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PR_COD_1recastingam

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovalnem posredovanju 
(prenovitev)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0360),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 53(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0180/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov1,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 9. novembra 2012, naslovljenega na 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve v skladu s členom 87(3) Poslovnika,

– ob upoštevanju zaveze Komisije na zasedanju Evropskega parlamenta ..., da bo sprejela 
stališče, ki ga je sprejel Parlament, in predstavnika Sveta v pismu z dne ..., da bo odobril 
navedeno stališče v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2012),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 
prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo 
prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Potrebne so številne spremembe 
Direktive 2002/92/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. decembra 
2002 o zavarovalnem posredovanju.
Zaradi jasnosti bi bilo treba navedeno 
direktivo prenoviti.

(1) Potrebne so spremembe Direktive 
2002/92/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. decembra 2002 o 
zavarovalnem posredovanju. Zato se 
predlaga prenovitev te direktive.

Or. de

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker je glavni cilj in predmet tega 
predloga poenotenje nacionalnih določb v 
zvezi z navedenimi področji, bi morala biti 
podlaga tega predloga člena 53(1) 
in 62 PDEU. Oblika direktive je primerna, 
da se po potrebi omogoči prilagoditev 
izvedbenih določb na področjih, ki jih ureja 
ta direktiva, posebnostim trgov in pravnih 
sistemov držav članic. Cilj te direktive bi 
morala biti tudi uskladitev nacionalnih 
pravil o dostopu do dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, vključno s poklicnim 
vodenjem zahtevkov ter cenitvijo in
likvidacijo škode, in zato Direktiva temelji 
na členu 53(1) Pogodbe. Poleg tega ta 
direktiva, ker gre za sektor, ki ponuja 
storitve po celotni Uniji, temelji tudi na 
členu 62 Pogodbe.

(2) Ker je glavni cilj in predmet tega 
predloga poenotenje nacionalnih določb v 
zvezi z navedenimi področji, bi morala biti 
podlaga tega predloga člena 53(1) 
in 62 PDEU. Oblika direktive je primerna, 
da se po potrebi omogoči prilagoditev 
izvedbenih določb na področjih, ki jih ureja 
ta direktiva, posebnostim trgov in pravnih 
sistemov držav članic. Cilj te direktive bi 
morala biti tudi uskladitev nacionalnih 
pravil o dostopu do dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, in zato Direktiva temelji na 
členu 53(1) Pogodbe. Poleg tega ta 
direktiva, ker gre za sektor, ki ponuja 
storitve po celotni Uniji, temelji tudi na 
členu 62 Pogodbe.

Or. de
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Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Različne kategorije oseb ali institucij, 
kot so zastopniki, posredniki in „bančno-
pozavarovalni“ operaterji, zavarovalnice, 
turistične agencije in podjetja za najem 
vozil, lahko prodajajo zavarovalniške 
produkte. Zaradi enake obravnave 
operaterjev in varstva strank mora ta 
direktiva zajeti vse te osebe ali institucije.

(4) Različne kategorije oseb ali institucij, 
kot so zastopniki, posredniki in „bančno-
pozavarovalni“ operaterji, zavarovalnice, 
turistične agencije in podjetja za najem 
vozil, lahko prodajajo zavarovalniške 
produkte.

Or. de

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Uporaba Direktive 2002/92/EC je 
pokazala, da je za številne določbe 
potrebna nadaljnja opredelitev z namenom 
olajšanja izvajanja zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja ter da je 
zaradi varstva potrošnikov potrebna 
razširitev področja uporabe zadevne
direktive na vse prodaje zavarovalnih 
produktov, ki jih opravijo bodisi 
zavarovalni posredniki bodisi 
zavarovalnice. Kar zadeva njihove 
postopke v zvezi s prodajo, poprodajo in 
zahtevki, bi morale biti zavarovalnice, ki 
neposredno prodajajo zavarovalne 
produkte, vključene v področje uporabe 
nove direktive na podobni podlagi kot 
zavarovalni zastopniki in zavarovalni 
posredniki.

(5) Uporaba Direktive 2002/92/EC je 
pokazala, da je za številne določbe 
potrebna nadaljnja opredelitev z namenom 
olajšanja izvajanja zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja ter da je 
zaradi varstva potrošnikov potrebna 
razširitev področja uporabe zadevne 
direktive na vse prodaje zavarovalnih 
produktov kot glavne poklicne dejavnosti, 
ki jih opravijo bodisi zavarovalni 
posredniki bodisi zavarovalnice. Kar 
zadeva njihove postopke v zvezi s prodajo, 
poprodajo in zahtevki, bi morale biti 
zavarovalnice, ki neposredno prodajajo 
zavarovalne produkte, vključene v 
področje uporabe nove direktive na 
podobni podlagi kot zavarovalni zastopniki 
in zavarovalni posredniki.

Or. de
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Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da se zagotovi enaka raven varstva 
potrošnikov ne glede na to, kje kupijo 
zavarovalni produkt (bodisi neposredno 
pri zavarovalnici ali posredno pri 
posredniku), mora področje uporabe 
Direktive poleg zavarovalnic pokrivati 
tudi druge udeležence na trgu, za katere je
prodaja zavarovalnih produktov 
dopolnilna dejavnost (npr. turistične 
agencije in podjetja za najem vozil, 
dobavitelji blaga, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za izvzetje).

črtano

Or. de

Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta direktiva bi se morala uporabljati za 
osebe, katerih dejavnost je pomoč (bodisi v 
imenu kupca bodisi v imenu zavarovalnice) 
pri upravljanju in izvajanju zavarovalne ali 
pozavarovalne pogodbe, vključno s 
poklicnim vodenjem zahtevkov, ali cenitev 
in likvidacija škode ali izvedenska cenitev 
zahtevkov.

(7) Ta direktiva bi se morala uporabljati za 
osebe, katerih dejavnost je pomoč (bodisi v 
imenu kupca bodisi v imenu zavarovalnice) 
pri upravljanju in izvajanju zavarovalne ali 
pozavarovalne pogodbe.

