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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo 
tarpininkavimo (išdėstymas nauja redakcija)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0360),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
53 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–
0180/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2012 m. lapkričio 9 d. laišką Ekonomikos ir 
pinigų politikos komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. Parlamento plenariniame posėdyje pareikštą Komisijos 
įsipareigojimą perimti Parlamento poziciją ir ... m. ... ... d. laiške pareikštą Tarybos 
atstovo įsipareigojimą pritarti nurodytai pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A7–0000/2012),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 
grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir 
kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų 
kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2002 m. gruodžio 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo 
reikia padaryti tam tikrų pakeitimų. Dėl 
aiškumo ta direktyva turėtų būti išdėstyta
nauja redakcija;

(1) 2002 m. gruodžio 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo 
reikia padaryti pakeitimų. Taigi siūloma 
išdėstyti direktyvą nauja redakcija;

Or. de

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi pagrindinis šio pasiūlymo 
tikslas ir dalykas – suderinti nacionalines 
minėtų sričių nuostatas, pasiūlymas turėtų 
būti pagrįstas SESV 53 straipsnio 1 dalimi 
ir 62 straipsniu. Direktyva yra tinkamos 
formos dokumentas siekiant sudaryti 
sąlygas, kai būtina, šia direktyva 
reglamentuojamų sričių įgyvendinimo 
nuostatas pritaikyti visiems esamiems 
kiekvienos valstybės narės tam tikros 
rinkos ir teisinės sistemos ypatumams. Šia 
direktyva taip pat turėtų būti siekiama 
koordinuoti nacionalines taisykles dėl 
galimybės užsiimti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veikla,
įskaitant profesinį reikalavimų išmokėti 
draudimo išmoką administravimą ir žalos 
(nuostolių) nustatymą, todėl remiamasi 
Sutarties 53 straipsnio 1 dalimi. Be to, šis 
sektorius siūlo paslaugas visoje Sąjungoje, 
todėl direktyva taip pat grindžiama 
Sutarties 62 straipsniu;

(2) kadangi pagrindinis šio pasiūlymo 
tikslas ir dalykas – suderinti nacionalines 
minėtų sričių nuostatas, pasiūlymas turėtų 
būti pagrįstas SESV (toliau – Sutartis) 53 
straipsnio 1 dalimi ir 62 straipsniu.
Direktyva yra tinkamos formos 
dokumentas siekiant sudaryti sąlygas, kai 
būtina, šia direktyva reglamentuojamų 
sričių įgyvendinimo nuostatas pritaikyti 
visiems esamiems kiekvienos valstybės 
narės tam tikros rinkos ir teisinės sistemos 
ypatumams. Šia direktyva taip pat turėtų 
būti siekiama koordinuoti nacionalines 
taisykles dėl galimybės užsiimti draudimo 
ir perdraudimo tarpininkavimo veikla, 
todėl remiamasi Sutarties 53 straipsnio 1 
dalimi. Be to, šis sektorius siūlo paslaugas 
visoje Sąjungoje, todėl direktyva taip pat 
grindžiama Sutarties 62 straipsniu;
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Or. de

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) draudimo produktus gali platinti įvairūs 
asmenys ar institucijos, pavyzdžiui, 
agentai, brokeriai ir bankų draudimo 
operatoriai, draudimo įmonės, kelionių 
agentai ir automobilių nuomos bendrovės. 
Vienodas požiūris į operatorius ir kliento 
apsaugą yra būtinas, kad visi minėti 
asmenys ar institucijos būtų šios 
direktyvos subjektai;

(4) draudimo produktus gali platinti įvairūs 
asmenys ar institucijos, pavyzdžiui, 
agentai, brokeriai ir bankų draudimo 
operatoriai, draudimo įmonės, kelionių 
agentai ir automobilių nuomos bendrovės;

Or. de

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) taikant Direktyvą 2002/92/EB 
paaiškėjo, kad tam tikras jos nuostatas 
būtina patikslinti, siekiant palengvinti 
draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo 
veiklos vykdymą, ir kad vartotojų apsaugos 
tikslais būtina išplėsti tos direktyvos 
taikymo sritį į ją įtraukiant visus draudimo 
produktų pardavimo atvejus, nesvarbu, ar 
draudimo produktus parduoda draudimo 
tarpininkai ar draudimo įmonės. Draudimo 
įmonės, tiesiogiai parduodančios draudimo 
produktus, turėtų būti įtrauktos į naujosios 
direktyvos taikymo sritį panašiu pagrindu 
kaip draudimo agentai ir brokeriai, kiek tai 
susiję su jų pardavimo paslaugų, po 
pardavimo teikiamų paslaugų ir 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
valdymo procesais;

(5) taikant Direktyvą 2002/92/EB 
paaiškėjo, kad tam tikras jos nuostatas 
būtina patikslinti, siekiant palengvinti 
draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo 
veiklos vykdymą, ir kad vartotojų apsaugos 
tikslais būtina išplėsti tos direktyvos 
taikymo sritį į ją įtraukiant visus draudimo 
produktų pardavimo, vykdomo kaip 
pagrindinė profesinė veikla, atvejus, 
nesvarbu, ar draudimo produktus parduoda 
draudimo tarpininkai, ar draudimo įmonės.
Draudimo įmonės, tiesiogiai parduodančios 
draudimo produktus, turėtų būti įtrauktos į 
naujosios direktyvos taikymo sritį panašiu 
pagrindu kaip draudimo agentai ir 
brokeriai, kiek tai susiję su jų pardavimo 
paslaugų, po pardavimo teikiamų paslaugų 
ir reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
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valdymo procesais;

Or. de

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti vienodo lygio 
apsaugą nepriklausomai nuo to, kokiu 
kanalu vartotojai perka draudimo 
produktą – tiesiogiai iš draudimo įmonės 
ar netiesiogiai iš tarpininko – direktyva 
turi būti taikoma ne tik draudimo 
įmonėms, bet ir kitiems rinkos dalyviams, 
kurie draudimo produktų pardavimu 
užsiima kaip papildoma veikla (pvz., 
kelionių agentams ir automobilių nuomos 
bendrovėms, išimties taikymo sąlygų 
neatitinkantiems prekių tiekėjams);

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
asmenims, kurių veiklos tikslas yra padėti
(kliento arba draudimo įmonės vardu) 
administruoti ir vykdyti draudimo ar 
perdraudimo sutartį, įskaitant profesinį 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
administravimą, žalos (nuostolių) 
nustatymą arba ekspertinį reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimą;

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
asmenims, kurių veiklos tikslas yra padėti
(kliento arba draudimo įmonės vardu) 
administruoti ir vykdyti draudimo ar 
perdraudimo sutartį;

Or. de
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Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) valstybės narės neturėtų taikyti 
registracijos reikalavimų draudimo 
tarpininkams, kurie draudimo 
tarpininkavimu užsiima kaip papildoma 
veikla, kiek tai susiję su tam tikrų rūšių 
draudimo sutartimis arba profesiniu 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
administravimu, žalos (nuostolių) 
nustatymu ar ekspertiniu reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimu, jei 
jie atitinka šios direktyvos reikalavimus 
dėl žinių, gebėjimų ir geros reputacijos ir 
taikomus informavimo ir veiklos vykdymo 
reikalavimus, ir jei kompetentingai 
institucijai pateikta veiklos deklaracija;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) draudimo arba perdraudimo 
tarpininkas vykdo draudimo 
tarpininkavimo veiklą, vadovaujantis 
paslaugų teikimo laisve, jei:
a) jis vykdo draudimo arba perdraudimo 
tarpininkavimo veiklą draudėjo arba 
galimo draudėjo, gyvenančio arba 
turinčio buveinę valstybėje narėje, kuri 
nėra tarpininko kilmės valstybė narė, 
naudai; taip pat
b) bet kokia draustina rizika yra valstybėje 
narėje, kuri nėra tarpininko kilmės 
valstybė narė.
Draudimo arba perdraudimo tarpininkas 
vykdo draudimo arba perdraudimo 
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tarpininkavimo veiklą, vadovaujantis 
paslaugų teikimo laisve, jei jis nuolat 
vykdo veiklą valstybėje narėje, kuri nėra 
tarpininko kilmės valstybė narė;

Or. de

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) svarbu užtikrinti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų, dalyvaujančių 
vykdant veiklą, susijusią su draudimo 
liudijimų pardavimo parengiamuoju darbu, 
pardavimu ir paslaugomis po pardavimo, 
aukštą profesionalumo ir kompetencijos 
lygį. Todėl tarpininko, tiesioginių draudikų 
darbuotojų ir automobilių nuomos 
bendrovių bei kelionių agentų darbuotojų
profesinės žinios, taip pat asmenų, 
užsiimančių reikalavimų išmokėti 
draudimo išmoką administravimu, žalos 
(nuostolių) nustatymu ar ekspertiniu 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
vertinimu, profesinės žinios turi atitikti 
šios veiklos sudėtingumą. Turėtų būti 
užtikrintas tęstinis mokymas;

(22) svarbu užtikrinti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų, dalyvaujančių 
vykdant veiklą, susijusią su draudimo 
liudijimų pardavimo parengiamuoju darbu, 
pardavimu ir paslaugomis po pardavimo, 
aukštą profesionalumo ir kompetencijos 
lygį. Todėl tarpininko ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų profesinės žinios turi 
atitikti šios veiklos sudėtingumą Turėtų 
būti užtikrintas tęstinis mokymas. Formą, 
turinį ir patvirtinimo reikalavimus turėtų 
reglamentuoti valstybės narės. Tam turi 
būti išduodami sertifikatai konkretaus 
sektoriaus arba asociacijų profesinio 
mokymo organizacijoms;

Or. de

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir 
jų gaunamą atlygį. Reikia nustatyti 

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą.
Vertėtų apsvarstyti galimybę nustatyti 
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privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti 
ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko
(kai tinka), taip pat tarpininkų atlygio 
struktūrą ir dydį;

privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti 
ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko
(kai tinka);

