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PR_COD_1recastingam

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apdrošināšanas 
starpniecību (pārstrādāta versija)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0360),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 53. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0180/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2012. gada 9. novembra vēstuli Ekonomikas un 
monetārajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi 
kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu 
negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai šo tekstu kodifikācija, negrozot 
to būtību;

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002, 1. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 9. decembra 
Direktīvā 2002/92/EK par apdrošināšanas 
starpniecību jāizdara vairāki grozījumi.
Skaidrības labad minētā direktīva būtu 
jāpārstrādā.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 9. decembra 
Direktīvā 2002/92/EK par apdrošināšanas 
starpniecību jāizdara grozījumi. Tādēļ tiek 
ierosināta šīs direktīvas pārstrādāta 
redakcija.

Or. de

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šā priekšlikuma galvenais mērķis un 
priekšmets ir saskaņot valstu noteikumus 
minētajās jomās, tāpēc priekšlikums būtu 
jābalsta uz LESD 53. panta 1. punktu un 
62. pantu. Direktīvas forma ir piemērota, 
lai īstenošanas noteikumus šīs direktīvas 
darbības jomās vajadzības gadījumā varētu 
pielāgot jebkādām konkrētā tirgus 
vajadzībām un katras dalībvalsts tiesību 
sistēmai. Ar šo direktīvu arī vajadzētu 
tiekties saskaņot valstu noteikumus par 
piekļuvi apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbībai, 
tostarp profesionālai prasību pārvaldībai 
un zaudējumu novērtēšanai, un tāpēc tās 
pamatā ir Līguma 53. panta 1. punkts.
Turklāt šīs direktīvas pamatā ir arī Līguma 
62. pants, jo šīs nozares pakalpojumi tiek 
piedāvāti visā Savienībā.

(2) Šā priekšlikuma galvenais mērķis un 
priekšmets ir saskaņot valstu noteikumus 
minētajās jomās, tāpēc priekšlikums būtu 
jābalsta uz LESD (turpmāk tekstā 
„Līgums”) 53. panta 1. punktu un 
62. pantu. Direktīvas forma ir piemērota, 
lai īstenošanas noteikumus šīs direktīvas 
darbības jomās vajadzības gadījumā varētu 
pielāgot jebkādām konkrētā tirgus 
vajadzībām un katras dalībvalsts tiesību 
sistēmai. Ar šo direktīvu arī vajadzētu 
tiekties saskaņot valstu noteikumus par 
piekļuvi apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbībai, 
un tāpēc tās pamatā ir Līguma 53. panta 
1. punkts. Turklāt šīs direktīvas pamatā ir 
arī Līguma 62. pants, jo šīs nozares 
pakalpojumi tiek piedāvāti visā Savienībā.

Or. de
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Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Apdrošināšanas pakalpojumus var 
izplatīt dažādas personas vai iestādes, 
piemēram, aģenti, brokeri un 
apdrošināšanas pakalpojumu operatori , 
apdrošināšanas sabiedrības, ceļojumu 
aģentūras un automobiļu nomas 
uzņēmumi . Vienlīdzīga attieksme pret 
operatoriem, kā arī klientu aizsardzība 
nosaka vajadzību šo direktīvu attiecināt uz 
visām minētajām personām un iestādēm.

(4) Apdrošināšanas pakalpojumus var 
izplatīt dažādas personas vai iestādes, 
piemēram, aģenti, brokeri un 
apdrošināšanas pakalpojumu operatori , 
apdrošināšanas sabiedrības, ceļojumu 
aģentūras un automobiļu nomas 
uzņēmumi .

Or. de

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Piemērojot Direktīvu 2002/92/EK, ir 
atklājies, ka vairākus noteikumus jāprecizē 
sīkāk, lai vienkāršotu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
veikšanu, un ka patērētāju aizsardzības 
labad minētās direktīvas darbības joma 
jāpaplašina, aptverot visu apdrošināšanas 
pakalpojumu tirdzniecību neatkarīgi no tā, 
vai to veic apdrošināšanas starpnieki vai 
apdrošināšanas sabiedrības.
Apdrošināšanas sabiedrību, kas nodarbojas 
ar apdrošināšanas pakalpojumu tiešu 
tirdzniecību, pārdošanas, pēcpārdošanas un 
prasību procesi būtu jāiekļauj jaunās 
direktīvas darbības jomā ar līdzīgu 
pamatojumu kā apdrošināšanas aģentiem 
un brokeriem.

(5) Piemērojot Direktīvu 2002/92/EK, ir 
atklājies, ka vairākus noteikumus jāprecizē 
sīkāk, lai vienkāršotu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
veikšanu, un ka patērētāju aizsardzības 
labad minētās direktīvas piemērošanas
joma jāpaplašina, aptverot visu 
apdrošināšanas pakalpojumu tirdzniecību, 
kas tiek veikta kā profesionāla 
pamatdarbība, neatkarīgi no tā, vai to veic 
apdrošināšanas starpnieki vai 
apdrošināšanas sabiedrības.
Apdrošināšanas sabiedrību, kas nodarbojas 
ar apdrošināšanas pakalpojumu tiešu 
tirdzniecību, pārdošanas, pēcpārdošanas un 
prasību procesi būtu jāiekļauj jaunās 
direktīvas darbības jomā ar līdzīgu 
pamatojumu kā apdrošināšanas aģentiem 
un brokeriem.

Or. de
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Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai garantētu vienādu aizsardzības 
līmeni neatkarīgi no veida, kā patērētāji 
iegādājas apdrošināšanas pakalpojumu –
tieši no apdrošināšanas sabiedrības vai 
netieši no starpnieka –, direktīvas 
darbības jomā jāietver ne tikai 
apdrošināšanas sabiedrības, bet arī citi 
tirgus dalībnieki, kuri pārdod 
apdrošināšanas pakalpojumus kā papildu 
pakalpojumus (piemēram, ceļojumu 
aģentūras un automobiļu nomas 
uzņēmumi, preču piegādātāji, kas 
neatbilst nosacījumiem par atbrīvojumu).

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro personām, 
kuras sniedz palīdzību (klienta vai 
apdrošināšanas sabiedrības vārdā) 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
līguma pārvaldībā un izpildē, tostarp 
nodarbojas ar profesionālu prasību 
pārvaldību vai zaudējumu novērtēšanu, 
vai ekspertu veiktu apdrošināšanas 
atlīdzības aprēķinu.

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro personām, 
kuras sniedz palīdzību (klienta vai 
apdrošināšanas sabiedrības vārdā) 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
līguma pārvaldībā un izpildē.

Or. de
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Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm nevajadzētu piemērot 
reģistrācijas prasības apdrošināšanas 
starpniekiem, kuri nodarbojas ar 
apdrošināšanas starpniecību saistībā ar 
konkrētiem apdrošināšanas līgumu 
veidiem kā papildu pakalpojumu vai 
saistībā ar profesionālu prasību 
pārvaldību, zaudējumu novērtēšanu vai 
ekspertu veiktu apdrošināšanas atlīdzības 
aprēķinu, ja šie starpnieki atbilst šīs 
direktīvas prasībām par zināšanām, 
kompetenci un labu reputāciju un 
piemērojamām prasībām par informēšanu 
un uzņēmējdarbības veikšanu un ja 
kompetentajai iestādei ir iesniegta 
deklarācija par darbību.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks īsteno 
apdrošināšanas starpniecības darbību, 
izmantojot pakalpojumu sniegšanas 
brīvību, ja:
(a) viņš veic apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpniecību tāda 
esošā vai potenciālā apdrošināšanas 
ņēmēja uzdevumā, kurš dzīvo vai ir 
nodibināts citā dalībvalstī, nevis 
starpnieka izcelsmes dalībvalstī un,
(b) ikviens apdrošināmais risks atrodas 
citā dalībvalstī, nevis starpnieka izcelsmes 
dalībvalstī.
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Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieks veic apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību, 
izmantojot pakalpojumu sniegšanas 
brīvību, ja viņš kādā citā dalībvalstī, kas 
nav viņa izcelsmes dalībvalsts, nodrošina 
nepārtrauktu klātbūtni.

Or. de

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir svarīgi garantēt to, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un tiešo apdrošinātāju 
darbinieku, kas iesaistīti apdrošināšanas 
polišu pārdošanā tās sagatavošanas gaitā, 
pārdošanas laikā un pēc tās, 
profesionālisms un kompetence ir augstā 
līmenī. Tāpēc starpnieka, tiešo 
apdrošinātāju darbinieku, automobiļu 
nomas uzņēmumu darbinieku un 
ceļojumu aģentu profesionālajām 
zināšanām, kā arī personu, kas veic 
prasību pārvaldību, zaudējumu 
novērtēšanu vai ekspertu veiktu 
apdrošināšanas atlīdzības aprēķinu, 
profesionālajām zināšanām jāatbilst šo 
darbību sarežģītības līmenim. Būtu 
jānodrošina pastāvīga izglītošana.

(22) Ir svarīgi garantēt to, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un tiešo apdrošinātāju 
darbinieku, kas iesaistīti apdrošināšanas 
polišu pārdošanā tās sagatavošanas gaitā, 
pārdošanas laikā un pēc tās, 
profesionālisms un kompetence ir augstā 
līmenī. Tāpēc starpnieka un tiešo 
apdrošinātāju darbinieku profesionālajām 
zināšanām jāatbilst šīs darbības
sarežģītības līmenim. Būtu jānodrošina
atbilstoša nepārtraukta tālākapmācība.
Dalībvalstīm būtu jāreglamentē šīs 
apmācības veids, saturs un apliecināšanas 
pienākumi. Turklāt būtu jāsertificē ar 
nozari saistītas vai attiecīgās 
profesionālās apvienības pašas izveidotas 
profesionālās apmācības iestādes.

Or. de

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz (30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 



PR\922352LV.doc 11/66 PE502.060v01-00

LV

precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību. Nepieciešams
ieviest obligātu prasību Eiropas 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 
jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir atspoguļot attiecības starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku 
atlīdzības struktūru un saturu.

precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu.
Būtu jāapsver iespēja ieviest obligātu 
prasību Eiropas apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām par statusa izpaušanu. Šī 
informācija patērētājam būtu jāsniedz 
pirms līguma noslēgšanas. Tādējādi var 
atspoguļot attiecības starp apdrošināšanas 
sabiedrību un starpnieku (ja tādas ir).

