
PR\922352PL.doc PE502.060v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Gospodarcza i Monetarna

2012/0175(COD)

14.12.2012

***I
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Werner Langen

(Przekształcenie – art. 87 Regulaminu)



PE502.060v01-00 2/72 PR\922352PL.doc

PL
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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0360),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0180/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 9 listopada 2012 r. skierowane do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu PE,

– uwzględniając zobowiązanie podjęte przez Komisję podczas posiedzenia plenarnego 
Parlamentu w dniu …, zgodnie z którym Komisja przyjmie stanowisko Parlamentu,
a także zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia …, zgodnie
z którym Rada zatwierdzi to stanowisko w oparciu o art. 294 ust. 4 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 87 oraz art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji stwierdziła, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian 
merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że
w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi 
zmianami wniosek zawiera proste ujednolicenie istniejących tekstów, bez zmian 
merytorycznych,

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia grupy 
konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji, a także parlamentom narodowym.
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dyrektywie 2002/92/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 
2002 r. w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego należy wprowadzić
szereg zmian. Dla zachowania 
przejrzystości dyrektywę tę należy 
przekształcić.

(1) W dyrektywie 2002/92/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 
2002 r. w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego należy wprowadzić
zmiany. Dlatego proponuje się 
przekształcenie przedmiotowej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ głównym celem
i przedmiotem dyrektywy, której dotyczy 
niniejszy wniosek, jest harmonizacja 
krajowych przepisów dotyczących 
wspomnianych obszarów, podstawę 
dyrektywy stanowić powinien art. 53 ust. 1
i art. 62 TFUE. Właściwe jest przyjęcie 
wspomnianych regulacji w formie 
dyrektywy, tak aby umożliwić wdrożenie 
przepisów w obszarach objętych zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy, a w razie 
potrzeby dostosowanie ich do istniejącej 
specyfiki danego rynku lub systemu 
prawnego w poszczególnych państwach 
członkowskich. Celem niniejszej 
dyrektywy powinna być również 
koordynacja krajowych przepisów 
dotyczących warunków podejmowania 
działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego,
w tym zawodowej obsługi roszczeń
i likwidacji szkód, dlatego też jej podstawę 
stanowi art. 53 ust. 1 Traktatu. Ponadto 

(2) Ponieważ głównym celem
i przedmiotem dyrektywy, której dotyczy 
niniejszy wniosek, jest harmonizacja 
krajowych przepisów dotyczących 
wspomnianych obszarów, podstawę 
dyrektywy stanowić powinien art. 53 ust. 1
i art. 62 TFUE (zwanego dalej Traktatem).
Właściwe jest przyjęcie wspomnianych 
regulacji w formie dyrektywy, tak aby 
umożliwić wdrożenie przepisów
w obszarach objętych zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy, a w razie potrzeby 
dostosowanie ich do istniejącej specyfiki 
danego rynku lub systemu prawnego
w poszczególnych państwach 
członkowskich. Celem niniejszej 
dyrektywy powinna być również 
koordynacja krajowych przepisów 
dotyczących warunków podejmowania 
działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, 
dlatego jej podstawę stanowi art. 53 ust. 1 
Traktatu. Ponadto ponieważ podmioty 
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ponieważ podmioty działające
w przedmiotowym sektorze świadczą 
usługi w całej Unii, podstawę niniejszej 
dyrektywy stanowi również art. 62 
Traktatu.

działające w przedmiotowym sektorze 
świadczą usługi w całej Unii, podstawę 
niniejszej dyrektywy stanowi również art. 
62 Traktatu.

Or. de

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Poszczególne rodzaje osób lub 
instytucji, takie jak: agenci, brokerzy
i podmioty gospodarcze „ubezpieczeń 
bankowych”, zakłady ubezpieczeń, biura 
podróży oraz wypożyczalnie samochodów 
mogą rozpowszechniać produkty 
ubezpieczeniowe. Równe traktowanie 
podmiotów gospodarczych i ochrona 
konsumentów wymagają, aby wszystkie te 
osoby lub instytucje były objęte niniejszą 
dyrektywą.

(4) Poszczególne rodzaje osób lub 
instytucji, takie jak: agenci, brokerzy
i podmioty gospodarcze „ubezpieczeń 
bankowych”, zakłady ubezpieczeń, biura 
podróży oraz wypożyczalnie samochodów 
mogą rozpowszechniać produkty 
ubezpieczeniowe.

Or. de

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Stosowanie dyrektywy 2002/92/WE 
wykazało, że konieczne jest 
doprecyzowanie szeregu przepisów, aby 
ułatwić prowadzenie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego 
oraz że ochrona konsumentów wymaga 
objęcia zakresem stosowania tej dyrektywy 
wszystkich transakcji sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych realizowanych, czy to
przez pośredników ubezpieczeniowych, 

(5) Stosowanie dyrektywy 2002/92/WE 
wykazało, że konieczne jest 
doprecyzowanie szeregu przepisów, aby 
ułatwić prowadzenie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego 
oraz że ochrona konsumentów wymaga 
objęcia zakresem stosowania tej dyrektywy 
wszystkich transakcji sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych w ramach 
podstawowej działalności zawodowej, 
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czy też przez zakłady ubezpieczeń.
W odniesieniu do sprzedaży tych 
produktów, obsługi posprzedażnej i obsługi 
roszczeń zakłady ubezpieczeń prowadzące 
bezpośrednią sprzedaż produktów 
ubezpieczeniowych należy objąć zakresem 
stosowania nowej dyrektywy w podobny 
sposób, jak agentów i brokerów 
ubezpieczeniowych.

niezależnie od tego, czy sprzedaż ta 
następuje przez pośredników 
ubezpieczeniowych, czy przez zakłady 
ubezpieczeń. W odniesieniu do sprzedaży 
tych produktów, obsługi posprzedażnej
i obsługi roszczeń zakłady ubezpieczeń 
prowadzące bezpośrednią sprzedaż 
produktów ubezpieczeniowych należy 
objąć zakresem stosowania nowej 
dyrektywy w podobny sposób, jak agentów
i brokerów ubezpieczeniowych.

Or. de

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zapewnienia stosowania 
jednakowego poziomu ochrony bez 
względu na kanał, za pośrednictwem 
którego konsumenci nabywają produkt 
ubezpieczeniowy, czy to bezpośrednio od 
zakładu ubezpieczeń, czy też pośrednio od 
pośrednika, zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy należy objąć nie tylko 
zakłady ubezpieczeń, ale także innych 
uczestników rynku, którzy prowadzą 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych 
jako działalność poboczną (np. biura 
podróży i wypożyczalnie samochodów, 
dostawców towarów niespełniających 
warunków zwolnienia).

skreślony

Or. de

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do osób, których działalność 
polega na świadczeniu pomocy (czy to
w imieniu klienta, czy też zakładu 
ubezpieczeń) w administrowaniu umową 
ubezpieczenia lub reasekuracji lub
w wykonywaniu takiej umowy, w tym 
zawodowej obsłudze roszczeń, lub na 
likwidacji szkód lub ich wycenie
w charakterze biegłego.

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do osób, których działalność 
polega na świadczeniu pomocy (czy to
w imieniu klienta, czy też zakładu 
ubezpieczeń) w administrowaniu umową 
ubezpieczenia lub reasekuracji lub
w wykonywaniu takiej umowy.

Or. de

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie nie powinny 
stosować wymogów w zakresie rejestracji 
wobec pośredników ubezpieczeniowych, 
którzy prowadzą pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w odniesieniu do 
niektórych rodzajów umów ubezpieczenia 
jako działalność poboczną, ani do 
działalności polegającej na zawodowej 
obsłudze roszczeń, likwidacji szkód czy też 
wycenie szkód w charakterze biegłych, 
pod warunkiem że będą oni przestrzegać 
wynikających z niniejszej dyrektywy 
wymogów dotyczących wiedzy, 
umiejętności i nieposzlakowanej opinii 
oraz odnośnych wymogów 
informacyjnych i wymogów w zakresie 
prowadzenia działalności oraz że we 
właściwym organie dokonano zgłoszenia 
działalności.

skreślony

Or. de
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Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny prowadzi działalność
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego w ramach swobody 
świadczenia usług, jeżeli:
a) zajmuje się pośrednictwem 
ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym 
wobec ubezpieczającego lub 
potencjalnego ubezpieczającego, który ma 
miejsce zamieszkania lub siedzibę
w innym państwie członkowskim niż 
państwo członkowskie pochodzenia 
pośrednika; oraz
b) każde ubezpieczane ryzyko znajduje się
w innym państwie członkowskim niż 
państwo członkowskie pochodzenia 
pośrednika.
Pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny prowadzi działalność
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego
w ramach swobody świadczenia usług, 
jeżeli utrzymuje stałą obecność w innym 
państwie członkowskim niż państwo 
członkowskie pochodzenia.

Or. de

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ważne jest zagwarantowanie 
wysokiego poziomu profesjonalizmu
i kompetencji pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz pracowników bezpośrednich 

(22) Ważne jest zagwarantowanie 
wysokiego poziomu profesjonalizmu
i kompetencji pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz pracowników bezpośrednich 
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ubezpieczycieli, którzy są zaangażowani
w czynności przygotowawcze przed 
sprzedażą polis ubezpieczeniowych oraz 
czynności w trakcie i po sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych. Fachowa wiedza 
pośredników, pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli oraz biur podróży
i wypożyczalni samochodów, jak również 
fachowa wiedza osób prowadzących 
działalność polegającą na obsłudze 
roszczeń, likwidacji szkód i wycenie szkód
w charakterze biegłych powinna zatem być 
współmierna do stopnia złożoności tej 
działalności. Należy zapewnić kształcenie 
ustawiczne.

ubezpieczycieli, którzy są zaangażowani
w czynności przygotowawcze przed 
sprzedażą polis ubezpieczeniowych oraz 
czynności w trakcie i po sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych. Fachowa wiedza 
pośredników i pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli powinna zatem być 
współmierna do stopnia złożoności tej 
działalności. Należy zapewnić kształcenie 
ustawiczne. Państwa członkowskie 
powinny decydować o formie, treści
i obowiązkach udokumentowania. Należy 
przy tym certyfikować branżowe lub 
należące do stowarzyszeń ośrodki nauki 
zawodu.

Or. de

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konsumentom należy
z wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują. 
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
powinny być przekazywane konsumentom 
przed zawarciem umowy. Informacje te 
mają na celu ukazanie stosunku łączącego 
zakład ubezpieczeń i pośrednika (w 
stosownych przypadkach) oraz struktury
i składników wynagrodzenia pośredników.