Or. de

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 
atskleidžiama pakankamai informacijos 
apie draudimo produktų platintojų atlygį. 
Todėl gyvybės draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti informuoti klientą apie savo 
atlygį prieš pardavimą. Kai parduodami 
kiti draudimo produktai, taikomas 5 metų
pereinamasis laikotarpis, kuriuo 
privaloma klientą informuoti apie jo teisę 
reikalauti šios informacijos ir klientui 
prašant ji turi būti pateikta;

(31) Investicinių draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti prieš pardavimą informuoti 
klientą apie sąnaudas ir mokesčius, 
susijusius su investiciniais draudimo 
produktais. Valstybės narės gali nustatyti 
informacijos atskleidimo prievoles,
viršijančias šioje direktyvoje nustatytus 
reikalavimus, jei išsaugomos vienodos 
įvairių platinimo ir tarpininkavimo 
metodų konkurencijos sąlygos ir jei dėl to 
susidariusi administracinė našta 
proporcinga siekiamai vartotojų apsaugai;

Or. de

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant klientui teikti palyginamą 
informaciją apie teikiamas draudimo 
tarpininkavimo paslaugas nepriklausomai

Išbraukta.
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nuo to, ar klientas jas perka per 
tarpininką, ar tiesiogiai iš draudimo 
įmonės, ir neiškreipti konkurencijos 
skatinant draudimo įmones draudimo 
produktus klientams parduoti tiesiogiai, o 
ne per tarpininkus, kad išvengtų 
informavimo reikalavimų, draudimo 
įmonėms taip pat reikėtų nustatyti 
reikalavimą teikti informaciją apie atlygį, 
kurį jos gauna už draudimo produktų 
pardavimą, klientams, su kuriais 
teikdamos draudimo tarpininkavimo 
paslaugas jos bendrauja tiesiogiai;

Or. de

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) kad būtų išvengta netinkamo 
pardavimo atvejų, parduodant draudimo 
produktus, jei reikia, turėtų būti teikiamos 
sąžiningos ir profesionalios konsultacijos;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) klientui labai svarbu žinoti, ar 
draudimo tarpininkas klientą konsultuoja 
apie daugelio draudimo įmonių produktus, 
ar tik apie keleto tam tikrų draudimo 
įmonių siūlomus produktus;

(35) klientui svarbu žinoti, ar draudimo 
tarpininkas klientą konsultuoja apie 
daugelio draudimo įmonių produktus, ar tik 
apie keleto tam tikrų draudimo įmonių 
siūlomus produktus;

Or. de
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Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) vartotojai vis labiau kliaujasi 
asmeninėmis rekomendacijomis, todėl 
tikslinga įtraukti konsultacijų apibrėžtį.
Prieš konsultuodamas draudimo 
tarpininkas ar įmonė turėtų įvertinti kliento 
poreikius, reikmes ir finansinę situaciją.
Jeigu tarpininkas pareiškia, kad jis 
konsultuoja apie daugelio draudimo įmonių 
produktus, jis turėtų atlikti sąžiningą ir 
pakankamai išsamią rinkoje esančių 
produktų analizę. Be to, visi draudimo 
tarpininkai ir draudimo įmonės turėtų 
paaiškinti priežastis, kuriomis grindžia 
vienokius ar kitokius savo patarimus;

(36) draudimo produktai tampa vis
sudėtingesni vartotojams, todėl tikslinga 
įtraukti konsultacijų apibrėžtį. Prieš 
konsultuodamas draudimo tarpininkas ar 
įmonė turėtų įvertinti kliento lūkesčius ir
poreikius, susijusius su jo draudimo 
apimtimi, taip pat kliento finansinę 
situaciją. Jeigu tarpininkas pareiškia, kad 
jis konsultuoja apie daugelio draudimo 
įmonių produktus, jis turėtų atlikti 
sąžiningą ir pakankamai išsamią rinkoje 
esančių produktų analizę. Be to, 
visi draudimo tarpininkai ir draudimo 
įmonės turėtų paaiškinti priežastis, 
kuriomis grindžia vienokius ar kitokius 
savo patarimus;

Or. de

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) reikėtų nustatyti vienodas taisykles, 
kad draudimo produktą parduodančiam 
asmeniui būtų suteikta tam tikra galimybė 
rinktis visos informacijos pateikimo 
klientui būdą, leidžiant naudoti 
elektroninių ryšių priemones, kai tai yra 
tinkama, atsižvelgiant į sandorio 
aplinkybes. Tačiau klientui turėtų būti 
suteikta galimybė gauti informaciją 
popierine forma. Siekiant užtikrinti 
vartotojams galimybę gauti informaciją,
visa ikisutartinė informacija visada turėtų 
būti teikiama nemokamai;

(38) reikėtų nustatyti vienodas taisykles, 
kad būtų lengviau pasirinkti numatytos 
informacijos pateikimo klientui būdą, 
leidžiant naudoti elektroninių ryšių 
priemones, kai tai yra tinkama, 
atsižvelgiant į sandorio aplinkybes.
Siekiant užtikrinti vartotojams galimybę 
gauti informaciją, prieiga prie visos 
ikisutartinės informacijos suteikiama
nemokamai;

Or. de
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Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatyti minimalūs draudimo įmonių ir 
draudimo tarpininkų įsipareigojimai dėl 
informacijos teikimo klientams. Šiuo 
klausimu valstybė narė turėtų galėti 
išlaikyti arba nustatyti griežtesnes 
nuostatas, kurios gali būti taikomos 
draudimo tarpininkams ir draudimo 
įmonėms , nesvarbu, kokios nuostatos 
galioja jų buveinės valstybėje narėje , kai 
jie draudimo tarpininkavimo veiklą vykdo 
tos valstybės narės teritorijoje, jeigu visos 
tokios griežtesnės nuostatos 
atitinka Sąjungos teisės aktus, įskaitant 
2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva)16. Valstybė narė, 
kuri, be šios direktyvos nuostatų, siūlo 
taikyti ir taiko papildomas draudimo 
tarpininkus ir draudimo produktų 
pardavimą reglamentuojančias nuostatas, 
turėtų užtikrinti, kad dėl tų nuostatų 
atsirandanti administracinė našta būtų 
proporcinga vartotojų apsaugai. 
Siekdamos užtikrinti vartotojų apsaugą ir 
išvengti netinkamo draudimo produktų 
pardavimo, valstybės narės turėtų leisti 
išimties tvarka taikyti griežtesnius 
reikalavimus tokiems draudimo 
tarpininkams, kurie draudimo 
tarpininkavimu užsiima kaip papildoma 
veikla, jei jos mano, kad tai būtina ir 
proporcinga;

(40) šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatyti minimalūs draudimo įmonių ir 
draudimo tarpininkų įsipareigojimai dėl 
informacijos teikimo klientams. Šiuo 
klausimu valstybė narė turėtų galėti 
išlaikyti arba nustatyti griežtesnes 
nuostatas, kurios gali būti taikomos 
draudimo tarpininkams ir draudimo 
įmonėms , nesvarbu, kokios nuostatos 
galioja jų buveinės valstybėje narėje , kai 
jie draudimo tarpininkavimo veiklą vykdo 
tos valstybės narės teritorijoje, jeigu visos 
tokios griežtesnės nuostatos 
atitinka Sąjungos teisės aktus, įskaitant 
2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva). Valstybė narė, kuri, 
be šios direktyvos nuostatų, siūlo taikyti ir 
taiko papildomas draudimo tarpininkus ir 
draudimo produktų pardavimą 
reglamentuojančias nuostatas, turėtų 
užtikrinti, kad dėl tų nuostatų atsirandanti 
administracinė našta liktų ribota;

Or. de
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Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) kryžminis pardavimas yra įprasta 
mažmeninių finansinių paslaugų teikėjų 
strategija visoje Sąjungoje. Toks 
pardavimas vartotojams gali būti 
naudingas, tačiau tam tikrais atvejais 
vartotojų interesų gali būti paisoma 
nepakankamai. Pavyzdžiui, tam tikros 
kryžminio pardavimo ar produktų formos, 
visų pirma siejimas, kai dvi ar daugiau 
finansinių paslaugų parduodamos kartu 
viename pakete ir bent vienos iš tų 
paslaugų ar produktų atskirai įsigyti 
neįmanoma, gali iškreipti konkurenciją ir 
neigiamai paveikti vartotojų judumą bei 
gebėjimą priimti informacija pagrįstus 
sprendimus. Siejimo pavyzdys –
reikalavimas atidaryti einamąją sąskaitą 
teikiant draudimo paslaugą vartotojui, 
kad būtų galima mokėti įmokas, arba 
reikalavimas sudaryti transporto 
priemonės draudimo sutartį, kai vartotojui 
teikiamas vartojimo kreditas, kad būtų 
galima apdrausti finansuojamą 
automobilį. Nors grupavimas, kai dvi ar 
daugiau finansinių paslaugų arba 
produktų parduodami kartu viename 
pakete, tačiau kiekvieną iš jų galima 
įsigyti atskirai, taip pat gali iškreipti 
konkurenciją ir neigiamai paveikti klientų 
judumą bei gebėjimą priimti informacija 
pagrįstus sprendimus, klientai bent turi 
galimybę pasirinkti ir todėl yra mažesnė 
rizika, kad draudimo tarpininkai 
nesilaikys savo įpareigojimų pagal šią 
direktyvą. Tokių praktikų naudojimas 
turėtų būti atidžiai įvertinamas siekiant 
skatinti konkurenciją ir didinti vartotojų 
pasirinkimo galimybes;

(41) kryžminis pardavimas yra įprasta ir 
visiškai racionali mažmeninių finansinių 
paslaugų teikėjų strategija visoje 
Sąjungoje;