Or. de

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja 
interešu konfliktus, jānodrošina 
pietiekama atklātība par apdrošināšanas 
pakalpojumu izplatītāju atlīdzību.
Attiecīgi, pārdodot dzīvības 
apdrošināšanas pakalpojumus, 
starpniekam un apdrošināšanas starpnieka 
vai apdrošināšanas sabiedrības 
darbiniekam būtu jāuzliek pienākums 
pirms pārdošanas informēt pircēju par savu 
atlīdzību. Iegādājoties citus 
apdrošināšanas pakalpojumus, klients 
jāinformē par klienta tiesībām pieprasīt 
šādu informāciju, kas klientam jāsniedz 
pēc pieprasījuma, un attiecībā uz šo 
prasību ir 5 gadu pārejas periods.

(31) Attiecībā uz apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem starpniekam un 
apdrošināšanas starpnieka vai 
apdrošināšanas sabiedrības darbiniekam 
būtu jāuzliek pienākums pirms pārdošanas 
informēt pircēju par apdrošināšanas 
ieguldījumu produkta izmaksām un 
maksu. Dalībvalstis var noteikt
informācijas sniegšanas pienākumus, kas 
pārsniedz šajā direktīvā paredzētās 
prasības, ar nosacījumu, ka dažādiem 
pārdošanas un starpniecības veidiem tiek 
saglabāti vienlīdzīgi konkurences 
noteikumi, un ievērojot priekšnoteikumu 
par samērīgumu starp izrietošo 
administratīvo slogu un vēlamo patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or. de

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai sniegtu klientam salīdzināmu 
informāciju par piedāvātajiem 
apdrošināšanas starpniecības 
pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai 
klients veic pirkumu ar starpnieka 
palīdzību vai tieši no apdrošināšanas 
sabiedrības, un lai novērstu konkurences 
traucējumus, mudinot apdrošināšanas 
sabiedrības pārdot pakalpojumus 
klientiem tieši, nevis caur starpniekiem 
nolūkā izvairīties no informēšanas 
prasību pildīšanas, būtu arī jāpieprasa, lai 
apdrošināšanas sabiedrības informētu 
klientus, kuriem tās sniedz 
apdrošināšanas starpniecības 
pakalpojumus tieši, par atlīdzību, ko tās 
saņem par apdrošināšanas pakalpojumu 
pārdošanu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai novērstu maldinošas pārdošanas 
gadījumus, ja tas ir nepieciešams, 
apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanā 
jāsniedz godīgas un profesionālas 
konsultācijas.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Klientam ir būtiski zināt, vai 
viņam/viņai ir darīšana ar starpnieku, kas 
konsultē klientu par pakalpojumiem, ko 
piedāvā plaša amplitūda apdrošināšanas 
sabiedrību, vai par pakalpojumiem, kurus 
sniedz daži atsevišķi apdrošināšanas 
uzņēmumi.

(35) Klientam ir svarīgi zināt, vai 
viņam/viņai ir darīšana ar starpnieku, kas 
konsultē klientu par pakalpojumiem, ko 
piedāvā plaša amplitūda apdrošināšanas 
sabiedrību, vai par pakalpojumiem, kurus 
sniedz daži atsevišķi apdrošināšanas 
uzņēmumi.

Or. de

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Patērētājiem kļūstot aizvien 
atkarīgākiem no personīgiem 
ieteikumiem, ir lietderīgi iekļaut 
konsultēšanas definīciju. Pirms sniegt 
konsultācijas, apdrošināšanas starpniekam 
vai sabiedrībai būtu jānovērtē klienta 
vajadzības, prasības un tā finansiālais 
stāvoklis. Ja starpnieks paziņo, ka tas 
sniedz konsultācijas par pakalpojumiem, 
ko piedāvā plaša amplitūda apdrošināšanas 
sabiedrību, tam jāveic godprātīgs un 
pietiekami plašs pētījums par tirgū 
pieejamiem pakalpojumiem. Turklāt 
visiem apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām jāizskaidro 
iemesli, uz kuriem pamatojas viņu sniegtās 
konsultācijas.

(36) Tā kā apdrošināšanas produktus 
patērētājiem kļūst arvien sarežģītāk 
izprast, ir lietderīgi iekļaut konsultēšanas 
jēdziena definīciju. Pirms sniegt 
konsultācijas, apdrošināšanas starpniekam 
vai sabiedrībai būtu jānovērtē klienta 
vēlmes un vajadzības attiecībā uz 
apdrošināšanas segumu un viņa
finansiālais stāvoklis. Ja starpnieks paziņo, 
ka viņš sniedz konsultācijas par 
pakalpojumiem, ko piedāvā plaša 
amplitūda apdrošināšanas sabiedrību, tam 
jāveic godprātīgs un pietiekami plašs 
pētījums par tirgū pieejamiem 
pakalpojumiem. Turklāt visiem 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām jāizskaidro 
iemesli, uz kuriem pamatojas viņu 
sniegtais ieteikums.

Or. de

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums



PE502.060v01-00 14/66 PR\922352LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Būtu jāparedz vienoti noteikumi, ar ko
personai, kura pārdod apdrošināšanas 
pakalpojumu, ļauj zināmā mērā izvēlēties
informācijas nesēju, kurā sniedz visu
informāciju klientam, tādējādi dodot 
iespēju izmantot elektroniskos sakarus, ja 
tas ir lietderīgi, ņemot vērā darījuma 
apstākļus. Tomēr klientam jābūt iespējai
saņemt šo informāciju uz papīra. Lai 
nodrošinātu informācijas pieejamību 
klientiem, visa informācija pirms līguma 
noslēgšanas vienmēr būtu jāsniedz bez 
maksas.

(38) Būtu jāparedz vienoti noteikumi, lai 
atvieglotu informācijas nesēju izvēli, ar 
kuru starpniecību klientam sniedz 
paredzēto informāciju, tādējādi dodot 
iespēju izmantot elektroniskos sakarus, ja 
tas ir lietderīgi, ņemot vērā darījuma 
apstākļus. Tomēr klientam jābūt iespējai 
saņemt šo informāciju uz papīra. Lai 
nodrošinātu informācijas pieejamību
klientiem, visai informācijai, kas 
nepieciešama pirms līguma noslēgšanas,
jābūt pieejamai bez maksas.

Or. de

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Šajā direktīvā jānorāda obligātās 
saistības, kādas jāuzņemas apdrošināšanas 
sabiedrībām un apdrošināšanas 
starpniekiem, sniedzot informāciju 
klientiem. Šajā jomā dalībvalstij vajadzētu 
būt iespējai paturēt spēkā vai pieņemt 
stingrākus noteikumus, kurus var piemērot 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām neatkarīgi no 
to piederības dalībvalsts noteikumiem, ja 
tie veic apdrošināšanas starpniecības 
darbības attiecīgās valsts teritorijā, ar 
nosacījumu, ka visi šādi stingrāki 
noteikumi ir saskaņā ar Savienības 
tiesībām, tostarp Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/31/EK 
(2000. gada 8. jūnijs) par dažiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko
tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību). Dalībvalstij, kas 

(40) Šajā direktīvā jānorāda obligātās 
saistības, kādas jāuzņemas apdrošināšanas
sabiedrībām un apdrošināšanas 
starpniekiem, sniedzot informāciju 
klientiem. Šajā jomā dalībvalstij vajadzētu 
būt iespējai paturēt spēkā vai pieņemt 
stingrākus noteikumus, kurus var piemērot 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām neatkarīgi no 
to piederības dalībvalsts noteikumiem, ja 
tie veic apdrošināšanas starpniecības 
darbības attiecīgās valsts teritorijā, ar 
nosacījumu, ka visi šādi stingrāki 
noteikumi ir saskaņā ar Savienības 
tiesībām, tostarp Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/31/EK 
(2000. gada 8. jūnijs) par dažiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību). Dalībvalstij, kas 
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ierosina piemērot un piemēro noteikumus, 
kuri papildus šīs direktīvas noteikumiem 
reglamentē apdrošināšanas starpnieku 
darbību un apdrošināšanas pakalpojumu 
pārdošanu, būtu jānodrošina, ka 
administratīvais slogs, kas izriet no 
minētajiem noteikumiem, ir samērīgs ar 
patērētāju aizsardzību. Patērētāju 
aizsardzības labad un nolūkā novērst 
apdrošināšanas pakalpojumu maldinošu 
pārdošanu dalībvalstīm būtu jāatļauj 
izņēmuma kārtā piemērot stingrākas 
prasības apdrošināšanas starpniekiem, 
kas apdrošināšanas starpniecību veic kā 
papildpakalpojumu, ja dalībvalstis 
uzskata to par vajadzīgu un samērīgu.

ierosina piemērot un piemēro noteikumus,
kuri papildus šīs direktīvas noteikumiem 
reglamentē apdrošināšanas starpnieku 
darbību un apdrošināšanas pakalpojumu 
pārdošanu, būtu jānodrošina, ka 
administratīvais slogs, kas izriet no 
minētajiem noteikumiem, saglabājas 
ierobežots.

Or. de

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Kombinētās pārdošanas prakse ir 
izplatīta finanšu pakalpojumu 
mazumtirdzniecības uzņēmumu stratēģija 
visā Savienībā. Šāda prakse var dot 
ieguvumu patērētājiem, bet var būt arī 
gadījumi, kad patērētāju intereses nav 
atbilstoši ņemtas vērā. Piemēram, daži 
kombinētās pārdošanas prakses vai 
produktu veidi, proti, sasaistīšana, kad 
divi vai vairāki finanšu pakalpojumi tiek 
pārdoti kopā paketē un vismaz viens no 
šiem pakalpojumiem vai produktiem nav 
pieejams atsevišķi, var kaitēt konkurencei 
un negatīvi ietekmēt patērētāju mobilitāti 
un spēju izdarīt uz informāciju pamatotu 
izvēli. Sasaistīšanas prakse var būt, 
piemēram, obligāts noteikums atvērt 
norēķinu kontu prēmiju samaksai, ja 
klientam tiek sniegts apdrošināšanas 
pakalpojums, vai prasība noslēgt 
transportlīdzekļa apdrošināšanas līgumu 

(41) Kombinētās pārdošanas prakse ir 
izplatīta un visnotaļ lietderīga finanšu 
pakalpojumu mazumtirdzniecības 
uzņēmumu stratēģija visā Savienībā.
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par finansēto automobili, ja patērētājam 
tiek piešķirts patēriņa kredīts automobiļa 
iegādei. Lai gan arī pakalpojumu 
apkopošanas prakse, kad divus vai 
vairākus finanšu pakalpojumus vai 
produktus pārdod kopā paketē, bet katru 
pakalpojumu var iegādāties arī atsevišķi, 
var kaitēt konkurencei un negatīvi 
ietekmēt klientu mobilitāti un spēju izdarīt 
uz informāciju pamatotu izvēli, tā vismaz 
dod klientam iespēju izvēlēties un tādējādi 
var radīt mazāku risku, ka 
apdrošināšanas starpnieki nepilda savus 
pienākumus saskaņā ar šo direktīvu.
Šādas prakses izmantošana būtu rūpīgi 
jāizvērtē, lai veicinātu konkurenci un 
patērētāja izvēles iespējas.