(30) Konsumentom należy
z wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy. Warto 
rozważyć nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
powinny być przekazywane konsumentom 
przed zawarciem umowy. Informacje te 
mają na celu ukazanie stosunku łączącego 
zakład ubezpieczeń i pośrednika (w 
stosownych przypadkach).

Or. de
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Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania 
odpowiednich informacji na temat 
wynagrodzenia dystrybutorów 
ubezpieczeń. W związku z tym,
w przypadku ubezpieczeń na życie,
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o wysokości swojego 
wynagrodzenia przed dokonaniem 
sprzedaży. W przypadku innych 
produktów ubezpieczeniowych,
w pięcioletnim okresie przejściowym, 
klient musi być informowany
o przysługującym mu prawie żądania tych 
informacji, które muszą mu zostać 
przekazane na jego żądanie.

(31) W przypadku ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych pośrednik oraz 
pracownik pośrednika ubezpieczeniowego 
lub zakładu ubezpieczeń powinni mieć 
obowiązek informowania klienta przed 
dokonaniem sprzedaży o kosztach
i opłatach związanych
z ubezpieczeniowym produktem 
inwestycyjnym. Państwa członkowskie 
mogą nałożyć bardziej rygorystyczne 
obowiązki ujawniania informacji niż 
wymogi określone w niniejszej dyrektywie,
o ile zachowane zostaną równe warunki 
działania dla różnych sposobów sprzedaży
i pośrednictwa oraz pod warunkiem 
zachowania proporcjonalności między 
wynikającymi z tego obciążeniami 
administracyjnymi a celem ochrony 
konsumentów.

Or. de

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby udostępnić klientom możliwe do 
porównania informacje na temat 
świadczonych usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, niezależnie od tego, 
czy klient dokonuje zakupu produktu 
ubezpieczeniowego przez pośrednika, czy 
też bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeń, 
oraz aby uniknąć zakłócenia konkurencji, 
do czego prowadzić może zachęcanie 
zakładów ubezpieczeń do bezpośredniej 
sprzedaży produktów klientom, a nie przez 

skreślony
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pośredników, w celu uniknięcia 
konieczności ujawniania informacji, na 
zakłady ubezpieczeń należy również 
nałożyć wymóg przekazywania klientom,
z którymi mają bezpośrednio do czynienia
w ramach świadczenia usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
informacji na temat wynagrodzenia, które 
otrzymują z tytułu sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych.

Or. de

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu uniknięcia przypadków 
niewłaściwej sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych sprzedaży tych 
produktów powinno, w razie konieczności, 
towarzyszyć uczciwa i profesjonalna 
usługa doradztwa.

skreślony

Or. de

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Dla klienta istotna jest świadomość, 
czy ma do czynienia z pośrednikiem, który 
doradza mu w sprawie produktów szerokiej 
gamy zakładów ubezpieczeń, czy też 
produktów dostarczanych przez określoną 
liczbę zakładów ubezpieczeń.

(35) Dla klienta ważna jest informacja, 
czy ma do czynienia z pośrednikiem, który 
doradza mu w sprawie produktów szerokiej 
gamy zakładów ubezpieczeń, czy też 
produktów dostarczanych przez określoną 
liczbę zakładów ubezpieczeń.

Or. de
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Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Z powodu coraz większego 
uzależnienia konsumentów od osobistych 
rekomendacji, właściwe jest 
wprowadzenie definicji doradztwa. Przed 
udzieleniem porady pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
powinni ocenić potrzeby, wymagania
i sytuację finansową klienta. Jeżeli 
pośrednik oświadcza, iż doradza w sprawie 
produktów szerokiej gamy zakładów 
ubezpieczeń, powinien przeprowadzić 
prawidłową i wystarczająco szeroką 
analizę produktów dostępnych na rynku.
Ponadto wszyscy 
pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń powinni wyjaśniać 
powody swojej porady.

(36) Z powodu coraz większej złożoności 
produktów ubezpieczeniowych z punktu 
widzenia konsumentów właściwe jest 
wprowadzenie definicji doradztwa. Przed 
udzieleniem porady pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
powinni przeanalizować oczekiwania
i potrzeby klienta pod kątem jego ochrony 
ubezpieczeniowej, a także ocenić jego 
sytuację finansową. Jeżeli pośrednik 
oświadcza, iż doradza w sprawie 
produktów szerokiej gamy zakładów 
ubezpieczeń, powinien przeprowadzić 
prawidłową i wystarczająco szeroką 
analizę produktów dostępnych na rynku.
Ponadto wszyscy 
pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń powinni wyjaśniać 
powody swojej porady.

Or. de

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Należy określić jednolite przepisy
w celu zapewnienia osobie sprzedającej 
produkt ubezpieczeniowy pewnej swobody
wyboru nośnika, na którym klientowi 
przekazywane są wszystkie informacje, 
umożliwiające wykorzystanie,
w stosownych przypadkach, środków 
komunikacji elektronicznej,
z uwzględnieniem okoliczności transakcji.
Należy jednak zapewnić klientowi 
możliwość otrzymania tych informacji na 
papierze. W interesie zapewnienia 

(38) Należy określić jednolite przepisy
w celu ułatwienia wyboru nośnika, na 
którym klientowi przekazywane są
wymagane informacje, umożliwiające 
wykorzystanie, w stosownych 
przypadkach, środków komunikacji 
elektronicznej, z uwzględnieniem 
okoliczności transakcji. Należy jednak 
zapewnić klientowi możliwość otrzymania 
tych informacji na papierze. W interesie 
zapewnienia konsumentom dostępu do 
informacji wszelkie informacje 
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konsumentom dostępu do informacji 
wszelkie informacje przekazywane przez
zawarciem umowy powinny być 
udostępniane bezpłatnie.

przekazywane przed zawarciem umowy
muszą być udostępniane bezpłatnie.

Or. de

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Niniejsza dyrektywa powinna 
określać minimalne obowiązki zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w zakresie udzielania 
informacji klientom. W tym obszarze 
państwo członkowskie powinno być
w stanie utrzymać lub przyjąć bardziej 
restrykcyjne przepisy , które mogą być 
nakładane na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
prowadzące działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na ich 
terytorium, niezależnie od przepisów 
państwa członkowskiego ich pochodzenia , 
pod warunkiem że takie bardziej 
restrykcyjne przepisy są zgodne
z prawodawstwem unijnym , w tym
z dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym)16. Państwo członkowskie, 
które zgłasza zamiar stosowania 
dodatkowych przepisów regulujących 
pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych
i stosuje te przepisy obok przepisów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
powinno zadbać o to, by obciążenia 
administracyjne wynikające z tych 

(40) Niniejsza dyrektywa powinna 
określać minimalne obowiązki zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w zakresie udzielania 
informacji klientom. W tym obszarze 
państwo członkowskie powinno być
w stanie utrzymać lub przyjąć bardziej 
restrykcyjne przepisy , które mogą być 
nakładane na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
prowadzące działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na ich 
terytorium, niezależnie od przepisów 
państwa członkowskiego ich pochodzenia , 
pod warunkiem że takie bardziej 
restrykcyjne przepisy są zgodne
z prawodawstwem unijnym , w tym
z dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym)16. Państwo członkowskie, 
które zgłasza zamiar stosowania 
dodatkowych przepisów regulujących 
pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych
i stosuje te przepisy obok przepisów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
powinno zadbać o to, by obciążenia 
administracyjne wynikające z tych 
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przepisów były współmierne do celu, 
jakim jest ochrona konsumentów.
W interesie ochrony konsumentów oraz
w celu zapobiegania niewłaściwej 
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 
państwom członkowskim należy zezwolić 
na stosowanie w wyjątkowych 
przypadkach do pośredników 
ubezpieczeniowych prowadzących 
pośrednictwo ubezpieczeniowe jako 
działalność poboczną bardziej 
rygorystycznych wymogów, gdy uznają to 
za konieczne i współmierne.

przepisów były jak najmniejsze.

Or. de

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Praktyki sprzedaży krzyżowej 
stanowią powszechną strategię stosowaną 
przez podmioty świadczące detaliczne 
usługi finansowe w całej Unii. Praktyki te 
mogą przynosić konsumentom korzyści, 
ale mogą również prowadzić do sytuacji,
w których interes konsumentów nie jest 
należycie uwzględniany. Na przykład 
niektóre formy praktyk sprzedaży 
krzyżowej lub produktów wiązanych,
a mianowicie praktyki sprzedaży wiązanej 
polegające na sprzedaży w pakiecie dwóch 
lub większej liczby usług lub produktów 
finansowych, z których przynajmniej 
jedna usługa lub jeden produkt nie są 
dostępne oddzielnie, mogą zakłócać 
konkurencję i niekorzystnie wpływać na 
mobilność konsumentów i ich zdolność do 
dokonywania świadomych wyborów. 
Przykładem praktyk sprzedaży wiązanej 
może być konieczność otwarcia rachunku 
bieżącego w przypadku świadczenia na 
rzecz konsumenta usługi ubezpieczenia
w celu opłacania składek, czy też 

(41) Praktyki sprzedaży krzyżowej 
stanowią powszechną i całkiem rozsądną
strategię stosowaną przez podmioty 
świadczące detaliczne usługi finansowe
w całej Unii.
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konieczność zawarcia umowy 
ubezpieczenia komunikacyjnego
w przypadku udzielenia klientowi kredytu 
konsumenckiego w celu ubezpieczenia 
sfinansowanego pojazdu. Chociaż 
praktyki sprzedaży wiązanej, gdy
w pakiecie sprzedawane są dwie usługi 
lub produkty finansowe lub większa ich 
liczba, lecz każdą z tych usług można 
również nabyć oddzielnie, również mogą 
zniekształcać konkurencję i niekorzystnie 
wpływać na mobilność klientów i ich 
zdolność do dokonywania świadomych 
wyborów, to przynajmniej pozostawiają 
one klientom możliwość wyboru, a zatem 
rodzą raczej mniejsze ryzyko 
niewypełnienia przez pośredników 
ubezpieczeniowych ich obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektyw. 
Stosowanie takich praktyk należy 
dokładnie ocenić, mając na względzie 
wspieranie konkurencji i możliwości 
dokonywania wyboru przez konsumentów.