Or. de

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 20
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Države članice zahtev v zvezi z 
registracijo ne bi smele uporabljati za 
zavarovalne posrednike, ki opravljajo 
zavarovalno posredovanje v povezavi z 
določenimi vrstami zavarovanj kot 
dopolnilno dejavnost, ali za poklicno 
vodenje zahtevkov, cenitev in likvidacijo 
škode ali izvedensko cenitev zahtevkov, če 
izpolnjujejo zahteve iz te direktive glede 
znanja, sposobnosti in ugleda ter ustrezne 
zahteve glede informacij in zahteve v zvezi 
s pravili poslovanja, ter je bila 
pristojnemu organu predložena prijava 
dejavnosti.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 21a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Zavarovalni ali pozavarovalni 
posrednik izvaja dejavnost zavarovalnega 
posredovanja, če
(a) izvaja zavarovalno ali pozavarovalno 
posredovanje za zavarovalca ali 
potencialnega zavarovalca, ki prebiva ali 
ima sedež v drugi državi članici, kot je 
matična država članica posrednika; in
(b) je vsako zavarovalno tveganje v drugi 
državi članici, kot je matična država 
članica posrednika.
Zavarovalni- ali pozavarovalni posrednik 
izvaja zavarovalno ali pozavarovalno 
posredovanje v okviru svobode 
opravljanja storitev, če zagotavlja trajno 
prisotnost v drugi državi članici, kot je 
njegova matična država članica.
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Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Pomembno je zagotoviti visoko raven 
strokovnosti in usposobljenosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov ter zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, ki so vključeni v dejavnosti 
v zvezi s pripravo in prodajo zavarovalnih 
polic ter zadevnimi poprodajnimi 
dejavnostmi. Torej mora strokovno znanje 
posrednika, zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, podjetjih za najem vozil in 
turističnih agencijah ter strokovno znanje 
oseb, ki opravljajo dejavnosti vodenja 
zahtevkov, cenitev in likvidacijo škode ali 
izvedensko cenitev zahtevkov, ustrezati 
kompleksnosti zadevnih dejavnosti.
Zagotoviti bi bilo treba trajno 
izobraževanje.

(22) Pomembno je zagotoviti visoko raven 
strokovnosti in usposobljenosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov ter zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, ki so vključeni v dejavnosti 
v zvezi s pripravo in prodajo zavarovalnih 
polic ter zadevnimi poprodajnimi 
dejavnostmi. Torej mora strokovno znanje 
posrednika in zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih ustrezati kompleksnosti teh
dejavnosti. Zagotoviti bi bilo treba trajno 
izobraževanje. Obliko, vsebino in 
obveznosti dokazovanja naj urejajo države 
članice. V zvezi s tem bi bilo treba 
certificirati organizacije poklicnega 
izobraževanja, ki so povezane s panogo ali 
ki so v lasti združenja.

Or. de

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Potrošnikom bi morale biti vnaprej 
posredovane jasne informacije glede 
statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni 
produkt, in glede plačila, ki ga te osebe 
prejmejo. Obstaja potreba po uvedbi 
obveznega razkritja statusa za evropske 
zavarovalne posrednike in zavarovalnice.
Te informacije bi moral potrošnik dobiti v 
predpogodbeni fazi. Vloga navedenega je 
pokazati razmerje med zavarovalnico in 

(30) Potrošnikom bi morale biti vnaprej 
posredovane jasne informacije glede 
statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni 
produkt. Razmisliti bi bilo treba o uvedbi 
obveznega razkritja statusa za evropske 
zavarovalne posrednike in zavarovalnice.
Te informacije bi moral potrošnik dobiti v 
predpogodbeni fazi. Vloga navedenega je 
pokazati razmerje med zavarovalnico in 
posrednikom (kadar je to ustrezno).
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posrednikom (kadar je to ustrezno) ter 
strukturo in vsebino plačil posrednikom.

Or. de

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja 
interesov med prodajalcem in kupcem 
zavarovalnega produkta je potrebno 
zagotoviti ustrezno razkritje plačil 
prodajalcem zavarovanja. Zato bi morali
imeti pri življenjskih zavarovanjih
posrednik in uslužbenec zavarovalnega 
posrednika ali zavarovalnica obveznost, da 
stranko pred prodajo obvestijo o svojem 
plačilu. Ob upoštevanju petletnega 
prehodnega obdobja mora biti za druge 
zavarovalne produkte stranka obveščena o 
svoji pravici, da te informacije zahteva, 
zadevne informacije pa morajo biti stranki 
posredovane na njeno zahtevo.

(31) Pri zavarovalnih naložbenih 
produktih bi morali biti posrednik in 
uslužbenec zavarovalnega posrednika ali
zavarovalnica dolžni, da stranko pred 
prodajo obvestijo o stroških in 
pristojbinah zavarovalnega naložbenega 
produkta. Države članice lahko predpišejo 
obvezne objave, ki presegajo obveznosti iz 
te direktive, pod pogojem, da se ohranijo 
enaki konkurenčni pogoji med različnimi 
možnostmi prodaje in posredovanja in ob 
upoštevanju sorazmernosti med nastalim 
upravnim bremenom in načrtovanim 
varstvom potrošnikov.

Or. de

Predlog spremembe 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Da se stranki zagotovijo primerljive 
informacije o storitvah zavarovalnega 
posredovanja, ki se posredujejo ne glede 
na to, ali stranka kupi pri posredniku ali 
neposredno pri zavarovalnici, in da se 
prepreči izkrivljanje konkurence s 
spodbujanjem zavarovalnic, da raje kot 
prek posrednikov prodajajo neposredno 
strankam, da bi se izognile zahtevam 

črtano
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glede informacij, bi bilo treba tudi od 
zavarovalnic zahtevati, da posredujejo 
informacije glede plačila stranki, s katero 
pri opravljanju storitev zavarovalnega 
posredovanja poslujejo neposredno, o 
plačilu, ki ga prejmejo za prodajo 
zavarovalnih produktov.

