процедурите за 
извънсъдебно решаване на спорове.

Or. de

Изменение 53
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) процедурите водят до решения, 
които не са задължителни;

заличава се

Or. de

Изменение 54
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) срокът за завеждане на съдебно 
дело за решаване на спора се спира, 
докато трае процедурата за 
алтернативно решаване на спора;

заличава се

Or. de

Изменение 55
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) давностният срок на 
застрахователната претенция се 
спира, докато трае процедурата;

заличава се

Or. de

Изменение 56
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) процедурата е безплатна или 
разходите за нея са умерени;

заличава се

Or. de

Изменение 57
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) страните могат да получат 
достъп до процедурата не само по 
електронен път;

заличава се

Or. de

Изменение 58
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в извънредни ситуации са възможни 
временни мерки, когато това се 
налага поради спешността на случая.

заличава се



PR\922352BG.doc 41/75 PE502.060v01-00

BG

Or. de

Изменение 59
Предложение за директива
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
действат честно, справедливо и
професионално, отчитайки максимално
интересите на клиентите си, когато 
извършват застрахователно 
посредничество със или за клиенти.

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
действат професионално, отчитайки 
интересите на клиентите си, когато 
извършват застрахователно 
посредничество със или за клиенти.

Or. de

Изменение 60
Предложение за директива
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 61
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали предоставя съвети във връзка 
с продаваните застрахователни 
продукти;

заличава се

Or. de

Изменение 62
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) дали представлява клиента или 
действа от името и за сметка на 
застрахователно предприятие;

заличава се

Or. de

Изменение 63
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали предоставя съвети във връзка 
с продаваните застрахователни 
продукти;

заличава се

Or. de

Изменение 64
Предложение за директива
Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Държавите членки могат да въведат 
или съответно да запазят 
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допълнителни изисквания за 
предоставяне на информация на 
застрахователни посредници и 
служители на застрахователни 
предприятия при условие, че се 
гарантира равнопоставеност между 
различните канали за 
разпространение и посредничество и 
че произтичащите от това 
административни тежести остават 
пропорционални на търсеното 
равнище на защита на 
потребителите.

Or. de

Изменение 65
Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 66
Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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съчетанието им;

Or. de

Изменение 67
Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 68
Предложение за директива
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de

Изменение 69
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 70
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 71
Предложение за директива
Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователното предприятие 
или застрахователният посредник 

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

Or. de

Изменение 72
Предложение за директива
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 73
Предложение за директива
Член 17 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de

Изменение 74
Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изискванията и потребностите на 
клиента;

a) очакванията и потребностите на 
клиента по отношение на 
застрахователното му покритие;

Or. de

Изменение 75
Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 76
Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Параграф 1, буква б) не се прилага, 
когато клиентът
а) изрично се отказва от правото на 
съвет, или
б) използва само канали за 
дистанционна комуникация при 
сключването на договора, освен ако 
изрично не e поискал съвет.

Or. de

Изменение 77
Предложение за директива
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 78
Предложение за директива
Член 18 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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предоставя на клиента съответната 
информация за застрахователния 
продукт в достъпен вид, за да може 
той да вземе информирано решение.

Or. de

Изменение 79
Предложение за директива
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 80
Предложение за директива
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки разрешават 
пакетните продажби и обвързаните 
продажби.

Or. de

Изменение 81
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 а (нов)



PE502.060v01-00 50/75 PR\922352BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 82
Предложение за директива
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 83
Предложение за директива
Член 21 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 84
Предложение за директива
Член 23 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33, с които се определят:

заличава се

a) мерките и действащите 
организационни и административни 
правила, които може основателно да 
се очаква да бъдат въведени от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия за 
установяване, предотвратяване, 
управление и разкриване на 
конфликти на интереси при 
извършване на застрахователно 
посредничество;
б) подходящи критерии за определяне 
на видовете конфликти на интереси, 
които могат да увредят интересите 
на клиентите или потенциалните 
клиенти на застрахователния 



PE502.060v01-00 52/75 PR\922352BG.doc

BG

посредник или застрахователното 
предприятие.

