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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění 
(přepracované znění)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0360),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž předložila Komise svůj návrh Parlamentu (C7-0180/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1,

– s ohledem na dopis, který dne 9. listopadu 2012 zaslal Výbor pro právní záležitosti 
Hospodářskému a měnovému výboru v souladu s čl. 87 odst. 3 svého jednacího řádu,

– s ohledem na to, že Komise na plenárním zasedání Parlamentu dne ... slíbila, že přijme 
postoj Parlamentu, a že zástupce Rady dopisem ze dne ... přislíbil, že tento postoj schválí 
podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že podle názoru poradní skupiny složené z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které 
byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná 
ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich 
věcného obsahu;

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny 
složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve směrnici Evropského parlamentu a 
Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 
o zprostředkování pojištění se má provést 
řada změn. Z důvodu srozumitelnosti by 
uvedená směrnice měla být přepracována.

(1) Ve směrnici Evropského parlamentu a 
Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 
o zprostředkování pojištění je třeba provést 
změny. Proto se doporučuje přepracování 
uvedené směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Protože hlavním cílem a předmětem 
tohoto návrhu je harmonizace 
vnitrostátních předpisů týkajících se 
zmíněných oblastí, měl by být návrh 
založen na čl. 53 odst. 1 a článku 62 
Smlouvy o fungování EU. Forma směrnice 
je vhodná k tomu, aby bylo případně 
možno přizpůsobit prováděcí ustanovení 
v oblastech, kterých se tato směrnice týká, 
specifickým vlastnostem konkrétního trhu 
a právního systému v jednotlivých 
členských státech. Účelem této směrnice 
by také měla být koordinace vnitrostátních 
pravidel týkajících se přístupu k činnosti 
zprostředkování pojištění či zajištění 
včetně profesionální správy pojistných 
událostí a likvidace škod, a proto je 
založena na čl. 53 odst. 1 smlouvy. Navíc 
vzhledem k tomu, že v tomto odvětví jsou 
služby poskytovány po celé Unii, je tato 
směrnice rovněž založena na článku 62 
smlouvy.

(2) Protože hlavním cílem a předmětem 
tohoto návrhu je harmonizace 
vnitrostátních předpisů týkajících se 
zmíněných oblastí, měl by být návrh 
založen na čl. 53 odst. 1 a článku 62 
Smlouvy o fungování EU (dále jen 
„smlouvy“). Forma směrnice je vhodná 
k tomu, aby bylo případně možno 
přizpůsobit prováděcí ustanovení 
v oblastech, kterých se tato směrnice týká, 
specifickým vlastnostem konkrétního trhu 
a právního systému v jednotlivých 
členských státech. Účelem této směrnice 
by také měla být koordinace vnitrostátních 
pravidel týkajících se přístupu k činnosti 
zprostředkování pojištění či zajištění, a 
proto je založena na čl. 53 odst. 1 smlouvy.
Navíc vzhledem k tomu, že v tomto 
odvětví jsou služby poskytovány po celé 
Unii, je tato směrnice rovněž založena na 
článku 62 smlouvy.

Or. de
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Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pojistné produkty mohou distribuovat 
různé typy osob nebo institucí, jako jsou 
agenti, makléři a provozovatelé 
„bancassurance“, pojišťovny, cestovní 
kanceláře a půjčovny automobilů. Stejné 
zacházení s hospodářskými subjekty a 
ochrana spotřebitele vyžadují, aby se tato 
směrnice vztahovala na veškeré tyto osoby 
a instituce.

(4) Pojistné produkty mohou distribuovat 
různé typy osob nebo institucí, jako jsou 
agenti, makléři a provozovatelé 
„bancassurance“, pojišťovny, cestovní 
kanceláře a půjčovny automobilů.

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění směrnice 2002/92/ES 
ukázalo, že řadu ustanovení je třeba blíže 
upřesnit, aby se usnadnil výkon 
zprostředkování pojištění či zajištění, a že 
ochrana spotřebitelů vyžaduje rozšířit 
oblast působnosti směrnice na prodej všech 
pojistných produktů, ať zprostředkovateli 
pojištění, či pojišťovnami. Pokud jde o 
postupy týkající se prodeje, poprodejních 
služeb a uplatňování nároků, měly by být 
pojišťovny, které pojistné produkty 
prodávají přímo, zahrnuty do oblasti 
působnosti nové směrnice podobně jako 
pojišťovací agenti a makléři.

(5) Provádění směrnice 2002/92/ES 
ukázalo, že řadu ustanovení je třeba blíže 
upřesnit, aby se usnadnil výkon 
zprostředkování pojištění či zajištění, a že 
ochrana spotřebitelů vyžaduje rozšířit 
oblast působnosti směrnice na prodej všech 
pojistných produktů, ať zprostředkovateli 
pojištění, či pojišťovnami, je-li to hlavní 
profesní činnost subjektu. Pokud jde o 
postupy týkající se prodeje, poprodejních 
služeb a uplatňování nároků, měly by být 
pojišťovny, které pojistné produkty 
prodávají přímo, zahrnuty do oblasti 
působnosti nové směrnice podobně jako 
pojišťovací agenti a makléři.

Or. de
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Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo zajištěno, že se uplatní stejná 
úroveň ochrany bez ohledu na to, jakou 
cestou spotřebitelé pojistný produkt 
koupili – zda přímo od pojišťovny, nebo 
nepřímo od zprostředkovatele – je třeba, 
aby oblast působnosti směrnice 
zahrnovala nejen pojišťovny, ale i další 
účastníky na trhu, pro něž je prodej 
pojistných produktů doplňkovou službou 
(např. cestovní kanceláře a půjčovny 
automobilů, dodavatele zboží, kteří 
nesplňují podmínky pro výjimku).

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
osoby, jejichž činnost spočívá v pomoci (ať 
zastupují zákazníka, nebo pojišťovnu) se 
správou a plněním smluv o pojištění či 
zajištění, včetně profesionální správy 
pojistných událostí, nebo likvidace škod a 
odborného posuzování nároků.

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
osoby, jejichž činnost spočívá v pomoci (ať 
zastupují zákazníka, nebo pojišťovnu) se 
správou a plněním smluv o pojištění či 
zajištění.

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by neměly vztahovat vypouští se
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požadavky týkající se registrace na 
zprostředkovatele pojištění, kteří 
vykonávají zprostředkování pojištění pro 
určité druhy pojistných smluv jako 
doplňkovou službu nebo pro profesionální 
správu pojistných událostí, likvidaci škod 
nebo odborné posuzování nároků, za 
předpokladu, že splňují požadavky této 
směrnice ohledně znalostí, schopností a 
dobré pověsti a platné požadavky ohledně 
informování a výkonu činnosti a že 
příslušnému orgánu předložili prohlášení 
o činnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Zprostředkovatel pojištění či 
zajištění vykonává zprostředkování 
pojištění v rámci volného pohybu služeb, 
pokud
a)  zprostředkovává pojištění či zajištění 
pro pojistníka nebo případného pojistníka, 
který má bydliště nebo sídlo v jiném 
členském státě než ve členském státě 
původu zprostředkovatele; a
b) jakékoliv riziko, proti kterému se 
pojišťuje, se nachází v jiném členském 
státě než ve členském státě původu 
zprostředkovatele.
Zprostředkovatel pojištění či zajištění 
vykonává zprostředkování pojištění či 
zajištění v rámci volného pohybu služeb, 
pokud je trvale přítomen v jiném členském 
státě než ve členském státě původu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je důležité zajistit vysokou úroveň 
profesionality a způsobilosti 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění a 
zaměstnanců přímých pojistitelů, kteří jsou 
zapojeni do činností před prodejem 
pojistné smlouvy, během prodeje či po 
něm. Odborné znalosti zprostředkovatele,
zaměstnanců přímých pojistitelů, půjčoven 
automobilů a cestovních kanceláří, jakož i 
odborné znalosti osob vykonávajících 
činnost správy pojistných událostí, 
likvidace škod nebo odborného 
posuzování nároků proto musí odpovídat 
složitosti těchto úkolů. Měl by být zajištěn 
neustálý profesní rozvoj.

(22) Je důležité zajistit vysokou úroveň 
profesionality a způsobilosti 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění a 
zaměstnanců přímých pojistitelů, kteří jsou 
zapojeni do činností před prodejem 
pojistné smlouvy, během prodeje či po 
něm. Odborné znalosti zprostředkovatele 
a zaměstnanců přímých pojistitelů proto 
musí odpovídat složitosti těchto úkolů. Měl 
by být zajištěn neustálý profesní rozvoj.
Formu, obsah a požadavky na dokládání 
by měly upravovat členské státy. K tomu je 
třeba udělovat osvědčení odvětvovým nebo 
podnikovým institucím odborné přípravy.