Or. de

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Da se prepreči primere zavajajoče 
prodaje, bi morala biti po potrebi prodaja 
zavarovalnih produktov dopolnjena s 
poštenim in strokovnim svetovanjem.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Bistvenega pomena je, da stranka ve, 
ali ima opravka s posrednikom, ki stranki
svetuje o produktih iz širokega spektra 
zavarovalnic, ali o produktih, ki jih ponuja 
le določeno število zavarovalnic.

(35) Pomembno je, da stranka ve, ali ima 
opravka s posrednikom, ki ji svetuje o 
produktih iz širokega spektra zavarovalnic, 
ali o produktih, ki jih ponuja le določeno 
število zavarovalnic.

Or. de

Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 36
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Ker so stranke vse bolj odvisne od 
osebnih priporočil, je ustrezno vključiti 
opredelitev svetovanja. Pred svetovanjem 
bi moral zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica oceniti strankine potrebe, 
zahteve in njeno finančno stanje. Če 
posrednik izjavi, da opravlja svetovanje v 
zvezi s produkti iz večjega števila 
zavarovalnic, mora opraviti pošteno in 
dovolj obsežno analizo produktov, ki so 
dosegljivi na trgu. Poleg tega bi morali 
vsi zavarovalni posredniki in zavarovalnice 
pojasniti razloge, na podlagi katerih so dali 
določen nasvet.

(36) Ker so zavarovalni produkti za
stranke vse bolj kompleksni, je ustrezno 
vključiti opredelitev svetovanja. Pred 
svetovanjem bi moral zavarovalni 
posrednik ali zavarovalnica oceniti
pričakovanja in potrebe stranke glede 
zavarovalnega kritja in njeno finančno 
stanje. Če posrednik izjavi, da opravlja 
svetovanje v zvezi s produkti iz večjega 
števila zavarovalnic, mora opraviti pošteno 
in dovolj obsežno analizo produktov, ki so 
dosegljivi na trgu. Poleg tega bi morali 
vsi zavarovalni posredniki in zavarovalnice 
pojasniti razloge, na podlagi katerih so dali 
določen nasvet.

Or. de

Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Določiti bi bilo treba enotna pravila, 
da se osebi, ki prodaja zavarovalni 
produkt, zagotovi določena izbira glede
načina posredovanja vseh informacij 
stranki in omogoči uporaba elektronskih 
komunikacij, kadar je to primerno ob 
upoštevanju okoliščin posameznega posla.
Vendar bi morala biti stranki ponujena 
možnost, da jih prejme v papirni obliki.
Zaradi dostopa potrošnikov do informacij
bi bilo treba vse predpogodbene 
informacije vedno posredovati brezplačno.

(38) Določiti bi bilo treba enotna pravila, 
da se olajša izbira načina posredovanja
predpisanih informacij stranki in omogoči 
uporaba elektronskih komunikacij, kadar je 
to primerno ob upoštevanju okoliščin 
posameznega posla. Vendar bi morala biti 
stranki ponujena možnost, da jih prejme v 
papirni obliki. Zaradi dostopa potrošnikov 
do informacij morajo biti vse 
predpogodbene informacije dostopne
brezplačno.

Or. de
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Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Ta direktiva naj bi 
opredelila minimalne obveznosti, ki bi 
jih zavarovalnice in zavarovalni posredniki 
morali imeti pri posredovanju informacij 
strankam. Državi članici bi moralo biti 
omogočeno, da na tem področju ohrani ali 
sprejme strožje določbe, ki jih lahko naloži 
zavarovalnim posrednikom in 
zavarovalnicam neodvisno od določb 
njihove domače države članice , kadar 
opravljajo dejavnost zavarovalnega 
posredovanja na njenem ozemlju, če so 
takšne strožje določbe skladne s 
pravom Unije , tudi z Direktivo 
2000/31/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih 
pravnih vidikih storitev informacijske 
družbe, zlasti elektronskega poslovanja na 
notranjem trgu (Direktiva o elektronskem 
poslovanju)16. Država članica, ki poleg 
določb iz te direktive predlaga uporabo 
dodatnih določb za ureditev zavarovalnih 
posrednikov in prodaje zavarovalnih 
produktov ter jih uporablja, bi morala 
zagotoviti, da je upravno breme, ki je 
posledica teh določb, sorazmerno 
z varstvom potrošnikov. Zaradi varstva 
potrošnikov in da se prepreči zavajajoča 
prodaja zavarovalnih produktov, bi bilo 
državam članicam treba dovoliti, da 
izjemoma uporabijo strožje zahteve za 
take zavarovalne posrednike, ki 
zavarovalno posredovanje opravljajo kot 
dopolnilno dejavnost, če štejejo, da je to 
potrebno in sorazmerno.

(40) Ta direktiva naj bi 
opredelila minimalne obveznosti, ki bi 
jih zavarovalnice in zavarovalni posredniki 
morali imeti pri posredovanju informacij 
strankam. Državi članici bi moralo biti 
omogočeno, da na tem področju ohrani ali 
sprejme strožje določbe, ki jih lahko naloži 
zavarovalnim posrednikom in 
zavarovalnicam neodvisno od določb 
njihove domače države članice , kadar 
opravljajo dejavnost zavarovalnega 
posredovanja na njenem ozemlju, če so 
takšne strožje določbe skladne s 
pravom Unije , tudi z Direktivo 
2000/31/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih 
pravnih vidikih storitev informacijske 
družbe, zlasti elektronskega poslovanja na 
notranjem trgu (Direktiva o elektronskem 
poslovanju)16. Država članica, ki poleg 
določb iz te direktive predlaga uporabo 
dodatnih določb za ureditev zavarovalnih 
posrednikov in prodaje zavarovalnih 
produktov ter jih uporablja, bi morala 
zagotoviti, da je upravno breme, ki je 
posledica teh določb, omejeno.