Or. de
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Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) draudimo sutartys, susijusios su 
investicijomis, dažnai siūlomos klientams 
kaip galima investicinių produktų, kuriems 
taikoma Direktyva [FPRD II]17, alternatyva 
arba pakaitalas. Siekiant užtikrinti 
nuoseklią investuotojų apsaugą ir išvengti 
reguliacinio arbitražo rizikos, svarbu, kad 
mažmeniniams investiciniams produktams
(investiciniams draudimo produktams, kaip 
apibrėžta Reglamente dėl investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentų) būtų taikomi tie patys veiklos 
vykdymo standartai, įskaitant, be kita ko, 
reikalavimą teikti tinkamą informaciją, 
reikalavimą, kad konsultacijos būtų 
tinkamos, paskatų apribojimus, taip pat 
reikalavimus valdyti interesų konfliktus, o 
nepriklausomų konsultantų atveju –
apribojimus dėl atlygio formos. Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija
(EVPRI) ir Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) turėtų dirbti 
kartu, kad priimdamos gaires užtikrintų 
kuo didesnį veiklos vykdymo standartų, 
skirtų mažmeniniams investiciniams 
produktams, kuriems taikoma [FPRD II] 
arba ši direktyva, nuoseklumą. Investicinių 
draudimo produktų atveju šioje direktyvoje 
numatyti standartai, taikomi visoms 
draudimo sutartims (šios direktyvos VII
skyrius), ir griežtesni standartai, skirti 
investiciniams draudimo produktams, 
taikomi bendrai. Todėl asmenys, 
užsiimantys draudimo tarpininkavimu dėl 
investicinių draudimo produktų, turėtų 
laikytis veiklos vykdymo standartų, 
taikomų visoms draudimo sutartims, ir taip 
pat griežtesnių standartų, taikomų 
investiciniams draudimo produktams;

(42) draudimo sutartys, susijusios su 
investicijomis, dažnai siūlomos klientams 
kaip galima investicinių produktų, kuriems 
taikoma Direktyva [FPRD II]17, alternatyva 
arba pakaitalas. Siekiant užtikrinti 
nuoseklią investuotojų apsaugą ir išvengti 
reguliacinio arbitražo rizikos, svarbu, kad 
mažmeniniams investiciniams produktams
(investiciniams draudimo produktams, kaip 
apibrėžta Reglamente dėl investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentų) būtų taikomi tie patys veiklos 
vykdymo standartai, įskaitant, be kita ko, 
reikalavimą teikti tinkamą informaciją, 
reikalavimą, kad konsultacijos būtų 
tinkamos, paskatų apribojimus, taip pat 
reikalavimus valdyti interesų konfliktus.
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija (EVPRI) ir Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija (EDPPI) 
turėtų dirbti kartu, kad priimdamos gaires 
užtikrintų kuo didesnį veiklos taisyklių, 
skirtų mažmeniniams investiciniams 
produktams, kuriems taikoma [FPRD II] 
arba ši direktyva, nuoseklumą. Investicinių 
draudimo produktų atveju šioje direktyvoje 
numatyti standartai, taikomi visoms 
draudimo sutartims (šios direktyvos VI
skyrius), ir griežtesni standartai, skirti 
investiciniams draudimo produktams, 
taikomi bendrai. Todėl asmenys, 
užsiimantys draudimo tarpininkavimu dėl 
investicinių draudimo produktų, turėtų 
laikytis veiklos vykdymo standartų, 
taikomų visoms draudimo sutartims, ir taip 
pat griežtesnių standartų, taikomų 
investiciniams draudimo produktams;

Or. de
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Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekiant užtikrinti, kad draudimo 
įmonės ir asmenys, užsiimantys draudimo 
tarpininkavimu, laikytųsi šios direktyvos 
nuostatų ir kad visoje Sąjungoje jiems būtų 
sudarytos panašios sąlygos, turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės numatytų 
administracines sankcijas ir priemones, 
kurios būtų veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasios. Esamų įgaliojimų ir jų praktinio 
taikymo apžvalga, kuria siekiama skatinti 
sankcijų ir priemonių konvergenciją, 
pateikta 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos 
komunikate dėl sankcijų finansinių 
paslaugų sektoriuje griežtinimo18. Todėl 
valstybių narių nustatytos administracinės 
sankcijos ir priemonės turėtų atitikti tam 
tikrus esminius reikalavimus dėl subjektų, 
kuriems taikoma sankcija arba priemonė, 
kriterijų, į kuriuos reikia atsižvelgti taikant 
sankciją arba priemonę, sankcijų arba 
priemonių skelbimo, pagrindinių 
įgaliojimų taikyti sankcijas ir 
administracinių piniginių sankcijų 
dydžių;

(43) siekiant užtikrinti, kad draudimo 
įmonės ir asmenys, užsiimantys draudimo 
tarpininkavimu, laikytųsi šios direktyvos 
nuostatų ir kad visoje Sąjungoje jiems būtų 
sudarytos panašios sąlygos, turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės numatytų 
administracines sankcijas ir priemones, 
kurios būtų veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasios. Esamų įgaliojimų ir jų praktinio 
taikymo apžvalga, kuria siekiama skatinti 
sankcijų ir priemonių konvergenciją, 
pateikta 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos 
komunikate dėl sankcijų finansinių 
paslaugų sektoriuje griežtinimo18. Todėl 
valstybių narių nustatytos administracinės 
sankcijos ir priemonės turėtų atitikti tam 
tikrus esminius reikalavimus dėl subjektų, 
kuriems taikoma sankcija arba priemonė, 
kriterijų, į kuriuos reikia atsižvelgti taikant 
sankciją arba priemonę, sankcijų arba 
priemonių skelbimo ir pagrindinių 
įgaliojimų taikyti sankcijas;

Or. de

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) kad būtų pasiekti šioje direktyvoje 
nustatyti tikslai, pagal Sutarties 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti suteikiami 
įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriuose 
būtų pateikta išsami informacija apie 

Išbraukta.
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pakankamų tarpininko žinių ir 
kompetencijos sąvokas, apie interesų 
konfliktų valdymą, veiklos vykdymo 
įpareigojimus, susijusius su draudimo 
mažmeninių investicinių produktų 
paketais, ir apie procedūras bei formas, 
taikomas teikiant informaciją apie 
sankcijas. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama 
jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. de

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 ir 291 straipsnius ir 2010 m. 
lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010, 
kuriuo įsteigiama Europos priežiūros 
institucija (Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija) 19, 10–15 
straipsniuose nustatyta tvarka Komisija 
turėtų priimti deleguotuosius aktus dėl 
pakankamų tarpininko žinių ir gebėjimų 
sąvokų, kaip nurodyta [8] straipsnyje, dėl 
interesų konfliktų valdymo, kaip nurodyta 
[17 ir 23] straipsniuose, ir dėl veiklos 
vykdymo įpareigojimų, susijusių su 
draudimo mažmeninių investicinių 
produktų paketais, kaip nurodyta [24 ir 25 
straipsniuose], taip pat techninius 
įgyvendinimo standartus dėl procedūrų 
bei formų, taikomų teikiant informaciją 
apie sankcijas, kaip nurodyta [30] 
straipsnyje. Šių deleguotųjų aktų ir 

Išbraukta.



PE502.060v01-00 20/66 PR\922352LT.doc

LT

techninių įgyvendinimo standartų 
projektus turėtų parengti EDPPI;

Or. de

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) ši direktyva turėtų būti peržiūrėta 
praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, siekiant atsižvelgti 
į rinkos pokyčius, taip pat pokyčius kitose 
Sąjungos teisės srityse arba valstybių narių 
patirtį įgyvendinant Sąjungos teisę, visų 
pirma dėl produktų, kuriems taikoma 
Direktyva 2003/41/EB;

(56) ši direktyva turėtų būti peržiūrėta 
praėjus penkeriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, siekiant atsižvelgti 
į rinkos pokyčius, taip pat pokyčius kitose 
Sąjungos teisės srityse arba valstybių narių 
patirtį įgyvendinant Sąjungos teisę;

Or. de

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva nustato fizinių ir juridinių 
asmenų, įsteigtų valstybėje narėje arba 
norinčių ten įsisteigti, draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo 
veiklos, įskaitant profesinį reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką 
administravimą ir žalos (nuostolių) 
nustatymą, pradėjimo ir 
vykdymo taisykles.

1. Ši direktyva nustato fizinių ir juridinių 
asmenų, įsteigtų valstybėje narėje arba 
norinčių ten įsisteigti, draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veiklos 
pradėjimo ir vykdymo taisykles.

Or. de
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) draudimo paslauga papildo bet kurio 
tiekėjo siūlomas prekes ir apima draudimo 
apsaugą nuo to tiekėjo siūlomų prekių 
sugedimo, praradimo ar sugadinimo 
rizikos;

i) draudimo paslauga papildo bet kurio 
tiekėjo siūlomą prekę ar paslaugą ir apima 
draudimo apsaugą nuo: to tiekėjo siūlomų 
prekių sugedimo, praradimo ar sugadinimo 
rizikos; arba

Or. de

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 Straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bagažo sugadinimo ar praradimo bei 
kitų rizikų, susijusių su šio tiekėjo 
organizuojama kelione, net jeigu 
draudimas apima gyvybės arba 
atsakomybės rizikos draudimą, jeigu toks 
draudimas papildo pagrindinę draudimo 
apsaugą nuo rizikų, susijusių su ta 
kelione; arba 

Or. de

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies e punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) bagažo sugadinimo ar praradimo bei 
kitų rizikų, susijusių su išnuomota 
transporto priemone, įskaitant žalą 
keleiviams, jeigu toks draudimas papildo 
pagrindinę draudimo apsaugą nuo rizikų, 
susijusių su ta nuoma;
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Or. de

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „draudimo įmonė“ – įmonė, kuri gavo 
oficialų leidimą pagal Direktyvos
73/239/EEB 6 straipsnį arba Direktyvos 
79/267/EEB 6 straipsnį;

1. „draudimo įmonė“ – tiesioginio gyvybės 
arba ne gyvybės draudimo įmonė, kuri yra 
gavusi leidimą pagal Direktyvos
2009/138/EB 14 straipsnį;