Or. de

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Apdrošināšanas līgumus, kas ietver 
ieguldījumus, bieži piedāvā klientiem kā 
alternatīvas iespējas vai aizstājējus 
ieguldījumu produktiem, uz kuriem attiecas 
Finanšu instrumentu tirgu direktīva [FITD 
II]17. Lai konsekventi nodrošinātu 
ieguldītāju aizsardzību un novērstu 
regulējuma arbitrāžas risku, ir svarīgi, lai 
uz privāto ieguldījumu produktiem 
(apdrošināšanas ieguldījumu produktiem, 
kas definēti Regulā par pamatinformācijas 
dokumentiem ieguldījumu produktiem) 
attiektos tādi paši uzņēmējdarbības 
veikšanas standarti, kas ietver attiecīgas 
informācijas sniegšanu, prasības par 
konsultēšanas noderīgumu un stimulu 
ierobežojumus, kā arī prasības par interešu 
konfliktu pārvaldību un, neatkarīgo 
konsultantu gadījumā, atalgojuma formas 
ierobežojumus. Eiropas Vērtspapīru un 

(42) Apdrošināšanas līgumus, kas ietver 
ieguldījumus, bieži piedāvā klientiem kā 
alternatīvas iespējas vai aizstājējus 
ieguldījumu produktiem, uz kuriem attiecas 
Finanšu instrumentu tirgu direktīva [FITD 
II]17. Lai konsekventi nodrošinātu 
ieguldītāju aizsardzību un novērstu 
regulējuma arbitrāžas risku, ir svarīgi, lai 
uz privāto ieguldījumu produktiem 
(apdrošināšanas ieguldījumu produktiem, 
kas definēti Regulā par pamatinformācijas 
dokumentiem ieguldījumu produktiem) 
attiektos tādi paši uzņēmējdarbības 
veikšanas standarti, kas ietver attiecīgas 
informācijas sniegšanu, prasības par 
konsultēšanas noderīgumu un stimulu 
ierobežojumus, kā arī prasības par interešu 
konfliktu pārvaldību. Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādei (EVTI) un Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei 
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tirgu iestādei (EVTI) un Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei 
(EAAPI) būtu jāsadarbojas, lai ar vadlīniju 
palīdzību nodrošinātu pēc iespējas lielāku 
uzņēmējdarbības veikšanas standartu
konsekvenci privāto ieguldījumu 
produktiem, uz kuriem attiecas vai nu 
[FITD II], vai šī direktīva. Attiecībā uz 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem šīs 
direktīvas standarti, kas piemērojami 
visiem apdrošināšanas līgumiem (šīs 
direktīvas VII nodaļa), un paplašinātie 
standarti, kas piemērojami apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem, darbojas 
kumulatīvi. Attiecīgi personām, kas
nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību 
apdrošināšanas ieguldījumu produktu 
jomā, būtu jāievēro uzņēmējdarbības 
veikšanas standarti, kas piemērojami 
visiem apdrošināšanas līgumiem, un arī 
paplašinātie standarti, kas piemērojami 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem.

(EAAPI) būtu jāsadarbojas, lai ar vadlīniju 
palīdzību nodrošinātu pēc iespējas lielāku 
rīcības kodeksa konsekvenci privāto 
ieguldījumu produktiem, uz kuriem attiecas 
vai nu [FITD II], vai šī direktīva. Attiecībā 
uz apdrošināšanas ieguldījumu produktiem 
šīs direktīvas standarti, kas piemērojami 
visiem apdrošināšanas līgumiem (šīs 
direktīvas VI nodaļa), un paplašinātie 
standarti, kas piemērojami apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem, darbojas 
kumulatīvi. Attiecīgi personām, kas 
nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību 
apdrošināšanas ieguldījumu produktu 
jomā, būtu jāievēro uzņēmējdarbības 
veikšanas standarti, kas piemērojami 
visiem apdrošināšanas līgumiem, un arī 
paplašinātie standarti, kas piemērojami 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai nodrošinātu, ka apdrošināšanas 
sabiedrības un personas, kas nodarbojas ar 
apdrošināšanas starpniecību, izpilda šīs 
direktīvas noteikumus, un lai tām 
nodrošinātu līdzīgus apstākļus visā 
Savienībā, būtu jāpieprasa, lai dalībvalstis 
noteiktu iedarbīgas, samērīgas un atturošas 
administratīvās sankcijas un pasākumus.
Komisijas 2010. gada 8. decembra 
Paziņojumā par sankciju režīmu 
pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē 
nolūkā veicināt sankciju un pasākumu 
konverģenci18 tika pārskatītas pašreizējās 
pilnvaras un to praktiskā izmantošana.
Tāpēc dalībvalstu noteiktajām 

(43) Lai nodrošinātu, ka apdrošināšanas 
sabiedrības un personas, kas nodarbojas ar 
apdrošināšanas starpniecību, izpilda šīs 
direktīvas noteikumus, un lai tām 
nodrošinātu līdzīgus apstākļus visā 
Savienībā, būtu jāpieprasa, lai dalībvalstis 
noteiktu iedarbīgas, samērīgas un atturošas 
administratīvās sankcijas un pasākumus.
Komisijas 2010. gada 8. decembra 
Paziņojumā par sankciju režīmu 
pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē 
nolūkā veicināt sankciju un pasākumu 
konverģenci18 tika pārskatītas pašreizējās 
pilnvaras un to praktiskā izmantošana.
Tāpēc dalībvalstu noteiktajām 
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administratīvajām sankcijām un 
pasākumiem būtu jāatbilst konkrētām 
pamatprasībām attiecībā uz adresātiem, 
sankcijas vai pasākuma piemērošanas 
kritērijiem, publiskošanu, galvenajām 
sankciju uzlikšanas pilnvarām un 
administratīvo finansiālo sankciju 
līmeņiem.

administratīvajām sankcijām un 
pasākumiem būtu jāatbilst konkrētām 
pamatprasībām attiecībā uz adresātiem, 
sankcijas vai pasākuma piemērošanas 
kritērijiem, publiskošanu un galvenajām 
sankciju uzlikšanas pilnvarām.

Or. de

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Lai sasniegtu šajā direktīvā izvirzītos 
mērķus, Komisijai būtu deleģējamas 
pilnvaras saskaņā ar Līguma 290. pantu 
pieņemt tiesību aktus, sīki izstrādājot 
tādus aspektus kā starpnieka atbilstīgu 
zināšanu un kompetences jēdziens, 
interešu konfliktu pārvaldība, 
uzņēmējdarbības veikšanas saistības 
standartizētu apdrošināšanas privāto 
ieguldījumu produktu jomā un 
procedūras un veidlapas ar sankcijām 
saistītas informācijas sniegšanai. Ir īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā 
Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Izmantojot deleģētus aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. un 291. pantu, un atbilstīgi 
10. līdz 15. pantam Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2010. gada 24. novembra 
Regulā (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido 
Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju 
iestādi)19, Komisijai būtu jāpieņem 
deleģētie akti, kā noteikts [8.] pantā par 
starpnieka atbilstīgu zināšanu un 
kompetences jēdzienu, [17. un 23.] pantā 
par interešu konfliktu pārvaldību un [24. 
un 25.] pantā par uzņēmējdarbības 
veikšanas saistībām standartizētu 
apdrošināšanas privāto ieguldījumu 
produktu jomā, kā arī īstenošanas 
tehniskie standarti, kā noteikts [30.] pantā 
par procedūrām un veidlapām ar 
sankcijām saistītas informācijas 
sniegšanai. Šo deleģēto aktu un 
īstenošanas tehnisko standartu projektus 
būtu jāizstrādā EAAPI.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Lai ņemtu vērā tirgus attīstību, kā arī 
procesus citās Savienības tiesību jomās vai 
dalībvalstu pieredzi Savienības tiesību 
īstenošanā, it īpaši aplūkojot produktus, uz 
kuriem attiecas Direktīva 2003/41/EK, šī 
direktīva būtu jāpārskata pēc pieciem 
gadiem no šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

(56) Lai ņemtu vērā tirgus attīstību, kā arī 
procesus citās Savienības tiesību jomās vai 
dalībvalstu pieredzi Savienības tiesību 
īstenošanā, šī direktīva būtu jāpārskata pēc 
pieciem gadiem no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. de
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Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi 
attiecībā uz apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
sākšanu un veikšanu, tostarp profesionālu 
prasību pārvaldību un zaudējumu 
novērtēšanu, ko īsteno fiziskas un 
juridiskas personas, kuras ir reģistrētas 
kādā dalībvalstī vai vēlas būt tajā 
reģistrētas.

1. Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi 
attiecībā uz tādu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
sākšanu un veikšanu, ko īsteno fiziskas un 
juridiskas personas, kuras ir reģistrētas 
kādā dalībvalstī vai vēlas tajā reģistrēties.

Or. de

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e) apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) apdrošināšana ir papildpakalpojums 
jebkura piegādātāja piegādātajām precēm, 
ja šāda apdrošināšana attiecas uz minētā 
piegādātāja piegādāto preču nozaudēšanas 
vai bojājuma risku;

i) apdrošināšana ir papildpakalpojums 
jebkura piegādātāja piegādātajām precēm 
vai sniegtajiem pakalpojumiem, ja šāda 
apdrošināšana attiecas uz minētā 
piegādātāja piegādāto preču nozaudēšanas 
vai bojājuma risku, vai

Or. de

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e) apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) bagāžas bojājumiem vai nozaudēšanu 
un citiem riskiem, kas saistīti ar ceļojumu, 
kurš pieteikts pie minētā pakalpojumu 
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sniedzēja, pat ja apdrošināšana attiecas uz 
dzīvības apdrošināšanu vai atbildības 
riskiem, ar nosacījumu, ka šo risku 
segums papildina galveno segumu 
attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar minēto 
ceļojumu, vai

Or. de

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e) apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) bagāžas bojājumiem vai nozaudēšanu 
un citiem riskiem, kas saistīti ar 
transportlīdzekļa nomu, tostarp pasažieru 
savainojumiem, ar nosacījumu, ka 
segums papildina galveno apdrošināšanas 
segumu riskus saistībā ar šo nomu;

Or. de

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „apdrošināšanas sabiedrība” ir 
uzņēmējsabiedrība, kas saņēmusi atļauju
saskaņā ar Direktīvas 73/239/EEK 
6. pantu vai Direktīvas 79/267/EEK 
6. pantu;

1. „apdrošināšanas sabiedrība” ir tieša 
dzīvības apdrošināšanas sabiedrība vai ar 
dzīvības apdrošināšanu nesaistīta 
sabiedrība, kas saņēmusi licenci saskaņā ar 
Direktīvas 2009/138/EK 14. pantu;

Or. de

Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts



PE502.060v01-00 22/66 PR\922352LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „pārapdrošināšanas sabiedrība” ir 
uzņēmējsabiedrība, kas saņēmusi oficiālu 
atļauju saskaņā ar Direktīvas 2005/68/EK 
3. pantu;

2. „pārapdrošināšanas sabiedrība” ir 
sabiedrība, kurai saskaņā ar Direktīvas 
2009/139/EK14. pantu izsniegta oficiāla 
licence pārapdrošināšanas darbību 
veikšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. „apdrošināšanas starpniecība” ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas , 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā, un 
profesionālas prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības. Šīs 
darbības uzskatāmas par apdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 
apdrošināšanas sabiedrība, neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam.