Or. de
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Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Navzkrižna prodaja je pogosta 
strategija ponudnikov finančnih storitev na 
drobno v celotni Uniji. Potrošnikom lahko 
prinesejo koristi, vendar pa pri teh 
praksah interesi potrošnikov niso vedno 
ustrezno upoštevani. Tako lahko na 
primer nekatere oblike navzkrižne 
prodaje, in sicer vezave prodaje, pri 
katerih se dve ali več finančnih storitev 
prodaja v paketu in najmanj ena od teh 
storitev ali produktov ni na voljo tudi 
ločeno, izkrivljajo konkurenco in 
negativno vplivajo na mobilnost 
potrošnikov ter njihovo sposobnost 
sprejemanja informiranih odločitev. 
Primer vezanih prodaj je lahko obvezno 
odprtje tekočih računov, kadar se 
potrošniku zagotavlja zavarovalno 
storitev, zaradi plačila premij ali obvezna 
sklenitev avtomobilskega zavarovanja, 
kadar se potrošniku zagotovi potrošniško 
posojilo, da se financirani avtomobil 
zavaruje. Medtem ko lahko prodaje 
svežnjev, pri katerih se dve ali več 
finančnih storitev ali produktov prodaja v 
paketu, vendar je vsako od teh storitev 
mogoče kupiti tudi ločeno, prav tako 
izkrivljajo konkurenco in negativno 
vplivajo na mobilnost strank ter njihovo 
sposobnost sprejemanja informiranih 
odločitev, je izbira vendarle prepuščena 
stranki, zato te prakse morda pomenijo 
manjše tveganje, da zavarovalni 
posredniki ne bi izpolnjevali svojih 
obveznosti v skladu s to direktivo. Zaradi 
spodbujanja konkurence in večje izbire 
potrošnikov bi bilo treba uporabo takih 
praks skrbno oceniti.

(41) Navzkrižna prodaja je pogosta in zelo 
primerna strategija ponudnikov finančnih 
storitev na drobno v vsej Uniji.

Or. de
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Predlog spremembe 19
Predlog direktive
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Zavarovalne pogodbe, ki vključujejo 
naložbe, so strankam pogosto na voljo kot 
možne alternative ali nadomestila za 
naložbene produkte, ki so predmet 
direktive [MiFID II]17. Da se zagotovi 
dosledna zaščita vlagateljev in prepreči 
tveganje regulativne arbitraže, je 
pomembno, da za naložbene produkte za 
male vlagatelje (zavarovalni naložbeni 
produkti, kot so opredeljeni v Uredbi o 
dokumentih s ključnimi informacijami za 
naložbene produkte) veljajo enaki 
standardi poslovanja: ti vključujejo 
zagotovitev ustreznih informacij, zahteve 
glede primernosti svetovanja in omejitve 
spodbud ter zahteve glede upravljanja 
nasprotij interesov in v primeru 
neodvisnih svetovalcev omejitve glede 
oblike plačila. Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge (European 
Securities and Markets Authority – ESMA) 
ter Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine (European Insurance 
and Occupational Pensions Authority –
EIOPA) bi morala sodelovati, da se 
s smernicami doseže največja možna raven 
skladnosti standardov poslovanja za 
naložbene produkte za male vlagatelje, za 
katere se uporablja [MiFID II] ali ta 
direktiva. Za zavarovalne naložbene 
produkte so standardi iz te direktive, ki 
veljajo za vse zavarovalne pogodbe
(poglavje VII te direktive), in strožji 
standardi za zavarovalne naložbene 
produkte kumulativni. V skladu s tem bi 
morale osebe, ki opravljajo zavarovalno 
posredovanje v zvezi z zavarovalnimi 
naložbenimi produkti, spoštovati standarde 
poslovanja, ki veljajo za vse zavarovalne 
pogodbe, in tudi strožje standarde, ki 
veljajo za zavarovalne naložbene produkte.

(42) Zavarovalne pogodbe, ki vključujejo 
naložbe, so strankam pogosto na voljo kot 
možne alternative ali nadomestila za 
naložbene produkte, ki so predmet 
direktive [MiFID II]17. Da se zagotovi 
dosledna zaščita vlagateljev in prepreči 
tveganje regulativne arbitraže, je 
pomembno, da za naložbene produkte za 
male vlagatelje (zavarovalni naložbeni 
produkti, kot so opredeljeni v Uredbi o 
dokumentih s ključnimi informacijami za 
naložbene produkte) veljajo enaki 
standardi poslovanja: ti vključujejo 
zagotovitev ustreznih informacij, zahteve 
glede primernosti svetovanja in omejitve 
spodbud ter zahteve glede upravljanja 
nasprotij interesov. Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge (European 
Securities and Markets Authority – ESMA) 
ter Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine (European Insurance 
and Occupational Pensions Authority –
EIOPA) bi morala sodelovati, da se 
s smernicami doseže največja možna raven 
skladnosti standardov za naložbene 
produkte za male vlagatelje, za katere se 
uporablja [MiFID II] ali ta direktiva. Za 
zavarovalne naložbene produkte so 
standardi iz te direktive, ki veljajo za vse 
zavarovalne pogodbe (poglavje VI te 
direktive), in strožji standardi za 
zavarovalne naložbene produkte 
kumulativni. V skladu s tem bi morale 
osebe, ki opravljajo zavarovalno 
posredovanje v zvezi z zavarovalnimi 
naložbenimi produkti, spoštovati standarde 
poslovanja, ki veljajo za vse zavarovalne 
pogodbe, in tudi strožje standarde, ki 
veljajo za zavarovalne naložbene produkte.



PR\922352SL.doc 17/63 PE502.060v01-00

SL

Or. de

Predlog spremembe 20
Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Za zagotovitev, da zavarovalnice in 
osebe, ki opravljajo zavarovalno 
posredovanje, spoštujejo določbe iz te 
direktive ter da se v vsej Uniji obravnavajo 
na podoben način, bi bilo treba od držav 
članic zahtevati, da določijo učinkovite,
sorazmerne in odvračilne upravne sankcije 
in ukrepe. Pregled obstoječih pooblastil in 
njihovega izvajanja v praksi je bil izveden 
s ciljem spodbuditi uskladitev sankcij in 
ukrepov iz sporočila Komisije z dne
8. decembra 201018 o krepitvi sistemov 
sankcij v sektorju finančnih storitev. Zato 
bi morale upravne sankcije in ukrepi, ki jih 
določijo države članice, izpolnjevati 
nekatere bistvene zahteve v zvezi z 
naslovniki, merili, ki jih je treba upoštevati 
pri uporabi sankcije ali ukrepa, objavo, 
ključnimi pristojnostmi za sankcioniranje 
in višino upravnih denarnih sankcij.