Or. de

Изменение 85
Предложение за директива
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 86
Предложение за директива
Член 24 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de
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Изменение 87
Предложение за директива
Член 24 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

a) анализира достатъчно голям брой 
застрахователни продукти, 
предлагани на пазара.
Застрахователните продукти трябва 
да бъдат диверсифицирани от гледна 
точка на вида, емитентите и 
доставчиците си и не трябва да се 
ограничават до застрахователни 
продукти, емитирани или предлагани 
от лица, намиращи се в тесни връзки 
със застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие; и
б) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или 
лице, действащо за сметка на трето 
лице, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

Or. de

Изменение 88
Предложение за директива
Член 24 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 33, с 
които се установяват мерки за 
осигуряване на спазването от страна 

заличава се
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на застрахователните посредници и 
предприятия на принципите, 
изложени в настоящия член, при 
извършването на застрахователно 
посредничество с клиенти. В тези 
делегирани актове се посочва:
a) естеството на услугите, 
предлагани или предоставяни на 
клиента или потенциалния клиент, 
имайки предвид типа, предмета, 
обема и честотата на сделките; и
б) естеството на предлаганите или 
разглежданите продукти, в т.ч.
различните видове застрахователни 
продукти.

Or. de

Изменение 89
Предложение за директива
Член 24 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 a. Държавите членки могат да 
въведат или да продължат да 
прилагат допълнителни мерки, при 
условие, че произтичащите от това 
административни тежести са 
пропорционални на търсеното 
равнище на защита на 
потребителите.

Or. de

Изменение 90
Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че когато 
застрахователните посредници и 

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

предприятия извършват 
застрахователно посредничество при 
продажби без предоставяне на съвет, те
предупреждават клиента или 
потенциалния клиент, че не могат да 
преценят дали разглежданият 
продукт е подходящ за тях. Това 
предупреждение може да се 
предоставя в стандартизиран 
формат.

Or. de

Изменение 91
Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 92
Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 93
Предложение за директива
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
създава дело, в което включва 
съответните документи, например 
договора, сключен между него и 
клиента и уреждащ правата и 
задълженията на страните и другите 
условия, съгласно които ще 
предоставя услуги на клиента.
Правата и задълженията на 
страните по договора могат да бъдат 
уредени чрез позоваване на други 
документи или правни текстове.

заличава се

Or. de

Изменение 94
Предложение за директива
Член 25 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 95
Предложение за директива
Член 25 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

a) естеството на услугите, 
предлагани или предоставяни на 
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клиента или потенциалния клиент, 
имайки предвид типа, предмета, 
обема и честотата на сделките;
б) естеството на предлаганите или 
разглежданите продукти, в т.ч.
различните видове застрахователни 
продукти.

Or. de

Изменение 96
Предложение за директива
Член 26 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На компетентните органи се 
предоставят всички правомощия за 
извършване на разследвания, които са 
им необходими за изпълнението на 
техните функции. При упражняването 
на правомощията си за налагане на 
наказания компетентните органи си 
сътрудничат тясно, за да гарантират, че 
наказанията или мерките ще доведат до 
желаните резултати, и за да 
координират действията си по 
презгранични случаи.

3. На компетентните органи се 
предоставят всички правомощия за 
извършване на разследвания, които са 
им необходими за изпълнението на 
техните функции. При упражняването 
на правомощията си за налагане на 
наказания компетентните органи си 
сътрудничат тясно, за да гарантират, че 
наказанията или мерките ще доведат до 
желаните резултати, и за да 
координират действията си по 
презгранични случаи, като 
гарантират спазването на условията 
за законна обработка на данни в 
съответствие с Директива 95/46/EО 
и Регламент (ЕО) № 45/2001.  
Компетентните органи имат право 
да изискват документи или друга 
информация чрез формално решение.
В това решение се посочват правното 
основание за искането и срокът за 
предоставяне на исканата 
информация, както и правото на 
получателя да обжалва решението.