Or. de

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. „perdraudimo įmonė“ – įmonė, kuri
gavo oficialų leidimą pagal Direktyvos
2005/68/EB 3 straipsnį ;

2. „perdraudimo įmonė“ – įmonė, kuri turi
leidimą vykdyti perdraudimo veiklą pagal 
Direktyvos 2009/138/EB 14 straipsnį;

Or. de

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. „draudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, ir 

3. „draudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką. Ši 
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profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo bei žalos 
(nuostolių) nustatymo veikla. Ši veikla 
laikoma draudimo tarpininkavimu ir tuo 
atveju, jei yra vykdoma draudimo įmonės 
be draudimo tarpininko;

veikla laikoma draudimo tarpininkavimu ir 
tuo atveju, jei yra vykdoma draudimo 
įmonės be draudimo tarpininko. Šioje 
direktyvoje draudimo tarpininkavimu 
laikoma bet kuri toliau nurodyta veikla:

informacijos apie vieną ar daugiau 
draudimo sutarčių teikimas pagal 
kriterijus, kuriuos klientas pasirenka 
tinklavietėje arba kitu būdu, draudimo 
produktų sąrašo pagal rangą sudarymas 
arba draudimo įmokos nuolaida, taikoma, 
kai klientas gali tiesiogiai sudaryti sutartį;

Or. de

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. „perdraudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti perdraudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti perdraudimo sutartis ar kitu 
perdraudimo sutarčių parengiamuoju 
darbu, taip pat veikla, susijusi su 
perdraudimo sutarčių sudarymu arba 
pagalba administruojant ar vykdant tokias 
sutartis, visų pirma pateikus reikalavimą 
išmokėti draudimo išmoką, ir profesinio 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
administravimo bei žalos (nuostolių) 
nustatymo veikla. Ši veikla laikoma 
perdraudimo tarpininkavimu ir tuo atveju, 
jei yra vykdoma perdraudimo įmonės be 
perdraudimo tarpininko;

6. „perdraudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo ir perdraudimo sutartis, 
pasiūlymu sudaryti draudimo ir
perdraudimo sutartis ar kitu draudimo ir
perdraudimo sutarčių parengiamuoju 
darbu, taip pat veikla, susijusi su 
perdraudimo sutarčių sudarymu arba 
pagalba administruojant ar vykdant tokias 
sutartis, visų pirma pateikus reikalavimą 
išmokėti draudimo išmoką. Ši veikla 
laikoma perdraudimo tarpininkavimu ir tuo 
atveju, jei yra vykdoma perdraudimo 
įmonės be perdraudimo tarpininko;

Or. de
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Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. „perdraudimo tarpininkas“ – bet kuris 
fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus 
perdraudimo įmonę, kuris pradeda ar 
vykdo perdraudimo tarpininkavimo veiklą 
ir už tai gauna atlygį;

7. „perdraudimo tarpininkas“ – bet kuris 
fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus 
perdraudimo įmonę ir jos darbuotojus, 
kuris pradeda ar vykdo perdraudimo 
tarpininkavimo veiklą ir už tai gauna 
atlygį;

Or. de

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. „priklausomas draudimo tarpininkas“ –
bet kuris asmuo, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima vienos ar kelių 
draudimo įmonių arba draudimo tarpininkų 
vardu ir jų naudai, o visa atsakomybė tenka 
atitinkamoms draudimo įmonėms arba 
draudimo tarpininkams, jei draudimo 
tarpininkai, kurių atsakomybe veikia tas 
asmuo, patys neveikia kitos draudimo 
įmonės ar tarpininko atsakomybe;

8. „priklausomas draudimo tarpininkas“ –
bet kuris asmuo, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima vienos ar, kai 
atitinkami draudimo produktai 
nekonkuruoja, kelių draudimo įmonių arba 
draudimo tarpininkų vardu ir jų naudai,
tačiau neužsiima nei įmokų, nei klientams 
skirtų išmokų surinkimu, o visa 
atsakomybė tenka atitinkamoms draudimo 
įmonėms arba draudimo tarpininkams, jei 
draudimo tarpininkai, kurių atsakomybe 
veikia tas asmuo, patys neveikia kitos 
draudimo įmonės ar tarpininko 
atsakomybe;

Or. de

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 9 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. „konsultacijos“ – rekomendacijų 
teikimas klientui jo prašymu arba draudimo 
įmonės ar draudimo tarpininko iniciatyva;

9. „konsultacijos“ – asmeninių
rekomendacijų teikimas klientui jo 
prašymu arba draudimo įmonės ar 
draudimo tarpininko iniciatyva;

Or. de

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. „didelės rizikos“ – suprantama taip, 
kaip apibrėžta Direktyvos 73/239/EEB 5
straipsnio d punkte;

11. „didelės rizikos“ – suprantama taip, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13
straipsnio 27 punkte;

Or. de

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. „kryžminis pardavimas“ – siūlymas 
pirkti draudimo paslaugą arba produktą 
kartu su kita paslauga ar produktu kaip 
paketo dalį arba kaip kito susitarimo 
sudarymo ar paketo įsigijimo sąlyga;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 18 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. „atlygis“ – bet kokie už draudimo 
tarpininkavimo veiklą siūlomi ar mokami 
komisiniai, atlyginimas, mokestis ar 
kitokia išmoka, įskaitant bet kokios rūšies 
ekonominę naudą;

18. „atlygis“ – bet kokie už draudimo 
tarpininkavimo veiklą siūlomi ar mokami 
komisiniai, atlyginimas, mokestis ar 
kitokia išmoka;

Or. de

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. „grupavimas“ – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau papildomų paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui taip pat teikiami 
atskirai, tačiau nebūtinai tomis pačiomis 
sąlygomis kaip sugrupuoti su
papildomomis paslaugomis;

20. „grupavimas“ – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau papildomų paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui taip pat teikiami 
atskirai, tačiau nebūtinai tomis pačiomis 
sąlygomis kaip sugrupuoti su paslaugomis;

Or. de

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a. „produktas“ – draudimo sutartis, 
kuria apdraudžiama nuo vienos ar 
daugiau rizikų.

Or. de
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Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus 4 straipsnyje nurodytus atvejus,
draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
registruojasi savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoje institucijoje. Draudimo 
įmonės, registruotos valstybėse narėse 
pagal Direktyvą 73/239/EEB, Direktyvą 
2002/83/EB ir Direktyvą 2005/68/EB, ir jų 
darbuotojai neprivalo vėl registruotis pagal 
šią direktyvą.

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
registruojasi savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoje institucijoje. Draudimo
bei perdraudimo įmonės, registruotos 
valstybėse narėse pagal Direktyvą 
73/239/EEB, Direktyvą 2002/83/EB ir 
Direktyvą 2005/68/EB, ir jų atitinkami
darbuotojai neprivalo vėl registruotis pagal 
šią direktyvą.

Or. de

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI sukuria, paskelbia savo svetainėje ir 
nuolat atnaujina bendrą elektroninį registrą, 
kuriame registruojami draudimo ir 
perdraudimo tarpininkai, apie savo 
ketinimą vykdyti tarpvalstybinę veiklą 
pranešę pagal IV skyrių. Kad EDPPI turėtų 
galimybę tai padaryti, valstybės narės 
nedelsdamos teikia jai atitinkamą 
informaciją. Šiame registre pateikiama 
nuoroda į kiekvieną atitinkamą 
kompetentingą instituciją kiekvienoje 
valstybėje narėje. Šiame registre taip pat 
pateikiamos nuorodos į visų valstybių narių 
kompetentingų institucijų interneto 
svetaines, o iš tų svetainių galima patekti į 
registrą.

EDPPI sukuria, paskelbia savo svetainėje ir 
nuolat atnaujina bendrą elektroninį registrą, 
kuriame registruojami draudimo ir 
perdraudimo tarpininkai, apie savo 
ketinimą vykdyti tarpvalstybinę veiklą 
pranešę pagal IV skyrių. Kad EDPPI turėtų 
galimybę tai padaryti, valstybės narės 
nedelsdamos teikia jai atitinkamą 
informaciją. Šiame registre pateikiama 
nuoroda į kiekvieną atitinkamą 
kompetentingą instituciją kiekvienoje 
valstybėje narėje. Šiame registre taip pat 
pateikiamos nuorodos į visų valstybių narių 
kompetentingų institucijų interneto 
svetaines, o iš tų svetainių galima patekti į 
registrą. EDPPI turi prieigos prie jame 
saugomų duomenų teisę. EDPPI ir 
kompetentingos institucijos turi teisę 
saugomus duomenis keisti. Duomenų 
subjektai, kurių asmeninius duomenis 
galima saugoti ir kurių asmeniniais 
duomenimis galima keistis, turi prieigos 
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teisę ir teisę gauti atitinkamą informaciją.

Or. de

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Registruotiems draudimo ir 
perdraudimo tarpininkams leidžiama 
pradėti ir vykdyti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veiklą 
Bendrijoje pagal įsisteigimo laisvės ir 
laisvės teikti paslaugas principus.

Or. de

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. Valstybės narės gali numatyti, kad 
pagal Direktyvos 2002/92/EB (Pirmosios 
draudimo tarpininkavimo direktyvos 
(DTD 1)) nuostatas jau registruoti 
tarpininkai neprivalo iš naujo registruotis.