Or. de

Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Umowy ubezpieczenia zawierające 
aspekty inwestycyjne często oferowane są 
klientom jako produkty alternatywne 
wobec produktów inwestycyjnych objętych 
dyrektywą [MiFID II]17 lub jako 
zamienniki tych produktów. W celu 
zapewnienia spójnej ochrony inwestorów
i uniknięcia ryzyka arbitrażu regulacyjnego 
ważne jest, by detaliczne produkty 
inwestycyjne (ubezpieczeniowe produkty 
inwestycyjne zdefiniowane
w rozporządzeniu w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących produktów inwestycyjnych) 

(42) Umowy ubezpieczenia zawierające 
aspekty inwestycyjne często oferowane są 
klientom jako produkty alternatywne 
wobec produktów inwestycyjnych objętych 
dyrektywą [MiFID II]17 lub jako 
zamienniki tych produktów. W celu 
zapewnienia spójnej ochrony inwestorów
i uniknięcia ryzyka arbitrażu regulacyjnego 
ważne jest, by detaliczne produkty 
inwestycyjne (ubezpieczeniowe produkty 
inwestycyjne zdefiniowane
w rozporządzeniu w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących produktów inwestycyjnych) 
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podlegały tym samym standardom
w zakresie prowadzenia działalności,
w tym m.in. wymogom w zakresie 
udostępniania odpowiednich informacji, 
wymogom w zakresie adekwatności 
udzielanych porad oraz ograniczeniom
w zakresie zachęt, a także wymogom
w zakresie zarządzania konfliktami 
interesów oraz, w przypadku doradców 
niezależnych, ograniczeniom w stosunku 
do formy wynagrodzenia. Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (EUNGiPW) oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
i Pracowniczych Programów Emerytalnych
(EUNUiPPE) powinny współpracować
w celu osiągnięcia możliwe największej 
spójności standardów prowadzenia 
działalności w odniesieniu do detalicznych 
produktów inwestycyjnych objętych 
zakresem [MiFID II] lub niniejszej 
dyrektywy poprzez wydawania 
wytycznych. W odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych standardy określone
w niniejszej dyrektywie, które mają 
zastosowanie do wszystkich umów 
ubezpieczeniowych (rozdział VII niniejszej 
dyrektywy), oraz zaostrzone standardy 
dotyczące ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych obowiązują łącznie. Stąd 
też osoby prowadzące działalność
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych powinny spełniać 
standardy prowadzenia działalności mające 
zastosowanie do wszystkich umów 
ubezpieczeniowych a także zaostrzone 
standardy mające zastosowanie do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych.

podlegały tym samym standardom
w zakresie prowadzenia działalności,
w tym m.in. wymogom w zakresie 
udostępniania odpowiednich informacji, 
wymogom w zakresie adekwatności 
udzielanych porad oraz ograniczeniom
w zakresie zachęt, a także wymogom
w zakresie zarządzania konfliktami 
interesów. Europejski Urząd Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych
(EUNGiPW) oraz Europejski Urząd 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych (EUNUiPPE) 
powinny współpracować w celu 
osiągnięcia możliwe największej spójności
norm postępowania w odniesieniu do 
detalicznych produktów inwestycyjnych 
objętych zakresem [MiFID II] lub 
niniejszej dyrektywy poprzez wydawania 
wytycznych. W odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych standardy określone
w niniejszej dyrektywie, które mają 
zastosowanie do wszystkich umów 
ubezpieczeniowych (rozdział VI niniejszej 
dyrektywy), oraz zaostrzone standardy 
dotyczące ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych obowiązują łącznie. Stąd 
też osoby prowadzące działalność
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych powinny spełniać 
standardy prowadzenia działalności mające 
zastosowanie do wszystkich umów 
ubezpieczeniowych a także zaostrzone 
standardy mające zastosowanie do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych.

Or. de
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Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) W celu zapewnienia przestrzegania 
przez zakłady ubezpieczeń i osoby 
świadczące usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego przepisów niniejszej 
dyrektywy oraz w celu zapewnienia 
podobnego traktowania tych zakładów
i osób w całej Unii państwa członkowskie 
należy zobowiązać do ustanowienia sankcji
i środków administracyjnych, które są
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
W komunikacie Komisji z dnia 8 grudnia 
2010 r.18 „Wzmocnienie systemów sankcji
w branży usług finansowych” dokonano 
przeglądu istniejących uprawnień i ich 
praktycznego stosowania w celu 
osiągnięcia większej zbieżności sankcji
i środków. Sankcje i środki 
administracyjne ustanowione przez 
państwa członkowskie powinny więc 
spełniać pewne zasadnicze wymogi 
dotyczące ich adresatów, kryteriów, które 
należy brać pod uwagę przy nakładaniu 
sankcji lub środka, podstawowych 
uprawnień do nakładania sankcji oraz 
wysokości administracyjnych sankcji 
finansowych.

(43) W celu zapewnienia przestrzegania 
przez zakłady ubezpieczeń i osoby 
świadczące usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego przepisów niniejszej 
dyrektywy oraz w celu zapewnienia 
podobnego traktowania tych zakładów
i osób w całej Unii państwa członkowskie 
należy zobowiązać do ustanowienia sankcji
i środków administracyjnych, które są 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
W komunikacie Komisji z dnia 8 grudnia 
2010 r.18 „Wzmocnienie systemów sankcji
w branży usług finansowych” dokonano 
przeglądu istniejących uprawnień i ich 
praktycznego stosowania w celu 
osiągnięcia większej zbieżności sankcji
i środków. Sankcje i środki 
administracyjne ustanowione przez 
państwa członkowskie powinny więc 
spełniać pewne zasadnicze wymogi 
dotyczące ich adresatów, kryteriów, które 
należy brać pod uwagę przy nakładaniu 
sankcji lub środka oraz podstawowych 
uprawnień do nakładania sankcji.

Or. de

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W celu osiągnięcia celów 
określonych w niniejszej dyrektywie 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 

skreślony
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zgodnie z art. 290 Traktatu, szczegółowo 
określających pojęcie właściwej wiedzy
i kompetencji pośrednika, kwestię 
zarządzania konfliktami interesów, 
obowiązki w zakresie prowadzenia 
działalności w stosunku do 
ubezpieczeniowych „konfekcjonowanych” 
detalicznych produktów 
ubezpieczeniowych, a także procedury
i formularze na potrzeby przekazywania 
informacji na temat nałożonych sankcji. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. de

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane zgodnie z art. [8] –
w odniesieniu do pojęcia właściwej wiedzy
i umiejętności pośrednika, zgodnie z art. 
[17 i 23] – w odniesieniu do zarządzania 
konfliktami interesów i zgodnie z art. [24
i 25] – w odniesieniu do obowiązków 
dotyczących prowadzenia działalności
w zakresie ubezpieczeniowych 
„konfekcjonowanych” detalicznych 
produktów inwestycyjnych, a także 
wykonawcze standardy techniczne 
określone w art. [30] – w odniesieniu do 
procedur i formularzy na potrzeby 
przekazywania informacji na temat 
nałożonych sankcji, w drodze aktów 
delegowanych na podstawie art. 290 i 291 

skreślony
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Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz zgodnie z art. 10–15 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych)19. Projekty tych aktów 
delegowanych i wykonawczych 
standardów technicznych powinien 
opracować EUNUiPPE.

Or. de

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 56 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić po pięciu latach od jej 
wejścia w życie w celu uwzględnienia 
zmian na rynku, a także zmian w innych 
obszarach unijnego prawa lub doświadczeń 
państw członkowskich z wdrażaniem 
unijnego prawa, zwłaszcza w odniesieniu 
do produktów objętych dyrektywą 
2003/41/WE.

(56) Przegląd niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić po pięciu latach od jej 
wejścia w życie w celu uwzględnienia 
zmian na rynku, a także zmian w innych 
obszarach unijnego prawa lub doświadczeń 
państw członkowskich z wdrażaniem 
unijnego prawa.

Or. de

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
podejmowania i prowadzenia działalności
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego ,
w tym w zakresie zawodowej obsługi 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
podejmowania i prowadzenia działalności
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego
i reasekuracyjnego przez osoby fizyczne
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roszczeń i likwidacji szkód, przez osoby 
fizyczne i prawne prowadzące działalność
w państwie członkowskim lub osoby, które 
zamierzają tam podjąć taką działalność.

i prawne prowadzące działalność
w państwie członkowskim lub osoby, które 
zamierzają tam podjąć taką działalność.

Or. de

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e) – punkt i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ubezpieczenie uzupełnia towary 
dostarczane przez dowolnego dostawcę, 
jeżeli takie ubezpieczenie obejmuje ryzyko 
zniszczenia, utraty lub uszkodzenia 
towarów dostarczanych przed tego 
dostawcę ;

i) ubezpieczenie uzupełnia produkt 
dostarczany lub usługę świadczoną przez 
dowolnego dostawcę, jeżeli takie 
ubezpieczenie obejmuje: ryzyko 
zniszczenia, utraty lub uszkodzenia 
towarów dostarczanych przed tego 
dostawcę; lub

Or. de

Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e) – punkt ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) uszkodzenie lub utratę bagażu
i pozostałe ryzyka związane z podróżą 
zarezerwowaną u tego dostawcy, nawet 
jeżeli ubezpieczenie obejmuje 
ubezpieczenie na życie lub od 
odpowiedzialności cywilnej, pod 
warunkiem że zakres ten ma charakter 
uzupełniający w stosunku do głównego 
zakresu ryzyka związanego z podróżą; lub 

Or. de
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Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e) – punkt iii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) uszkodzenie lub utratę bagażu
i pozostałe ryzyka związane z wynajęciem 
pojazdu, w tym obrażenia odniesione 
przez kierowcę i pasażerów, pod 
warunkiem że zakres ten ma charakter 
uzupełniający w stosunku do głównego 
zakresu ryzyka związanego z wynajęciem;

Or. de

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „zakład ubezpieczeń” 
oznacza przedsiębiorstwo , które uzyskało 
urzędowe zezwolenie zgodnie z art. 6
dyrektywy 73/239/EWG lub art. 6 
dyrektywy 79/267/EWG;

1. „zakład ubezpieczeń” oznacza zakład 
ubezpieczeń bezpośrednich na życie lub 
innych niż na życie, który uzyskał
zezwolenie zgodnie z art. 14 dyrektywy
2009/138/WE;

Or. de

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „zakład reasekuracji” 
oznacza przedsiębiorstwo , które uzyskało 
urzędowe zezwolenie zgodnie z art. 3
dyrektywy 2005/68/WE;

2. „zakład reasekuracji” oznacza zakład, 
który zgodnie z art. 14 dyrektywy
2009/138/WE otrzymał zezwolenie na 
prowadzenie działalności reasekuracyjnej;

Or. de
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Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu , proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy
w administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego.