Or. de
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Изменение 97
Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При оповестяването на 
гореспоменатите мерки и наказания, 
в случаите, когато процедура по 
обжалване е все още възможна или не 
е приключила, компетентните органи 
изрично посочват, че решението 
може да бъде обжалвано и че 
съответните лица се считат за 
невиновни до финализирането на 
решението. Ако решението бъде 
отхвърлено, компетентният орган 
публикува поправка.

Or. de

Изменение 98
Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de
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Изменение 99
Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 100
Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки съгласуват 
административните глоби с глобите, 
налагани от съответния национален 
надзорен орган.

Or. de

Изменение 101
Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) защита в съответствие с принципите 
на Директива 95/46/ЕО на личните 
данни на лицата, които подават сигнал 
за нарушение, и на физическите лица, за 
които се предполага, че са отговорни за 
нарушението.

в) защита в съответствие с принципите 
на Директива 95/46/ЕО на личните 
данни на лицата, които подават сигнал 
за нарушение, и на физическите лица, за 
които се предполага, че са отговорни за 
нарушението. Самоличността на тези 
лица остава поверителна на всеки 
етап, освен ако разкриването ѝ не се 
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изисква съгласно националното 
законодателство за целите на по-
нататъшното разследване или 
съдебното производство.

Or. de

Изменение 102
Предложение за директива
Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки прилагат 
Директива 95/46/ЕО при
обработването на лични данни в тях
съгласно настоящата директива.

1. Държавите членки гарантират, че
обработването на лични данни в тях в 
рамките на настоящата директива е в 
съответствие с националните закони 
за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Or. de

Изменение 103
Предложение за директива
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се

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

Or. de

Изменение 104
Предложение за директива
Член 34
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34 заличава се
Упражняване на делегираните 

правомощия
1. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове при спазване на 
установените в настоящия член 
условия.
2. Делегираните правомощия съгласно 
членове 8, 17, 23, 24 и 25 се 
предоставят на Комисията за 
неопределен срок от датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива.
3. Европейският парламент или 
Съветът може по всяко време да 
оттегли делегираните правомощия 
по членове 8, 17, 23, 24 и 25. С 
решението за оттегляне се 
прекратяват делегираните 
правомощия, посочени в него. То 
поражда действие в деня след 
публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз или на 
посочена в него по-късна дата. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага щом приеме делегиран акт, 
Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 
8, 17, 23, 24 или 25, влиза в сила само 
ако Европейският парламент и 
Съветът не са повдигнали възражение 
в срок от 2 месеца, след като са били 
уведомени за него, или ако преди 
изтичането на този срок 
Европейският парламент и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок се 
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удължава с 2 месеца по искане на 
Европейския парламент или Съвета.

Or. de

Изменение 105
Предложение за директива
Член 35 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 106
Предложение за директива
Приложение 1 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лицата, които трябва да бъдат 
лицензирани или поднадзорни, за да 
могат да извършват дейност на 
финансовите пазари. Списъкът по-
долу следва да бъде разглеждан като 
включващ всички лица, които са 
лицензирани и извършват 
характерната за посочените лица 
дейност: лица, които са лицензирани 
от държава членка съгласно 
директива, лица, които са 
лицензирани или поднадзорни в 
държава членка без позоваването на 
директива, и лица, които са 
лицензирани или поднадзорни в 
държава, която не е държава членка:

1. -  застрахователни и 
презастрахователни предприятия

a) кредитни институции; - застрахователни и 
презастрахователни посредници

б) застрахователни и 
презастрахователни посредници и 
инвестиционни посредници;
в) други финансови институции, 
които са лицензирани или са 
поднадзорни лица;
г) застрахователни и 
презастрахователни предприятия;
д) колективни инвестиционни схеми и 
техните управляващи дружества;
е) пенсионни фондове и техните 
управляващи дружества;
ж) лица, които търгуват по занятие 
за собствена сметка със стоки и 
деривативни финансови инструменти 
върху стоки;
з) местни предприятия;
и) други институционални 
инвеститори.
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Изменение 107
Предложение за директива
Приложение 1 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Национални и регионални
правителства, включително публични 
организации, които управляват 
публичен дълг на национално или 
регионално равнище, централни 
банки, международни и 
наднационални институции като 
Световната банка, Международния 
валутен фонд (МВФ), Европейската 
централна банка (ЕЦБ), 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и други подобни международни 
организации.