(43) Za zagotovitev, da zavarovalnice in 
osebe, ki opravljajo zavarovalno 
posredovanje, spoštujejo določbe iz te 
direktive ter da se v vsej Uniji obravnavajo 
na podoben način, bi bilo treba od držav 
članic zahtevati, da določijo učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne upravne sankcije 
in ukrepe. Pregled obstoječih pooblastil in 
njihovega izvajanja v praksi je bil izveden 
s ciljem spodbuditi uskladitev sankcij in 
ukrepov iz sporočila Komisije z dne
8. decembra 201018 o krepitvi sistemov 
sankcij v sektorju finančnih storitev. Zato 
bi morale upravne sankcije in ukrepi, ki jih 
določijo države članice, izpolnjevati 
nekatere bistvene zahteve v zvezi z 
naslovniki, merili, ki jih je treba upoštevati 
pri uporabi sankcije ali ukrepa, objavo in
ključnimi pristojnostmi za sankcioniranje.

Or. de

Predlog spremembe 21
Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Za dosego ciljev iz te direktive bi bilo 
treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejetje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe v zvezi s podrobnostmi glede 
pojmov ustreznega znanja in 
usposobljenosti posrednika, upravljanja 
nasprotij interesov, obveznosti glede 

črtano
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poslovanja v zvezi s svežnji zavarovalnih 
naložbenih produktov za male vlagatelje 
in obrazcev za posredovanje informacij v 
zvezi s sankcijami. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnim delom opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni. Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so ustrezni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen 
način.

Or. de

Predlog spremembe 22
Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Z delegiranimi akti v skladu s 
členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in v skladu s členi od 10 
do 15 Uredbe (EU) št. 1094/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski 
organ za zavarovanja in poklicne 
pokojnine)19 bi morala Komisija sprejeti 
delegirane akte, kot so določeni v 
členu [8] o pojmih ustreznega znanja in 
usposobljenosti posrednika, v členih [17 
in 23] o upravljanju nasprotij interesov in 
v členih [24 in 25] o obveznostih glede 
poslovanja v zvezi s svežnji zavarovalnih 
naložbenih produktov za male vlagatelje, 
ter izvedbene tehnične standarde, kot so 
določeni v členu [30] o postopkih in 
obrazcih za posredovanje informacij v 
zvezi s sankcijami. Osnutek teh 
delegiranih aktov in izvedbenih tehničnih 
standardov bi moral oblikovati EIOPA.

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 23
Predlog direktive
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Pregled te direktive bi bilo treba 
opraviti pet let po datumu začetka 
veljavnosti te direktive, da se bi se 
upošteval razvoj na trgu in razvoj na drugih 
področjih pravnega reda Unije ali izkušnje 
držav članic pri izvajanju pravnega reda 
Unije, zlasti v zvezi s produkti, ki jih 
pokriva Direktiva 2003/41/ES.

(56) Pregled te direktive bi bilo treba 
opraviti pet let po datumu začetka 
veljavnosti te direktive, da se bi se 
upošteval razvoj na trgu in razvoj na drugih 
področjih pravnega reda Unije ali izkušnje 
držav članic pri izvajanju pravnega reda 
Unije.

Or. de

Predlog spremembe 24
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, vključno s poklicnim 
vodenjem zahtevkov ter cenitvijo in 
likvidacijo škode, ki jo izvajajo fizične in 
pravne osebe, registrirane v državi članici, 
ali ki se želijo tam registrirati.

1. Ta direktiva določa pravila o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, ki jo izvajajo fizične in 
pravne osebe, registrirane v državi članici, 
ali ki se želijo tam registrirati.

Or. de

Predlog spremembe 25
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka e – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zavarovanje dopolnjuje blago, ki ga 
posreduje katerikoli ponudnik, pri čemer to 

i) zavarovanje dopolnjuje dobavo blaga ali 
izvedbo storitve s strani ponudnika, pri 
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zavarovanje zajema nevarnost okvare, 
izgube ali poškodbe blaga, ki ga ta 
ponudnik dobavlja;

čemer to zavarovanje zajema nevarnost 
okvare, izgube ali poškodbe blaga, ki ga ta 
ponudnik dobavlja; ali

Or. de

Predlog spremembe 26
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka e – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) poškodovanje ali izgubo prtljage in 
druge nevarnosti, povezane s potovanjem, 
ki je bilo vplačano pri tem ponudniku, 
tudi če zavarovanje vključuje življenjsko 
zavarovanje ali zavarovanje odgovornosti, 
pod pogojem, da gre za dodatno kritje h 
glavnemu zavarovalnemu kritju za 
nevarnosti, povezanimi s tem potovanjem; 
ali 

Or. de

Predlog spremembe 27
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka e – točka iii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) poškodovanje ali izgubo prtljage in 
druge nevarnosti z najetim vozilom, 
vključno s poškodovanjem potnikov, pod 
pogojem, da gre za dodatno kritje h 
glavnemu zavarovalnemu kritju za 
nevarnosti, povezanimi s tem najemom;

Or. de

Predlog spremembe 28
Predlog direktive
Člen 2 – točka 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „zavarovalnica“ je podjetje, ki je
pridobilo uradno dovoljenje v skladu s
členom 6 Direktive 73/239/EGS, ali 
členom 6 Direktive 79/267/EGS;

1. „zavarovalnica“ je neposredna 
zavarovalnica za življenjska ali 
neživljenjska zavarovanja, ki je prejela
dovoljenje v skladu s členom 14 Direktive 
2009/138/ES;

Or. de

Predlog spremembe 29
Predlog direktive
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „pozavarovalnica“ je podjetje, ki je 
pridobilo uradno dovoljenje v skladu s
členom 3 Direktive 2005/68/ES ;

2. „pozavarovalnica“ je podjetje, ki ima v 
skladu s členom 14 Direktive 2009/138/ES 
dovoljenje za izvajanje dejavnosti 
pozavarovanja;

Or. de

Predlog spremembe 30
Predlog direktive
Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov , ter dejavnost poklicnega 
vodenja zahtevkov ter cenitev in 
likvidacija škode . Zadevne dejavnosti se 
štejejo za zavarovalno posredovanje tudi, 
če jih opravlja zavarovalnica brez 
vključitve zavarovalnega posrednika.