Or. de

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis Išbraukta.
Deklaravimo procedūra norint teikti 

papildomas draudimo tarpininkavimo, 
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profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo ar žalos 
(nuostolių) įvertinimo paslaugas

1. 3 straipsnyje nustatyti registracijos 
reikalavimai netaikomi draudimo 
tarpininkui, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima kaip papildoma 
veikla, jei jo veikla atitinka visas šias 
sąlygas:
b) draudimo tarpininkavimas nėra 
pagrindinė draudimo tarpininko profesinė 
veikla;
c) draudimo tarpininkas tarpininkauja 
parduodant tik tam tikrus draudimo 
produktus, kurie papildo kitą produktą ar 
paslaugą, ir juos aiškiai nurodo 
deklaracijoje;
d) atitinkami draudimo produktai 
neapima gyvybės draudimo arba 
atsakomybės rizikos draudimo, nebent 
toks draudimas atsitiktinai papildo 
pagrindinę draudimo apsaugą.
2. 3 straipsnyje nustatyti registracijos 
reikalavimai netaikomi draudimo 
tarpininkams, kurių vienintelė veikla yra 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo arba žalos 
(nuostolių) įvertinimo paslaugos.
3. Visi draudimo tarpininkai, kuriems 
taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalys, 
pateikia savo buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai deklaraciją, 
kurioje informuoja kompetentingą 
instituciją apie savo tapatybę, adresą ir 
profesinę veiklą.
4. Tarpininkams, kuriems taikomos šio 
straipsnio 1 ir 2 dalys, yra taikomos šios 
direktyvos I, III, IV, V, VIII, IX skyrių ir 
15 bei 16 straipsnių nuostatos.

Or. de
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Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo ir perdraudimo 
tarpininkai, įskaitant tuos, kurie šia veikla 
užsiima kaip papildoma veikla, asmenys, 
užsiimantys profesinio reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką 
administravimo, žalos (nuostolių) 
nustatymo ar ekspertinio reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimo 
veikla, ir draudimo įmonių, užsiimančių 
draudimo tarpininkavimo veikla, 
darbuotojai privalo turėti atitinkamų žinių 
ir gebėjimų, kuriuos nustato 
tarpininko arba įmonės buveinės valstybė 
narė, kad galėtų tinkamai vykdyti savo 
užduotis ir pareigas, naudodamiesi 
tinkama profesine patirtimi, atitinkančia 
produktų, kuriuos parduodant jie 
tarpininkauja, sudėtingumą.

Draudimo ir perdraudimo 
tarpininkai, įskaitant tuos, kurie šia veikla 
užsiima kaip papildoma veikla, ir draudimo 
įmonių, užsiimančių draudimo 
tarpininkavimo veikla, darbuotojai privalo 
turėti atitinkamų žinių ir gebėjimų, kuriuos 
nustato tarpininko arba įmonės buveinės 
valstybė narė, kad galėtų tinkamai vykdyti 
savo užduotis ir pareigas.

Or. de

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo 
ir perdraudimo tarpininkai ir draudimo 
įmonių darbuotojai, užsiimantys 
draudimo tarpininkavimo veikla, 
atnaujintų savo žinias ir gebėjimus 
tęsdami profesinį tobulinimąsi, kad būtų 
užtikrintas tinkamas jų veiklos rezultatų 
lygis.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalaujamas sąlygas, 
susijusias su žiniomis ir gebėjimais, gali 
suderinti su konkrečia draudimo ar 
perdraudimo tarpininkavimo bei 
produktų, kuriuos parduodant 
tarpininkaujama, specifika, ypač jei 
draudimo tarpininkavimas nėra pagrindinė 
tarpininko profesinė veikla. Tokiais 
atvejais tarpininkas draudimo 
tarpininkavimu gali užsiimti tik tada, kai 
visišką atsakomybę už tarpininko 
veiksmus prisiima šiame straipsnyje 
nustatytas sąlygas atitinkantis draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė. 
Valstybės narės gali nustatyti, kad 3 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytais atvejais draudimo įmonė arba 
tarpininkas patikrina, ar tarpininkų žinios ir 
gebėjimai yra pakankami tos pačios dalies 
pirmoje pastraipoje išvardytiems 
įsipareigojimams vykdyti, ir, jei būtina, 
rengia tarpininkų mokymą, atitinkantį 
tarpininko parduodamų produktų 
reikalavimus.

Valstybės narės reikalaujamas sąlygas, 
susijusias su žiniomis ir gebėjimais,
suderina su konkrečia draudimo ar 
perdraudimo tarpininkavimo bei 
produktų, kuriuos parduodant 
tarpininkaujama, specifika, ypač jei 
draudimo tarpininkavimas nėra pagrindinė 
tarpininko profesinė veikla. Valstybės 
narės gali nustatyti, kad 3 straipsnio 1 
dalies antroje pastraipoje nurodytais 
atvejais ir draudimo įmonių darbuotojų, 
užsiimančių draudimo tarpininkavimu, 
atžvilgiu draudimo įmonė arba tarpininkas 
patikrina, ar tarpininkų žinios ir gebėjimai 
yra pakankami tos pačios dalies pirmoje 
pastraipoje išvardytiems įsipareigojimams 
vykdyti, ir, jei būtina, rengia tarpininkų 
mokymą, atitinkantį tarpininko 
parduodamų produktų reikalavimus.

Or. de

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai ir 
draudimo įmonių darbuotojai, užsiimantys 
draudimo tarpininkavimo veikla, turi būti 
geros reputacijos. Mažiausias reikalavimas 
– neturėti teistumo ar nebūti įtrauktam į 
jokį kitą teistumui pagal nacionalinius 
įstatymus prilyginamą dokumentą dėl 

Draudimo ir perdraudimo tarpininkai ir 
draudimo įmonių darbuotojai, užsiimantys 
draudimo tarpininkavimo veikla, turi būti 
geros reputacijos. Mažiausias reikalavimas 
– neturėti teistumo ar nebūti įtrauktam į 
jokį kitą teistumui pagal nacionalinius 
įstatymus prilyginamą dokumentą dėl 
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rimtos baudžiamosios veikos, susijusios su 
nusikaltimais nuosavybei arba kitais 
nusikaltimais, susijusiais su finansine 
veikla; tarpininkai neturėtų būti prieš tai 
paskelbti bankrutavusiais, išskyrus tuos 
atvejus, kai jie buvo reabilituoti pagal 
nacionalinius įstatymus.

rimtos baudžiamosios veikos, susijusios su 
nusikaltimais nuosavybei arba kitais 
nusikaltimais, susijusiais su finansine 
veikla.

Or. de

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
apsidraudžia profesiniu draudimu, 
galiojančiu visoje Sąjungos teritorijoje , 
arba pasirūpina kita profesiniam draudimui 
prilyginama garantija, apsaugančia nuo 
profesinio aplaidumo pasekmių. Draudimo 
ar garantijos suma yra ne mažesnė 
nei 1 120 000 EUR kiekvienam atskiram 
reikalavimui išmokėti draudimo išmoką, 
arba iš viso 1 680 000 EUR per metus 
visiems reikalavimams išmokėti draudimo 
išmoką, išskyrus tuos atvejus, kai šia 
draudimo ar jam prilyginama garantija jau 
yra pasirūpinusi draudimo, perdraudimo ar 
kita įmonė, kurios vardu veikia draudimo 
ar perdraudimo tarpininkas, arba kuri yra 
įgaliojusi draudimo ar perdraudimo 
tarpininkus veikti jos naudai, arba jeigu 
įmonė prisiima visišką atsakomybę už 
tarpininko veiksmus.

3. Draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
apsidraudžia profesiniu draudimu, 
galiojančiu visoje Sąjungos teritorijoje , 
arba pasirūpina kita profesiniam draudimui 
prilyginama garantija, apsaugančia nuo 
profesinio aplaidumo pasekmių. Draudimo 
ar garantijos suma yra ne mažesnė 
nei 1 000 000 EUR kiekvienam atskiram 
reikalavimui išmokėti draudimo išmoką, 
arba iš viso 2 000 000 EUR per metus 
visiems reikalavimams išmokėti draudimo 
išmoką, išskyrus tuos atvejus, kai šia 
draudimo ar jam prilyginama garantija jau 
yra pasirūpinusi draudimo, perdraudimo ar 
kita įmonė, kurios vardu veikia draudimo 
ar perdraudimo tarpininkas, arba kuri yra 
įgaliojusi draudimo ar perdraudimo 
tarpininkus veikti jos naudai, arba jeigu 
įmonė prisiima visišką atsakomybę už 
tarpininko veiksmus.

Or. de

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Valstybės narės nustato:

Or. de

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Abipusiai pripažįstant draudimo bei 
perdraudimo tarpininkų ir draudimo 
įmonių darbuotojų, užsiimančių 
draudimo tarpininkavimu, žinių ir 
gebėjimų tinkamumą, ypač profesinės 
kvalifikacijos lygį, priimančiosios 
valstybės narės turėtų nacionalinę 
kvalifikaciją, priskirtą 3 arba aukštesniam 
lygmeniui pagal Europos kvalifikacijų 
sąrangą, nustatytą 2008 m. balandžio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
rekomendacijoje dėl Europos mokymosi 
visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos 
kūrimo, pripažinti kaip įrodymą, kad 
draudimo ar perdraudimo tarpininkas 
atitinka žinių ir gebėjimų reikalavimus, 
kurie yra registracijos pagal šią direktyvą 
sąlyga.

Or. de

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
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nustatytos tinkamos, veiksmingos,
objektyvios ir nepriklausomos skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūros, 
leidžiančios draudimo tarpininkų ir 
klientų, taip pat draudimo įmonių ir klientų 
ginčus spręsti neteismine tvarka, tam 
tikrais atvejais pasinaudojant esančiomis 
institucijomis. Valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad visos draudimo įmonės ir 
draudimo tarpininkai dalyvautų 
neteisminio ginčų sprendimo procedūrose, 
kai įvykdomos šios sąlygos:

nustatytos tinkamos, veiksmingos,
objektyvios ir nepriklausomos skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūros, 
leidžiančios draudimo tarpininkų ir klientų,
taip pat draudimo įmonių ir klientų ginčus 
spręsti neteismine tvarka, tam tikrais 
atvejais pasinaudojant esančiomis 
institucijomis. Valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad visos draudimo įmonės ir 
draudimo tarpininkai dalyvautų 
neteisminio ginčų sprendimo procedūrose.