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tato informace by měla být 
zákazníkům poskytnuta před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je 
osvětlit vztah mezi pojišťovnou a 
(případným) zprostředkovatelem a také 
strukturu a obsah zprostředkovatelovy 
odměny.

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
prodávají pojistný produkt. Je třeba zvážit, 
zda by nebylo vhodné zavést povinnost, 
aby evropští zprostředkovatelé pojištění a 
pojišťovny zveřejňovali své postavení.
Tato informace by měla být zákazníkům 
poskytnuta před uzavřením smlouvy.
Cílem tohoto zveřejnění je osvětlit vztah 
mezi pojišťovnou a (případným) 
zprostředkovatelem.

Or. de
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Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu a 
kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u produktů 
životního pojištění by zprostředkovatel 
nebo zaměstnanec zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny měl být povinen 
informovat zákazníka o své odměně, a to 
před uskutečněním prodeje. U ostatních 
pojistných produktů musí být, s výhradou 
pětiletého přechodného období, zákazník 
informován o svém právu požadovat tuto 
informaci, která mu musí být na žádost 
poskytnuta.

(31) U pojistných investičních produktů by 
zprostředkovatel nebo zaměstnanec 
zprostředkovatele pojištění či pojišťovny 
měl být povinen informovat zákazníka o 
nákladech a poplatcích souvisejících 
s tímto pojistným investičním produktem, 
a to před uskutečněním prodeje. Členské 
státy mohou zavést povinnost zveřejňovat 
informace, která přesahuje požadavky 
stanovené v této směrnici, pod 
podmínkou, že budou i nadále zaručeny 
rovné podmínky hospodářské soutěže mezi 
různými způsoby prodeje a 
zprostředkování, a dále za předpokladu, že 
správní náklady, které to přinese, budou 
přiměřené zamýšlené ochraně 
spotřebitele.

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Také pojišťovny by měly být povinny 
poskytovat zákazníkům, se kterými při 
poskytování služeb zprostředkování 
pojištění jednají přímo, informace o 
odměně, kterou dostávají za prodej 
pojistných produktů, v zájmu toho, aby 
zákazník obdržel srovnatelnou informaci 
o poskytované službě zprostředkování 
pojištění bez ohledu na to, zda jedná se 
zprostředkovatelem, či přímo 
s pojišťovnou, a rovněž aby se zamezilo 
narušení hospodářské soutěže, jež by 

vypouští se
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způsobila pobídka pojišťovnám prodávat 
produkty přímo spíše než skrze 
zprostředkovatele, a tím se vyhnout 
požadavkům na informování.

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby se zabránilo nevhodnému 
prodeji, měl by být prodej pojistných 
produktů v případě potřeby doprovázen 
čestným a odborným poradenstvím.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Pro spotřebitele je nezbytné vědět, zda 
má co činit se zprostředkovatelem, který 
mu radí ohledně produktů z široké škály 
pojišťoven nebo produktů poskytovaných 
určitým počtem pojišťoven.

(35) Pro spotřebitele je důležité vědět, zda 
má co činit se zprostředkovatelem, který 
mu radí ohledně produktů z široké škály 
pojišťoven nebo produktů poskytovaných 
určitým počtem pojišťoven.

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Vzhledem k tomu, že spotřebitelé jsou 
stále více závislí na osobním doporučení, 

(36) Vzhledem k tomu, že jsou pojistné 
produkty pro spotřebitele stále složitější, je 
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je rovněž vhodné ve směrnici definovat 
poradenství. Před poskytnutím poradenství 
by zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna měli zhodnotit zákazníkovy
potřeby, požadavky a jeho finanční situaci.
Jestliže zprostředkovatel prohlašuje, že radí 
ohledně produktů z široké škály 
pojišťoven, měl by provést nestrannou a 
dostatečně rozsáhlou analýzu produktů 
dostupných na trhu. Kromě toho by všichni 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
měli svá doporučení zdůvodňovat.

rovněž vhodné ve směrnici definovat 
poradenství. Před poskytnutím poradenství 
by zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna měli zhodnotit očekávání a 
potřeby zákazníka, pokud jde o jeho 
pojistnou ochranu, a jeho finanční situaci.
Jestliže zprostředkovatel prohlašuje, že radí 
ohledně produktů z široké škály 
pojišťoven, měl by provést nestrannou a 
dostatečně rozsáhlou analýzu produktů 
dostupných na trhu. Kromě toho by všichni 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
měli svá doporučení zdůvodňovat.

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Aby byla osobám prodávajícím 
pojistné produkty ponechána volba 
ohledně média, na němž jsou veškeré
informace zákazníkovi poskytovány, měla 
by být stanovena jednotná pravidla, která, 
je-li to s ohledem na okolnosti transakce 
vhodné, povolují použít elektronickou 
komunikaci. Zákazníkovi by však měla být 
dána možnost obdržet informace na papíře.
V zájmu přístupu spotřebitele 
k informacím by všechny informace před 
uzavřením smlouvy měly být poskytnuty
bezplatně.

(38) Aby byla usnadněna volba ohledně 
média, na němž jsou stanovené informace 
zákazníkovi poskytovány, měla by být 
stanovena jednotná pravidla, která, je-li to 
s ohledem na okolnosti transakce vhodné, 
povolují použít elektronickou komunikaci. 
Zákazníkovi by však měla být dána 
možnost obdržet informace na papíře. V 
zájmu přístupu spotřebitele k informacím 
musí být všechny informace před 
uzavřením smlouvy bezplatně přístupné.

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Tato směrnice by měla 
stanovit minimální povinnosti, které by 
měli mít pojišťovny a zprostředkovatelé 
pojištění při poskytování informací 
zákazníkům. Členský stát by měl mít 
možnost v této oblasti zachovat nebo 
přijmout přísnější právní předpisy, které 
mohou být použity na zprostředkovatele 
pojištění a pojišťovny nezávisle 
na ustanoveních jejich členských států 
původu, pokud provozují činnost 
zprostředkování pojištění na jeho území, za 
předpokladu, že jakékoli takové přísnější 
právní předpisy jsou v souladu 
s právem Unie, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(„směrnice o elektronickém obchodu“).
Členský stát, který vedle ustanovení 
stanovených v této směrnici navrhuje 
uplatnit a uplatňuje další ustanovení, 
kterými se řídí zprostředkovatelé pojištění 
a prodej pojistných produktů, by měl 
zajistit, aby administrativní zátěž plynoucí 
z těchto ustanovení byla přiměřená 
ochraně spotřebitelů. V zájmu ochrany 
spotřebitelů a k zabránění nevhodným 
prodejům pojistných produktů by 
členským státům mělo být povoleno 
výjimečně uplatnit přísnější požadavky na 
zprostředkovatele pojištění, kteří 
vykonávají zprostředkování pojištění jako 
doplňkovou službu, pokud to členské státy 
považují za nezbytné a přiměřené.

(40) Tato směrnice by měla 
stanovit minimální povinnosti, které by 
měli mít pojišťovny a zprostředkovatelé 
pojištění při poskytování informací 
zákazníkům. Členský stát by měl mít 
možnost v této oblasti zachovat nebo 
přijmout přísnější právní předpisy, které 
mohou být použity na zprostředkovatele 
pojištění a pojišťovny nezávisle 
na ustanoveních jejich členských států 
původu, pokud provozují činnost 
zprostředkování pojištění na jeho území, za 
předpokladu, že jakékoli takové přísnější 
právní předpisy jsou v souladu 
s právem Unie, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(„směrnice o elektronickém obchodu“).
Členský stát, který vedle ustanovení 
stanovených v této směrnici navrhuje 
uplatnit a uplatňuje další ustanovení, 
kterými se řídí zprostředkovatelé pojištění 
a prodej pojistných produktů, by měl 
zajistit, aby administrativní zátěž plynoucí 
z těchto ustanovení zůstala omezená.

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Obvyklou strategií pro poskytovatele 
retailových finančních služeb v celé Unii je 
křížový prodej. Může přinášet výhody 
spotřebitelům, zároveň však může 
představovat postupy, při nichž není zájem 
spotřebitele dostatečně zohledněn.
Například některé formy křížového 
prodeje nebo produktů, především 
praktiky vázání produktů, kdy se 
dohromady v jednom balíčku prodávají 
dvě nebo více finančních služeb, přičemž 
alespoň jedna z těchto služeb není 
k dispozici samostatně, mohou narušovat 
hospodářskou soutěž a negativně 
ovlivňovat mobilitu spotřebitelů a jejich 
schopnost informovaně se rozhodovat.
Příkladem praktik vázání produktů může 
být situace, kdy je spotřebitel, kterému je 
poskytována pojistná služba, nucen otevřít 
si běžný účet k placení pojistného nebo 
kdy je spotřebitel, kterému je poskytnut 
spotřebitelský úvěr na nákup vozidla, 
nucen uzavřít smlouvu o pojištění tohoto 
vozidla. Ačkoli praktiky sdružování 
produktů, kdy se dohromady v jednom 
balíčku prodávají dvě nebo více 
finančních služeb nebo produktů, avšak 
každou ze služeb lze zakoupit rovněž 
samostatně, mohou hospodářskou soutěž 
také narušovat a negativně ovlivňovat 
mobilitu zákazníků a jejich schopnost 
informovaně se rozhodovat, ponechávají 
zákazníkovi alespoň možnost volby, a 
mohou tak představovat menší riziko, 
pokud jde o dodržování povinností 
kladených na zprostředkovatele pojištění 
touto směrnicí. Používání takových 
praktik by mělo být důkladně posouzeno 
s cílem podpořit hospodářskou soutěž a 
možnost volby pro zákazníky.