3. „apdrošināšanas starpniecība” ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas , 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā. Šīs darbības 
uzskatāmas par apdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 
apdrošināšanas sabiedrība, neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam. Ikviena no 
turpmāk minētajām darbībām ir 
uzskatāma par apdrošināšanas 
starpniecību šīs direktīvas nozīmē:
informācijas sagatavošana par vienu vai 
vairākiem apdrošināšanas līgumiem, 
pamatojoties uz kritērijiem, kurus klients 
izvēlas ar tīmekļa vietnes vai citu 
plašsaziņas līdzekļu starpniecību, kā arī 
apdrošināšanas pakalpojumu kategoriju 
saraksta sagatavošana vai apdrošināšanas 
maksājuma atlaides noteikšana, ja klients 
var nekavējoties tieši noslēgt līgumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. „pārapdrošināšanas starpniecība” ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
pārapdrošināšanas līgumu noslēgšanas, 
šādu līgumu noslēgšana vai darbības, ar 
kurām palīdz šādu līgumu pārvaldē un 
izpildē, jo īpaši prasības gadījumā, un 
profesionālas prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības. Šīs 
darbības uzskatāmas par pārapdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 
pārapdrošināšanas sabiedrība, 
neiesaistoties pārapdrošināšanas 
starpniekam.

6. „apdrošināšanas starpniecība” ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas , 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši kaitējuma nodarīšanas gadījumā.
Šīs darbības uzskatāmas par 
pārapdrošināšanas starpniecību arī tad, ja 
tās veic pārapdrošināšanas sabiedrība, 
neiesaistoties pārapdrošināšanas 
starpniekam.

Or. de

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. „pārapdrošināšanas starpnieks” ir 
jebkura fiziska vai juridiska persona, kas 
nav pārapdrošināšanas sabiedrība un kas 
sāk un veic pārapdrošināšanas starpniecību 
par atalgojumu;

7. „pārapdrošināšanas starpnieks” ir 
jebkura fiziska vai juridiska persona, kas 
nav pārapdrošināšanas sabiedrība un tās 
darbinieki un kas sāk un veic 
pārapdrošināšanas starpniecību par 
atalgojumu;

Or. de

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. „nolīgts apdrošināšanas starpnieks” ir 
jebkura persona, kura veic apdrošināšanas 
starpniecības darbību vienas vai vairāku 
apdrošināšanas sabiedrību vai 
apdrošināšanas starpnieku interesēs un tās 
vai to vārdā un par kuras rīcību pilnībā 
atbildīgas ir minētās apdrošināšanas 
sabiedrības vai apdrošināšanas starpnieki, 
ar nosacījumu, ka apdrošināšanas 
starpnieki, kas ir atbildīgi par minētās 
personas rīcību, paši nerīkojas citas 
apdrošināšanas sabiedrības vai cita 
apdrošināšanas starpnieka atbildībā;

8. „nolīgts apdrošināšanas starpnieks” ir 
jebkura persona, kura veic apdrošināšanas 
starpniecības darbību vienas vai, ja 
apdrošināšanas produkti nekonkurē cits 
ar citu, vairāku apdrošināšanas sabiedrību 
vai apdrošināšanas starpnieku interesēs, 
tomēr neiekasē ne prēmijas, ne arī 
klientiem paredzētās summas, un tās vai to 
vārdā un par kuras rīcību pilnībā atbildīgas 
ir minētās apdrošināšanas sabiedrības vai 
apdrošināšanas starpnieki, ar nosacījumu, 
ka apdrošināšanas starpnieki, kas ir 
atbildīgi par minētās personas rīcību, paši 
nerīkojas citas apdrošināšanas sabiedrības 
vai cita apdrošināšanas starpnieka 
atbildībā;

Or. de

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. „konsultēšana” ir ieteikumu sniegšana 
klientam vai nu pēc tā pieprasījuma, vai 
pēc apdrošināšanas sabiedrības vai 
apdrošināšanas starpnieka iniciatīvas;

9. „konsultēšana” ir personīgu ieteikumu 
sniegšana klientam vai nu pēc tā 
pieprasījuma, vai pēc apdrošināšanas 
sabiedrības vai apdrošināšanas starpnieka 
iniciatīvas;

Or. de

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. „lieli riski” ir definēti Direktīvas 
73/239/EEK 5. panta d) apakšpunktā;

11. „lieli riski” ir riski Direktīvas 
2009/138/EK 13. panta 27. punkta 
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nozīmē;

Or. de

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) „kombinētās pārdošanas prakse” ir 
viena ieguldījumu pakalpojuma vai 
produkta piedāvāšana kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu paketē vai kā 
nosacījumu cita līguma vai paketes 
iegādei;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) „atalgojums” ir jebkura komisijas 
maksa, atlīdzība, samaksa vai cits 
maksājums, ieskaitot visu veidu 
ekonomisko ieguvumu, ko piedāvā vai 
izmaksā saistībā ar apdrošināšanas 
starpniecības darbību;

(18) „atalgojums” ir jebkura komisijas 
maksa, atlīdzība, samaksa vai cits 
maksājums, ko piedāvā vai izmaksā 
saistībā ar apdrošināšanas starpniecības 
darbību;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) „apkopošanas prakse” ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana 

(20) „apkopošanas prakse” ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana 
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paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
ir patērētājam pieejams arī atsevišķi, bet ne 
vienmēr ar tādiem pašiem noteikumiem vai 
nosacījumiem kā tad, kad tas tiek piedāvāts 
apkopojumā ar papildpakalpojumiem.

paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
ir patērētājam pieejams arī atsevišķi, bet ne 
vienmēr ar tādiem pašiem noteikumiem vai 
nosacījumiem kā tad, kad tas tiek piedāvāts 
apkopojumā ar pakalpojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) „produkts” ir apdrošināšanas 
līgums, ar kuru tiks segts viens vai vairāki 
riski;

Or. de

Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot 4. pantā noteiktos gadījumus,
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekus to piederības dalībvalstī 
reģistrē kompetenta iestāde.
Apdrošināšanas sabiedrības, kas reģistrētas 
dalībvalstīs saskaņā ar 
Direktīvu 73/239/EEK, 
Direktīvu 2002/83/EK un 
Direktīvu 2005/68/EK, un to darbiniekus
nav jāreģistrē atkārtoti saskaņā ar šo 
direktīvu.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekus to piederības dalībvalstī 
reģistrē kompetentas iestādes.
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības, kas reģistrētas dalībvalstīs 
saskaņā ar Direktīvu 73/239/EEK, 
Direktīvu 2002/83/EK un 
Direktīvu 2005/68/EK, kā arī to attiecīgos 
darbinieki saskaņā ar šo direktīvu atkārtoti 
nav jāreģistrē.

Or. de
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Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAAPI izveido, publicē savā tīmekļa 
vietnē un pastāvīgi atjaunina vienotu 
elektronisku reģistru, kurā ir ieraksti par 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem, kas paziņojuši par nodomu 
veikt pārrobežu uzņēmējdarbību saskaņā ar 
IV nodaļu. Lai EAAPI to varētu paveikt, 
dalībvalstis nekavējoties sniedz tai 
attiecīgu informāciju. Šajā reģistrā norāda 
hipersaiti uz katru attiecīgo kompetento 
iestādi katrā dalībvalstī. Šajā reģistrā ietver 
saites uz visām dalībvalstu kompetento 
iestāžu tīmekļa vietnēm, un tam jābūt 
pieejamām no šīm vietnēm.

EAAPI izveido, publicē savā tīmekļa 
vietnē un pastāvīgi atjaunina vienotu 
elektronisku reģistru, kurā ir ieraksti par 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem, kas paziņojuši par nodomu 
veikt pārrobežu uzņēmējdarbību saskaņā ar 
IV nodaļu. Lai EAAPI to varētu paveikt, 
dalībvalstis nekavējoties sniedz tai 
attiecīgu informāciju. Šajā reģistrā norāda 
hipersaiti uz katru attiecīgo kompetento 
iestādi katrā dalībvalstī. Šajā reģistrā ietver 
saites uz visām dalībvalstu kompetento 
iestāžu tīmekļa vietnēm, un tam jābūt 
pieejamām no šīm vietnēm. EAAPI ir 
piekļuves tiesības reģistrā noglabātajiem 
datiem. EAAPI un kompetentajām 
iestādēm ir tiesības aktualizēt noglabātos 
datus. Datu subjektiem, kuru personas 
datus var noglabāt un ar kuru datiem var 
notikt apmaiņa, ir piekļuves tiesības, kā 
arī tiesības uz atbilstošu informāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Reģistrētiem apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem ļauj sākt 
un veikt apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
Kopienā, pamatojoties gan uz brīvību 
veikt uzņēmējdarbību, gan uz 
pakalpojumu sniegšanas brīvību.

Or. de
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Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b Dalībvalstis var paredzēt, ka saskaņā 
ar Direktīvas 2002/92/EK (IMD 1) 
noteikumiem jau reģistrētajiem 
starpniekiem nav nepieciešams 
reģistrēties no jauna.