3. „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu, proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy
w administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego. W rozumieniu 
niniejszej dyrektywy za pośrednictwo 
ubezpieczeniowe uznaje się następujące 
czynności:
udzielanie informacji na temat jednej lub 
kilku umów ubezpieczeniowych na 
podstawie kryteriów wybieranych przez 
klienta za pośrednictwem strony 
internetowej lub innych kanałów, a także 
przedstawianie rankingu produktów 
ubezpieczeniowych lub udzielanie rabatu 
na składkę ubezpieczeniową, jeżeli klient
może natychmiast zawrzeć umowę.

Or. de

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „pośrednictwo reasekuracyjne” oznacza 
działalność polegającą na doradzaniu , 
proponowaniu lub wykonywaniu innych 
prac przygotowawczych do zawarcia 
umów reasekuracji lub zawieraniu takich 

6. „pośrednictwo reasekuracyjne” oznacza 
działalność polegającą na doradzaniu, 
proponowaniu lub wykonywaniu innych 
prac przygotowawczych do zawarcia 
umów ubezpieczenia i reasekuracji lub 
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umów, lub udzielania pomocy
w administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo reasekuracyjne także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład reasekuracji bez pośrednictwa 
pośrednika reasekuracyjnego.

zawieraniu takich umów, lub udzielania 
pomocy w administrowaniu
i wykonywaniu takich umów,
w szczególności w przypadku roszczenia.
Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo reasekuracyjne także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład reasekuracji bez pośrednictwa 
pośrednika reasekuracyjnego.

Or. de

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „pośrednik reasekuracyjny” oznacza 
dowolną osobę fizyczną lub prawną inną 
niż zakład reasekuracji , która podejmuje 
lub prowadzi pośrednictwo reasekuracyjne 
za wynagrodzeniem;

7. „pośrednik reasekuracyjny” oznacza 
dowolną osobę fizyczną lub prawną inną 
niż zakład reasekuracji i jego pracownicy, 
która podejmuje lub prowadzi 
pośrednictwo reasekuracyjne za 
wynagrodzeniem;

Or. de

Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. „zależny pośrednik ubezpieczeniowy” 
oznacza każdą osobę, która prowadzi 
działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu 
jednego lub większej liczby zakładów 
ubezpieczeń lub pośredników 
ubezpieczeniowych i za której działalność 
pełną odpowiedzialność ponosi ten zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy, pod warunkiem że 

8. „zależny pośrednik ubezpieczeniowy” 
oznacza każdą osobę, która prowadzi 
działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu 
jednego zakładu ubezpieczeń lub
pośrednika ubezpieczeniowego lub – jeżeli 
produkty ubezpieczeniowe nie są wobec 
siebie konkurencyjne – większej liczby 
zakładów ubezpieczeń lub pośredników 
ubezpieczeniowych, ale która nie pobiera 
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pośrednik ubezpieczeniowy, który ponosi 
odpowiedzialność za działalność tej osoby, 
sam nie prowadzi działalności, za którą 
odpowiedzialność ponosi inny zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy;

składek ani kwot przeznaczonych dla 
klienta i za której działalność pełną 
odpowiedzialność ponosi ten zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy, pod warunkiem że 
pośrednik ubezpieczeniowy, który ponosi 
odpowiedzialność za działalność tej osoby, 
sam nie prowadzi działalności, za którą 
odpowiedzialność ponosi inny zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy;

Or. de

Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „doradztwo” oznacza udzielenie 
klientowi rekomendacji, na jego żądania
lub z inicjatywy zakładu ubezpieczeń lub 
pośrednika ubezpieczeniowego;

9. „doradztwo” oznacza udzielenie 
klientowi osobistej rekomendacji, na jego 
życzenie lub z inicjatywy zakładu 
ubezpieczeń lub pośrednika 
ubezpieczeniowego;

Or. de

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. „duże ryzyka” oznaczają ryzyka 
określone w art. 5 lit. d) dyrektywy
73/239/EWG;

11. „duże ryzyka” oznaczają ryzyka 
określone w art. 13 pkt 27 dyrektywy
2009/138/WE;

Or. de
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Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „praktyka sprzedaży krzyżowej” 
oznacza oferowanie usługi 
ubezpieczeniowej lub produktu 
ubezpieczeniowego wraz z inną usługą lub 
innym produktem w ramach pakietu lub 
jako warunek zawarcia innej umowy lub 
skorzystania z innego pakietu;

skreślony

Or. de

Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) „wynagrodzenie” oznacza prowizję, 
honorarium, opłatę lub inną płatność,
w tym korzyść ekonomiczną 
jakiegokolwiek rodzaju, oferowane lub 
przekazywane w związku z działalnością
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego;

(18) „wynagrodzenie” oznacza wszelkiego 
rodzaju prowizję, honorarium, opłatę lub 
inną płatność, oferowane lub 
przekazywane w związku z działalnością
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego;

Or. de

Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) „praktyka sprzedaży łączonej” 
oznacza oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 

(20) „praktyka sprzedaży łączonej” 
oznacza oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 
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ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy są również osobno 
udostępniane konsumentowi, lecz 
niekoniecznie na tych samych warunkach, 
na jakich oferowane są w połączeniu
z usługami dodatkowymi.

ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy są również osobno 
udostępniane konsumentowi, lecz 
niekoniecznie na tych samych warunkach, 
na jakich oferowane są w połączeniu
z usługami.

Or. de

Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) „produkt” oznacza umowę 
ubezpieczenia, które obejmuje jedno lub 
więcej ryzyk;

Or. de

Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych
w art. 4 pośrednicy ubezpieczeniowi
i reasekuracyjni są rejestrowani we 
właściwym organie w państwie 
członkowskim pochodzenia. Zakłady 
ubezpieczeń zarejestrowane w państwach 
członkowskich na podstawie dyrektywy 
73/239/EWG, dyrektywy 2002/83/WE
i dyrektywy 2005/68/WE oraz ich 
pracownicy nie mają obowiązku ponownej 
rejestracji na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

Pośrednicy ubezpieczeniowi
i reasekuracyjni są rejestrowani we 
właściwym organie w państwie 
członkowskim pochodzenia. Zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji zarejestrowane
w państwach członkowskich na podstawie 
dyrektywy 73/239/EWG, dyrektywy 
2002/83/WE i dyrektywy 2005/68/WE 
oraz ich pracownicy nie mają obowiązku 
ponownej rejestracji na podstawie 
niniejszej dyrektywy.

Or. de
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Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNUiPPE ustanawia, publikuje na 
swoich stronach internetowych oraz 
aktualizuje pojedynczy rejestr 
elektroniczny zawierający wykaz 
pośredników ubezpieczeniowych
i reasekuracyjnych, którzy zgłosili zamiar 
prowadzenia działalności transgranicznej 
zgodnie z rozdziałem IV. Państwa 
członkowskie bezzwłocznie przekazują 
EUNUiPPE stosowne informacje, aby 
umożliwić EUNUiPPE realizację tego 
zadania. Rejestr ten zawiera odnośniki do 
każdego odpowiedniego właściwego 
organu w każdym państwie członkowskim. 
Rejestr ten zawiera także odnośniki do 
stron internetowych właściwych organów
z każdego państwa członkowskiego, 
natomiast strony internetowe tych organów 
zawierają odnośniki prowadzące do tego 
rejestru.

EUNUiPPE ustanawia, publikuje na 
swoich stronach internetowych oraz 
aktualizuje pojedynczy rejestr 
elektroniczny zawierający wykaz 
pośredników ubezpieczeniowych
i reasekuracyjnych, którzy zgłosili zamiar 
prowadzenia działalności transgranicznej 
zgodnie z rozdziałem IV. Państwa 
członkowskie bezzwłocznie przekazują 
EUNUiPPE stosowne informacje, aby 
umożliwić EUNUiPPE realizację tego 
zadania. Rejestr ten zawiera odnośniki do 
każdego odpowiedniego właściwego 
organu w każdym państwie członkowskim. 
Rejestr ten zawiera także odnośniki do 
stron internetowych właściwych organów
z każdego państwa członkowskiego, 
natomiast strony internetowe tych organów 
zawierają odnośniki prowadzące do tego 
rejestru. EUNUiPPE ma prawo dostępu 
do przechowywanych tam danych. 
EUNUiPPE i właściwe organy są 
uprawnione do zmiany przechowywanych 
danych. Osoby, których dane osobowe 
mogą być przechowywane i wymieniane, 
mają prawo do dostępu i odpowiedniej 
informacji.

Or. de

Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Zarejestrowani pośrednicy 
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni mogą 
podejmować i prowadzić działalność 
pośrednictwa ubezpieczeniowego lub 
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reasekuracyjnego we Wspólnocie zarówno
w ramach swobody przedsiębiorczości, jak
i w ramach swobody świadczenia usług.