(41) Obvyklou a zcela smysluplnou 
strategií pro poskytovatele retailových 
finančních služeb v celé Unii je křížový 
prodej.

Or. de
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Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Smlouvy o pojištění zahrnující 
investice jsou často předkládány 
zákazníkům jako možná alternativa nebo 
nahrazení investičních produktů 
spadajících do působnosti směrnice 
[MiFID II]. Aby byla zajištěna důsledná
ochrana investorů a zamezilo se riziku 
regulatorní arbitráže, je důležité, aby 
retailové investiční produkty (pojistné 
investiční produkty, jak je definuje nařízení 
o klíčových informačních dokumentech 
pro investiční produkty) podléhaly stejným 
normám výkonu činnosti, k nimž patří 
ustanovení o přiměřeném informování, 
požadavky na vhodnost poradenství a 
omezení stimulů, jakož i požadavky na 
zacházení se střety zájmů a v případě 
nezávislých poradců omezení týkající se 
formy odměny. Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění (EIOPA) by měly 
spolupracovat na vytvoření pokynů, 
s jejichž pomocí by se dosáhlo co největší 
soudržnosti norem výkonu činnosti pro 
retailové investiční produkty, na které se 
vztahuje směrnice [MiFID II] nebo tato 
směrnice. U pojistných investičních 
produktů jsou normy stanovené touto 
směrnicí, které se vztahují na všechny 
pojistné smlouvy (kapitola VII této 
směrnice), a posílené normy pro investiční 
pojistné produkty kumulativní. Osoby 
vykonávající zprostředkování pojištění ve 
vztahu k pojistným investičním produktům 
by měly dodržovat normy pro činnost 
platné pro všechny pojistné smlouvy i 
posílené normy platné pro pojistné 
investiční produkty.

(42) Smlouvy o pojištění zahrnující 
investice jsou často předkládány 
zákazníkům jako možná alternativa nebo 
nahrazení investičních produktů 
spadajících do působnosti směrnice 
[MiFID II]. Aby byla zajištěna důsledná 
ochrana investorů a zamezilo se riziku 
regulatorní arbitráže, je důležité, aby 
retailové investiční produkty (pojistné 
investiční produkty, jak je definuje nařízení 
o klíčových informačních dokumentech 
pro investiční produkty) podléhaly stejným 
normám výkonu činnosti, k nimž patří 
ustanovení o přiměřeném informování, 
požadavky na vhodnost poradenství a 
omezení stimulů, jakož i požadavky na 
zacházení se střety zájmů. Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy (ESMA) a 
Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) 
by měly spolupracovat na vytvoření 
pokynů, s jejichž pomocí by se dosáhlo co 
největší soudržnosti kodexu chování při
výkonu činnosti pro retailové investiční 
produkty, na které se vztahuje směrnice 
[MiFID II] nebo tato směrnice. U 
pojistných investičních produktů jsou 
normy stanovené touto směrnicí, které se 
vztahují na všechny pojistné smlouvy 
(kapitola VI této směrnice), a posílené 
normy pro investiční pojistné produkty 
kumulativní. Osoby vykonávající 
zprostředkování pojištění ve vztahu 
k pojistným investičním produktům by 
měly dodržovat normy pro činnost platné 
pro všechny pojistné smlouvy i posílené 
normy platné pro pojistné investiční 
produkty.

Or. de
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Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) K zajištění toho, aby pojišťovny a 
osoby vykonávající zprostředkování 
pojištění dodržovaly ustanovení této 
směrnice a aby se jim po celé Unii dostalo 
stejného zacházení, by členské státy měly 
být povinny stanovit správní sankce a 
opatření, které jsou účinné, přiměřené a 
odrazující. S cílem podpořit sbližování 
sankcí a opatření byl ve sdělení Komise ze 
dne 8. prosince 2010 o posílení sankčních 
režimů v odvětví finančních služeb 
proveden přezkum současných pravomocí 
a jejich praktického uplatňování. Správní 
sankce a opatření stanovené členskými 
státy by proto měly splňovat některé 
základní požadavky, pokud jde o adresáty, 
kritéria, jež je třeba při uplatňování sankce 
nebo opatření zohlednit, zveřejnění,
klíčové sankční pravomoci a úrovně 
správních peněžitých sankcí.

(43) K zajištění toho, aby pojišťovny a 
osoby vykonávající zprostředkování 
pojištění dodržovaly ustanovení této 
směrnice a aby se jim po celé Unii dostalo 
stejného zacházení, by členské státy měly 
být povinny stanovit správní sankce a 
opatření, které jsou účinné a přiměřené a 
odrazující. S cílem podpořit sbližování 
sankcí a opatření byl ve sdělení Komise ze 
dne 8. prosince 2010 o posílení sankčních 
režimů v odvětví finančních služeb 
proveden přezkum současných pravomocí 
a jejich praktického uplatňování. Správní 
sankce a opatření stanovené členskými 
státy by proto měly splňovat některé 
základní požadavky, pokud jde o adresáty, 
kritéria, jež je třeba při uplatňování sankce 
nebo opatření zohlednit, zveřejnění sankcí 
a opatření a klíčové sankční pravomoci.

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Za účelem dosažení cílů této 
směrnice by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde o 
podrobnosti týkající se pojmů 
přiměřených znalostí a schopností 
zprostředkovatele, řešení střetů zájmů, 
povinností výkonu činnosti ve vztahu 

vypouští se
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k pojistným strukturovaným retailovým 
investičním produktům a postupů a 
formulářů k předkládání informací o 
sankcích. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a 
Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článků 290 a 291
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
v souladu s články 10 až 15 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o 
zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění) by 
Komise měla přijmout akty v přenesené 
pravomoci, jak je uvedeno v článku [8] 
ohledně pojmů přiměřených znalostí a 
schopností zprostředkovatele, v článcích 
[17 a 23] ohledně řešení střetů zájmů a 
v článcích [24 a 25] ohledně povinností 
výkonu činnosti ve vztahu k pojistným 
strukturovaným retailovým investičním 
produktům, jakož i prováděcím 
technickým normám uvedeným v článku 
[30] týkajícím se postupů a formulářů 
k předkládání informací ve vztahu 
k sankcím. Předlohy aktů v přenesené 
pravomoci a návrhy prováděcích 
technických norem by měl vypracovat 

vypouští se
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orgán EIOPA.

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Přezkum této směrnice by měl být 
proveden pět let po dni, kdy tato směrnice 
vstoupí v platnost, aby se zohlednil vývoj 
na trhu i vývoj v jiných oblastech práva 
Unie nebo zkušenosti členských států 
s jeho prováděním, zejména s ohledem na 
produkty spadající do působnosti 
směrnice 2003/41/ES.

(56) Přezkum této směrnice by měl být 
proveden pět let po dni, kdy tato směrnice 
vstoupí v platnost, aby se zohlednil vývoj 
na trhu i vývoj v jiných oblastech práva 
Unie nebo zkušenosti členských států 
s jeho prováděním.

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se přístupu fyzických a právnických osob, 
které jsou usazeny v členském státě nebo si 
přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti 
zprostředkování pojištění a zajištění, 
včetně profesionální správy pojistných 
událostí a likvidace škod, a výkonu této 
činnosti.