3. Национални правителства

Or. de

Изменение 108
Предложение за директива
Приложение 1 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Други институционални 
инвеститори, чиято основна дейност 
се състои в инвестирането във 
финансови инструменти, 
включително лица, които извършват 
основно секюритизация на активи 
или други сделки за финансиране.
Горепосочените лица се считат за 
професионални клиенти. На тях 
обаче трябва да им бъде разрешено да 
искат третиране като 
непрофесионални клиенти, при което 
посредниците могат да се съгласят да 
им предоставят по-висока степен на 

заличава се
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защита. Когато клиентът на 
посредник е предприятие от 
горепосочените категории, 
посредникът трябва да го информира 
преди предоставянето на услуги, че 
въз основа на наличната информация 
клиентът се счита за професионален 
клиент и ще бъде третиран като 
такъв, освен ако посредникът и 
клиентът се споразумеят друго.
Посредникът трябва да информира 
също клиента, че той може да поиска 
изменение на условията на 
споразумението, за да си осигури по-
висока степен на защита.
Искането за по-висока степен на 
защита е задължение на клиента, 
считан за професионален клиент, 
когато смята, че му е невъзможно да 
оценява или управлява правилно 
съответните рискове. Тази по-висока 
степен на защита ще бъде 
предоставена, когато клиентът, 
който е считан за професионален 
клиент, сключи писмено споразумение 
с посредника, имащо за резултат 
третирането му като 
непрофесионален клиент за целите на 
приложимите разпоредби за 
извършването на дейността. В 
споразумението следва да се определя 
дали това важи за една или повече 
конкретни услуги или сделки или за 
един или повече типа продукти или
сделки.

Or. de

Изменение 109
Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Новата ДЗП отново ще притежава Новата ДЗП отново ще притежава 
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характеристиките на законодателен акт 
за постигане на минимална 
хармонизация. Това означава, че 
държавите членки могат да решат да 
приемат по-строги изисквания, ако това 
е необходимо за защитата на 
потребителите. Минималните 
изисквания в ДЗП обаче ще бъдат 
повишени значително. Някои части на 
новата директива ще бъдат 
допълнени от мерки на равнище 2 с 
цел съобразяване с разпоредбите на 
ДПФИ ІІ: по-конкретно главата, в
която се урежда разпространението 
на животозастрахователни 
продукти с инвестиционни елементи 
(наричани по-долу „инвестиционни 
застрахователни продукти“). Целта 
е хармонизиране на продажбите на 
инвестиционни застрахователни 
продукти в целия ЕС чрез мерки на 
равнище 2. Това е новост в сравнение с 
първоначалния текст на
Директивата. Важно е Комисията да 
може да сравнява възникващите в 
резултат на Директивата ситуации 
в държавите членки и съответно да 
може да изпълнява ефективно 
задачите си по контрол върху 
прилагането на законодателството 
на Съюза. В Директивата се предвижда 
да има и клауза за преразглеждане и 
Комисията ще трябва да може да следи 
изпълнението на разпоредбите още от 
началото, за да може да събере цялата 
информация за действието им.

характеристиките на законодателен акт 
за постигане на минимална 
хармонизация. Това означава, че 
държавите членки могат да решат да 
приемат по-строги изисквания, ако това 
е необходимо за защитата на 
потребителите. Минималните 
изисквания в ДЗП обаче ще бъдат 
повишени значително. В Директивата се 
предвижда да има и клауза за 
преразглеждане и Комисията ще трябва 
да може да следи изпълнението на 
разпоредбите още от началото, за да 
може да събере цялата информация за 
действието им.

Or. de
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Проектодокладът се съсредоточава върху пет основни области на предложението на 
Комисията:

– Обхват

– Регистрация и опростена процедура за регистрация

– Конфликти на интереси и прозрачност

– Кръстосани продажби

– Застрахователни продукти

– Делегирани актове и равнище на хармонизацията

Обхват (член 1)

С целта за установяване на равнопоставеност на различните пазарни участници 
Комисията предлага разширение на обхвата, така че той да включва разпространението 
на застрахователни продукти от застрахователни и презастрахователни предприятия 
без участието на застрахователен посредник, обработката на вредите, както и 
застрахователните продукти, продавани като допълнителна дейност към продажбата на 
услуги.