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov  Zadevne dejavnosti se štejejo 
za zavarovalno posredovanje tudi, če jih 
opravlja zavarovalnica brez vključitve 
zavarovalnega posrednika. Za namene te 
direktive se vsaka od naslednjih dejavnosti 
šteje kot zavarovalno posredovanje:
zagotavljanje informacij o zavarovalni 
pogodbi ali več pogodbah na podlagi 
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meril, ki jih stranka izbere na spletnem 
mestu ali v drugih medijih, ter 
zagotavljanje lestvice zavarovalnih 
produktov ali popust na premijo, če 
stranka lahko neposredno zatem sklene 
pogodbo.

Or. de

Predlog spremembe 31
Predlog direktive
Člen 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. „pozavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo pozavarovalnih pogodb, 
sklepanje teh pogodb ali pomoč pri 
vodenju in izvajanju teh pogodb, zlasti v 
primeru zahtevkov, ter dejavnost 
poklicnega vodenja zahtevkov ter cenitev 
in likvidacija škode.  Zadevne dejavnosti 
se štejejo za pozavarovalno posredovanje 
tudi, če jih opravlja pozavarovalnica brez 
vključitve pozavarovalnega posrednika.

6. „pozavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih in pozavarovalnih 
pogodb, sklepanje teh pogodb ali pomoč 
pri vodenju in izvajanju teh pogodb, zlasti 
v primeru zahtevkov. Zadevne dejavnosti 
se štejejo za pozavarovalno posredovanje 
tudi, če jih opravlja pozavarovalnica brez 
vključitve pozavarovalnega posrednika.

Or. de

Predlog spremembe 32
Predlog direktive
Člen 2 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „pozavarovalni posrednik“ je vsaka 
fizična ali pravna oseba, razen 
pozavarovalnice, ki proti plačilu sprejme 
ali izvaja pozavarovalno posredovanje;

7. „pozavarovalni posrednik“ je vsaka 
fizična ali pravna oseba, razen 
pozavarovalnice in njenih zaposlenih, ki 
proti plačilu sprejme ali izvaja 
pozavarovalno posredovanje;

Or. de
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Predlog spremembe 33
Predlog direktive
Člen 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. „vezani zavarovalni posrednik“ je vsaka 
oseba, ki izvaja dejavnost zavarovalnega 
posredovanja za in v imenu ene ali več 
zavarovalnic ali zavarovalnih posrednikov 
in deluje pod polno odgovornostjo teh 
zavarovalnic ali zavarovalnih posrednikov, 
če zavarovalni posredniki, pod 
odgovornostjo katerih oseba deluje, sami 
ne delujejo pod odgovornostjo druge 
zavarovalnice ali zavarovalnega 
posrednika;

8. „vezani zavarovalni posrednik“ je vsaka 
oseba, ki izvaja dejavnost zavarovalnega 
posredovanja za in v imenu zavarovalnice
ali zavarovalnega posrednika, ali, če 
zavarovalni produkti ne konkurirajo med 
seboj, več zavarovalnic ali zavarovalnih 
posrednikov, ki pa ne sprejema premij ali 
zneskov, namenjenih strankam, in deluje 
pod polno odgovornostjo teh zavarovalnic 
ali zavarovalnih posrednikov, če 
zavarovalni posredniki, pod odgovornostjo 
katerih oseba deluje, sami ne delujejo pod 
odgovornostjo druge zavarovalnice ali 
zavarovalnega posrednika;

Or. de

Predlog spremembe 34
Predlog direktive
Člen 2 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „svetovanje“ je dajanje priporočila 
stranki, bodisi na njeno zahtevo bodisi na 
pobudo zavarovalnice ali zavarovalnega 
posrednika;

9. „svetovanje“ je dajanje osebnega
priporočila stranki, bodisi na njeno zahtevo 
bodisi na pobudo zavarovalnice ali 
zavarovalnega posrednika;

Or. de

Predlog spremembe 35
Predlog direktive
Člen 2 – točka 11



PE502.060v01-00 24/63 PR\922352SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. „velika nevarnost“ je opredeljena v 
členu 5(d) Direktive 73/239/EGS;

11. „velika nevarnost“ je opredeljena v 
členu 13(27) Direktive 2009/138/ES;

Or. de

Predlog spremembe 36
Predlog direktive
Člen 2 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „navzkrižna prodaja“ je ponujanje 
zavarovalne storitve ali produkta skupaj z 
drugo storitvijo ali produktom kot del 
paketa ali kot pogoj za sklenitev druge 
pogodbe ali paketa;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 37
Predlog direktive
Člen 2 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „plačilo“ je vsaka provizija, honorar, 
pristojbina ali drugo plačilo, vključno s 
katero koli ekonomsko ugodnostjo, ki se 
ponudi ali plača v zvezi z dejavnostmi 
zavarovalnega posredovanja;

(18) „plačilo“ je vsaka provizija, honorar, 
pristojbina ali drugo plačilo, ki se ponudi 
ali plača v zvezi z dejavnostmi 
zavarovalnega posredovanja;

Or. de

Predlog spremembe 38
Predlog direktive
Člen 2 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) „prodaja svežnjev“ je ponujanje ene 
ali več dopolnilnih storitev skupaj z 

(20) „prodaja svežnjev“ je ponujanje ene 
ali več dopolnilnih storitev skupaj z 



PR\922352SL.doc 25/63 PE502.060v01-00

SL

zavarovalno storitvijo ali produktom kot 
del paketa, če je ta zavarovalna storitev ali 
produkt potrošniku na voljo tudi ločeno, 
vendar ne nujno pod enakimi pogoji kot, 
kadar se ponuja v povezavi z dopolnilnimi
storitvami.

zavarovalno storitvijo ali produktom kot 
del paketa, če je ta zavarovalna storitev ali 
produkt potrošniku na voljo tudi ločeno, 
vendar ne nujno pod enakimi pogoji kot, 
kadar se ponuja v povezavi s storitvami.