Or. de

Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że pośrednicy, którzy są już 
zarejestrowani zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2002/92/WE (IMD 1), nie 
muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Or. de

Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 skreślony
Procedura zgłoszenia w przypadku 

prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego jako 

działalności pobocznej; zawodowa 
obsługa roszczeń i świadczenie usług

w zakresie wyceny szkód
1. Wymogów rejestracyjnych określonych
w art. 3 nie stosuje się do pośrednika 
ubezpieczeniowego, który prowadzi 
pośrednictwo ubezpieczeniowe jako 
działalność poboczną, pod warunkiem że 
jego działalność spełnia następujące 
warunki:
(b) podstawową działalnością zawodową 
pośrednika ubezpieczeniowego jest 
działalność inna niż pośrednictwo 



PE502.060v01-00 32/72 PR\922352PL.doc

PL

ubezpieczeniowe;
(c) pośrednik ubezpieczeniowy 
pośredniczy w sprzedaży tylko niektórych 
produktów ubezpieczeniowych, które
stanowią uzupełnienie produktu lub 
usługi i które zostały przez niego wyraźnie 
wskazane w zgłoszeniu;
(d) dane produkty ubezpieczeniowe nie 
obejmują ubezpieczenia na życie lub 
ryzyka z tytułu odpowiedzialności, chyba 
że ochrona z tego tytułu jest wtórna
w stosunku do głównego zakresu ochrony.
2. Wymogów rejestracyjnych określonych
w art. 3 nie stosuje się do pośredników 
ubezpieczeniowych, którzy prowadzą 
wyłącznie działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń lub usług
w zakresie wyceny szkód.
3. Każdy pośrednik ubezpieczeniowy, 
który podlega przepisom ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu, składa we 
właściwym organie państwa 
członkowskiego swojego pochodzenia 
zgłoszenie, w którym informuje właściwy 
organ o swojej tożsamości, adresie
i działalności zawodowej.
4. Pośrednicy, którzy podlegają przepisom 
ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, podlegają 
przepisom rozdziałów I, III, IV, V, VIII, 
IX i art. 15 i 16 niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pośrednicy ubezpieczeniowi
i reasekuracyjni , w tym osoby prowadzące 
pośrednictwo jako działalność poboczną,
osoby prowadzące działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń, likwidacji 

Pośrednicy ubezpieczeniowi
i reasekuracyjni, w tym osoby prowadzące 
pośrednictwo jako działalność poboczną,
a także członkowie personelu zakładów 
ubezpieczeń prowadzący działalność
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szkód lub wyceny szkód w charakterze 
biegłych, a także członkowie personelu 
zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, posiadają właściwą 
wiedzę i umiejętności ustalone przez 
państwo członkowskie pochodzenia 
pośrednika lub zakładu ubezpieczeń, 
umożliwiające im odpowiednią realizację 
swoich zadań i wykonywanie swoich 
obowiązków oraz wykazują odpowiednie 
doświadczenie zawodowe adekwatne do 
złożoności produktów, w których 
sprzedaży pośredniczą.

w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, posiadają właściwą 
wiedzę i umiejętności ustalone przez 
państwo członkowskie pochodzenia 
pośrednika lub zakładu ubezpieczeń, 
umożliwiające im odpowiednie
wykonywanie swoich obowiązków.

Or. de

Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi
i reasekuracyjni oraz członkowie 
personelu zakładów ubezpieczeń 
prowadzący działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 
aktualizowali swoją wiedzę i umiejętności 
poprzez ustawiczne doskonalenie 
zawodowe w celu utrzymania 
odpowiedniego poziomu świadczonych 
przez nich usług.

skreślony

Or. de

Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą dostosować Państwa członkowskie dostosowują
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wymagane warunki w odniesieniu do 
wiedzy i umiejętności do danej działalności
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego 
oraz produktów będących przedmiotem 
pośrednictwa , w szczególności wtedy, gdy 
podstawowa działalność prowadzona przez 
pośrednika jest inna niż pośrednictwo 
ubezpieczeniowe. W takich przypadkach 
taki pośrednik może prowadzić 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego jedynie wtedy, gdy 
pośrednik ubezpieczeniowy spełnia 
warunki niniejszego artykułu lub jeżeli 
zakład ubezpieczeń przyjmuje na siebie 
pełną odpowiedzialność za 
działania pośrednika . Państwa 
członkowskie mogą przewidzieć, że
w przypadkach określonych w art. 3 ust. 1 
akapit drugi zakład ubezpieczeń lub 
pośrednik sprawdza, czy wiedza
i umiejętności pośredników są zgodne ze 
zobowiązanymi określonymi w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu, i w razie 
konieczności zapewnia takim pośrednikom 
szkolenie odpowiadające wymogom 
dotyczącym produktów sprzedawanych 
przez pośredników.

wymagane warunki w odniesieniu do 
wiedzy i umiejętności do danej działalności
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego 
oraz produktów będących przedmiotem 
pośrednictwa, w szczególności wtedy, gdy 
podstawowa działalność prowadzona przez 
pośrednika jest inna niż pośrednictwo 
ubezpieczeniowe. Państwa członkowskie 
mogą przewidzieć, że w przypadkach 
określonych w art. 3 ust. 1 akapit drugi
oraz w odniesieniu do członków personelu 
zakładów ubezpieczeń, którzy prowadzą 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik sprawdza, czy 
wiedza i umiejętności pośredników są 
zgodne ze zobowiązanymi określonymi
w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, i 
w razie konieczności zapewnia takim 
pośrednikom szkolenie odpowiadające 
wymogom dotyczącym produktów 
sprzedawanych przez pośredników.

Or. de

Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pośrednicy ubezpieczeniowi
i reasekuracyjni oraz członkowie personelu 
zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego muszą cieszyć się 
nieposzlakowaną opinią. Warunkiem 
minimalnym jest fakt niebycia notowanym
w zapisach policyjnych lub innych 
odpowiednikach krajowych w związku

Pośrednicy ubezpieczeniowi
i reasekuracyjni oraz członkowie personelu 
zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego muszą cieszyć się 
nieposzlakowaną opinią. Warunkiem 
minimalnym jest fakt niebycia notowanym
w zapisach policyjnych lub innych 
odpowiednikach krajowych w związku
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z ciężkimi przestępstwami przeciwko 
mieniu lub innymi przestępstwami 
związanymi z działalnością finansową i nie 
powinny na nich ciążyć uprzednie 
orzeczenia o upadłości, o ile nie zostali 
oczyszczeni z zarzutów zgodnie z prawem 
krajowym.

z ciężkimi przestępstwami przeciwko 
mieniu lub innymi przestępstwami 
związanymi z działalnością finansową.

Or. de

Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pośrednicy ubezpieczeniowi
i reasekuracyjni posiadają ubezpieczenie 
od odpowiedzialności zawodowej, 
obejmujące całe terytorium Unii lub jakąś 
inną, porównywalną gwarancję 
odpowiedzialności, wynikającej
z zaniedbania zawodowego, opiewającą 
przynajmniej na 1 120 000 EUR
w stosunku do każdego roszczenia oraz 1 
680 000 EUR rocznie w stosunku do 
wszystkich roszczeń łącznie , o ile takie 
ubezpieczenie lub porównywalna 
gwarancja nie zostały już przewidziane 
przez zakład ubezpieczeń, zakład 
reasekuracji lub inny zakład, w którego
imieniu działa pośrednik ubezpieczeniowy 
lub reasekuracyjny lub w którego imieniu 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny jest upoważniony do 
działania, lub o ile taki zakład nie przyjął 
pełnej odpowiedzialności za działania 
pośrednika.

3. Pośrednicy ubezpieczeniowi
i reasekuracyjni posiadają ubezpieczenie 
od odpowiedzialności zawodowej, 
obejmujące całe terytorium Unii lub jakąś 
inną, porównywalną gwarancję 
odpowiedzialności, wynikającej
z zaniedbania zawodowego, opiewającą 
przynajmniej na 1 000 000 EUR
w stosunku do każdego roszczenia 
oraz 2 000 000 EUR rocznie w stosunku do 
wszystkich roszczeń łącznie , o ile takie 
ubezpieczenie lub porównywalna 
gwarancja nie zostały już przewidziane 
przez zakład ubezpieczeń, zakład 
reasekuracji lub inny zakład, w którego 
imieniu działa pośrednik ubezpieczeniowy 
lub reasekuracyjny lub w którego imieniu 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny jest upoważniony do 
działania, lub o ile taki zakład nie przyjął 
pełnej odpowiedzialności za działania 
pośrednika.

Or. de

Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Państwa członkowskie określają:

Or. de

Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Podczas wzajemnego uznawania 
właściwej wiedzy i umiejętności 
pośredników ubezpieczeniowych
i reasekuracyjnych oraz członków 
personelu zakładów ubezpieczeń 
prowadzących działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego,
a zwłaszcza poziomu kwalifikacji 
zawodowych, przyjmujące państwa 
członkowskie powinny akceptować 
kwalifikacje krajowe odpowiadające 
kwalifikacjom na poziomie 3 lub wyższym
w ramach europejskich ram kwalifikacji 
ustanowionych w zaleceniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 
2008 r. w sprawie ustanowienia 
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia 
się przez całe życie jako dowód na to, że 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny spełnia wymogi w zakresie 
wiedzy i umiejętności, które stanowią 
warunek rejestracji zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.

Or. de

Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają
ustanawianie właściwych, skutecznych,
bezstronnych i niezależnych procedur 
reklamacyjnych i odszkodowawczych
w celu pozasądowego rozstrzygania 
sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a klientami oraz 
między zakładami ubezpieczeń
a klientami , gdzie stosowne, 
wykorzystując istniejące instytucje.
Państwa członkowskie zapewniają ponadto 
uczestnictwo wszystkich zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w procedurach 
pozasądowego rozstrzygania sporów,
w sytuacji gdy spełnione są następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie zapewniają
ustanawianie właściwych, skutecznych,
bezstronnych i niezależnych procedur 
reklamacyjnych i odszkodowawczych
w celu pozasądowego rozstrzygania 
sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a klientami oraz 
między zakładami ubezpieczeń a klientami, 
gdzie stosowne, wykorzystując istniejące 
instytucje. Państwa członkowskie 
zapewniają ponadto uczestnictwo 
wszystkich zakładów ubezpieczeń
i pośredników ubezpieczeniowych
w procedurach pozasądowego 
rozstrzygania sporów.

Or. de

Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) procedura prowadzi do wydania 
decyzji, które nie są wiążące;

skreślona

Or. de

Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) [bieg] terminu do wniesienia sporu do 
sądu ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury alternatywnego rozstrzygania 
sporów;

skreślona
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Or. de

Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) bieg terminu przedawnienia roszczenia 
ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury;

skreślona

Or. de

Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się
z umiarkowanymi kosztami;

skreślona

Or. de

Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury, oraz;

skreślona

Or. de
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Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych. 

skreślona

Or. de

Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo
ubezpieczeniowa w ramach transakcji 
zawieranych z klientami lub na ich rzecz, 
postępował uczciwie, rzetelnie
i profesjonalnie zgodnie z najlepszym
interesem klientów.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo
ubezpieczeniowe w ramach transakcji 
zawieranych z klientami lub na ich rzecz, 
postępował profesjonalnie zgodnie
z interesem klientów.

Or. de

Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a) – punkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) informacji o tym, czy świadczy on 
jakiegokolwiek rodzaju doradztwo 
związane ze sprzedawanymi produktami 
ubezpieczeniowymi;

skreślony

Or. de

Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a) – punkt v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) informacji na temat tego, czy pośrednik 
reprezentuje klienta, czy też działa na 
rzecz i w imieniu zakładu ubezpieczeń;

skreślony

Or. de

Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b) – punkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) informacji o tym, czy świadczy on 
jakiegokolwiek rodzaju doradztwo 
związane ze sprzedawanymi produktami 
ubezpieczeniowymi;

skreślony

Or. de
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Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Państwa członkowskie mogą nałożyć na 
pośredników ubezpieczeniowych
i pracowników zakładów ubezpieczeń 
bardziej rygorystyczne obowiązki 
ujawniania informacji niż wymogi 
określone w niniejszej dyrektywie lub 
utrzymać takie obowiązki, o ile zachowane 
zostaną równe warunki działania dla 
różnych sposobów sprzedaży
i pośrednictwa oraz pod warunkiem 
zachowania proporcjonalności między 
wynikającymi z tego obciążeniami 
administracyjnymi a celem ochrony 
konsumentów.