Or. de

Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants svītrots
Deklarēšanas procedūra, ja 

apdrošināšanas starpniecību sniedz kā 
papildpakalpojumu; profesionālas 
prasību pārvaldības vai zaudējumu 

novērtēšanas pakalpojumi
1. Šīs direktīvas 3. pantā noteiktās 
reģistrācijas prasības nepiemēro 
apdrošināšanas starpniekam, kas 
apdrošināšanas starpniecību sniedz kā 
papildpakalpojumu, ja tā darbība atbilst 
visiem turpmāk minētajiem 
nosacījumiem:
(b) apdrošināšanas starpnieka galvenā 
profesionālā nodarbošanās nav 
apdrošināšanas starpniecība;
(c) apdrošināšanas starpnieks nodarbojas 
ar starpniecību tikai attiecībā uz 
konkrētiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem, kuri papildina kādu 
produktu vai pakalpojumu, un precīzi 
norāda tos deklarācijā;
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(d) attiecīgie apdrošināšanas pakalpojumi 
nav dzīvības apdrošināšana vai nesedz 
atbildības riskus, ja vien šāds segums 
neizriet no galvenā apdrošināšanas 
seguma.
2. Šīs direktīvas 3. pantā noteiktās 
reģistrācijas prasības nepiemēro 
apdrošināšanas starpniekiem, kuru 
vienīgā darbība ir profesionālas prasību 
pārvaldības vai zaudējumu novērtēšanas 
pakalpojumi.
3. Ikviens apdrošināšanas starpnieks, uz 
kuru attiecas šā panta 1. un 2. punkts, 
iesniedz tā piederības dalībvalsts 
kompetentajai iestādei deklarāciju, ar ko 
tas kompetento iestādi informē par tā 
identitāti, adresi un profesionālo 
nodarbošanos.
4. Starpniekiem, uz kuriem attiecas šā 
panta 1. un 2. punkts, piemēro šīs 
direktīvas I, III, IV, V, VIII un IX 
nodaļas un 15. un 16. panta noteikumus.

Or. de

Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem, tostarp tiem, kas veic šīs 
darbības kā papildpakalpojumu, personām, 
kuras nodarbojas ar profesionālu prasību 
pārvaldību, zaudējumu novērtēšanu vai 
ekspertu veiktu apdrošināšanas atlīdzības 
aprēķināšanu, un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt starpnieka vai sabiedrības piederības 
dalībvalsts noteiktām zināšanām un 
prasmei, lai tie spētu pienācīgi veikt savus 
uzdevumus un pildīt savus pienākumus, 
demonstrējot attiecīgu profesionālo 

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem, tostarp tiem, kas veic šīs 
darbības kā papildpakalpojumu un 
darbiniekiem apdrošināšanas sabiedrībās, 
kas veic apdrošināšanas starpniecības 
darbības, ir jābūt starpnieka vai sabiedrības 
piederības dalībvalsts noteiktām zināšanām 
un prasmei, lai tie spētu pienācīgi veikt 
savus uzdevumus.
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pieredzi, kas atbilst to pakalpojumu 
sarežģītībai, kuriem tie veic starpniecību.

Or. de

Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas starpnieki un 
darbinieki apdrošināšanas sabiedrībās, 
kas veic apdrošināšanas starpniecības 
darbības, pastāvīgas profesionālas 
attīstības procesā papildina savas 
zināšanas un uzlabo prasmi nolūkā 
uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izvirzītās prasības attiecībā uz 
zināšanām un prasmi var koriģēt atbilstoši 
konkrētai apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbībai 
un pakalpojumiem, kuriem veic 
starpniecību , īpaši, ja starpnieka 
pamatdarbs nav apdrošināšanas 
starpniecība. Šādos gadījumos minētais 
starpnieks apdrošināšanas starpniecības 
darbību var veikt tikai ar nosacījumu, ka 
apdrošināšanas starpnieks, kas atbilst šā 
panta nosacījumiem, vai apdrošināšanas 
sabiedrība uzņemas pilnu atbildību 
par starpnieka rīcību. Dalībvalstis var 
noteikt, ka 3. panta 1. punkta otrajā daļā 
minētajos gadījumos apdrošināšanas 

Dalībvalstis izvirzītās prasības attiecībā uz 
zināšanām un prasmi koriģē atbilstoši 
konkrētai apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbībai 
un pakalpojumiem, kuriem veic 
starpniecību , īpaši, ja starpnieka 
pamatdarbs nav apdrošināšanas 
starpniecība. Dalībvalstis var noteikt, ka 
3. panta 1. punkta otrajā daļā minētajos 
gadījumos, kā arī attiecībā uz 
apdrošināšanas sabiedrību darbiniekiem, 
kuru pienākumos ietilpst ar 
apdrošināšanas starpniecību saistītās 
darbības, apdrošināšanas sabiedrībai vai 
starpniekam ir jāpārbauda, vai starpnieku 
zināšanas un prasme atbilst prasībām, kas 
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sabiedrībai vai starpniekam ir jāpārbauda, 
vai starpnieku zināšanas un prasme atbilst 
prasībām, kas izklāstītas šā punkta pirmajā 
daļā, un ka apdrošināšanas sabiedrībai 
vajadzības gadījumā šādiem starpniekiem 
ir jānodrošina apmācība, kas atbilst 
prasībām attiecībā uz pakalpojumiem, 
kurus pārdod starpnieki.

izklāstītas šā punkta pirmajā daļā, un ka 
apdrošināšanas sabiedrībai vajadzības 
gadījumā šādiem starpniekiem ir 
jānodrošina apmācība, kas atbilst prasībām 
attiecībā uz pakalpojumiem, kurus pārdod 
starpnieki.

Or. de

Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt ar nevainojamu reputāciju. Kā 
minimums, tiem jābūt bez sodāmības 
attiecībā uz smagiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas saistīti ar noziegumiem 
pret īpašumu, vai citiem noziegumiem, kas 
saistīti ar finanšu darbībām, kā arī tie 
nedrīkst būt iepriekš atzīti par 
bankrotējušiem, ja vien tie nav attaisnoti 
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt ar nevainojamu reputāciju. Kā 
minimums, par tiem nav ziņu sodāmības 
reģistrā (vai citā līdzvērtīgā reģistrā 
attiecīgajā valstī) par smagiem 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar 
noziegumiem pret īpašumu, vai citiem 
noziegumiem, kas saistīti ar finanšu 
darbībām.

Or. de

Grozījums Nr. 49
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem ir jābūt profesionālās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kas 
attiecas uz visu Savienības teritoriju, vai 
citām pielīdzināmām garantijām attiecībā 

3. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem ir jābūt profesionālās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kas 
attiecas uz visu Savienības teritoriju, vai 
citām pielīdzināmām garantijām attiecībā 
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uz atbildību, kas rodas profesionālas 
nolaidības dēļ, vismaz EUR 1 120 000
apmērā attiecībā uz katru prasību un 
EUR 1 680 000 apmērā attiecībā uz visām 
prasībām gada laikā, ja vien šādu 
apdrošināšanu vai pielīdzināmas garantijas 
jau nav paredzējusi apdrošināšanas 
sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība 
vai cita uzņēmējsabiedrība, kuras vārdā 
rīkojas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks vai kuras 
interesēs apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks ir pilnvarots 
rīkoties, vai ja šāda uzņēmējsabiedrība nav 
uzņēmusies pilnu atbildību par starpnieka 
rīcību.

uz atbildību, kas rodas profesionālas 
nolaidības dēļ, vismaz EUR 1 000 000
apmērā attiecībā uz katru prasību un 
EUR 2 000 000 apmērā attiecībā uz visām 
prasībām gada laikā, ja vien šādu 
apdrošināšanu vai pielīdzināmas garantijas 
jau nav paredzējusi apdrošināšanas 
sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība 
vai cita uzņēmējsabiedrība, kuras vārdā 
rīkojas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks vai kuras 
interesēs apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks ir pilnvarots 
rīkoties, vai ja šāda uzņēmējsabiedrība nav 
uzņēmusies pilnu atbildību par starpnieka 
rīcību.

Or. de

Grozījums Nr. 50
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Dalībvalstis nosaka:

Or. de

Grozījums Nr. 51
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Savstarpēji atzīstot atbilstošas 
zināšanas apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku, kā arī 
apdrošināšanas sabiedrību 
apdrošināšanas starpniecībā iesaistīto 
darbinieku sagatavotību, jo īpaši 
profesionālās kvalifikācijas līmeni, 
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uzņēmējai dalībvalstij būtu jāatzīst valsts 
3. līmeņa vai augstāka līmeņa 
kvalifikācija, kas piešķirta saskaņā ar 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru, 
kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 23. aprīļa Ieteikumu 
par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 
izveidošanu mūžizglītībai, kā pierādījums 
tam, ka apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks atbilst 
prasībām par zināšanām un sagatavotību, 
kuras ir reģistrācijas nosacījums saskaņā 
ar šo direktīvu.

Or. de

Grozījums Nr. 52
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 
efektīvu, objektīvu un neatkarīgu  sūdzību 
un strīdu procedūru izveidi, lai ārpus tiesas 
izšķirtu strīdus starp  apdrošināšanas  
starpniekiem un klientiem  un starp 
apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem , 
vajadzības gadījumā izmantojot pastāvošās 
organizācijas. Dalībvalstis turklāt 
nodrošina, ka visas apdrošināšanas 
sabiedrības un visi apdrošināšanas 
starpnieki piedalās ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas procedūrās, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 
efektīvu, objektīvu un neatkarīgu  sūdzību 
un strīdu procedūru izveidi, lai ārpus tiesas 
izšķirtu strīdus starp  apdrošināšanas  
starpniekiem un klientiem  un starp 
apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem , 
vajadzības gadījumā izmantojot pastāvošās 
organizācijas. Dalībvalstis turklāt 
nodrošina, ka visas apdrošināšanas 
sabiedrības un visi apdrošināšanas 
starpnieki piedalās ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas procedūrās.

Or. de

Grozījums Nr. 53
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) procedūras rezultātā pieņemtie 
lēmumi nav saistoši;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ierobežojuma periods strīda 
iesniegšanai tiesā ir pārtraukts, kamēr 
norisinās alternatīva strīdu izšķiršanas 
procedūra;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) prasības noilguma periods ir 
pārtraukts, kamēr norisinās procedūra;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 56
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) procedūra norisinās bez maksas vai ar 
mērenām izmaksām;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 57
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) elektroniski līdzekļi nav vienīgie 
līdzekļi, ar kuriem puses var piekļūt 
procedūrai, un

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 58
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) izņēmuma gadījumos, kad ir steidzama 
nepieciešamība, ir iespējams veikt 
pagaidu pasākumus.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 59
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība rīkotos 
godīgi, taisnīgi un profesionāli savu 
klientu interešu labā.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas starpnieks 
vai apdrošināšanas sabiedrība rīkotos 
profesionāli savu klientu interešu labā.

Or. de
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Grozījums Nr. 60
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Visa informācija, tostarp ar tirdzniecību 
saistīti paziņojumi, ko klientiem vai 
potenciālajiem klientiem adresējis 
apdrošināšanas starpnieks vai
apdrošināšanas sabiedrība, ir  skaidra un 
nav maldinoša. Ar tirdzniecību saistīti 
paziņojumi ir skaidri atpazīstami kā tādi.