Or. de

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) senaties terminas, per kurį ginčą 
galima perduoti spręsti teismui, yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūra;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reikalavimo senaties terminas yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
procedūra;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) procedūra nieko nekainuoja arba 
kainuoja nedaug;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) elektroninės priemonės nėra vienintelis 
būdas šalims dalyvauti procedūroje;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl 
situacijos skubos, galima imtis laikinųjų 

Išbraukta.
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priemonių. 

Or. de

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ar jis teikia kokias nors konsultacijas Išbraukta.
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apie parduodamus draudimo produktus;

Or. de

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) ar tarpininkas atstovauja klientui ar 
veikia draudimo įmonės vardu arba jos 
naudai;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ar ji teikia kokias nors konsultacijas 
apie parduodamus draudimo produktus;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Valstybės narės gali nustatyti arba 
išsaugoti papildomas informacijos 
atskleidimo prievoles, taikomas draudimo 
tarpininkams ir draudimo įmonių 
darbuotojams, jei išsaugomos vienodos 
įvairių platinimo ir tarpininkavimo 
metodų konkurencijos sąlygos ir jei dėl to 
susidariusi administracinė našta 
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proporcinga siekiamai vartotojų apsaugai.

Or. de

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl draudimo sutarties gaunamo atlygio 
pobūdį;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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pat juos pasiekus mokėtinas sumas.

Or. de

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. de

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. de

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) to kliento poreikius ir reikalavimus; a) to kliento lūkesčius ir poreikius, 
susijusius su jo draudimo apimtimi;

Or. de
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Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalies b punktas netaikomas, kai 
klientas:
a) aiškiai atsisako nuo konsultavimo arba
b) sudarydamas sutartį naudojasi vien 
nuotolinio ryšio priemonėmis ir aiškiai 
nepareiškia noro būti konsultuojamu.

Or. de

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės leidžia taikyti 
grupavimą ir siejimą.
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Or. de

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį, 
kuriais patikslinama:

Išbraukta.

a) veiksmai ir veiksmingos organizacinės 
bei administracinės priemonės, kurių 
pagrįstai turėtų imtis draudimo 
tarpininkai ir draudimo įmonės, kad 
teikdami draudimo tarpininkavimo 
paslaugas nustatytų interesų konfliktus, 
užkirstų jiems kelią, juos valdytų ir 
atskleistų apie juos informaciją;
b) tinkami interesų konfliktų, galinčių 
pažeisti draudimo tarpininko ar draudimo 
įmonės esamų ar galimų klientų 
interesus, tipų nustatymo kriterijai.

Or. de
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Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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draudimo įmonė:
a) įvertina pakankamai daug draudimo 
produktų rinkoje. Draudimo produktai 
turėtų būti įvairūs jų rūšies ir emitentų 
arba produktų teikėjų atžvilgiu, jie 
neturėtų būti tik tie, kuriuos parengia 
arba teikia su draudimo tarpininku arba 
draudimo įmone glaudžiai susiję 
subjektai; ir
b) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna atlyginimo, 
komisinių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečiasis 
asmuo arba jo vardu veikiantis asmuo.

Or. de

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) esamam ar galimam klientui siūlomos 
(-ų) ar suteiktos (-ų) paslaugos (-ų) 
pobūdis, atsižvelgiant į sandorių rūšį, 
objektą, dydį ir dažnumą; ir
b) siūlomų ar aptariamų produktų, 
įskaitant įvairių rūšių draudimo 
produktus, pobūdis.

Or. de
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Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės gali nustatyti arba 
išsaugoti papildomas priemones, jei dėl to 
susidariusi administracinė našta 
proporcinga siekiamai vartotojų apsaugai.

Or. de

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės užtikrina, kad užsiimdami 
draudimo tarpininkavimu, kai produktai 
parduodami neteikiant konsultacijų, 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės
įspėtų esamą ar galimą klientą, kad jie 
negali įvertinti, ar numatytas produktas 
klientui tinka. Šio įspėjimo pateikimo 
forma gali būti standartizuota.

Or. de

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu, remdamasis pagal ankstesnę 
pastraipą gauta informacija, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė mano, 
kad produktas ar paslauga netinka 

Išbraukta.
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esamam ar galimam klientui, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė įspėja 
esamą ar galimą klientą. Šio įspėjimo 
pateikimo forma gali būti standartizuota.

Or. de

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė tvarko apskaitą, į kurią 
įtraukiamas dokumentas ar dokumentai, 
kaip antai sutartis, dėl kurios susitarė 
draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė ir klientas, nustatantys šalių teises 
ir pareigas ir kitas sąlygas, pagal kurias 
draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė teiks paslaugas klientui. Sutarties 
šalių teisės ir pareigos gali būti įtrauktos 
pateikiant nuorodą į kitus dokumentus ar 
teisės aktus.

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 33 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
užtikrinama, kad draudimo tarpininkai ir 
draudimo įmonės, teikdami draudimo 
tarpininkavimo paslaugas savo klientams, 
laikytųsi šiame straipsnyje nustatytų 
principų. Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) esamam ar galimam klientui siūlomos 
(-ų) ar suteiktos (-ų) paslaugos (-ų) 
pobūdis, atsižvelgiant į sandorių rūšį, 
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objektą, dydį ir dažnumą;
b) siūlomų ar aptariamų produktų, 
įskaitant įvairių rūšių draudimo 
produktus, pobūdis.

Or. de

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiami visi tyrimo įgaliojimai, būtini jų 
funkcijoms vykdyti. Naudodamosi savo 
įgaliojimais taikyti sankcijas, 
kompetentingos institucijos glaudžiai 
bendradarbiauja, kad užtikrintų, jog 
sankcijomis ar priemonėmis būtų pasiekti 
norimi rezultatai, ir kad suderintų savo 
veiksmus spręsdamos tarpvalstybinius 
klausimus.

3. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiami visi tyrimo įgaliojimai, būtini jų 
funkcijoms vykdyti. Naudodamosi savo 
įgaliojimais taikyti sankcijas, 
kompetentingos institucijos glaudžiai 
bendradarbiauja, kad užtikrintų, jog 
sankcijomis ar priemonėmis būtų pasiekti 
norimi rezultatai, ir kad suderintų savo 
veiksmus spręsdamos tarpvalstybinius 
klausimus, laikantis sąlygų dėl teisėto 
duomenų tvarkymo pagal Direktyvą 
95/46/EB ir Reglamentą (ES) 
Nr. 45/2011. Kompetentingos institucijos
turi teisę oficialiu sprendimu pareikalauti 
dokumentų arba kitos informacijos. 
Sprendime nurodomas teisinis pagrindas, 
terminas, iki kurio turi būti suteikta 
informacija, ir asmens, kuriam skirtas 
sprendimas, teisė kreiptis dėl teisminės 
sprendimo peržiūros.

Or. de

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Viešai paskelbiant apie pirmiau 
nurodytas sankcijas ir priemones 
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kompetentinga institucija tais atvejais, kai 
dar galima arba dar vyksta apeliacijos 
procedūra, aiškiu būdu nurodo, kad dar 
gali būti pateiktas apeliacinis skundas dėl 
sprendimo ir kad nurodyti asmenys 
laikomi nekaltais, kol nepriimtas galutinis 
sprendimas. Tais atvejais, kai sprendimas 
panaikinamas, kompetentinga institucija 
viešai paskelbia taisomąjį sprendimą.

Or. de

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pritaiko administracines 
pinigines sankcijas pagal atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos 
taikomą sankcijų sistemą.

Or. de

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmens duomenų, susijusių su asmeniu, 
kuris praneša apie pažeidimus, ir su fiziniu 
asmeniu, kuris įtariamas padaręs 
pažeidimą, apsaugą laikantis Direktyvoje
95/46/EB nustatytų principų.

c) asmens duomenų, susijusių su asmeniu, 
kuris praneša apie pažeidimus, ir su fiziniu 
asmeniu, kuris įtariamas padaręs 
pažeidimą, apsaugą laikantis Direktyvos
95/46/EB. Informacija apie šių asmenų 
tapatybę saugoma visais procedūros 
etapais, nebent jos atskleidimas 
privalomas pagal nacionalinę teisę dėl 
vykdomų kitų tyrimų arba susijusio teismo 
proceso.

Or. de

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėse narėse tvarkant asmens 
duomenis pagal šią direktyvą valstybės 

1. Valstybės narės užtikrina, kad
valstybėse narėse tvarkant asmens 
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narės taiko Direktyvą 95/46/EB. duomenis pagal šią direktyvą būtų 
laikomasi nacionalinių Direktyvos
95/46/EB įgyvendinimo teisės aktų.

Or. de

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.

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

Or. de

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis Išbraukta.
Naudojimasis įgaliojimais

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 8, 17, 23, 24 ir 25 straipsniuose 
nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 8, 17, 23, 24 ir 
25 straipsniuose nurodytus įgaliojimus 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu 
dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
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priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.
5. Pagal 8, 17, 23, 24 ir 25 straipsnius 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ar 
Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiais.

Or. de

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po penkerių metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šią 
direktyvą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių taikymas, deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkose, taip pat į 
patirtį, įgytą praktiškai taikant šią direktyvą 
ir Reglamentą dėl investicinių produktų 
pagrindinės informacijos dokumentų ir 
[FPRD II]. Atliekant peržiūrą apsvarstoma 
galimybė šios direktyvos nuostatas taikyti 
produktams, kuriems taikoma Direktyva 
2003/41/EB. Atliekant šią peržiūrą 
specialiai analizuojamas 17 straipsnio 2 

1. Po penkerių metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šią 
direktyvą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių taikymas, deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkose, taip pat į 
patirtį, įgytą praktiškai taikant šią direktyvą 
ir Reglamentą dėl investicinių produktų 
pagrindinės informacijos dokumentų ir 
[FPRD II]. Atliekant šią peržiūrą specialiai 
analizuojamas 17 straipsnio 2 dalies 
poveikis, atsižvelgiant į konkurenciją 
tarpininkavimo paslaugų, susijusių su 
sutartimis, išskyrus bet kuriai iš Direktyvos 
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dalies poveikis, atsižvelgiant į
konkurenciją tarpininkavimo paslaugų, 
susijusių su sutartimis, išskyrus bet kuriai 
iš Direktyvos 2002/83/EB I priede 
nurodytų grupių priskiriamas sutartis, 
rinkoje, ir 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
įpareigojimų poveikis draudimo 
tarpininkams, kurie yra mažosios ir 
vidutinės įmonės.