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro 
přístup fyzických a právnických osob, 
které jsou usazeny v členském státě nebo si 
přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti 
zprostředkování pojištění a zajištění a 
výkonu této činnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e – podbod i (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pojištění je doplňkem ke zboží 
dodanému jakýmkoli jiným 
poskytovatelem, kdy takové pojištění kryje
riziko špatného fungování, ztráty nebo 
poškození zboží dodaného tímto 
poskytovatelem;

i) pojištění je doplňkem ke zboží nebo 
službám dodaným či poskytnutým
jakýmkoli jiným poskytovatelem, kdy 
takové pojištění kryje riziko špatného 
fungování, ztráty nebo poškození zboží 
dodaného tímto poskytovatelem; nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e – podbod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) poškození nebo ztrátu zavazadla a jiná 
rizika spojená s cestováním objednaným u 
tohoto poskytovatele, i když pojištění 
zahrnuje životní pojištění nebo pojištění 
občanskoprávní odpovědnosti, za 
předpokladu, že toto krytí je doplňkové 
k hlavnímu krytí spojenému s tímto 
cestováním; nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e – podbod iii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) poškození nebo ztrátu zavazadla a jiná 
rizika spojená s pronajatým vozidlem, 
včetně zranění cestujících, za 
předpokladu, že toto krytí je doplňkové 
k hlavnímu krytí spojenému s tímto 
pronájmem;

Or. de
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Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „pojišťovnou“ podnik, který obdržel 
úřední povolení podle článku 6 směrnice 
73/239/EHS nebo článku 6 směrnice 
79/267/EHS;

1. „pojišťovnou“ podnik poskytující přímé 
životní nebo neživotní pojištění, který 
obdržel povolení podle článku 14 směrnice 
2009/138/ES;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „zajišťovnou“ podnik, který obdržel 
úřední povolení podle článku 3 směrnice 
2005/68/ES;

2. „zajišťovnou“ podnik, který získal 
povolení vykonávat zajišťovací činnosti 
podle článku 14 směrnice 2009/138/ES;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství, navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména 
v případě pojistné události, a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod. Tyto činnosti se považují 
za zprostředkování pojištění i v případě, že 
jsou vykonávány pojišťovnou bez zásahu 

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství, navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména 
v případě pojistné události. Tyto činnosti se 
považují za zprostředkování pojištění i v 
případě, že jsou vykonávány pojišťovnou 
bez zásahu zprostředkovatele pojištění. Pro 
účely této směrnice se za zprostředkování 
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zprostředkovatele pojištění. pojištění považují následující činnosti:
poskytování informací o pojistné smlouvě 
nebo o více pojistných smlouvách na 
základě kritérií, která si zákazník zvolí 
prostřednictvím internetových stránek 
nebo jiných sdělovacích prostředků, a 
také sestavování seznamů pojistných 
produktů seřazených podle pořadí 
výhodnosti nebo slevy na pojistném, 
jestliže zákazník může následně přímo 
uzavřít smlouvu.

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „zprostředkováním zajištění“ činnost 
spočívající v poradenství, navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání zajistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména 
v případě pojistné události, a činnosti 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod. Tyto činnosti se považují 
za zprostředkování zajištění i v případě, že 
jsou vykonávány zajišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele zajištění;

6. „zprostředkováním zajištění“ činnost 
spočívající v poradenství, navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných a zajistných smluv, 
uzavírání takových smluv nebo 
napomáhání při správě a plnění takových 
smluv, zejména v případě pojistné události.
Tyto činnosti se považují za 
zprostředkování zajištění i v případě, že 
jsou vykonávány zajišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele zajištění;

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „zprostředkovatelem zajištění“ každá 
fyzická nebo právnická osoba, která není 
zajišťovnou a která za odměnu přistupuje 

7. „zprostředkovatelem zajištění“ každá 
fyzická nebo právnická osoba, která není 
zajišťovnou ani jejím zaměstnancem a 
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ke zprostředkování zajištění nebo je 
vykonává;

která za odměnu přistupuje ke 
zprostředkování zajištění nebo je 
vykonává;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „smluvně vázaným zprostředkovatelem 
pojištění“ každá osoba, která vykonává 
činnost ve zprostředkování pojištění pro 
jednu nebo více pojišťoven 
nebo zprostředkovatelů pojištění a jejich 
jménem a na jejich účet a která jedná za 
neomezené odpovědnosti těchto 
pojišťovacích podniků nebo 
zprostředkovatelů pojištění, za 
předpokladu, že zprostředkovatelé 
pojištění, na jejichž odpovědnost tato 
osoba jedná, nejednají sami na 
odpovědnost jiné pojišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění;

8. „smluvně vázaným zprostředkovatelem 
pojištění“ každá osoba, která vykonává 
činnost ve zprostředkování pojištění pro 
jednu pojišťovnu či zprostředkovatele 
pojištění, nebo pokud si pojistné produkty 
navzájem nekonkurují, pro více 
pojišťoven nebo zprostředkovatelů 
pojištění a jejich jménem a na jejich účet, 
která však nepřijímá pojistné ani částky 
určené pro zákazníka a která jedná za 
neomezené odpovědnosti těchto 
pojišťovacích podniků nebo 
zprostředkovatelů pojištění, za 
předpokladu, že zprostředkovatelé 
pojištění, na jejichž odpovědnost tato 
osoba jedná, nejednají sami na 
odpovědnost jiné pojišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění;

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „poradenstvím“ poskytování doporučení 
zákazníkům buď na jejich žádost, nebo 
z podnětu pojišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění;

9. „poradenstvím“ poskytování osobního 
doporučení zákazníkům buď na jejich 
žádost, nebo z podnětu pojišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění;
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Or. de

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. „velkými riziky“ velká rizika 
definovaná v čl. 5 písm. d) směrnice 
73/239/EHS;

11. „velkými riziky“ velká rizika 
definovaná v čl. 13 bodu 27 směrnice 
2009/138/ES;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) „křížovým prodejem“ nabízení 
pojišťovací služby nebo produktu spolu 
s jinou službou nebo produktem jakožto 
součást balíčku nebo podmínka pro 
získání jiné dohody či balíčku;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) „odměnou“ jakákoli provize, poplatek 
nebo jiná platba, včetně hospodářské 
výhody jakéhokoli druhu, jež jsou 
nabídnuty nebo předány ve spojení 
s činností zprostředkování pojištění;

(18) „odměnou“ jakákoli provize, poplatek 
nebo jiná platba, jež jsou nabídnuty nebo 
předány ve spojení s činností 
zprostředkování pojištění;

Or. de
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Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) „sdružováním produktů“ nabízení 
jedné nebo více doplňkových služeb 
společně s pojistnou službou nebo 
produktem v balíčku, přičemž tato pojistná 
služba nebo produkt jsou zákazníkovi 
zpřístupněny odděleně, avšak ne nutně za 
stejných podmínek, za jakých jsou 
nabízeny ve spojení s doplňkovými
službami.

(20) „sdružováním produktů“ nabízení 
jedné nebo více doplňkových služeb 
společně s pojistnou službou nebo 
produktem v balíčku, přičemž tato pojistná 
služba nebo produkt jsou zákazníkovi 
zpřístupněny odděleně, avšak ne nutně za 
stejných podmínek, za jakých jsou 
nabízeny ve spojení se službami.

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) „produktem“ pojistná smlouva, 
která kryje riziko nebo více rizik;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou ustanovení v článku 4 se 
zprostředkovatelé pojištění a zajištění 
registrují u příslušného orgánu ve svém 
členském státě původu. Pojišťovny 
registrované v členských státech podle 
směrnice 73/239/EHS, směrnice 
2002/83/ES a směrnice 2005/68/ES a jejich 

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění se 
registrují u příslušného orgánu ve svém 
členském státě původu. Pojišťovny a 
zajišťovny registrované v členských 
státech podle směrnice 73/239/EHS, 
směrnice 2002/83/ES a směrnice 
2005/68/ES a jejich zaměstnanci nemají 
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zaměstnanci nemají povinnost se znovu 
registrovat podle této směrnice.

povinnost se znovu registrovat podle této 
směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA zřídí jednotný elektronický 
rejstřík obsahující záznamy o 
zprostředkovatelích pojištění či zajištění, 
kteří vyjádřili úmysl vykonávat 
přeshraniční činnost v souladu s kapitolou 
IV, zpřístupní tento rejstřík na svých 
internetových stránkách a průběžně jej 
aktualizuje. Členské státy k tomuto účelu 
neprodleně poskytnou orgánu EIOPA 
příslušné informace. V rejstříku je uveden 
hypertextový odkaz na každý příslušný 
orgán v jednotlivých členských státech.
Rejstřík obsahuje odkazy na internetové 
stránky každého příslušného orgánu 
v jednotlivých členských státech a je 
rovněž z těchto internetových stránek 
přístupný.

Orgán EIOPA zřídí jednotný elektronický 
rejstřík obsahující záznamy o 
zprostředkovatelích pojištění či zajištění, 
kteří vyjádřili úmysl vykonávat 
přeshraniční činnost v souladu s kapitolou 
IV, zpřístupní tento rejstřík na svých 
internetových stránkách a průběžně jej 
aktualizuje. Členské státy k tomuto účelu 
neprodleně poskytnou orgánu EIOPA 
příslušné informace. V rejstříku je uveden 
hypertextový odkaz na každý příslušný 
orgán v jednotlivých členských státech.
Rejstřík obsahuje odkazy na internetové 
stránky každého příslušného orgánu 
v jednotlivých členských státech a je 
rovněž z těchto internetových stránek 
přístupný. Orgán EIOPA má právo na 
přístup k údajům, které jsou na těchto 
místech uloženy. Orgán EIOPA a jiné 
příslušné orgány mají právo uložené 
údaje upravovat. Subjekty údajů, jejichž 
osobní údaje mohou být ukládány a 
vyměňovány, mají právo na přístup a 
přiměřené informace.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Registrovaným zprostředkovatelům 
pojištění a zajištění se dovoluje 
přistupovat k činnosti ve zprostředkování 
pojištění a zajištění a vykonávat ji ve 
Společenství jak v režimu svobody 
usazování, tak i volného pohybu služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. Členské státy mohou stanovit, že 
zprostředkovatelé, kteří jsou již 
registrováni podle ustanovení směrnice 
2002/92/ES (IMD 1), se nemusí 
registrovat znova.