Or. de

Grozījums Nr. 61
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vai tas sniedz jebkāda veida 
konsultācijas par pārdodamajiem 
apdrošināšanas pakalpojumiem;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 62
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) vai starpnieks pārstāv klientu vai 
rīkojas apdrošināšanas sabiedrības 
uzdevumā un vārdā;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 63
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vai tā sniedz jebkāda veida 
konsultācijas par pārdodamajiem 
apdrošināšanas pakalpojumiem;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 64
Direktīvas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Dalībvalstis var noteikt vai saglabāt 
plašākus informācijas sniegšanas 
pienākumus apdrošināšanas starpniekiem 
un apdrošināšanas sabiedrību 
dalībniekiem ar nosacījumu, ka dažādiem 
pārdošanas un starpniecības veidiem tiek 
saglabāti vienlīdzīgi konkurences 
noteikumi, un ievērojot priekšnoteikumu 
par samērīgumu starp izrietošo 
administratīvo slogu un vēlamo patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or. de

Grozījums Nr. 65
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
saņemtā atalgojuma būtība;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 66
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 67
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 68
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 69
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 70
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 71
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 72
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 73
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. de

Grozījums Nr. 74
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šā klienta prasības un vajadzības; a) šā klienta vēlmes un vajadzības attiecībā 
uz apdrošināšanas segumu;

Or. de

Grozījums Nr. 75
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 76
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns)



PE502.060v01-00 42/66 PR\922352LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punkta b) apakšpunkts 
nav spēkā, ja klients:
a) nepārprotami atsakās no konsultēšanas 
vai
b) līguma noslēgšanai izmanto tikai 
tālsaziņas līdzekļus un nav nepārprotami 
norādījis, ka vēlas saņemt konsultāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 77
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 78
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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sarežģītību un klienta veidu.

Or. de

Grozījums Nr. 79
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Informāciju, kas minēta 16., 17. un 
18. pantā, nav jāsniedz, ja apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
veic starpniecību lielu risku apdrošināšanā, 
vai ja starpniecību veic pārapdrošināšanas 
starpnieki vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības.

Or. de

Grozījums Nr. 80
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis atļauj apkopošanas praksi
un sasaistīšanas praksi.

Or. de

Grozījums Nr. 81
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 82
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu, apdrošināšanas
sabiedrībai vai, attiecīgā gadījumā, 
apdrošināšanas starpniekam būtu 
jāinformē klients, vai paketes daļas 
iespējams iegādāties atsevišķi, un sniedz 
informāciju par izmaksām un maksām 
katrai paketes daļai, ko iespējams 
iegādāties paketē vai atsevišķi.

Or. de

Grozījums Nr. 83
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 84
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
33. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:

svītrots

(a) pasākumus un efektīvu 
organizatorisko un administratīvo 
kārtību, kuru īstenošanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām nolūkā konstatēt, novērst, 
pārvaldīt un atklāt interešu konfliktus, 
veicot apdrošināšanas starpniecību;
(b) atbilstīgus kritērijus to interešu 
konfliktu veidu noteikšanai, kuru 
pastāvēšana var kaitēt apdrošināšanas 
starpnieka vai apdrošināšanas sabiedrības 
klientu vai potenciālo klientu interesēm.

Or. de

Grozījums Nr. 85
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
rīkotos godīgi, taisnīgi un profesionāli 

svītrots
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atbilstoši savu klientu interesēm un jo 
īpaši ievērotu šajā pantā un 
25. pantā norādītos principus.

Or. de

Grozījums Nr. 86
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 87
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo apdrošināšanas pakalpojumu.
Apdrošināšanas pakalpojumiem jābūt 
dažāda veida un no dažādiem emitentiem 
vai pakalpojumu sniedzējiem, un tie 
nedrīkst aprobežoties tikai ar 
apdrošināšanas pakalpojumiem, ko emitē 
vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas starpnieku vai 
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apdrošināšanas sabiedrību;
(b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

Or. de

Grozījums Nr. 88
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) klientam vai potenciālajam klientam 
piedāvātā(-o) vai sniegtā(-o) 
pakalpojuma(-u) būtību, ņemot vērā 
darījumu veidu, priekšmetu, apjomu un 
biežumu; un to,
(b) piedāvāto vai izskatīto produktu, 
tostarp dažāda veida apdrošināšanas 
pakalpojumu, būtību.

Or. de

Grozījums Nr. 89
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalsts var noteikt vai saglabāt 
plašākus pasākumus ar nosacījumu, ka 
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tiek ievērots samērīgums starp izrietošo 
administratīvo slogu un vēlamo patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or. de

Grozījums Nr. 90
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības, 
veicot apdrošināšanas starpniecību bez 
konsultēšanas, brīdina klientu vai 
potenciālo klientu, ka šie apdrošināšanas 
starpnieki vai sabiedrības nevar novērtēt,
vai paredzētais produkts klientam ir 
piemērots. Šo brīdinājumu var sniegt 
standarta formātā.

Or. de

Grozījums Nr. 91
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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vai potenciālo klientu. Šo brīdinājumu var 
sniegt standarta formātā.

Or. de

Grozījums Nr. 92
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 93
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība izveido lietu, 
kas ietver dokumentu vai dokumentus, 
piemēram, līgumu, kuri saskaņoti starp 
apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un klientu, un 
kurā norāda pušu tiesības un pienākumus 
un pārējos nosacījumus, ar kādiem 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz 
pakalpojumus klientam. Līguma pušu 
tiesības un pienākumus var ietvert, izdarot 
atsauci uz citiem dokumentiem vai 
juridiskiem tekstiem.

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 94
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 95
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu 
nolūkā nodrošināt, ka apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības, 
veicot apdrošināšanas starpniecību ar 
saviem klientiem, ievēro šajā pantā 
noteiktos principus. Šajos deleģētajos 
aktos precizē:

svītrots

(a) klientam vai potenciālajam klientam 
piedāvātā(-o) vai sniegtā(-o) 
pakalpojuma(-u) būtību, ņemot vērā 
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darījumu veidu, priekšmetu, apjomu un 
biežumu;
(b) piedāvāto vai izskatīto produktu, 
tostarp dažāda veida apdrošināšanas 
pakalpojumu, būtību.

Or. de

Grozījums Nr. 96
Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentajām iestādēm tiek piešķirtas 
visas izmeklēšanas pilnvaras, kas 
vajadzīgas to pienākumu izpildei.
Izmantojot pilnvaras piemērot sankcijas, 
kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai 
nodrošinātu, ka sankcijas vai pasākumi dod 
vēlamos rezultātus, un saskaņo savu rīcību, 
nodarbojoties ar lietām, kam ir pārrobežu 
raksturs.

3. Kompetentajām iestādēm tiek piešķirtas 
visas izmeklēšanas pilnvaras, kas 
vajadzīgas to pienākumu izpildei.
Izmantojot pilnvaras piemērot sankcijas, 
kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai 
nodrošinātu, ka sankcijas vai pasākumi dod 
vēlamos rezultātus, un saskaņo savu rīcību, 
nodarbojoties ar lietām, kam ir pārrobežu 
raksturs, ņemot vērā nosacījumus par datu 
likumīgu apstrādi saskaņā ar Direktīvu 
95/46/EK un Regulu (EK) Nr. 45/2001.
Kompetentajām iestādēm ir tiesības 
pieprasīt dokumentus un citu informāciju, 
pieņemot oficiālu lēmumu. Lēmumā 
norāda juridisko pamatu, termiņu, kurā 
informācija jāsniedz, kā arī adresāta 
tiesības lēmumu pārsūdzēt tiesā.

Or. de

Grozījums Nr. 97
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Publiskojot iepriekš minētās sankcijas 
un pasākumus, kompetentā iestāde 
gadījumos, kad nolēmumu vēl ir 
iespējams pārsūdzēt vai pārsūdzēšanas 



PE502.060v01-00 52/66 PR\922352LV.doc

LV

procedūra vēl nav pabeigta, skaidri 
norāda, ka nolēmumu vēl var pārsūdzēt 
un tajā minētās personas uzskatāmas par 
nevainīgām(?), kamēr nolēmums nav 
galīgs. Gadījumos, kad nolēmums tiek 
atcelts, kompetentā iestāde publisko 
labojumu

Or. de

Grozījums Nr. 98
Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 1. daļa – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 99
Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 1. daļa – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 100
Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pielāgo administratīvo 
procesu attiecīgās valsts uzraudzības 
iestādes nosakāmo sodu robežām.

Or. de

Grozījums Nr. 101
Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) personas datu aizsardzību gan personai, 
kas ziņo par pārkāpumiem, gan fiziskai 
personai, kas tiek turēta aizdomās kā 
atbildīga par pārkāpumu, atbilstīgi 
Direktīvā 95/46/EK noteiktajiem 
principiem.

(c) personas datu aizsardzību gan personai, 
kas ziņo par pārkāpumiem, gan fiziskai 
personai, kas tiek turēta aizdomās kā 
atbildīga par pārkāpumu, saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK. Šo personu identitāte 
jāaizsargā visās procesa stadijās, izņemot 
gadījumus, kad valsts līmeņa likumos 
prasīta tās izpaušana saistībā ar turpmāku 
izmeklēšanu vai no tās izrietošu tiesas 
procesu.

Or. de

Grozījums Nr. 102
Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piemēro
Direktīvu 95/46/EK personas datu 
apstrādei, ko dalībvalstīs veic saskaņā ar 
šo direktīvu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu 
apstrāde, ko dalībvalstīs veic saskaņā ar šo 
direktīvu, tiek veikta saskaņā ar valsts 
līmeņa īstenošanas tiesību aktiem, ar 
kuriem ieviesta Direktīva 95/46/EK.
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Or. de

Grozījums Nr. 103
Direktīvas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots

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

Or. de

Grozījums Nr. 104
Direktīvas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants svītrots
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 8., 17., 
23., 24. un 25. pantā minētos deleģētos 
aktus uz nenoteiktu laiku pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 8., 17., 23., 24. 
un 25. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu.
Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neietekmē citus spēkā esošos deleģētos 
aktus.
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4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 
ar 8., 17., 23., 24. un 25. pantu, stājas 
spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, 
ne Padome divu mēnešu laikā pēc minētā 
akta paziņošanas Eiropas Parlamentam 
un Padomei, nav cēluši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Or. de

Grozījums Nr. 105
Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 106
Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saimnieciskās vienības, kam jābūt 
saņēmušām atļauju vai regulētām, lai 
darbotos finanšu tirgos. Turpmākais 
saraksts jāuzskata par sarakstu, kurā 
ietvertas visas atļauju saņēmušās 
vienības, kas veic minēto vienību 
raksturīgās darbības: vienības, kam 
atļauju piešķīrusi dalībvalsts saskaņā ar 
kādu direktīvu, vienības, kam atļauju 
piešķīrusi vai ko regulē dalībvalsts, 
neizdarot atsauci uz direktīvu, un 
vienības, kam atļauju piešķīrusi vai ko 
regulē valsts, kas nav dalībvalsts:

1. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības

(a) kredītiestādes; – apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieki

(b) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieki un ieguldījumu sabiedrības;
(c) citas atļauju saņēmušas vai regulētas 
finanšu iestādes;
(d) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības;
(e) kolektīvo ieguldījumu shēmas un šādu 
shēmu pārvaldības sabiedrības;
(f) pensiju fondi un šādu fondu 
pārvaldības sabiedrības;
(g) preču un atvasinātu preču 
instrumentu tirgotāji;
(h) vietējie ieguldītāji;
(i) citas ieguldītājinstitūcijas.