Or. de

Predlog spremembe 39
Predlog direktive
Člen 2 – točka 20a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) „produkt“ je zavarovalna pogodba, 
ki pokriva nevarnost ali več nevarnosti;

Or. de

Predlog spremembe 40
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen v primerih iz člena 4 se zavarovalni 
in pozavarovalni posredniki registrirajo pri 
pristojnem organu v njihovi domači državi 
članici. Zavarovalnicam, ki so že 
registrirane v državah članicah v skladu z 
Direktivo 73/239/EGS, 
Direktivo 2002/83/ES in 
Direktivo 2005/68/ES ter njihovim 
zaposlenim, se ni treba ponovno registrirati 
v skladu s to direktivo.

Zavarovalni in pozavarovalni posredniki se
registrirajo pri pristojnem organu v njihovi 
domači državi članici. Zavarovalnicam in 
pozavarovalnicam, ki so že registrirane v 
državah članicah v skladu z 
Direktivo 73/239/EGS, 
Direktivo 2002/83/ES in 
Direktivo 2005/68/ES ter njihovim 
zaposlenim, se ni treba ponovno registrirati 
v skladu s to direktivo.

Or. de

Predlog spremembe 41
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIOPA vzpostavi, objavi na svoji spletni 
strani in posodablja enoten elektronski 
register z evidencami o zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikih, ki so sporočili 
namero za čezmejno poslovanje v skladu s 
poglavjem IV. Države članice organu 
EIOPA takoj sporočijo ustrezne 
informacije, da mu omogočijo opravljanje 
navedenega. Zadevni register vsebuje 
spletno povezavo do vsakega ustreznega 
pristojnega organa v vsaki državi članici. 
Zadevni register vsebuje povezave do 
spletnih strani pristojnih organov vseh 
držav članic in je z zadevnih spletnih strani 
do njega mogoče dostopati.

EIOPA vzpostavi, objavi na svoji spletni 
strani in posodablja enoten elektronski 
register z evidencami o zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikih, ki so sporočili 
namero za čezmejno poslovanje v skladu s 
poglavjem IV. Države članice organu 
EIOPA takoj sporočijo ustrezne 
informacije, da mu omogočijo opravljanje 
navedenega. Zadevni register vsebuje 
spletno povezavo do vsakega ustreznega 
pristojnega organa v vsaki državi članici. 
Zadevni register vsebuje povezave do 
spletnih strani pristojnih organov vseh 
držav članic in je z zadevnih spletnih strani 
do njega mogoče dostopati. EIOPA ima 
pravico dostopa do tam hranjenih 
podatkov. EIOPA in pristojni organi 
imajo pravico spreminjati shranjene 
podatke. Posamezniki, katerih osebni 
podatki se lahko hranijo in izmenjajo, 
imajo pravico dostopa in do ustreznih 
informacij.

Or. de

Predlog spremembe 42
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Registrirani zavarovalni in 
pozavarovalni posredniki lahko začnejo 
opravljati in opravljajo dejavnost 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja v Skupnosti tako v okviru 
svobode ustanavljanja kakor tudi svobode 
opravljanja storitev.

Or. de
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Predlog spremembe 43
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8b. Države članice lahko zagotovijo, da se 
posrednikom, ki so že registrirani v skladu 
z določbami Direktive 2002/92/ES (IMD 
1) ni treba ponovno registrirati.

Or. de

Predlog spremembe 44
Predlog direktive
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 črtano
Postopek prijave za zagotavljanje 

dopolnilnega zavarovalnega 
posredovanja; strokovno vodenje 
zahtevkov ali ocenjevanje škode

1. Zahteve glede registracije iz člena 3 ne 
veljajo za zavarovalnega posrednika, ki 
zavarovalno posredovanje opravlja kot 
dopolnilno dejavnost, če ta dejavnost 
izpolnjuje vse naslednje pogoje:
(b) glavna poklicna dejavnost 
zavarovalnega posrednika ni zavarovalno 
posredovanje;
(c) zavarovalni posrednik posreduje zgolj 
nekatere zavarovalne produkte, ki 
dopolnjujejo produkt ali storitev, ter jih 
jasno navede v prijavi;
(d) zadevni zavarovalni produkti ne 
pokrivajo tveganj življenjskega 
zavarovanja ali zavarovanja odgovornosti, 
razen če to dopolnjuje glavno kritje.
2. Zahteve glede registracije iz člena 3 ne 
veljajo za zavarovalne posrednike, katerih 
edina dejavnost je strokovno vodenje 
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zahtevkov ali ocenjevanje škode.
3. Vsak zavarovalni posrednik, za 
katerega veljajo določbe odstavkov 1 in 2 
tega člena, predloži pristojnemu organu 
svoje domače države članice prijavo, s 
katero pristojnemu organu sporoči svojo 
identiteto, naslov in poklicne dejavnosti.
4. Za posrednike, za katere veljajo določbe 
iz odstavkov 1 in 2 tega člena, veljajo 
določbe iz poglavij I, III, IV, V, VIII, IX 
in členov 15 in 16 te direktive.