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 vypouští se
Postup prohlášení pro poskytování 

doplňkového zprostředkování pojištění; 
služby profesionální správy pojistných 

událostí nebo likvidace škod
1. Registrační požadavky uvedené 
v článku 3 se nevztahují na 
zprostředkovatele pojištění, který provádí 
zprostředkování pojištění jako doplňkovou 
činnost, pokud splňuje všechny 
následující podmínky:
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b) hlavní profesní činnost dotyčného 
zprostředkovatele pojištění je jiná než 
zprostředkování pojištění;
c) zprostředkovatel pojištění 
zprostředkovává pouze určité pojistné 
produkty, jež jsou doplňkové ve vztahu 
k jinému produktu či službě, a jasně je 
v prohlášení uvede;
d) dotčené pojistné produkty nepokrývají 
životní pojištění nebo občanskoprávní 
odpovědnost, ledaže je toto krytí 
doprovodné ke krytí hlavnímu.
2. Registrační požadavky uvedené 
v článku 3 se nevztahují na 
zprostředkovatele pojištění, jehož jedinou 
činností jsou služby profesionální správy 
pojistných událostí a likvidace škod.
3. Zprostředkovatel pojištění, na něhož se 
vztahují odstavce 1 a 2 tohoto článku, 
předloží příslušnému orgánu svého 
členského státu původu prohlášení, ve 
kterém příslušný orgán informuje o své 
totožnosti, adrese a profesní činnosti.
4. Na zprostředkovatele pojištění, na které 
se vztahují odstavce 1 a 2 tohoto článku, 
se vztahují též ustanovení kapitoly I, III, 
IV, V, VIII, IX a články 15 a 16 této 
směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění, 
včetně osob vykonávajících tuto činnost 
jako doplňkovou, osob vykonávajících 
činnosti profesionální správy pojistných
událostí, likvidace škod nebo odborné 
posuzování nároků a zaměstnanců 
pojišťoven vykonávajících činnosti 

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění, 
včetně osob vykonávajících tuto činnost 
jako doplňkovou a zaměstnanců pojišťoven 
vykonávajících činnosti zprostředkování 
pojištění, musí mít přiměřené znalosti a 
schopnosti, které stanoví členský stát 
původu zprostředkovatele nebo pojišťovny, 
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zprostředkování pojištění, musí mít 
přiměřené znalosti a schopnosti, které 
stanoví členský stát původu 
zprostředkovatele nebo pojišťovny, aby 
řádně plnili své úkoly a povinnosti, a které 
musí prokázat odpovídající odbornou 
zkušenost přiměřenou složitosti produktů, 
jež zprostředkovávají.

aby řádně plnili své úkoly a povinnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé 
pojištění či zajištění a zaměstnanci 
pojišťoven, kteří vykonávají činnost ve 
zprostředkování pojištění, obnovovali své 
znalosti a schopnosti neustálým profesním 
rozvojem, aby si udrželi odpovídající 
úroveň výkonnosti.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou požadované 
podmínky ohledně znalostí a schopností 
uzpůsobit konkrétní činnosti ve 
zprostředkování pojištění nebo zajištění 
a zprostředkovaným produktům, zejména 
tehdy, pokud je základní profesní činnost 
zprostředkovatele jiná než zprostředkování 
pojištění. V takových případech smí tento 
zprostředkovatel vykonávat činnost ve 
zprostředkování pojištění jedině tehdy, 
jestliže zprostředkovatel pojištění splňuje 

Členské státy uzpůsobí požadované 
podmínky ohledně znalostí a schopností 
konkrétní činnosti ve zprostředkování 
pojištění nebo zajištění 
a zprostředkovaným produktům, zejména 
tehdy, pokud je základní profesní činnost 
zprostředkovatele jiná než zprostředkování 
pojištění. Členské státy mohou stanovit, 
že v případech uvedených v čl. 3 odst. 1 
druhém pododstavci a v případech 
zaměstnanců pojišťovacích podniků, kteří 
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podmínky tohoto článku nebo pojišťovací 
podnik přebírá neomezenou odpovědnost 
za zprostředkovatelovo jednání. Členské 
státy mohou stanovit, že v případech 
uvedených v čl. 3 odst. 1 druhém 
pododstavci pojišťovací podniky nebo
zprostředkovatelé ověřují, zda jsou znalosti 
a schopnosti zprostředkovatelů v souladu s 
povinnostmi stanovenými v prvním 
pododstavci tohoto odstavce, a v případě 
potřeby jim poskytují školení, které 
odpovídá požadavkům ohledně produktů 
prodávaných zprostředkovateli.

se zabývají činnostmi ve zprostředkování 
pojištění, pojišťovací podniky nebo 
zprostředkovatelé ověřují, zda jsou znalosti 
a schopnosti zprostředkovatelů v souladu s 
povinnostmi stanovenými v prvním 
pododstavci tohoto odstavce, a v případě 
potřeby jim poskytují školení, které 
odpovídá požadavkům ohledně produktů 
prodávaných zprostředkovateli.

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven vykonávající 
činnosti ve zprostředkování pojištění musí 
mít dobrou pověst. Minimálně nesmějí mít 
záznam v trestním rejstříku nebo jiném 
vnitrostátním ekvivalentu, pokud jde o 
závažné trestné činy proti majetku nebo 
související s činností ve finanční oblasti, a 
neměli by se v minulosti dostat do úpadku, 
ledaže byli rehabilitováni v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy.

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven vykonávající 
činnosti ve zprostředkování pojištění musí 
mít dobrou pověst. Minimálně nesmějí mít 
záznam v trestním rejstříku nebo jiném 
vnitrostátním ekvivalentu, pokud jde o 
závažné trestné činy proti majetku nebo 
související s činností ve finanční oblasti.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si 
udržují pojištění odpovědnosti za škody při 

3. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si 
udržují pojištění odpovědnosti za škody při 
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výkonu povolání, které pokrývá celé 
území Unie, nebo jinou podobnou záruku 
proti odpovědnosti z porušení povinné péče 
při výkonu povolání v hodnotě 
nejméně 1 120 000 EUR na jednu 
pojistnou událost a 1 680 000 EUR na 
všechny pojistné události dohromady za 
jeden rok, pokud jim takové pojištění nebo 
srovnatelnou záruku již neposkytuje 
pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, 
na jejíž účet zprostředkovatelé pojištění 
nebo zajištění působí nebo za niž jsou 
zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění 
oprávněni jednat, nebo pokud tento podnik 
nepřebírá neomezenou odpovědnost za 
jednání zprostředkovatele.

výkonu povolání, které pokrývá celé 
území Unie, nebo jinou podobnou záruku 
proti odpovědnosti z porušení povinné péče 
při výkonu povolání v hodnotě 
nejméně 1 000 000 EUR na jednu 
pojistnou událost a 2 000 000 EUR na 
všechny pojistné události dohromady za 
jeden rok, pokud jim takové pojištění nebo 
srovnatelnou záruku již neposkytuje 
pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, 
na jejíž účet zprostředkovatelé pojištění 
nebo zajištění působí nebo za niž jsou
zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění 
oprávněni jednat, nebo pokud tento podnik 
nepřebírá neomezenou odpovědnost za 
jednání zprostředkovatele.

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. Členské státy stanoví:

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. S ohledem na vzájemné uznávání 
přiměřených znalostí a schopností a 
obzvláště úrovně odborné kvalifikace 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění a 
zaměstnanců pojišťoven zabývajících se 
činností ve zprostředkování pojištění by 
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hostitelský členský stát měl uznat 
doloženou vnitrostátní kvalifikaci na 
úrovni 3 nebo vyšší podle evropského 
rámce kvalifikací vytvořeného na základě 
doporučení Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení 
evropského rámce kvalifikací pro 
celoživotní učení jako důkaz, že 
zprostředkovatel pojištění či zajištění 
splňuje požadavky na znalosti a 
dovednosti, jež jsou podmínkou 
k registraci v souladu s touto směrnicí.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 
stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a zákazníky, 
jakož i mezi pojišťovnami a zákazníky, 
popřípadě s využitím stávajících orgánů. 
Členské státy dále zajistí, aby se postupů 
pro mimosoudní urovnávání sporů 
účastnily všechny pojišťovny a 
zprostředkovatelé pojištění, jestliže jsou 
splněny tyto podmínky.

1. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 
stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a zákazníky, 
jakož i mezi pojišťovnami a zákazníky, 
popřípadě s využitím stávajících orgánů. 
Členské státy dále zajistí, aby se postupů 
pro mimosoudní urovnávání sporů 
účastnily všechny pojišťovny a 
zprostředkovatelé pojištění.

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postup vyústí v rozhodnutí, jež nejsou vypouští se
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závazná;

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) [průběh] promlčecí doby k předložení 
sporu před soud je pozastaven na dobu, po 
kterou trvá postup pro alternativní řešení 
sporů.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doba promlčení nároku je pozastavena 
po dobu trvání postupu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) postup je bezplatný nebo spojený jen 
s mírnými náklady;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) elektronické prostředky nejsou jediným 
prostředkem, jak mohou mít strany 
přístup k postupu, a

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ve výjimečných případech, kdy si to 
naléhavost situace vyžaduje, lze přijmout 
předběžná opatření.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
při zprostředkování pojištění zákazníkům 
jednali čestně, spravedlivě a profesionálně 
v souladu s nejlepšími zájmy svých 
zákazníků.

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
při zprostředkování pojištění zákazníkům 
jednali profesionálně v souladu se zájmy 
svých zákazníků.

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2



PE502.060v01-00 36/66 PR\922352CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a – podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zda poskytuje nějaký druh poradenství 
o prodávaných pojistných produktech, či 
nikoli,

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a – podbod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) zda zprostředkovatel zastupuje 
zákazníka nebo jedná na účet či jménem 
pojišťovny;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b – podbod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zda poskytuje nějaký druh poradenství 
o prodávaných pojistných produktech, či 
nikoli,

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Členské státy mohou stanovit pro 
zprostředkovatele pojištění a zaměstnance 
pojišťoven přísnější požadavky na 
zveřejňování informací, nebo zachovat 
stávající, pod podmínkou, že budou 
zaručeny rovné podmínky hospodářské 
soutěže mezi různými způsoby prodeje a 
zprostředkování a dále že správní náklady, 
které si toto vyžádá, budou přiměřené 
zamýšlené ochraně spotřebitele.

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povahu odměny obdržené za pojistnou 
smlouvu;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky a potřeby tohoto zákazníka; a) očekávání a potřeby tohoto zákazníka 
týkající se jeho pojistné ochrany;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odst. 1 písm. b) neplatí, jestliže se 
zákazník
a) výslovně poradenství vzdá nebo
b) používá za účelem uzavření smlouvy 
výhradně prostředky dálkové komunikace, 
pokud výslovně neprohlásí, že chce, aby 
mu byla poskytnuta rada. 

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Informace uvedené v článcích 16, 17 a 
18 není třeba poskytovat, pokud 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zprostředkovává pojištění velkých rizik 
nebo v případě zprostředkování ze strany 
zprostředkovatelů zajištění nebo 
zajišťoven.

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy umožní sdružování 
produktů a vázaný obchod.

Or. de
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Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 33, které upřesní:

vypouští se

a) kroky a účinná organizační a správní 
opatření, jejichž přijetí lze od 
zprostředkovatelů pojištění a pojišťoven 
přiměřeně očekávat, ke zjištění, 
předcházení, řízení nebo oznamování 
střetů zájmů při zprostředkování pojištění;
b) odpovídající kritéria pro určení druhů 
střetů zájmů, jež mohou poškodit zájmy 
zákazníků nebo potenciálních zákazníků 
zprostředkovatele pojištění nebo 
pojišťovny.

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) posoudí dostatečně velký počet 
pojistných produktů dostupných na trhu.
Pojistné produkty by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
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emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
pojištění či pojišťovnou v úzkém 
propojení; a
b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat nebo obdržet 
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem 
třetí strany.

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) povahu služby nebo služeb, které jsou 
zákazníkovi nebo potenciálnímu 
zákazníkovi nabízeny nebo poskytovány, 
s přihlédnutím ke druhu, předmětu, 
objemu a četnosti transakcí; a
b) povahu nabízených nebo zvažovaných 
produktů, včetně různých typů pojistných 
produktů.

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy mohou stanovit nebo 
zachovat přísnější opatření za
předpokladu, že vyplývající správní zátěž 
bude přiměřená zamýšlené ochraně 
spotřebitele.

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby zprostředkovatelé 
pojištění nebo pojišťovny při 
zprostředkování pojištění ve vztahu 
k prodeji bez poradenství upozornili 
zákazníka nebo potenciálního zákazníka, že 
nemohou posoudit, zda je uvažovaný 
produkt pro něj vhodný. Toto upozornění 
lze poskytovat ve standardizované formě.

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna na základě informací 
získaných podle předchozího pododstavce 
domnívají, že produkt nebo služba nejsou 
pro zákazníka nebo potenciálního 

vypouští se
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zákazníka vhodné, upozorní jej. Toto 
upozornění lze poskytovat ve 
standardizované formě.

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna vytvoří záznam obsahující 
dokument nebo dokumenty, například 
smlouvu sjednanou mezi 
zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou a zákazníkem, které stanovují 
práva a povinnosti stran a další podmínky, 
za kterých zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna zákazníkovi poskytuje služby.
Práva a povinnosti smluvních stran lze 
začlenit odkazem na jiné dokumenty nebo 
právní texty.

vypouští se



PE502.060v01-00 50/66 PR\922352CS.doc

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 33, které zajistí, že 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
při zprostředkovávání pojištění 
zákazníkům dodržují zásady stanovené 
v tomto článku. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) povahu služby nebo služeb, které jsou 
zákazníkovi nebo potenciálnímu 
zákazníkovi nabízeny nebo poskytovány, 
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s přihlédnutím ke druhu, předmětu, 
objemu a četnosti transakcí;
b) povahu nabízených nebo zvažovaných 
produktů, včetně různých typů pojistných 
produktů.

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány musí mít veškeré 
vyšetřovací pravomoci, které jsou pro 
výkon jejich úkolů nezbytné. Při výkonu 
svých sankčních pravomocí příslušné 
orgány úzce spolupracují, aby zajistily, že 
správní sankce a opatření povedou k 
žádoucím výsledkům, a koordinují svůj 
postup při řešení přeshraničních případů.

3. Příslušné orgány musí mít veškeré 
vyšetřovací pravomoci, které jsou pro 
výkon jejich úkolů nezbytné. Při výkonu 
svých sankčních pravomocí příslušné 
orgány úzce spolupracují, aby zajistily, že 
správní sankce a opatření povedou k 
žádoucím výsledkům, a koordinují svůj 
postup při řešení přeshraničních případů 
a zohledňují přitom podmínky pro 
oprávněné zpracování údajů v souladu se 
směrnicí 95/46/ES a nařízením (ES) 
č. 45/2001. Příslušné orgány mají právo 
požádat o dokumenty nebo jiné informace 
prostřednictvím formálního rozhodnutí.
Toto rozhodnutí obsahuje právní základ, 
lhůtu, v níž musí být informace 
poskytnuty, a právo subjektů, kterým je 
rozhodnutí určeno, na soudní přezkum 
tohoto rozhodnutí.

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Spolu se zveřejněním výše uvedených 
sankcí a opatření upozorní příslušný 
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orgán v případech, kdy je ještě možné se 
odvolat nebo ještě není ukončeno odvolací 
řízení, zřetelným způsobem na to, že toto 
rozhodnutí ještě může být napadeno 
odvoláním a že identifikované osoby je 
nutno považovat za nevinné, dokud 
nenabude rozhodnutí platnosti.
V případech, kdy bylo rozhodnutí zrušeno, 
zveřejní příslušný orgán opravu.

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 100
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uzpůsobí správní peněžité 
sankce rozmezí sankcí příslušného 
vnitrostátního dozorového orgánu.

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ochranu osobních údajů týkajících se 
osoby, která ohlásí porušení, i fyzické 
osoby, která je za porušení předpisů údajně 
odpovědná, v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES.

c) ochranu osobních údajů týkajících se 
osoby, která ohlásí porušení, i fyzické 
osoby, která je za porušení předpisů údajně 
odpovědná, v souladu se směrnicí 
95/46/ES. Totožnost těchto osob je 
chráněna ve všech fázích řízení, pokud 
vnitrostátní zákony nepožadují jejich 
zveřejnění v souvislosti s dalšími šetřeními 
nebo navazujícím soudním řízením.

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na zpracování osobních údajů podle této 
směrnice v členských státech použijí 
členské státy směrnici 95/46/ES.