Or. de
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Grozījums Nr. 107
Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valstu valdības un reģionu pašvaldības, 
tostarp valsts iestādes, kas pārvalda valsts 
parādu valsts vai reģiona līmenī, 
centrālās bankas, starptautiskās un 
pārvalstiskās iestādes, piemēram, 
Pasaules banka, SVF, EKB, EIB un citas 
līdzīgas starptautiskās organizācijas.

3. Valstu valdības

Or. de

Grozījums Nr. 108
Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Citas ieguldītājinstitūcijas, kuru 
pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu 
instrumentos, tostarp vienības, kas 
nodarbojas ar finanšu aktīvu pārvēršanu 
vērtspapīros vai citiem finanšu 
darījumiem. Iepriekšminētās vienības 
uzskata par profesionāļiem. Tomēr tām 
jāatļauj pieprasīt, lai pret tām izturētos kā 
pret neprofesionāļiem, un sabiedrības var 
piekrist nodrošināt augstāku aizsardzības 
līmeni. Ja sabiedrības klients ir kāds no 
iepriekšminētajiem uzņēmumiem, 
sabiedrībai pirms pakalpojumu 
sniegšanas tas jāinformē, ka, pamatojoties 
uz sabiedrībai pieejamo informāciju, 
klientu uzskata par profesionālu klientu 
un ka pret to izturēsies kā pret 
profesionālu klientu, ja vien sabiedrība 
un klients nevienojas citādi. Sabiedrībai 
arī jāinformē klients, ka tas var pieprasīt 
vienošanās nosacījumu izmaiņas, lai 
nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni.

svītrots
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Augstāka aizsardzības līmeņa 
pieprasīšana ir tā klienta kompetencē, ko 
uzskata par profesionālu klientu, ja tas 
uzskata, ka nespēj atbilstīgi novērtēt vai 
pārvaldīt attiecīgos riskus. Šādu augstāku 
aizsardzības līmeni nodrošinās, ja klients, 
ko uzskata par profesionāli, rakstiski 
vienojas ar sabiedrību par to, ka šo 
klientu piemērojamo profesionālās ētikas 
normu nozīmē neuzskata par profesionāli.
Šādas vienošanās noteikumos jāprecizē, 
vai tas attiecas uz vienu vai vairākiem 
konkrētiem pakalpojumiem vai 
darījumiem vai uz vienu vai vairākiem 
produktu vai darījuma veidiem.

Or. de

Grozījums Nr. 109
Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunā IMD saglabās „minimālas 
harmonizācijas” juridiskā instrumenta
iezīmes. Tas nozīmē, ka dalībvalstis var 
nolemt iet vēl tālāk, ja tas ir nepieciešams 
patērētāju aizsardzības mērķiem. Tomēr 
IMD obligātie standarti tiks ievērojami 
paaugstināti. Dažas jaunās direktīvas 
daļas tiks pastiprinātas ar 2. līmeņa 
pasākumiem nolūkā saskaņot noteikumus 
ar FITD II, konkrētāk, nodaļā par tādu 
dzīvības apdrošināšanas polišu 
izplatīšanas regulējumu, kuras satur 
ieguldījuma elementus (turpmāk 
"apdrošināšanas ieguldījumi"). Mērķis ir 
harmonizēt apdrošināšanas ieguldījumu 
produktu pārdošanu ES ar 2. līmeņa 
pasākumiem. Tas ir jauninājums 
salīdzinājumā ar sākotnējās direktīvas 
tekstu. Ir svarīgi, lai Komisija varētu 
salīdzināt galīgo situāciju dažādās 
dalībvalstīs un tādējādi rūpīgi veikt 
pienākumu pārraudzīt Savienības tiesību 

Jaunā IMD saglabās „minimālas 
harmonizācijas” tiesību akta iezīmes. Tas 
nozīmē, ka dalībvalstis var nolemt iet vēl 
tālāk, ja tas ir nepieciešams patērētāju 
aizsardzības mērķiem. Tomēr IMD 
obligātie standarti tiks ievērojami 
paaugstināti. Turklāt direktīva satur 
pārskatīšanas klauzulu, un, lai varētu iegūt 
visu attiecīgo informāciju par šo noteikumu 
darbību, Komisijai būs jāspēj uzraudzīt to 
īstenošanu no paša sākuma.
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aktu piemērošanu. Turklāt direktīva satur 
pārskatīšanas klauzulu, un, lai varētu iegūt 
visu attiecīgo informāciju par šo noteikumu 
darbību, Komisijai būs jāspēj uzraudzīt to 
īstenošanu no paša sākuma.

Or. de
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PASKAIDROJUMS

Ziņojuma projekts koncentrējās uz piecām galvenajām jomām Komisijas priekšlikumā:

– piemērošanas joma,

– reģistrācija un vienkāršota reģistrācijas procedūra,

– interešu konflikti un pārredzamība,

– kombinētā pārdošana,

– apdrošināšanas ieguldījumu produkti,

– deleģētie tiesību akti un saskaņošanas līmenis.

Piemērošanas joma (1. pants)

Lai izveidotu vienlīdzīgus konkurences noteikumus, Komisija ierosina paplašināt 
piemērošanas jomu, ietverot arī tirdzniecību ar apdrošināšanu, ko piedāvā apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības bez apdrošināšanas starpnieka iesaistīšanās, kaitējuma 
atlīdzināšanu, kā arī pārdotās apdrošināšanas polises papildus apdrošināšanas pakalpojumiem.

Kaitējuma atlīdzināšana ar apdrošināšanas palīdzību vai ar trešo personu starpniecību, kuras 
pilnvarotas to veikt, pamatojoties uz ārpakalpojumu līgumiem, jau ir ietverta maksātnespējas 
otrās direktīvas piemērošanas jomā. Gadījumu risināšana, kuri nav saistīti ar vienošanos par 
ārpakalpojumiem, nešķiet pietiekams pamats kaitējuma atlīdzības iekļaušanai šajā direktīvā.

Ceļojumu apdrošināšanas vai ceļojuma atcelšanas apdrošināšanas tirdzniecība, kā arī 
apdrošināšana saistībā ar automobiļu nomu kā papildu darbība būtu jāizslēdz no piemērošanas 
jomas, ņemot vērā prasību par ierosinātā regulējuma samērīgumu.

Reģistrācija un vienkāršota reģistrācijas procedūra (3. un 4. pants)

Kaut gan piemērošanas joma ir paplašināta, attiecinot to arī uz apdrošināšanas sabiedrībām un 
to darbiniekiem, šīm sabiedrībām nav nepieciešams atkārtoti reģistrēties. Šis priekšlikums tiek 
nepārprotami atbalstīts.

Vēl viens grozījums attiecas uz saistīto aģentu jauno reģistrācijas iespēju, ko veic jau 
reģistrēti starpnieki. Šāda iespēja principiāli ir atbalstāma, nosakot ierobežojumu — lai 
izvairītos no ekstrēmiem gadījumiem tiesību jomā, kas reglamentē atbildību, jāsaglabā 
produktu konkurēšanas aizliegums kā priekšnoteikums darbībai vairāku apdrošināšanas 
sabiedrību vārdā un uz to rēķina.

Attiecībā uz apdrošināšanas starpniecību kā papildu darbību, ievērojot noteiktus 
priekšnoteikumus (galvenokārt tie attiecas uz ceļojumu aģentūrām un automobiļu nomām), kā 
arī kaitējuma atlīdzības speciālistiem Komisija ir paredzējusi vienkāršotu reģistrācijas 
procedūru (4. pants).
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Ierosinātā izņēmuma dēļ attiecībā uz iepriekš minētajiem adresātiem šī procedūra vairs 
neatbilst tās galvenajam mērķim. Turklāt 4. pantu vajadzētu svītrot arī tādēļ, lai nodrošinātu 
visiem starpniekiem vienādus konkurences noteikumus.

Profesionālās un organizatoriskās prasības (8. pants)

Atzinīgi vērtējams ir Komisijas priekšlikums par starpnieku pastāvīgu un ilgstošu 
profesionālo tālākapmācību, lai nodrošinātu viņu atbilstošas zināšanas un sagatavotību. Tomēr 
šīs apmācības veids, saturs un apliecināšanas pienākumi būtu jāreglamentē dalībvalstīm. Lai 
izvairītos no iekšējā tirgus negatīvas ietekmēšanas, dalībvalstis var paredzēt atšķirīgas 
prasības attiecībā uz kvalifikāciju, un, balstoties uz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru, būtu 
jāparedz minimālais līmenis, uz kura pamata katrā dalībvalstī varētu apliecināt nepieciešamās 
zināšanas un spējas.

Ir nepieciešams, lai ar uzņēmumiem un nozari saistītām profesionālās apmācības iestādēm 
valsts līmenī būtu sertificētas tālākapmācības programmas.

Interešu konflikti un pārredzamība (17. pants)

Ierosinātie noteikumi attiecībā uz interešu konfliktiem un pārredzamību veido būtiskākos 
pārstrādātās direktīvas grozījumus.

Komisija šeit ir paredzējusi apdrošināšanas starpnieku pienākumu atklāt atalgojuma pamatu 
un precīzu apmēru, kā arī apdrošināšanas sabiedrību darbinieku mainīgā atalgojuma precīzu 
apmēra atklāšanu. Attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas produktiem šis pienākums ir spēkā 
saskaņā ar šo direktīvu, bet attiecībā uz apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, —
vispirms pēc pieprasījuma, nosakot piecu gadu pārejas periodu atklāšanas pienākuma 
ieviešanai.