Обработката на вредите чрез застрахователни продукти или чрез договори за възлагане
на трети лица на дейности по отношение на застрахователни продукти вече е обхваната 
от Директива „Платежоспособност ІІ“. Регулирането в случаите, когато не съществува 
споразумение за възлагане на дейността на външен изпълнител (Outsourcing), не може 
да бъде считано за достатъчно основание за включването на обработката на вредите в 
настоящата директива.

Продажбата на застраховки за помощ при пътуване/при отказ от пътуването и на 
застраховки в рамките на наемането на моторно превозно средство като допълнителна 
дейност следва да бъде изключена в контекста на пропорционалността на предложената 
уредба.

Регистрация и опростена процедура по регистрация (членове 3 и 4)

Независимо от разширяването на приложното поле, така че то да обхваща и 
застрахователните дружества и техните служители, те не трябва да бъдат 
принуждавани да се регистрират повторно. Това предложение намира изрична 
подкрепа.

Едно по-нататъшно изменение засяга новосъздадената възможност за регистрация на 
договорно обвързани посредници чрез регистрирани посредници. Изглежда, че тази 
възможност заслужава да бъде подкрепена по принцип, но с уговорката, че с цел 
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избягване на гранични случаи по отношение на правото в областта на отговорността 
следва да бъде запазена забраната на конкуренция на продуктите като предпоставка за 
дейност от името и за сметка на повече застрахователни предприятия.

По отношение на застрахователното посредничество като допълнителна дейност при 
определени условия (това засяга преди всичко туристически агенции и предприятия за 
отдаване на автомобили под наем), както и за лицата, уреждащи застрахователни 
претенции, Комисията предвижда опростена процедура по регистрация (член 4).

Поради предложеното изключване на гореспоменатите адресати тази процедура губи 
своята основна цел. Освен това по съображения, свързани с гарантирането на еднакви 
условия за всички посредници, член 4 следва да бъде заличен.

Професионални и организационни изисквания (член 8)

Трябва да бъде приветствано предложението на Комисията за едно трайно и 
непрекъснато професионално обучение с цел гарантиране на съответни знания и 
умения на посредниците. Обаче формата, съдържанието и задълженията за доказване 
следва да бъдат уреждани от държавите членки. За да бъдат предотвратявани 
евентуални отрицателни отражения върху вътрешния пазар поради определянето на 
различни изисквания за квалификация от държавите членки, следва да бъде установено 
едно минимално равнище въз основа на Европейската квалификационна рамка, въз 
основа на която във всяка държава членка могат да бъдат изготвени задължения за 
доказване на знанията и уменията.

За да изпълняват своите задачи, вътрешнодружествените и браншовите дейности по 
професионално обучение се нуждаят от нионална система за сертифициране на 
програмите за програмите за обучение.

Конфликти на интереси и прозрачност (член 17)

Предложените разпоредби относно конфликтите на интереси и прозрачността са едни 
от съществените изменения на преработената версия на директивата.

Във връзка с това Комисията предвижда застрахователните посредници да бъдат 
задължавани да оповестяват основанието и точния размер на своето възнаграждение, 
както и да обявяват точния размер на променливото възнаграждение, получавано от 
отговарящите за продажбите служители на застрахователните предприятия. При 
продажбите на животозастрахователни продукти това задължение следва да започне да 
се прилага с влизането в сила на директивата, при продажбата на продукти, различни от 
животозастрахователни продукти, първоначално при поискване на клиента, с преходен 
период от пет години за преминаване към задължително обявяване.