2002/83/EB I priede nurodytų grupių 
priskiriamas sutartis, rinkoje, ir 17 
straipsnio 2 dalyje nurodytų įpareigojimų 
poveikis draudimo tarpininkams, kurie yra 
mažosios ir vidutinės įmonės.

Or. de

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Subjektai, kurie turi gauti veiklos 
leidimą finansų rinkose arba kurių veikla 
šiose rinkose turi būti reguliuojama. 
Turėtų būti laikoma, kad toliau 
pateiktame sąraše yra nurodyti visi 
subjektai, gavę veiklos leidimus ir 
vykdantys minėtiems subjektams būdingą 
veiklą: pagal direktyvą valstybėje narėje 
veiklos leidimą gavę subjektai, 
nesiremiant direktyva valstybėje narėje 
veiklos leidimą gavę ar jos reguliuojami 
subjektai ir šalyje, kuri nėra valstybė 
narė, veiklos leidimą gavę ar jos 
reguliuojami subjektai:

1. Draudimo ir perdraudimo įmonės;

a) kredito įstaigos; draudimo ir perdraudimo tarpininkai
b) draudimo ir perdraudimo tarpininkai ir 
investicinės įmonės;
c) kitos veiklos leidimus gavusios ar 
reguliuojamos finansų įstaigos;
d) draudimo ir perdraudimo įmonės;
e) kolektyvinio investavimo sistemos ir 
tokių sistemų valdymo įmonės;
f) pensijų fondai ir tokių fondų valdymo 
įmonės;
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g) prekiautojai biržos prekėmis ir biržos 
prekių išvestinėmis priemonėmis;
h) vietos įmonės;
i) kiti instituciniai investuotojai;

Or. de

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šalies ir regiono vyriausybės, įskaitant 
valdžios institucijas, valdančias valstybės 
skolą nacionaliniu ar regionų lygmeniu, 
centriniai bankai, tarptautinės ir 
viršvalstybinės institucijos, pavyzdžiui, 
Pasaulio bankas, TVF, ECB, EIB ir kitos 
panašios tarptautinės organizacijos;

3. Nacionalinės vyriausybės

Or. de

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiti instituciniai investuotojai, kurių 
pagrindinė veikla – investicijos į 
finansines priemones, įskaitant subjektus, 
užsiimančius turto pakeitimu vertybiniais 
popieriais ar kitais finansavimo 
sandoriais. Pirmiau paminėti subjektai 
laikomi profesionaliais. Tačiau jie gali 
reikalauti juos laikyti neprofesionaliais, o 
įmonės gali sutikti suteikti jiems didesnę 
apsaugą. Jeigu įmonės klientas yra 
pirmiau nurodyta įmonė, prieš 
suteikdama kokias nors paslaugas, ši 
įmonė turi informuoti klientą, kad, 
remiantis įmonėje turima informacija, 

Išbraukta.
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toks klientas laikomas profesionaliu ir su 
juo bus atitinkamai elgiamasi, nebent 
įmonė ir klientas susitartų kitaip. Be to, 
įmonė turi pranešti klientui, kad jis turi 
teisę reikalauti pakeisti susitarimo 
sąlygas, siekdamas užsitikrinti didesnę 
apsaugą.
Profesionaliu laikomas klientas turi pats 
reikalauti jam suteikti didesnę apsaugą, 
jeigu jis mano, kad negalės tinkamai 
įvertinti ar valdyti kilusios rizikos. 
Didesnė apsauga bus suteikta tuomet, kai 
profesionaliu laikomas klientas sudaro su 
įmone rašytinį susitarimą, kad pagal 
taikytinas veiklos vykdymo taisykles jis 
nelaikomas profesionaliu klientu. 
Tokiame susitarime turėtų būti nurodyta, 
ar tai taikoma kuriai nors vienai ar 
kelioms paslaugoms ar sandoriams arba 
vienos ar kelių rūšių produktams ar 
sandoriams.

Or. de

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujoji DTD ir toliau turės teisės akto, 
kuriuo siekiama minimalaus suderinimo, 
savybes. Tai reiškia, kad valstybės narės 
gali nuspręsti priimti griežtesnes nuostatas, 
jei tai būtina vartotojų apsaugai. Tačiau 
minimalūs DTD standartai bus gerokai 
sugriežtinti. Kai kurios naujosios 
direktyvos dalys bus sugriežtintos 2 lygio 
priemonėmis, siekiant taisykles suderinti 
su FPRD II, visų pirma skyrius, kuriuo 
reglamentuojamas gyvybės draudimo 
liudijimų su investiciniais elementais 
(toliau – investiciniai draudimo produktai, 
žr. toliau), platinimas. Taip siekiama 
suderinti investicinių draudimo produktų 

Naujoji DTD ir toliau turės teisės akto, 
kuriuo siekiama minimalaus suderinimo, 
savybes. Tai reiškia, kad valstybės narės 
gali nuspręsti priimti griežtesnes nuostatas, 
jei tai būtina vartotojų apsaugai. Tačiau 
minimalūs DTD standartai bus gerokai 
sugriežtinti. Be to, direktyvoje numatyta 
nuostata dėl peržiūros; kad galėtų surinkti 
visą svarbią informaciją apie tų taisyklių 
veikimą, Komisijai būtina turėti galimybę 
stebėti jų įgyvendinimą nuo pat pradžių.
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pardavimą visoje ES, priimant 2 lygio 
priemones. Tai naujos nuostatos, 
palyginti su pradinės direktyvos tekstu. 
Svarbu, kad Komisija turėtų galimybę 
palyginti galutinę situaciją įvairiose 
valstybėse narėse ir tinkamai atlikti savo 
užduotį prižiūrėti, kaip taikoma Sąjungos 
teisė. Be to, direktyvoje numatyta nuostata 
dėl peržiūros; kad galėtų surinkti visą 
svarbią informaciją apie tų taisyklių 
veikimą, Komisijai būtina turėti galimybę 
stebėti jų įgyvendinimą nuo pat pradžių.

Or. de
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešimo projekte dėmesy sutelkiamas į penkias esmines Komisijos pasiūlymo sritis:

– taikymo sritį, 

– registravimą ir supaprastintą registravimo procedūrą, 

– interesų konfliktus ir skaidrumą,

– kryžminį pardavimą,

– investicinius draudimo produktus,

– deleguotuosius teisės aktus ir suderinimo lygį.

Taikymo sritis (1 straipsnis)

Siekdama sukurti vienodas konkurencijos sąlygas, Komisija siūlo išplėsti taikymo sritį, į ją 
įtraukiant draudimo ir perdraudimo įmonių vykdomą draudimo sutarčių pardavimo veiklą 
nedalyvaujant draudimo tarpininkui, reikalavimų išmokėti išmoką administravimą ir 
draudimo liudijimų pardavimą, papildantį paslaugų pardavimą. 

Draudiko arba pagal užsakomųjų paslaugų sutartis su draudiku trečiųjų šalių atliekamam 
reikalavimų išmokėti išmokas administravimui jau taikoma direktyva „Mokumas II“. Tai, kad 
reikia reglamentuoti atvejus, kuriais nėra jokio susitarimo dėl užsakomųjų paslaugų, regis 
nėra pakankamas pagrindas šią direktyvą taikyti ir reikalavimų išmokėti išmokas 
administravimui.

Siekiant siūlomo reglamentavimo proporcingumo, papildomam kelionių ir kelionių 
atsisakymo draudimo bei su automobilių nuoma susijusio draudimo pardavimui šis 
reglamentavimas neturėtų būti taikomas.

Registravimas ir supaprastinta registravimo procedūra (3 ir 4 straipsniai) 

Nors taikymo sritis išplėsta įtraukiant draudimo įmones ir jų darbuotojus, jie neturi privalėti iš 
naujo registruotis. Šiam pasiūlymui aiškiai pritariama. 

Kitas pakeitimas susijęs su naujomis registravimo galimybėmis, kai priklausomi tarpininkai 
gali būti registruojami registruotų tarpininkų. Ši galimybė regis iš esmės sveikintina, tačiau tik 
tuo atveju, jei vengiant pagal atsakomybę reglamentuojančią teisę ginčytinų atvejų būtų 
išsaugotas produktų konkurencijos draudimas, kuris yra išankstinė veiklos keleto draudimo 
įmonių vardu ir naudai sąlyga.

Kaip papildoma veikla vykdomai draudimo tarpininkavimo veiklai (su tam tikromis 
sąlygomis, pirmiausiai taikomomis kelionių agentūroms ir automobilių nuomos įmonėms) ir 
reikalavimus išmokėti išmokas tvarkantiems darbuotojams Komisija numato supaprastintą 
registravimo procedūrą (4 straipsnis). 
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Dėl siūlomo išimties taikymo nurodytiems subjektams ši procedūra netenka savo pagrindinio 
tikslo. Be to, 4 straipsnis turėtų būti išbrauktas siekiant užtikrinti vienodas visų tarpininkų 
veiklos sąlygas.

Profesiniai ir organizaciniai reikalavimai (8 straipsnis) 

Sveikintinas Komisijos pasiūlymas vykdyti nuolatinį ir ilgalaikį tęstinį mokymą siekiant 
užtikrinti tinkamas (–us) tarpininkų žinias ir gebėjimus. Tačiau formą, turinį ir patvirtinimo 
reikalavimus turėtų reglamentuoti valstybės narės. Siekiant išvengti neigiamo poveikio vidaus 
rinkai, kuris atsirastų valstybėms narėms nustačius skirtingus kvalifikacijos reikalavimus, 
derėtų nustatyti minimalų lygmenį pagal Europos kvalifikacijų sąrangą, kuriuo remiantis 
kiekvienoje valstybėje narėje būtų galima pateikti tinkamų žinių ir gebėjimų įrodymą. 