Or. de

Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –

skreślona
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pełną wysokość wynagrodzenia 
związanego z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

Or. de

Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de
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Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymagania i potrzeby klienta; a) oczekiwania i potrzeby klienta pod 
kątem jego ochrony ubezpieczeniowej;

Or. de

Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustęp 1 lit. b) nie ma zastosowania, 
jeżeli klient:
a) wyraźnie zrezygnuje z porady lub
b) w celu zawarcia umowy korzysta 
wyłącznie ze środków porozumiewania się 
na odległość, chyba że wyraźnie domaga 
się porady.

Or. de

Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje 
na temat produktu ubezpieczeniowego

skreślony
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w zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta.

Or. de

Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Informacji określonych w art. 16, 17 i 18 
nie trzeba udzielać, jeżeli pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń pośredniczą w ubezpieczeniu 
dużego ryzyka lub w przypadku 
pośrednictwa prowadzonego przez 
pośredników reasekuracyjnych lub zakłady
reasekuracji.

Or. de

Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 82
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 83
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 84
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33
w celu określenia:

skreślony

(a) kroków i skutecznych rozwiązań 
organizacyjnych i administracyjnych, 
których podjęcia można w normalnych 
okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych
i zakładów ubezpieczeń w celu 
identyfikowania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania nimi i ich 
ujawniania, przy prowadzeniu 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;
(b) stosownych kryteriów służących 
określeniu rodzajów konfliktów interesów, 
których istnienie może przynieść szkodę 
interesom klientów lub potencjalnych 
klientów pośrednika ubezpieczeniowego 
lub zakładu ubezpieczeń.

Or. de
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Poprawka 85
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 86
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 87
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

(a) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby produktów ubezpieczeniowych 
dostępnych na rynku. Produkty 
ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju
i emitentów lub dostawców produktów
i nie powinny ograniczać się do 
produktów ubezpieczeniowych 
wyemitowanych lub dostarczonych przez 
podmioty mające bliskie powiązania
z danym pośrednikiem ubezpieczeniowym 
lub zakładem ubezpieczeń;
(b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych uiszczanych 
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą
w imieniu osoby trzeciej.

Or. de

Poprawka 88
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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(a) charakter usługi lub usług 
oferowanych klientowi lub potencjalnemu 
klientowi lub świadczonych na ich rzecz,
z uwzględnieniem rodzaju, przedmiotu, 
wielkości i częstotliwości transakcji; oraz
(b) charakter oferowanych lub 
rozpatrywanych produktów, w tym różne 
rodzaje produktów ubezpieczeniowych.

Or. de

Poprawka 89
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 a. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć lub utrzymać bardziej 
rygorystyczne środki pod warunkiem 
zachowania proporcjonalności między 
wynikającymi z tego obciążeniami 
administracyjnymi a celem ochrony 
konsumentów.

Or. de

Poprawka 90
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowe przy transakcjach 
sprzedaży, w ramach których nie udzielono 
porady, zwracali się do klienta lub 
potencjalnego klienta o przekazanie
informacji na temat posiadanej przez 
niego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie 
inwestycji istotnej dla danego rodzaju 
produktu lub usługi, które są oferowane 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo 
ubezpieczeniowe przy transakcjach 
sprzedaży, w ramach których nie udzielono 
porady, ostrzegali klienta lub 
potencjalnego klienta, że nie są w stanie 
ocenić, czy rozważany produkt jest dla 
niego odpowiedni. Ostrzeżenie to może 
być przekazywane w ustandaryzowanym 
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klientowi lub których klient się domaga, 
aby umożliwić pośrednikowi 
ubezpieczeniowemu lub zakładowi 
ubezpieczeń ocenę tego, czy przedmiotowa 
usługa ubezpieczeniowa lub przedmiotowy
produkt ubezpieczeniowy są stosowne dla 
klienta.

formacie.

Or. de

Poprawka 91
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 92
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy klient lub potencjalny 
klient nie przekaże informacji, o których 
mowa w akapicie pierwszym, lub przekaże 
informacje na temat swojej wiedzy lub 
doświadczenia, które są niewystarczające, 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń ostrzega klienta lub 
potencjalnego klienta, że nie jest w stanie 

skreślony
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stwierdzić, czy przedmiotowa usługa lub 
produkt są dla niego stosowne. 
Ostrzeżenie to może być przekazywane
w ustandaryzowanym formacie.

Or. de

Poprawka 93
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń zakłada ewidencję 
zawierającą dokument lub dokumenty, 
takie jak umowa uzgodniona między 
pośrednikiem ubezpieczeniowym lub 
zakładem ubezpieczeń a klientem,
w których określono prawa i obowiązki 
stron, oraz inne warunki, na jakich 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń będzie świadczyć usługi na 
rzecz klienta. Prawa i obowiązki stron 
umowy mogą zostać włączone do innych 
dokumentów lub tekstów prawnych 
poprzez ich przywołanie.

skreślony

Or. de

Poprawka 94
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Klient musi otrzymywać od pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu
ubezpieczeń odpowiednie sprawozdania 
dotyczące usługi świadczonej na jego 
rzecz. Sprawozdania te obejmują 
okresowe informacje kierowane do 
klientów, z uwzględnieniem rodzaju
i złożoności danych produktów 

skreślony
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ubezpieczeniowych oraz charakteru usługi 
świadczonej na rzecz klienta oraz 
zawierają, w stosownych przypadkach, 
zestawienie kosztów związanych
z transakcjami i usługami realizowanymi
w imieniu klienta. Świadcząc usługę 
doradztwa, pośrednik ubezpieczeniowy lub 
zakład ubezpieczeń określa, w jaki sposób 
udzielona porada odpowiada 
indywidualnej charakterystyce danego 
klienta.

Or. de

Poprawka 95
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

(a) charakter usługi lub usług 
oferowanych klientowi lub potencjalnemu 
klientowi lub świadczonych na ich rzecz,
z uwzględnieniem rodzaju, przedmiotu, 
wielkości i częstotliwości transakcji;
(b) charakter oferowanych lub 
rozpatrywanych produktów, w tym różne 
rodzaje produktów ubezpieczeniowych.

Or. de

Poprawka 96
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwym organom przyznaje się 
wszelkie uprawnienia dochodzeniowe, 
które są niezbędne do wykonywania ich 
funkcji. Wykonując swoje uprawnienia do 
nakładania sankcji, właściwe organy 
współpracują ze sobą ściśle w celu 
zapewnienia pożądanej skuteczności 
sankcji lub środków oraz koordynują swoje 
działania w przypadku postępowań 
obejmujących sprawy transgraniczne.

3. Właściwym organom przyznaje się 
wszelkie uprawnienia dochodzeniowe, 
które są niezbędne do wykonywania ich 
funkcji. Wykonując swoje uprawnienia do 
nakładania sankcji, właściwe organy 
współpracują ze sobą ściśle w celu 
zapewnienia pożądanej skuteczności 
sankcji lub środków oraz koordynują swoje 
działania w przypadku postępowań 
obejmujących sprawy transgraniczne, 
przestrzegając warunków legalności 
przetwarzania danych zgodnie
z dyrektywą 95/46/WE oraz 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.
Właściwe organy mają prawo ubiegać się
o dokumenty lub inne informacje za 
pośrednictwem decyzji formalnej. Decyzja 
ta zawiera podstawę prawną, termin,
w którym należy udzielić informacji, oraz 
prawo adresata do sądowej weryfikacji 
decyzji.

Or. de

Poprawka 97
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Publikując informacje o wyżej 
wymienionych sankcjach i środkach, 
właściwy organ – w przypadkach,
w których postępowanie odwoławcze jest 
jeszcze możliwe lub nie zostało jeszcze 
zakończone – w jasny sposób informuje, 
że możliwe jest odwołanie od tej decyzji
i że zidentyfikowane osoby uznaje się za 
niewinne, dopóki decyzja nie jest 
ostateczna. W przypadku anulowania 
decyzji właściwy organ publikuje 
sprostowanie.
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Or. de

Poprawka 98
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 99
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de
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Poprawka 100
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostosowują 
administracyjne sankcje finansowe do 
systemu kar przewidzianych przez krajowe 
organy nadzoru w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Or. de

Poprawka 101
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ochronę danych osobowych zarówno 
osoby dokonującej zgłoszenia naruszeń, 
jak i osoby, której zarzuca się popełnienie 
naruszenia, zgodnie z zasadami 
określonymi w dyrektywie 95/46/WE.

c) ochronę danych osobowych zarówno 
osoby dokonującej zgłoszenia naruszeń, 
jak i osoby, której zarzuca się popełnienie 
naruszenia, zgodnie z dyrektywą
95/46/WE. Tożsamość tych osób podlega 
ochronie na wszystkich etapach 
prowadzonego postępowania, chyba że 
przepisy krajowe wymagają jej ujawnienia
w związku z innymi dochodzeniami lub 
rozpoczynającym się postępowaniem 
sądowym.

Or. de

Poprawka 102
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stosują 
dyrektywę 95/46/WE w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych
prowadzonego w państwach 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przetwarzanie danych osobowych
prowadzone w państwach członkowskich 
na podstawie niniejszej dyrektywy było 
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członkowskich na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

zgodne z krajowymi aktami 
wykonawczymi, za pomocą których 
wdrożono dyrektywę 95/46/WE.

Or. de

Poprawka 103
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreślony

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

Or. de

Poprawka 104
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34 skreślony
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8, 
17, 23, 24 i 25, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8, 17, 23, 24 i 25, może zostać
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
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określonych w niej uprawnień. Decyzja
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8, 17, 23, 24 i 25 wchodzi
w życie, tylko jeśli Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie lub jeśli, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. de

Poprawka 105
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje przeglądu niniejszej 
dyrektywy po pięciu latach od jej wejścia
w życie. Przegląd ten obejmuje ogólną 
analizę praktycznego stosowania 
przepisów ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie, z należytym uwzględnieniem 
zmian na rynkach detalicznych produktów 
inwestycyjnych oraz doświadczeń 
nabytych przy praktycznym stosowaniu 
przepisów niniejszej dyrektywy, 
rozporządzenia w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje, 

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

dotyczących produktów inwestycyjnych 
oraz [MiFID II]. Przegląd ten obejmuje 
również szczególną analizę wpływu art. 17 
ust. 2, z uwzględnieniem stanu konkurencji 
na rynku usług pośrednictwa w odniesieniu 
do umów innych niż umowy należące do 
którejkolwiek z grup wymienionych
w załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
oraz wpływu obowiązków, o których 
mowa w art. 17 ust. 2, na pośredników 
ubezpieczeniowych będących małymi
i średnimi przedsiębiorstwami.