На първо място трябва да бъде посочено, че във възложеното от Комисията проучване 
за оценка на въздействието въз основа на „режим при поискване” (on-request-regime), 
т.е. на обявяване единствено при поискване, се достига до заключението, че едно 
значително мнозинство от запитаните лица отхвърлят това поради убеждението, че тези 
данни са излишни и объркващи за клиентите.
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Съществуват основания за опасение, че едно общо задължение за обявяване на 
комисиони и променливо възнаграждение би довело не до по-добра защита на 
потребителите, но до конкуренция по отношение на размера на комисионите и 
възнагражденията.

Поради разнородния характер на застрахователните пазари в ЕС държавите членки 
следва да разполагат с възможността да определят задължения за обявяване, които 
надхвърлят определените с настоящата директива изисквания.

Кръстосани продажби (член 21)

Комисията предвижда, че предлаганите в пакет застрахователни услуги и продукти 
трябва да бъдат предлагани и поотделно.

Това изискване излиза извън рамките на съответния правилник, установен в ДПФИ II, и 
би могло също така да доведе до положение, когато за потребителите вече няма да 
бъдат предлагани изгодни пакети от продукти. Поради това член 21 следва да бъде 
изменен и да гласи, че потребителите трябва да бъдат уведомявани единствено дали 
части от пакета могат да бъдат закупувани и поотделно.

Инвестиционни застрахователни продукти (глава VІІ)

В седма глава от предложението за директива Комисията представя допълнителни 
изисквания спрямо защитата на клиентите във връзка с инвестиционните 
застрахователни продукти, така наречените Пакети с инвестиционни продукти на 
дребно (ПИПД). Формулировките съответстват на предложенията на Комисията за 
преработка на разпоредбите на ДПФИ в членове 23-25.

Въпреки че е необходимо да бъде гарантирана последователността на 
законодателството по отношение на ДПФИ II, трябва да бъде отчитано различното 
естество на инвестиционните застрахователни продукти и на обикновените 
инвестиционни продукти.

Инвестиционните застрахователни продукти се отличават и различават от 
обикновените инвестиционни продукти по това, че не могат да бъдат търгувани 
свободно във всеки момент.

Що се отнася до предложената забрана за комисиони при независими консултации, 
първо трябва да бъде изтъкнато, че държавите членки поради различния опит със 
системата на консултации относно комисионите и/или недействителни консултации са 
приложили различни решения. Това положение на нещото следва да се отчита чрез 
минимална хармонизация. На някои пазари евентуалната забрана за комисиони би 
могла да се отрази твърде отрицателно върху предоставянето на населението на 
застрахователни продукти. Освен това в някои държави членки определението на 
понятието „независими консултации” поради определени традиционни конотации или 
значения на думата „независим” би могло да предизвика проблеми (например на 
френски език думата „самостоятелен” означава едновременно и „независим”).

Подобно на случая, свързан с обявяването на възнагражденията, също и тук държавите 
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членки следва да разполагат с възможността да използват дерогации, когато те считат 
това за необходимо за своите пазари.

Делегирани актове/равнище на хармонизацията

Комисията предвижда поредица от делегирани актове в области, които засягат основни 
аспекти от съдържанието на директивата (като например определението на „подходящи 
знания и умения на посредниците”, критерии за начина на изчисляване на комисионите, 
предпазни мерки за предотвратяване, уреждане и обявяване на конфликти на интереси, 
задължения за информиране и докладване спрямо клиентите). В общ план това трябва 
да се оценява критично, тъй като с него се цели налагането „през задната врата” на 
максимална хармонизация, която е неефективна по отношение на разходите, 
бюрократична и в определени случаи води до нарушаване на принципа на 
субсидиарност.