Kad įmonių arba sektoriaus profesinio mokymo organizacijos galėtų vykdyti savo užduotis, 
joms reikalingas nacionalinis tęstinio mokymo programų sertifikavimas.

Interesų konfliktai ir skaidrumas (17 straipsnis)

Siūlomos nuostatos dėl interesų konfliktų ir skaidrumo – esminis pakeitimas, palyginti su 
senąja direktyva. 

Komisija šioje srityje numato draudimo tarpininkams prievolę atskleisti atlygio apskaičiavimo 
pagrindą ir sumą, taip pat prievolę atskleisti draudimo įmonių pardavimo darbuotojams 
mokamo kintamo atlygio sumą. Gyvybės draudimo produktų atveju ši prievolė turėtų būti 
taikoma nuo direktyvos įsigaliojimo datos, o parduodant ne gyvybės draudimo produktus 
privalomo atskleidimo prievolė taikoma po 5 metų pereinamojo laikotarpio, jo metu 
atskleidžiant informaciją klientui paprašius.

Pirmiausia reikia pasakyti, kad Komisijos užsakymu atliktame poveikio vertinimo tyrime dėl 
konkrečiais prašymais pagrįstos tvarkos (atskleidžiant informaciją tik paprašius) prieita prie 
išvados, kad didelė dauguma apklaustųjų jai nepritaria, nes yra įsitikinę, kad tokie duomenys 
nereikalingi ir painūs klientams. 

Derėtų sunerimti dėl to, kad bendroji komisinių ir kintamo atlygio atskleidimo prievolė ne 
padidintų vartotojų apsaugą, o sukeltų konkurenciją komisinių ir atlygio dydžio srityje. 

Tačiau dėl ES draudimo rinkų įvairovės derėtų suteikti valstybėms narėms galimybę numatyti 
atskleidimo prievoles, kurios viršytų šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

Kryžminis pardavimas (21 straipsnis)

Komisija numato, kad kaip paketas siūlomos (–i) draudimo paslaugos ir produktai turi būti 
taip pat siūlomi atskirai. 

Šie reikalavimai viršija atitinkamas Antrosios FPRD nuostatas ir dėl jų gali atsitikti taip, kad 
nebebus siūlomi vartotojams naudingi produktų paketai. Dėl šios priežasties 21 straipsnis 
turėtų būti pakeistas taip, kad būtų privaloma tik informuoti vartotojus apie tai, ar paketo 
sudedamąsias dalis galima įsigyti ir atskirai.

Investiciniai draudimo produktai (VII skyrius)
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Septintame pasiūlymo dėl direktyvos skyriuje Komisija išdėsto papildomus vartotojų 
apsaugos reikalavimus, susijusius su investiciniais draudimo produktais (vadinamaisiais 
mažmeniniais investicinių produktų paketais (angl. PRIP)). 23–25 straipsnių formuluotės 
atitinka Komisijos pasiūlymą dėl FPRD nuostatų persvarstymo. 

Nors būtina užtikrinti nuoseklią teisėkūrą ir atsižvelgiant į Antrąją FPRD, reikia atsižvelgti į 
draudimo ir grynųjų investicinių produktų skirtumus.

Palyginti su grynaisiais investiciniais produktais, investiciniai draudimo produktai išsiskiria ir 
pasižymi tuo, kad jais ne visada galima laisvai prekiauti.

Kalbant apie siūlomą komisinių draudimą, kai teikiamos nepriklausomos konsultacijos, reikia 
pirmiausiai pasakyti, kad valstybės narės dėl skirtingos patirties, susijusios su mokamų 
konsultacijų sistema ir (arba) klaidingais patarimais, priėmė skirtingus sprendimus. Į šį faktą 
reikėtų atsižvelgti imantis minimalaus suderinimo. Komisinių draudimas tam tikrose rinkose 
galėtų būti labai žalingas gyventojų aprūpinimui draudimo produktais. Be to, sąvoka 
„nepriklausomos konsultacijos“ dėl tam tikrų tradicinių konotacijų arba skirtingų žodžio 
„nepriklausoma“ reikšmių kai kuriose valstybėse narėse gali sukelti problemų (pvz., prancūzų 
kalboje žodis „nepriklausomas“ taip pat reiškia „savarankiškas“). 

Kaip ir atlygio atskleidimo klausimu, valstybės narės turėtų turėti galimybę priimti nukrypti 
leidžiančias nuostatas, jei jos mano, kad tai būtina jų rinkoms. 

Deleguotieji teisės aktai ir suderinimo lygis

Taikymo srityje Komisija numato keletą deleguotųjų teisės aktų, susijusių su svarbiomis 
direktyvos nuostatomis (pvz., su tinkamų tarpininkų žinių ir gebėjimų nustatymu, komisinių 
apskaičiavimo pagrindo kriterijais, interesų konfliktų prevencijos, reglamentavimo ir 
atskleidimo priemonėmis, klientų informavimo ir atskaitomybės klientams prievolėmis). Tai 
apskritai derėtų vertinti kritiškai, nes taip netiesioginiu būdu siekiama maksimalaus 
suderinimo, kuriam reikia daug sąnaudų, kuris yra biurokratiškas ir tam tikrais atvejais 
pažeidžia subsidiarumo principą.

Taigi dera išbraukti pasiūlytas nuostatas dėl deleguotųjų teisės aktų, o išsamesnes taisykles 
nustatyti valstybių narių lygmeniu arba bendro Tarybos ir Parlamento sprendimo procedūra, 
kai įrodomas tikras suderinimo poreikis, pvz., nepakankamo abipusio kvalifikaciją 
patvirtinančių dokumentų pripažinimo atveju. 
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PRIEDAS: TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Ref.: D(2012)57300

Sharon Bowles
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkei
ASP 10G201
Briuselis

Tema: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo 
tarpininkavimo (nauja redakcija)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas, kuriam vadovauju, išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento 
darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

To straipsnio 3 dalyje numatyta: 

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau 
buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam 
komitetui.

Šiuo atveju, be 156 ir 157 straipsniuose išdėstytų sąlygų, atsakingas komitetas laiko 
priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina 
pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir 
Komisijai, o pastaroji iki 54 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo 
poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo posėdžiuose konsultacinės darbo 
grupės, nagrinėjusios išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą, nuomonę ir laikydamasis 
nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamajame 
pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie 
nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama 
tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų savo 2012 m. lapkričio 6 d. posėdyje 
rekomenduoja atsakingam komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis Darbo 
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tvarkos taisyklių 87 straipsniu (už balsavo 23 nariai, susilaikiusiųjų nebuvo1).

Pagarbiai

Klaus-Heiner LEHNE

Pridedama: konsultacinės darbo grupės nuomonė.

                                               
1 Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, .József 
Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, 
Tadeusz Zwiefka. 
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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS 
TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2012 m. rugsėjo 11 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo 
tarpininkavimo (nauja redakcija)
2012 m. liepos 3 d. COM(2012) 0360 – 2012/0175(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2012 m. 
liepos 23 d. susirinko į posėdį, kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstytas minėtasis 
Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Šiame posėdyje1, išnagrinėjusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, 
kuria siekiama nauja redakcija išdėstyti 2002 m. gruodžio 92 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo, konsultacinė darbo grupė 
bendru sutarimu nustatė:

1) dėl aiškinamojo memorandumo pažymėtina, kad siekiant parengti tokio tipo dokumentą 
visiškai laikantis atitinkamų tarpinstituciniame susitarime nustatytų reikalavimų, dokumente 
turėtų būti nurodoma, kurios ankstesnio teisės akto nuostatos pasiūlyme liko nepakeistos, kaip 
numatyta minėto susitarimo 6 straipsnio a punkto iii įtraukoje;

2) pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija kaip esminiai pakeitimai pilka spalva turėjo būti 
pažymėtos šios teksto dalys:
–1 straipsnio 2 dalies e punkte – išbraukiami žodžiai „ar paslaugą“;
– 1 straipsnio 2 dalies f punkte skaičius „500“ pakeičiamas skaičiumi „600“; 
– 8 straipsnio 3 dalyje skaičius „1000000“ pakeičiamas skaičiumi „1 120 000“ ir skaičius 
„1500000“ – skaičiumi „1 680 000“;
– 8 straipsnio 4 dalies b punkte skaičius „1 5000“ pakeičiamas skaičiumi „16 800“;

                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.
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– 13 straipsnio 1 dalies įžanginėje formuluotėje žodžiai „skatina nustatyti“ pakeičiami 
žodžiais „užtikrina, kad būtų nustatytos“;
– 13 straipsnio 1 dalyje žodžiai „skatina šias institucijas bendradarbiauti“ pakeičiami 
žodžiais „užtikrina, kad šios institucijos bendradarbiautų“;
–17 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje išbraukiami žodžiai „klientui pareikalavus“;

3) Direktyvos Nr. 2002/92/EB 2 straipsnio 11 punkto ir 13 straipsnio 2 dalies tektas turėtų 
būti nurodytas pasiūlymo dėl naujos redakcijos tekste ir turėtų būti pažymėtas pilka spalva ir 
išbrauktas dvigubu brūkšniu, kaip paprastai žymimi esminiai pakeitimai, kuriais išbraukiamas 
esamas tekstas;

4) siekiant laikytis visų tarpinstitucinio susitarimo 7 straipsnio b punkte išdėstytų reikalavimų 
37 straipsnio antrą pastraipą reikėtų papildyti baigiamaisiais žodžiais „ir aiškinamoms 
remiantis prie III pakeitimo akto pridedama koreliacijos lentele“ ir prie nauja redakcija 
išdėstyto akto III priedo turi būti pridėta koreliacijos lentelė.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad 
pasiūlyme, be jame arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. 
Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto 
nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti 
esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juriskonsultas Juriskonsultas Generalinis direktorius