Or. de

Poprawka 106
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty, które – aby prowadzić 
działalność na rynkach finansowych –
muszą uzyskać zezwolenie lub podlegać 
regulacji. Poniższy wykaz należy rozumieć 
jako obejmujący wszystkie podmioty, które 
posiadają zezwolenie, prowadzące 
działalność charakterystyczną dla 
wymienionych podmiotów: podmioty, 
które posiadają zezwolenie udzielone 
przez państwo członkowskie na podstawie 
dyrektywy, podmioty, które posiadają 
zezwolenie udzielone przez państwo 
członkowskie bez odwołania do dyrektywy, 
oraz podmioty, które posiadają zezwolenie 
udzielone przez państwo nie należące do 
Unii lub które są przez to państwo 
regulowane:

1. - zakłady ubezpieczeń i reasekuracji

(a) instytucje kredytowe; - pośrednicy ubezpieczeniowi
i reasekuracyjni
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(b) pośrednicy ubezpieczeniowi
i reasekuracyjni oraz firmy inwestycyjne;
(c) inne instytucje finansowe, które 
posiadają zezwolenie lub są regulowane;
(d) zakłady ubezpieczeń i reasekuracji;
(e) programy zbiorowego inwestowania
i spółki zarządzające tymi programami;
(f) fundusze emerytalne i spółki 
zarządzające tymi funduszami;
(g) podmioty prowadzące handel
towarami oraz pochodnymi 
instrumentami towarowymi;
(h) podmioty lokalne;
(i) inni inwestorzy instytucjonalni.

Or. de

Poprawka 107
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Krajowe i regionalne władze rządowe,
w tym instytucje publiczne, które 
zarządzają długiem publicznym na 
szczeblu krajowym lub regionalnym , 
banki centralne, międzynarodowe
i ponadnarodowe instytucje takie, jak 
Bank Światowy, MFW, EBC, EBI i inne 
podobne organizacje międzynarodowe.

3. Rządy krajowe

Or. de

Poprawka 108
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Inni inwestorzy instytucjonalni, których skreślony
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głównym zakresem działalności jest 
inwestowanie w instrumenty finansowe,
w tym podmioty zajmujące się 
sekurytyzacją aktywów lub innego rodzaju 
transakcjami finansowymi. Podmioty 
wymienione powyżej uznaje się za 
klientów profesjonalnych. Należy im 
jednak zezwolić na występowanie o to, by 
traktowano ich jako klientów 
nieprofesjonalnych; firmy mogą 
natomiast zgodzić się zapewnić im wyższy 
poziom ochrony. Jeżeli klientem firmy jest 
przedsiębiorstwo, o którym mowa powyżej, 
przed przystąpieniem do świadczenia 
usług, firma musi powiadomić takiego 
klienta, że w oparciu o dostępne jej 
informacje uznaje go za klienta 
profesjonalnego i będzie go w ten sposób 
traktować, chyba że firma i klient 
uzgodnią inaczej. Firma musi również 
powiadomić klienta, że może on domagać 
się zmiany warunków umowy w celu 
zagwarantowania wyższego poziomu 
ochrony.
Jeżeli klient, którego uznano za klienta 
profesjonalnego, stwierdzi, że nie jest
w stanie właściwie ocenić odnośnego 
ryzyka lub nim zarządzać, w jego gestii 
leży wystąpienie o wyższy poziomo 
ochrony. Wyższy poziom bezpieczeństwa 
zostaje zapewniony, w przypadku gdy 
klient, którego uznano za klienta 
profesjonalnego, zawrze z firmą pisemną 
umowę stanowiącą, że do celów 
stosowania odpowiednich zasad 
prowadzenia działalności nie będzie on 
traktowany jako klient profesjonalny.
W porozumieniu tym należy określić, czy 
ten sposób traktowania obowiązuje
w odniesieniu do jednej usługi lub 
transakcji czy też do większej ich liczby 
lub też do jednego rodzaju produktu lub 
transakcji czy też do większej ich liczby.

Or. de
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Poprawka 109
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowa dyrektywa w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego nadal posiadać będzie 
cechy instrumentu prawnego 
przewidującego „minimalną 
harmonizację”. Oznacza to, że państwa 
członkowskie, w razie konieczności, będą 
mogły postanowić o podjęciu dalej idących 
środków w celu ochrony konsumentów.
Minimalne standardy wynikające
z dyrektywy w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego zostaną jednak 
znacznie podniesione. Niektóre elementy 
nowej dyrektywy wzmacniać będą środki 
poziomu 2, tak aby dostosować jej przepisy 
do przepisów MiFID II, w szczególności
w rozdziale regulującym dystrybucję polis 
ubezpieczenia na życie z elementami 
inwestycyjnymi (dalej: ubezpieczeniowe 
produkty inwestycyjne – zob. poniżej). Ma 
to na celu harmonizację sprzedaży 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych w całej UE za 
pośrednictwem środków poziomu 2. 
Stanowi to innowacyjną zmianę
w porównaniu z tekstem pierwotnej 
dyrektywy. Ważne jest, aby Komisja była
w stanie porównywać wynikłe sytuacje
w różnych państwach członkowskich i tym 
samym należycie wykonywać swoje 
zadanie polegające na nadzorowaniu 
stosowania unijnego prawa. Ponadto
w dyrektywie przewidziano klauzulę 
przeglądową, natomiast Komisja – aby być
w stanie gromadzić wszystkie istotnie 
informacje na temat funkcjonowania tych 
przepisów – będzie musiała być w stanie 
monitorować ich wdrożenie od samego 
początku.

Nowa dyrektywa w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego nadal posiadać będzie 
cechy instrumentu prawnego 
przewidującego „minimalną 
harmonizację”. Oznacza to, że państwa 
członkowskie, w razie konieczności, będą 
mogły postanowić o podjęciu dalej idących 
środków w celu ochrony konsumentów.
Minimalne standardy wynikające
z dyrektywy w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego zostaną jednak 
znacznie podniesione. Ponadto
w dyrektywie przewidziano klauzulę 
przeglądową, natomiast Komisja – aby być
w stanie gromadzić wszystkie istotnie 
informacje na temat funkcjonowania tych 
przepisów – będzie musiała być w stanie 
monitorować ich wdrożenie od samego 
początku.

Or. de
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UZASADNIENIE

Projekt sprawozdania skupia się na pięciu głównych obszarach wniosku Komisji:

– zakres, 

– rejestracja i uproszczona procedura rejestracyjna,

– konflikty interesów i przejrzystość,

– sprzedaż krzyżowa,

– ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne,

– akty delegowane/poziom harmonizacji.

Zakres (art. 1)

W celu stworzenia równych warunków działania Komisja proponuje rozszerzenie zakresu 
dyrektywy na sprzedaż ubezpieczeń przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji bez udziału 
pośrednika ubezpieczeniowego, na obsługę roszczeń oraz na polisy ubezpieczeniowe 
sprzedawane obok sprzedaży usług. 

Kwestię obsługi roszczeń przez zakłady ubezpieczeń lub strony trzecie zaangażowane do tego 
celu na podstawie outsourcingowych umów ubezpieczenia obejmuje już dyrektywa w sprawie 
wypłacalności (Solvency II). Regulowanie przypadków, w których nie obowiązuje żadne 
ustalenie na zasadzie outsourcingu, wydaje się być niewystarczającym powodem do objęcia 
obsługi roszczeń zakresem niniejszej dyrektywy. 

Z uwagi na kwestię proporcjonalności z zaproponowanego uregulowania należy wyłączyć 
sprzedaż ubezpieczeń podróżnych/ubezpieczeń na wypadek odwołania podróży oraz 
ubezpieczeń oferowanych przez wypożyczalnie samochodów w ramach działalności 
pobocznej.

Rejestracja i uproszczona procedura rejestracyjna (art. 3 i 4)

Mimo rozszerzenia zakresu na zakłady ubezpieczeń i ich pracowników nie muszą się oni 
ponownie rejestrować. Tę propozycję należy zdecydowanie poprzeć. 

Dalsza zmiana dotyczy nowo wprowadzonej możliwości rejestrowania pośredników 
związanych umową przez zarejestrowanych pośredników. Możliwość ta jest zasadniczo warta 
poparcia z zastrzeżeniem, że w celu uniknięcia szczególnych przypadków odpowiedzialności 
prawnej należy utrzymać zakaz konkurencji produktów jako warunek prowadzenia 
działalności w imieniu i na rzecz większej liczby zakładów ubezpieczeń.

W odniesieniu do pośrednictwa ubezpieczeniowego prowadzonego jako działalność poboczna 
pod pewnymi warunkami (dotyczy to przede wszystkim biur podróży i wypożyczalni 
samochodów) oraz podmiotów zajmujących się obsługą roszczeń Komisja przewiduje 
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uproszczoną procedurę rejestracyjną (art. 4). 

Z uwagi na zaproponowane wyłączenie wspomnianych powyżej adresatów procedura ta traci 
swój główny cel. Poza tym z uwagi na konieczność zapewnienia równych warunków 
działania wszystkim pośrednikom należy skreślić art. 4.

Wymogi zawodowe i organizacyjne (art. 8)

Należy pozytywnie ocenić propozycję Komisji dotyczącą ustawicznego doskonalenia 
zawodowego w celu zapewnienia właściwej wiedzy i umiejętności pośredników. O formie, 
treści i obowiązkach udokumentowania powinny jednak decydować państwa członkowskie. 
Aby zapobiec negatywnemu oddziaływaniu na rynek wewnętrzny, jakie miałoby ustalenie 
przez państwa członkowskie różnych wymogów dotyczących kwalifikacji, należy określić 
minimalny poziom w oparciu o „europejskie ramy kwalifikacji”, na którego podstawie można 
udowodnić w każdym państwie członkowskim wymaganą wiedzę i wymagane umiejętności.