1. Členské státy zajistí, aby bylo 
zpracování osobních údajů podle této 
směrnice v členských státech provedeno 
v souladu s vnitrostátními prováděcími 
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zákony, kterými byla provedena směrnice 
95/46/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 103
Návrh směrnice
Článek 33 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33 vypouští se

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

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Návrh směrnice
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 8, 17, 23, 
24 a 25 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou počínaje dnem vstupu této 
směrnice v platnost.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 
8, 17, 23, 24 a 25 kdykoli zrušit.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené.
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
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po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článků 8, 17, 23, 24 a 25 vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 
kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 
pokud Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi o 
tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede přezkum této směrnice 
pět let po jejím vstupu v platnost. Přezkum 
zahrnuje obecný průzkum praktického 
uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici s přihlédnutím k vývoji na trhu 
retailových investičních produktů a ke 
zkušenostem nabytým při praktickém 
provádění této směrnice a nařízení o 
klíčových informačních dokumentech pro 
investiční produkty a [MiFID II]. Přezkum
se bude zabývat možným uplatněním 
ustanovení této směrnice na produkty 
spadající do oblasti působnosti směrnice 
2003/41/ES. Tento přezkum rovněž 
zahrnuje zvláštní rozbor dopadu čl. 17 
odst. 2, který zohlednění stav hospodářské 
soutěže na trhu zprostředkovatelských 

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

v čl. 17 odst. 2 na zprostředkovatele 
pojištění z řad malých a středních podniků.

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekty, které musí mít pro činnost na 
finančních trzích povolení nebo musí 
podléhat regulaci. Následující seznam by 
měl být chápán tak, že zahrnuje všechny 
subjekty s povolením provádět 
charakteristickou činnost uvedených 
subjektů: subjekty s povolením od 
členského státu podle některé směrnice, 
subjekty s povolením od členského státu 
nebo regulované členským státem bez 
odkazu na některou směrnici a subjekty 
s povolením od nečlenského státu nebo 
regulované nečlenským státem:

1. – pojišťovny a zajišťovny;

a) úvěrové instituce; – zprostředkovatele pojištění a 
zprostředkovatele zajištění.

b) zprostředkovatele pojištění či zajištění a 
investiční podniky;
c) jiné finanční instituce, které mají 
povolení nebo jsou regulovány;
d) pojišťovny a zajišťovny;
e) subjekty kolektivního investování 
a správcovské společnosti takových 
subjektů;
f) penzijní fondy a správcovské 
společnosti takových fondů;
g) obchodníci s komoditami 
a komoditními deriváty;
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h) místní investoři;
i) jiní institucionální investoři.

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Celostátní a regionální vlády, 
včetně veřejnoprávních orgánů 
pověřených správou veřejného dluhu na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni, 
centrální banky, mezinárodní 
a nadnárodní instituce jako Světová 
banka, MMF, ECB, EIB a jiné podobné 
mezinárodní instituce.

3. Celostátní vlády

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jiní institucionální investoři, jejichž 
hlavní činnost spočívá v investování do 
finančních nástrojů, včetně subjektů, 
které provádějí zajištění závazků cennými 
papíry nebo jiné finanční transakce. Výše 
uvedené subjekty se považují za 
profesionální. Musí však mít možnost 
požádat o zacházení jako 
s neprofesionálním zákazníkem a podniky 
mohou souhlasit s tím, že jim poskytnou 
vyšší stupeň ochrany. Pokud je 
zákazníkem podniku výše uvedený 
subjekt, musí jej podnik před poskytnutím 
jakýchkoli služeb informovat o tom, že na 
základě informací, které má podnik 
k dispozici, je zákazník považován za 

vypouští se
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profesionálního zákazníka a bude k němu 
takto přistupováno, pokud se podnik 
a zákazník nedohodnou jinak. Podnik 
musí zákazníka rovněž informovat o tom, 
že zákazník může požádat o změnu 
podmínek dohody, aby získal vyšší stupeň 
ochrany.
Pokud se zákazník, který je považován za 
profesionálního zákazníka, domnívá, že 
není schopen řádně vyhodnotit nebo řídit 
příslušná rizika, je jeho povinností 
požádat o vyšší stupeň ochrany. Tento 
vyšší stupeň ochrany bude poskytnut, 
pokud zákazník považovaný za 
profesionálního zákazníka uzavře 
s podnikem písemnou dohodu o tom, že 
pro účely uplatňovaného režimu výkonu 
činnosti nebude považován za 
profesionálního zákazníka. Tato dohoda 
by měla uvést, zda se toto ujednání 
vztahuje na jednu nebo více konkrétních 
služeb či transakcí nebo na jeden nebo 
více druhů produktů či transakcí.

Or. de

Pozměňovací návrh 109
Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nová IMD by i nadále měla prvky 
právního nástroje „minimální 
harmonizace“. To znamená, že členské 
státy se mohou rozhodnout jít v případě 
potřeby ještě dále, pokud jde o ochranu 
spotřebitele. Minimální normy IMD však 
budou výrazně zvýšeny. Některé části 
nové směrnice budou posíleny opatřeními 
2. úrovně s cílem sladit pravidla se 
směrnicí MiFID II, zejména v kapitole 
upravující distribuci životních pojistek 
s investičními prvky (dále jen pojistné 
investiční produkty – viz níže). Cílem je 

Nová IMD by i nadále měla prvky 
právního nástroje „minimální 
harmonizace“. To znamená, že členské
státy se mohou rozhodnout jít v případě 
potřeby ještě dále, pokud jde o ochranu 
spotřebitele. Minimální normy IMD však 
budou výrazně zvýšeny. Ve směrnici je 
rovněž zohledněna doložka o přezkumu, a 
aby bylo možné shromáždit všechny 
relevantní informace o fungování těchto 
pravidel, Komise musí být schopna 
sledovat jejich uplatňování od počátku.
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harmonizovat prodej investičních 
pojistných produktů v celé EU opatřeními 
2. úrovně. Ve srovnání se zněním původní 
směrnice je to novinkou. Je důležité, aby 
Komise byla schopna porovnat výsledné 
situace v různých členských státech, a 
řádné tak vykonávala svou úlohu dohledu 
nad prováděním práva Unie. Ve směrnici 
je rovněž zohledněna doložka o přezkumu, 
a aby bylo možné shromáždit všechny 
relevantní informace o fungování těchto 
pravidel, Komise musí být schopna 
sledovat jejich uplatňování od počátku.

Or. de
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh zprávy se soustřeďuje na pět klíčových oblastí návrhu Komise:

– oblast působnosti

– registrace a zjednodušený registrační postup

– střety zájmů a transparentnost

– křížový prodej

– pojistné investiční produkty

– akty v přenesené pravomoci / úroveň harmonizace

Oblast působnosti (článek 1)

Komise navrhuje rozšířit oblast působnosti tak, aby zahrnovala prodej pojistných produktů 
pojišťovnami a zajišťovnami bez účasti zprostředkovatele pojištění, na správu pojistných 
událostí a také na pojistné smlouvy prodávané doplňkově k prodeji služeb, přičemž cílem je 
vytvořit rovné podmínky hospodářské soutěže.

Na správu pojistných událostí pojišťovnami nebo třetími osobami pověřenými na základě 
dohod o outsourcingu se již vztahuje směrnice Solventnost II. Úprava případů, v nichž se 
nevyskytuje dohoda o outsourcingu, se nejeví jako dostačující důvod pro zahrnutí správy 
pojistných událostí do této směrnice.

Prodej cestovních pojištění či pojištění zrušení cesty a pojištění v rámci pronajímání 
automobilů, který je uskutečňován jako doplňková činnost, by měl být s ohledem na 
přiměřenost navrhované úpravy z oblasti působnosti vyňat.

Registrace a zjednodušený registrační postup (článek 3 a 4)

Ačkoliv byla oblast působnosti rozšířena o pojišťovny a jejich zaměstnance, z této směrnice 
pro ně nevyplývá povinnost znovu se zaregistrovat. Tento návrh je důrazně podporován.

Další změna se týká nově zavedené možnosti registrace smluvně vázaných zprostředkovatelů 
jakožto registrovaných zprostředkovatelů. Tato možnost je v zásadě chvályhodná s tím 
omezením, že by měl být zachován zákaz konkurence produktů jako podmínka pro činnost 
jménem a na účet více pojišťoven, aby se předešlo sporným případům, pokud jde o právní 
odpovědnost.

Pro případy, kdy je zprostředkování pojištění prováděno za určitých podmínek (týká se to 
především cestovních kanceláří a půjčoven automobilů) jako doplňková činnost, a rovněž pro 
podniky vyřizující pojistné události stanoví Komise zjednodušený registrační postup 
(článek 4).
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Vzhledem k navrhovanému vyloučení výše uvedených subjektů ztrácí tento postup 
opodstatnění. Kromě toho by měl být článek 4 zrušen z důvodů zajištění rovných podmínek 
hospodářské soutěže pro všechny zprostředkovatele.