Vispirms ir jākonstatē, ka Komisijas pasūtītajā ietekmes novērtējumā, apsverot atklāšanu pēc 
pieprasījuma, ir izdarīts secinājums, ka aptaujāto liels vairākums noraida šādu variantu, 
balstoties uz pārliecību, ka šādi dati ir nevajadzīgi un mulsina klientus.

Rodas bažas, ka vispārējs atklāšanas pienākums attiecībā uz komisijas maksu un mainīgo 
atalgojumu nevis nodrošinās lielāku patērētāju aizsardzību, bet gan izraisīs konkurenci 
attiecībā uz komisijas naudas un atalgojuma lielumu.

Apdrošināšanas tirgu neviendabīguma dēļ Eiropas Savienībā būtu tomēr jāatstāj dalībvalstu 
ziņā to, vai paredzēt atklāšanas pienākumus, kas ir plašāki, nekā šajā direktīvā paredzētās 
prasības.

Kombinētā pārdošana (21. pants)

Komisija ir paredzējusi, ka paketē piedāvājamie apdrošināšanas pakalpojumi un produkti ir 
jāpiedāvā arī atsevišķi.

Šī prasība ir plašāka nekā FITD II iekļautie atbilstošie noteikumi, un tā varētu izraisīt 
situāciju, ka patērētājam izdevīgāko produktu kopumu vairs nevarētu piedāvāt. Šā iemesla dēļ 
21. pantu būtu jāgroza tādējādi, ka tiek noteikta prasība vienīgi informēt patērētāju par to, vai 
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paketi veidojošos produktus var nopirkt arī atsevišķi.

Apdrošināšanas ieguldījumu produkti (VII nodaļa)

Direktīvas priekšlikuma VII nodaļā Komisija ir izklāstījusi papildu prasības klientu 
aizsardzībai saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu produktiem — tā dēvētajiem 
standartizētajiem privāto ieguldījumu produktiem. Komisijas formulējumi atbilst tās 
priekšlikumiem par FITD regulējuma pārstrādāšanu 23. līdz 25. pantā.

Kaut arī ir nepieciešams nodrošināt konsistentus tiesību aktus attiecībā uz FITD II, tomēr ir 
jāņem vērā apdrošināšanas produktu un vienkārši ieguldījumu produktu atšķirības.

Apdrošināšanas ieguldījumu produktiem atšķirībā no vienkārši ieguldījumu produktiem ir 
raksturīgi tas, ka ar tiem nevar tirgoties jebkurā laikā.

Attiecībā uz ierosināto komisijas maksas aizliegumu neatkarīgas konsultēšanas gadījumā ir 
vispirms jānorāda, ka iegūtās atšķirīgās pieredzes dēļ attiecībā uz sistēmu, kas paredz 
konsultēšanu, saņemot komisijas maksu, un/vai nepareizu konsultēšanu, dalībvalstis ir radušas 
dažādus risinājumus. Šāda reālā situācija ir jāņem vērā, paredzot minimālas saskaņošanas 
pieeju. Komisijas naudas aizliegums dažos tirgos varētu ļoti kaitīgi ietekmēt iedzīvotāju 
nodrošināšanu ar apdrošināšanas produktiem. Turklāt neatkarīgas konsultēšanas definīcija 
dažās dalībvalstīs ar konkrētām tradicionālām vārda „neatkarīgs” nozīmēm vai dažādām 
nozīmēm var izraisīt problēmas (piemēram, franču valodā vārds „patstāvīgs” nozīmē ir arī 
„neatkarīgs”).

Tāpat kā attiecībā uz jautājumu par atklāšanas pienākumu arī šajā sakarībā dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai pieņemt atšķirīgus noteikumus, ja tās uzskata to par nepieciešamu 
attiecībā uz saviem tirgiem.

Deleģētie tiesību akti un saskaņošanas līmenis

Komisija ir paredzējusi virkni deleģēto aktu jomās, kas attiecas uz būtiskām direktīvas daļām 
(piemēram, starpnieku atbilstošu zināšanu un sagatavotības definīcija, komisijas maksas 
aprēķināšanas pamata kritēriji, pasākumi, lai izvairītos no interešu konfliktiem, to risināšana 
un informēšana par tiem, pienākumi informēt klientus un sniegt tiem ziņojumus. Tas kopumā 
ir vērtējams kritiski, jo tādējādi cenšas panākt maksimālu saskaņošanu, atstājot atkāpšanās 
ceļu, kas ir saistīta ar ievērojamiem izdevumiem, ir birokrātiska un noteiktos apstākļos 
pārkāpj subsidiaritātes principu.

Šā iemesla dēļ ierosinātie deleģētie akti ir jāsvītro, un konkrētu jautājumu precizēšana jāveic 
dalībvalstīm vai arī izmantojot Padomes un Parlamenta koplēmuma procedūru, ja saskaņošana 
patiešām ir nepieciešamība, piemēram, nav panākta pietiekama kvalifikāciju apstiprinošu 
dokumentu savstarpēja atzīšana.
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ASP 10G201
Briselē

Tēma: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apdrošināšanas 
starpniecību (pārstrādāta versija)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Cienījamā priekšsēdētāja!

Juridiskā komiteja, kuru man ir gods vadīt, ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu saskaņā 
ar 87. pantu par pārstrādāšanu, kas iekļauts Eiropas Parlamenta Reglamentā.

Šā panta 3. punktā ir minēts:

„Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus 
būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā informē par konkrēto 
jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 156. un 157. pantā, 
grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām 
priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr, ja atbildīgā komiteja saskaņā ar Iestāžu nolīguma 8. punktu ir nolēmusi arī iesniegt 
grozījumus priekšlikuma kodificētajām daļām, tā nekavējoties paziņo šo nodomu Padomei un 
Komisijai, un Komisijas pienākums, pirms notiek balsošana saskaņā ar 54. pantu, ir informēt 
šo komiteju par savu nostāju attiecībā uz grozījumiem un par to, vai Komisija paredz atsaukt 
pārstrādāšanas priekšlikumu.”

Pēc atzinuma saņemšanas no Juridiskā dienesta, kura pārstāvji piedalījās Konsultatīvās grupas 
sanāksmēs, kur tika izskatīts pārstrādātais priekšlikums, un ievērojot atzinuma sagatavotāja 
ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka attiecīgais priekšlikums neietver būtiskas izmaiņas, 
izņemot tās, kuras priekšlikumā ir norādītas kā būtiskas, un ka attiecībā uz iepriekšējo tiesību 
aktu negrozīto noteikumu kodifikāciju ar šīm izmaiņām šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai 
spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

Visbeidzot, pēc jautājuma apspriešanas 2012. gada 6. novembra sanāksmē Juridiskā komiteja, 
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ar 23 balsīm ,,par” un nevienam neatturoties1, pieņēma ieteikumu Jūsu vadītajai komitejai, kas 
ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt izskatīt iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar 
Reglamenta 87. pantu.

Ar cieņu

Klaus-Heiner LEHNE

Pielikumā: Konsultatīvās darba grupas atzinums

                                               
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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JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2012. gada 11. septembrī

ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apdrošināšanas 
starpniecību
COM(2012)0360, 3.7.2012 – 2012/0175(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu, jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv 
no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas attiecīgajiem juridiskajiem dienestiem, sanāca 
kopā 2012. gada 23. jūlijā, lai cita starpā izskatītu iepriekš minēto Komisijas iesniegto 
priekšlikumu.

Šajā sanāksmē1, izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko 
pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 9. decembra Direktīvu 2002/92/EK par 
apdrošināšanas starpniecību, konsultatīvā darba grupa, savstarpēji vienojoties, noteica 
turpmāk minēto:

1) attiecībā uz paskaidrojuma rakstu — lai tas tiktu izstrādāts, pilnībā ievērojot Iestāžu 
nolīgumā minētās attiecīgās prasības, šādā dokumentā būtu jāprecizē, kuri iepriekšējā akta 
noteikumi priekšlikumā paliek nemainīti, kā paredzēts nolīguma 6. punkta a) apakšpunkta 
iii) punktā;

2) pārstrādātā teksta projektā, izmantojot pelēko tonējumu, ko parasti lieto būtisku grozījumu 
izcelšanai, būtu jāizceļ šādi ierosinātie grozījumi:
– 1. panta 2. punkta e) apakšpunktā teksta „vai sniegtajam pakalpojumam” svītrošana;
– 1. panta 2. punkta f) apakšpunktā skaitļa „500” aizstāšana ar „600”;
– 8. panta 3. punktā skaitļa „1000000” aizstāšana ar „1 120 000”, kā arī skaitļa „1500000” 
aizstāšana ar „1 680 000”;
– 8. panta 4. punkta b) apakšpunktā skaitļa „15000” aizstāšana ar „16800”;

                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma angļu, franču un vācu valodas versijas, un tā strādāja, 
izmantojot versiju angļu valodā, kas bija izskatāmā teksta oriģinālvaloda.
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– 13. panta 1. punkta ievaddaļā vārda „veicina” aizstāšana ar vārdu „nodrošina”;
– 13. panta 2. punktā teksta „veicina minēto organizāciju sadarbību” aizstāšana ar tekstu 
„nodrošina minēto organizāciju sadarbību”;
– 17. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā teksta „pēc klienta pieprasījuma” svītrošana;

3) Direktīvas 2002/92/EK 2. panta 11. punkta un 13. panta 2. punkta esošajam formulējumam 
bija jābūt ietvertam pārstrādātā teksta projektā, un tas bija jānorāda, izmantojot apzīmējumu, 
kas ietver pārsvītrošanu ar divām svītrām un pelēku tonējumu, ko parasti lieto būtisku 
grozījumu, tostarp esošo tekstu svītrošanas, izcelšanai;

4) lai nodrošinātu atbilstību visām Iestāžu nolīguma 7. punkta b) apakšpunktā noteiktajām 
prasībām, 37. panta 2. punkta formulējums jāpapildina ar nobeiguma vārdiem „un lasa 
saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā”, un atbilstības tabula jāpievieno 
pārstrādātajam tiesību aktam kā jauns III pielikums.

Pēc priekšlikuma izskatīšanas konsultatīvā darba grupa varēja vienprātīgi secināt, ka 
priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi, izņemot tos, kas par tādiem atzīti 
priekšlikumā vai šajā atzinumā. Konsultatīvā darba grupa arī secināja, ka attiecībā uz 
iepriekšējā — būtiski grozītā — tiesību akta nemainīto noteikumu kodifikāciju priekšlikumā 
ir paredzēta tikai pašreizējā teksta kodifikācija, negrozot tā būtību.

C. Pennera H. Legal L. Romero Requena
Juriskonsults Juriskonsults Ģenerāldirektors