Branżowe i należące do stowarzyszeń ośrodki nauki zawodu potrzebują do wypełnienia 
swoich zadań krajowej certyfikacji programów doskonalenia zawodowego.

Konflikty interesów i przejrzystość (art. 17)

Zaproponowane przepisy dotyczące konfliktów interesów i przejrzystości należą do 
najważniejszych zmian w nowej wersji dyrektywy. 

Komisja przewiduje tu obowiązek ujawniania przez pośredników ubezpieczeniowych 
podstawy i dokładnej wysokości ich wynagrodzenia oraz ujawniania dokładnej wysokości 
zmiennego wynagrodzenia pracowników działu sprzedaży w zakładach ubezpieczeń.
W przypadku ubezpieczeń na życie obowiązek ten powinien zacząć obowiązywać wraz
z wejściem w życie niniejszej dyrektywy, w przypadku sprzedaży ubezpieczeń innych niż na 
życie – najpierw na żądanie i z pięcioletnim okresem przejściowym, po którym ujawnianie 
takich informacji będzie obowiązkowe.  

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zlecona przez Komisję analiza skutków 
stworzenia „systemu na żądanie”, tzn. ujawniania informacji wyłącznie na żądanie, wykazała, 
iż znaczna większość respondentów odrzuca taki system w przekonaniu, że takie dane są 
zbędne i mylące dla klientów. 

Niestety należy się jednak spodziewać, że ogólny obowiązek ujawniania wysokości prowizji
i zmiennego wynagrodzenia doprowadziłby nie do poprawy ochrony konsumentów, lecz do 
rywalizacji o wysokość prowizji i wynagrodzenia. 

Z uwagi na heterogeniczny charakter rynków ubezpieczeniowych w UE państwom 
członkowskim powinna jednak przysługiwać swoboda nakładania bardziej rygorystycznych 
obowiązków ujawniania informacji niż wymogi określone w niniejszej dyrektywie.

Sprzedaż krzyżowa (art. 21)

Komisja przewiduje, że usługi i produkty ubezpieczeniowe oferowane w pakiecie muszą być 
oferowane również osobno. 
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Wymóg ten jest bardziej rygorystyczny niż odpowiedni przepis w dyrektywie MiFID II
i mógłby doprowadzić również do tego, że nie mogłyby być już oferowane korzystne dla 
konsumentów produkty powiązane. Z tego względu art. 21 należy zmienić do tego stopnia, by 
konsumenci byli jedynie informowani o tym, czy części pakietów mogą być sprzedawane 
również osobno.

Ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne (rozdział VII)

W rozdziale siódmym wniosku w sprawie dyrektywy Komisja zajmuje się dodatkowymi 
wymogami dotyczącymi ochrony klienta w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych, tzw. pakietowanych detalicznych produktów inwestycyjnych.   
Sformułowania zawarte w tym rozdziale odpowiadają propozycjom Komisji dotyczącym 
przeglądu dyrektywy MiFID w art. 23-25.

Mimo że konieczne jest spójne ustawodawstwo również w odniesieniu do dyrektywy MiFID 
II, należy wziąć pod uwagę różnice między ubezpieczeniowymi produktami inwestycyjnymi
a produktami czysto inwestycyjnymi.

Ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne charakteryzują się i odróżniają od produktów czysto 
inwestycyjnych tym, że nie są w każdej chwili swobodnie zbywalne.

W odniesieniu do zaproponowanego zakazu pobierania prowizji w przypadku niezależnej 
porady należy zaznaczyć na początku, że z uwagi na odmienne doświadczenia związane
z systemem porad dotyczących prowizji i/lub błędnych porad państwa członkowskie stosują 
odmienne rozwiązania. Ten stan rzeczy należy wziąć pod uwagę, stosując zasadę minimalnej 
harmonizacji. Zakaz pobierania prowizji mógłby mieć na niektórych rynkach bardzo 
niekorzystny wpływ na dostarczanie obywatelom produktów ubezpieczeniowych.  Poza tym
w niektórych państwach członkowskich definicja „niezależnej porady” powodowałaby 
problemy z uwagi na pewne tradycyjne konotacje czy też różne znaczenia słowa „niezależny” 
(np. w języku francuskim słowo „samodzielny” oznacza jednocześnie „niezależny”). 

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku ujawniania wysokości wynagrodzenia, również
w tym przypadku państwa członkowskie powinny mieć jednak możliwość przyjmowania 
odmiennych uregulowań, jeżeli uznają to za niezbędne dla swoich rynków. 

Akty delegowane/poziom harmonizacji

Komisja przewiduje szereg aktów delegowanych w obszarach, które dotyczą ważnych treści 
dyrektywy (np. definicji właściwej wiedzy i umiejętności pośredników, kryteriów podstawy 
obliczania prowizji, środków służących unikaniu, rozwiązywaniu i ujawnianiu konfliktów 
interesów, obowiązków w zakresie sprawozdawczości i udzielania klientom informacji). 
Należy to ogólnie ocenić krytycznie, ponieważ w ten sposób dąży się do osiągnięcia 
maksymalnej harmonizacji „tylnymi drzwiami”, tj. w sposób kosztowny i biurokratyczny, 
który może naruszać zasadę pomocniczości.

Z tego względu należy uchylić zaproponowane akty delegowane, a jeżeli zostanie 
udowodniona faktyczna potrzeba harmonizacji, np. w przypadku niewystarczającego 
wzajemnego uznawania dokumentów potwierdzających kwalifikacje, państwa członkowskie 
powinny przyjąć uregulowania szczegółowe. Może to też nastąpić w drodze procedury 
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współdecyzji Rady i Parlamentu. 



PR\922352PL.doc 69/72 PE502.060v01-00

PL

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Nr ref.: D(2012)57300

Sharon Bowles
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Monetarnej
ASP 10G201
Bruksela

Przedmiot: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna, której mam zaszczyt przewodniczyć, rozpatrzyła wyżej wymieniony 
wniosek zgodnie z art. 87 Regulaminu Parlamentu dotyczącym przekształcenia.

Artykuł 87 ust. 3 brzmi następująco: 

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian 
merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję 
przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 156 i 157, 
komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku 
zawierających zmiany.

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego, właściwa komisja 
zamierza także złożyć poprawki do ujednoliconych fragmentów wniosku, powinna ona 
niezwłocznie powiadomić o tym zamiarze Radę i Komisję, a Komisja powinna poinformować 
komisję, przed głosowaniem zgodnie z art. 54, o swoim stanowisku w sprawie poprawek i 
o tym, czy zamierza wycofać wniosek dotyczący przekształcenia”.

Zgodnie z opinią Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach 
konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia, i zgodnie
z zaleceniami sprawozdawcy komisji opiniodawczej Komisja Prawna stwierdza, że omawiany 
wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które zostały określone 
jako takie we wniosku oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów 
wcześniej przyjętych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejącego 
tekstu, bez zmian merytorycznych.

Podsumowując, po przedyskutowaniu sprawy na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2012 r. 
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Komisja Prawna zaleca, 23 głosami za i bez głosów wstrzymujących się1, by Pana komisja, 
będąca komisją właściwą, przystąpiła do rozpatrywania rzeczonego wniosku zgodnie
z art. 87.

Z wyrazami szacunku

Klaus-Heiner LEHNE

Zał.: Opinia grupy konsultacyjnej

                                               
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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ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB 
PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

GRUPA KONSULTACYJNA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, 11 września 2012 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego
COM(2012)360 z dnia 3.7.2012 r. – 2012/0175(COD)

Uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a 
w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza złożona z przedstawicieli 
odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zebrała się w dniu 
23 lipca 2012 r. w celu zbadania m.in. wyżej wspomnianego wniosku przedłożonego przez 
Komisję.

Rozpatrując na posiedzeniu1 wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
przekształcającej dyrektywę 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 
2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, grupa konsultacyjna jednogłośnie 
stwierdziła, co następuje:

1) W odniesieniu do uzasadnienia – aby zostało ono sporządzone z pełnym poszanowaniem 
właściwych wymogów określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, w dokumencie 
takim należało precyzyjnie wskazać, które postanowienia wcześniejszego aktu pozostają 
niezmienione we wniosku, zgodnie z pkt 6 lit. a) ppkt (iii) porozumienia;

2) W projekcie wniosku o przekształcenie należało zaznaczyć następujące proponowane 
zmiany szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania istotnych zmian:
– w art. 1 ust. 2 lit. e) – skreślenie słów „lub usługę”;
– w art. 1 ust. 2 lit. f) – zastąpienie cyfry „500” cyfrą „600”;
– w art. 8 ust. 3 – zastąpienie cyfry „1 000 000” cyfrą „1 120 000” oraz cyfry „1 500 000” 
cyfrą „1 680 000”;

                                               
1 Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję językową wniosku 
i pracowała w oparciu o wersję angielską, stanowiącą źródłową wersję językową omawianego tekstu.
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– w art. 8 ust. 4 lit. b) – zastąpienie cyfry „15 000” cyfrą „16 800”;
– w art. 13 ust. 1, zdanie wprowadzające – zastąpienie słowa „zachęcają” słowem 
„zapewniają”;
– w art. 13 ust. 2 – zastąpienie słów „zachęcają te instytucje do współpracy” słowami 
„dopilnowują, aby te instytucje współpracowały”;
– w art. 17 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) – skreślenie słów „na żądanie klienta”.

3) Obecne brzmienie art. 2 pkt 11 i art. 13 ust. 2 dyrektywy 2002/92/WE należało ująć
w projekcie tekstu dotyczącego przekształcenia i oznaczyć je przy użyciu znaku złożonego
z podwójnego przekreślenia i szarego wyróżnienia, który jest zazwyczaj stosowany do 
zaznaczania istotnych zmian polegających na skreśleniu istniejącego tekstu.

4) Aby sprostać wszystkim wymogom zawartym w pkt 7 (b) porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, brzmienie akapitu drugiego w art. 37 należy uzupełnić słowami 
końcowymi „zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III” i do przekształconego aktu należy 
załączyć tabelę korelacji jako nowy załącznik III.

W rezultacie, po dokonaniu analizy wniosku, konsultacyjna grupa robocza stwierdziła 
jednogłośnie, że wniosek nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych poza tymi, które są 
zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa robocza stwierdziła ponadto, 
że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu prawnego
z tymi zasadniczymi zmianami wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejącego tekstu, bez 
zmian merytorycznych.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Dyr. Wydziału Prawnego Dyr. Wydziału Prawnego Dyrektor generalny