Поради това предложените делегирани правни актове трябва да бъдат заличени и 
държавите, съответно Съветът и Европейския парламент в рамките на процедурата на 
съвместно вземане на решение, да вземат решение за подробни разпоредби, ако 
действително може да бъде доказана необходимостта от хармонизация, като например 
при недостатъчното взаимно признание на квалификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Ref.: D(2012)57300

Г-жа Sharon BOWLES
Председател на комисията по икономически и парични въпроси
ASP 10G201
Брюксел

Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета 
относно застрахователното посредничество (преработен текст)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Уважаема госпожо председател,

Комисията по правни въпроси, чийто председател имам честта да бъда, разгледа 
горепосоченото предложение в съответствие с член 87 относно преработката, както 
това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени 
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по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това 
водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 156 и 157, в 
компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят 
за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното 
споразумение компетентната по същество комисия възнамерява също така да внесе 
изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това 
на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 54, следва да 
уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята 
позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение 
или не.“

След становището на правната служба, чиито представители участваха в заседанията на 
консултативната работна група, която разглежда предложението за преработка, и в 
съответствие с препоръките на докладчика по становище, комисията по правни въпроси 
счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени, различни 
от вече съществуващите в предложението, и че по отношение на кодифицирането на 
непроменените разпоредби от предишните актове, заедно с посочените промени, 
предложението съдържа недвусмислена кодификация на съществуващите текстове, без 
никаква промяна на тяхното съдържание.

В заключение, след като обсъди въпроса на своето заседание от 6 ноември 2012 г., 
комисията по правни въпроси, със 23 гласа „за“ и без „въздържали се“1, препоръчва 
председателстваната от Вас комисия, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи 
към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 87.

С уважение,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka,  Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, .József 
Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, 
Tadeusz Zwiefka.
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Приложение: Становище на консултативната работна група



PE502.060v01-00 74/75 PR\922352BG.doc

BG

Приложение: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА 
ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И 

КОМИСИЯТА

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 11 септември 2012

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно 
застрахователното посредничество
COM(2012)360 of 3.7.2012 – 2012/0175(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-
специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните 
правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание 
на 23 юли 2012 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, 
внесено от Комисията.

На това заседание1, разглеждането на предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за преработване на Директива 2002/92/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г .  относно застрахователното 
посредничество, имаше за резултат създаването на консултативна работна група по 
взаимно съгласие, както следва:

1) Що се отнася до обяснителния меморандум, за да бъде съставен в пълно 
съответствие със съответните изисквания, посочени в Междуинституционалното 
споразумение, в него следва да се уточнява кои разпоредби от предишния акт остават 
непроменени в предложението, както е предвидено в точка 6, буква a), подточка iii) от 
същото споразумение.

2) В предложението за преработен текст, следните предложения за изменения следва да 
са отбелязани със сиво маркиране, което обикновено се използва за идентифициране на 
съществени промени:
                                               
1 Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и 
немски, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за разглеждания 
текст.
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- в член 1, параграф 2 заличаването на думите: „или услуги“;
- в член 1, параграф 2, буква е), заменяне на цифрата „500“ със „600“;
- в член 8, параграф 3, заменяне на цифрата „1000000“ с „1 120,000“, и на цифрата 
„1500000“ с „1 680,000“;
- в член 8, параграф 4, буква б), заменяне на цифрата „15000“ с „16800“;
- в член 13, параграф 1, уводна част, заменяне на думата „насърчавам“ с „гарантирам“;
- в член 13, параграф 2, заменяне на думите „насърчават тези организации да 
сътрудничат“ с думите „гарантират, че тези организации сътрудничат“;
- в член 17, параграф 1, буква в), (ii), заличаване на думите „по искане на клиента“.

3) Настоящата формулировка на член 2, точка 11 и на член 13, параграф 2 от Директива 
2002/92/ЕО би следвало да присъства в предложението за преработен текст и да е 
отбелязана посредством двойно зачертаване и сиво маркиране, които се използват 
обикновено за отбелязване на съществени промени, свързани със заличаването на 
съществуващ текст.

4) С цел постигане на съответствие с всички изисквания, установени в точка 7б) от 
Междуинституционалното споразумение, формулировката на член 37, параграф 2 
следва да бъде допълнена със заключителните думи „и се чете в съответствие с 
таблицата на съответствията в приложение ІІІ“ като таблицата на съответствията следва 
да бъде приложена към преработения текст на акта като ново приложение ІІІ.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да 
заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество 
освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в настоящото 
становище. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение на 
кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните 
изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите 
актове, без промяна по същество.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Юрисконсулт Юрисконсулт Генерален директор