Požadavky na profesní organizační způsobilost (článek 8)

Návrh Komise na trvalý a neustálý profesní rozvoj, který by zajistil přiměřené znalosti a 
schopnosti zprostředkovatelů, je třeba přivítat. Nicméně formu, obsah a požadavky na 
doložení by měly upravovat členské státy. Aby se zabránilo negativním dopadům na vnitřní 
trh, které by mohlo mít stanovení rozdílných požadavků na kvalifikace v různých členských 
státech, měla by být podle evropského rámce kvalifikací určena minimální úroveň a na tomto 
základě by mohly být požadované znalosti a schopnosti v jednotlivých členských státech 
dokládány.

Podnikové a odvětvové instituce odborné přípravy musí získat vnitrostátní osvědčení 
programů dalšího vzdělávání, aby mohly plnit své úkoly.

Střety zájmů a transparentnost (článek 17)

K podstatným změnám přepracované směrnice patří i navrhovaná ustanovení týkající se střetů 
zájmů a transparentnosti.

Komise ukládá zprostředkovatelům pojištění povinnost zveřejnit povahu a přesný rozsah 
jejich odměny a rovněž přesný rozsah proměnné odměny, kterou obdrží od pojišťovny její 
zaměstnanci. V případě produktů životního pojištění má být tato povinnost plněna od vstupu 
této směrnice v platnost, v případě prodeje produktů neživotních pojištění nejprve na vyžádání 
a po uplynutí přechodného období pěti let začne i zde platit režim povinného zveřejnění.

Nejprve je třeba uvést, že studie posouzení dopadů zadaná Komisí v souvislosti se zavedením 
režimu „na požádání“ – tj. zveřejnění pouze na vyžádání – jako dospěla k závěru, že velká 
většina dotazovaných zveřejňování odmítá, protože je přesvědčena, že jsou tyto údaje 
zbytečné a že zákazníky matou.

Je třeba se obávat toho, že všeobecná povinnost zveřejňování provizí a proměnných odměn 
nepovede k větší ochraně spotřebitele, ale k soutěži o výše těchto provizí a odměn.

Vzhledem k různorodosti pojistných trhů v EU by však měly mít členské státy možnost zavést 
takové povinnosti týkající se zveřejňování informací, které jsou přísnější než požadavky 
stanovené touto směrnicí.

Křížový prodej (článek 21)

Komise stanoví, že pojistné služby a produkty nabízené společně jako balíček musí být 
nabízeny také odděleně.

Tento požadavek jde nad rámec příslušné úpravy ve směrnici MIFID II a mohl by způsobit 
také to, že by již nebylo možné nabízet balíčky produktů, jež jsou pro spotřebitele výhodné.
Proto by měl být článek 21 změněn v tom smyslu, že je spotřebitele nutné pouze informovat, 
zda lze části balíčku zakoupit také odděleně.
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Pojistné investiční produkty (kapitola VII)

V sedmé kapitole návrhu směrnice se Komise věnuje dodatečným požadavkům na ochranu 
zákazníka ve vztahu k pojistným investičním produktům, takzvaným strukturovaným 
retailovým investičním produktům (PRIP). Formulace jsou v souladu s návrhy Komise na 
přepracování směrnice MiFID v článcích 23–25.

Je sice nezbytné zaručit jednotnost právních předpisů i ve vztahu k MiFID II, nicméně musí 
být zohledněna odlišnost pojistných a čistě investičních produktů.

Pojistné investiční produkty se vyznačují tím, že nejsou kdykoli volně obchodovatelné, a 
odlišují se tím od čistě investičních produktů.

Pokud jde o navrhovaný zákaz poskytování provizí v případě nezávislého poradenství, je 
nejprve třeba konstatovat, že členské státy vzhledem k odlišným zkušenostem se systémem 
poradenství za provize nebo s klamavým poradenstvím dospěly k odlišným řešením. Tato 
skutečnost by měla být zohledněna přístupem minimální harmonizace. Zákaz poskytování 
provizí by mohl mít na některých trzích velmi škodlivé dopady na poskytování pojistných 
produktů obyvatelstvu. Kromě toho by v některých členských státech působila problémy 
definice „nezávislého poradenství“ v důsledku určitých tradičních konotací, případně 
odlišných významů slova „nezávislý“ (např. ve francouzštině znamená slovo „samostatný“ 
zároveň i „nezávislý“).

Tak jako v případě zveřejňování odměn by však i zde měly mít členské státy možnost zavést 
odlišnou úpravu, pokud ji považují za potřebnou pro své trhy.

Akty v přenesené pravomoci / úroveň harmonizace

Komise předpokládá řadu aktů v přenesené pravomoci v oblastech, které se týkají důležitých 
prvků obsahu směrnice (např. definice přiměřených znalostí a schopností zprostředkovatelů, 
kritéria pro základ pro výpočet provizí, předpisy k předcházení, řízení a oznamování střetů 
zájmů, informační povinnosti vůči zákazníkům). To je třeba hodnotit celkově kriticky, 
protože tak se bude skrytě usilovat o maximální harmonizaci, která je nákladná a byrokratická 
a za určitých okolností porušuje zásadu subsidiarity.

Z tohoto důvodu je třeba navrhované akty v přenesené pravomoci vypustit. Pokud bude 
prokázána skutečná potřeba harmonizace, např. v případě nedostatečného vzájemného 
uznávání dokladů o kvalifikaci, určí podrobné předpisy členské státy či Rada a Parlament 
postupem spolurozhodování.
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PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ref.: D(2012)57300

Sharon Bowlesová
předsedkyně Hospodářského a měnového výboru
ASP 10G201
Brusel

Věc: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění 
(přepracované znění)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Vážená paní předsedkyně,

Výbor pro právní záležitosti, jehož mám tu čest být předsedou, přezkoumal výše uvedený 
návrh podle článku 87 o přepracování, jenž byl začleněn do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou 
věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně 
příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 156 a 157, jsou v příslušném 
výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také 
předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj 
úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 54 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit 
svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít 
zpět.“

Podle názoru právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která 
přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele se Výbor pro 
právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, 
které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících 
znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti po diskusi na své schůzi dne 6. listopadu 2012 
doporučuje (23 hlasy pro, a aniž by se někdo zdržel hlasování)1, aby Váš výbor jako výbor 
                                               
1 Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
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věcně příslušný přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 87.

S pozdravem

Klaus-Heiner LEHNE

Příloha: Stanovisko poradní skupiny

                                                                                                                                                  
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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PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 11. září 2012

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění
COM(2012)360 ze dne 3. července 2012 – 2012/0175(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 
23. července 2012 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, 
Rady a Komise, aby projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi1 dospěla poradní skupina po přezkumu tohoto návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se přepracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění, společnou dohodou k těmto 
závěrům:

1) Pokud jde o důvodovou zprávu, měla by v souladu s příslušnými požadavky 
interinstitucionální dohody uvádět, která ustanovení původního právního předpisu zůstávají 
v návrhu nezměněna, jak stanoví bod 6 písm. a) bod iii) interinstitucionální dohody.

2) Níže uvedené změny navržené v přepracovaném znění by měly být zvýrazněny použitím 
šedého podkladu písma, který obecně označuje změny věcného obsahu:
– v čl. 1 odst. 2 písm. e) vypuštění slov „nebo službě“;
– v čl. 1 odst. 2 písm. f) nahrazení číselného údaje „500“ údajem „600“;
– v čl. 8 odst. 3 nahrazení částky „1 000 000“ hodnotou „1 120 000“ a částky „1 500 000“ 
hodnotou „1 680 000“;
– v čl. 8 odst. 4 písm. b) nahrazení číselného údaje „15 000“ údajem „16 800“;
– v čl. 13 odst. 1 návětí nahrazení slova „podporují“ slovem „zajišťují“;
– v čl. 13 odst. 2 nahrazení slov „povzbuzují tyto orgány, aby spolupracovaly“ formulací 
„zajistí, aby tyto orgány spolupracovaly“;

                                               
1 Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě 
anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.
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– v čl. 17 odst. 1 písm. c) bodě ii) vypuštění slov „na žádost spotřebitele“.

3) V návrhu přepracovaného znění by mělo být obsaženo stávající znění čl. 2 odst. 11 a čl. 13 
odst. 2 směrnice 2002/92/ES a mělo by být dvojitě přeškrtnuto a zvýrazněno šedým 
podkladem písma, což je způsob, kterým se obvykle označují věcné změny spočívající ve 
vypuštění stávajícího znění.

4) V souladu se všemi požadavky stanovenými v bodě 7 písm. b) interinstitucionální dohody 
by znění druhého odstavce článku 37 mělo být doplněno o závěrečná slova „v souladu se 
srovnávací tabulkou v příloze III“ a součástí nové přílohy III přepracovaného znění by měla 
být příslušná srovnávací tabulka.

Na základě projednání návrhu tudíž došla poradní pracovní skupina k jednomyslnému závěru, 
že návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které jsou jako takové označeny v návrhu 
nebo v tomto stanovisku. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci 
nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh 
prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
vedoucí právní služby vedoucí právní služby generální ředitel