Or. de

Predlog spremembe 45
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zavarovalni in pozavarovalni posredniki, 
vključno s tistimi, ki te dejavnosti 
opravljajo kot dopolnilne dejavnosti,
osebami, ki poklicno vodijo zahtevke, 
izvajajo cenitev in likvidacijo škode ter
izvedenske ocene zahtevkov, ter
zaposlenimi zavarovalnice, ki opravljajo 
storitve zavarovalnega posredovanja, 
morajo imeti ustrezno znanje in 
sposobnost, kot se zahtevata v državi 
članici posrednika ali zavarovalnice, da 
ustrezno opravljajo svoje naloge in 
izpolnjujejo svoje obveznosti, s čimer 
pokažejo primerne strokovne izkušnje, ki 
so pomembne glede na kompleksnost 
produktov, ki jih posredujejo. .

Zavarovalni in pozavarovalni posredniki, 
vključno s tistimi, ki te dejavnosti 
opravljajo kot dopolnilne dejavnosti, ter
zaposleni zavarovalnice, ki opravljajo 
storitve zavarovalnega posredovanja, 
morajo imeti ustrezno znanje in 
sposobnost, kot se zahtevata v državi 
članici posrednika ali zavarovalnice, da 
ustrezno opravljajo svoje naloge in 
izpolnjujejo svoje obveznosti.

Or. de

Predlog spremembe 46
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da zavarovalni 
in pozavarovalni posredniki ter zaposleni 
v zavarovalnicah, ki opravljajo storitve 
zavarovalnega posredovanja, dopolnjujejo 
svoje znanje in sposobnosti s stalnim 
poklicnim razvojem, da ohranijo primerno 
raven storitev.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 47
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko prilagodijo potrebne 
pogoje glede znanja in sposobnosti v
skladu s posebno dejavnostjo 
zavarovalnega ali pozavarovalnega 
posredovanja in produktov, ki
se posredujejo, zlasti če glavna poklicna 
dejavnost posrednika ni zavarovalno 
posredovanje. V teh primerih lahko ta 
posrednik opravlja dejavnost 
zavarovalnega posredovanja samo, če nek 
zavarovalni posrednik, ki izpolnjuje 
pogoje po tem členu, ali neka 
zavarovalnica prevzame polno 
odgovornost za dejanja posrednika . 
Države članice lahko zahtevajo, da v 
primerih iz drugega pododstavka člena 3(1) 
zavarovalnica ali posrednik preveri, ali sta 
znanje in sposobnost posrednikov v skladu 
z obveznostmi, določenimi v prvem 
pododstavku tega odstavka, in po potrebi 
tem posrednikom omogočijo usposabljanje, 
ki ustreza zahtevam glede produktov, ki jih 
prodajajo posredniki.

Države članice prilagodijo potrebne pogoje 
glede znanja in sposobnosti v skladu s 
posebno dejavnostjo zavarovalnega ali 
pozavarovalnega posredovanja in 
produktov, ki se posredujejo, zlasti če 
glavna poklicna dejavnost posrednika ni 
zavarovalno posredovanje. Države članice 
lahko zahtevajo, da v primerih iz drugega 
pododstavka člena 3(1) in za zaposlene 
zavarovalnic, ki opravljajo dejavnost 
posredovanja zavarovanj,
zavarovalnica ali posrednik preveri, ali sta
znanje in sposobnost posrednikov v skladu 
z obveznostmi, določenimi v prvem 
pododstavku tega odstavka, in po potrebi 
tem posrednikom omogočijo usposabljanje, 
ki ustreza zahtevam glede produktov, ki jih 
prodajajo posredniki.

Or. de
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Predlog spremembe 48
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zavarovalni in pozavarovalni 
posredniki ter zaposleni v zavarovalnici, ki 
opravljajo dejavnosti zavarovalnega 
posredovanja, so ugledne osebe. Najmanjši 
pogoj za to je čista kazenska evidenca ali 
drug enakovreden nacionalni dokument, 
kar zadeva hude kaznive prestopke, 
povezane s kaznivimi dejanji zoper 
lastnino ali drugimi kaznivimi dejanji, 
povezanimi s finančnimi dejavnostmi in v 
preteklosti ne smejo biti v stečaju, razen 
če so bili oproščeni v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

Zavarovalni in pozavarovalni 
posredniki ter zaposleni v zavarovalnici, ki 
opravljajo dejavnosti zavarovalnega 
posredovanja, so ugledne osebe. Najmanjši 
pogoj za to je čista kazenska evidenca ali 
drug enakovreden nacionalni dokument, 
kar zadeva hude kaznive prestopke, 
povezane s kaznivimi dejanji zoper 
lastnino ali drugimi kaznivimi dejanji, 
povezanimi s finančnimi dejavnostmi.

Or. de

Predlog spremembe 49
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
morajo imeti poklicno odškodninsko 
zavarovanje na celotnem ozemlju Unije ali 
drugo primerljivo jamstvo za odgovornost, 
ki izhaja iz poklicne malomarnosti, in sicer 
v višini najmanj 1 120 000 EUR za vsak 
zahtevek in skupno 1 680 000 EUR letno 
za vse zahtevke, razen če je to zavarovanje 
ali primerljivo jamstvo že zagotovila 
zavarovalnica, pozavarovalnica ali drugo 
podjetje, v čigar imenu zavarovalni ali 
pozavarovalni posrednik deluje, ali za 
katerega je zavarovalni ali pozavarovalni 
posrednik pooblaščen, oziroma je to 
podjetje prevzelo polno odgovornost za 
njegovo delovanje.

3. Zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
morajo imeti poklicno odškodninsko 
zavarovanje na celotnem ozemlju Unije ali 
drugo primerljivo jamstvo za odgovornost, 
ki izhaja iz poklicne malomarnosti, in sicer 
v višini najmanj 1 000 000 EUR za vsak 
zahtevek in skupno 2 000 000 EUR letno 
za vse zahtevke, razen če je to zavarovanje 
ali primerljivo jamstvo že zagotovila 
zavarovalnica, pozavarovalnica ali drugo 
podjetje, v čigar imenu zavarovalni ali 
pozavarovalni posrednik deluje, ali za 
katerega je zavarovalni ali pozavarovalni 
posrednik pooblaščen, oziroma je to 
podjetje prevzelo polno odgovornost za 
njegovo delovanje.

Or. de
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Predlog spremembe 50
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33. 
Navedeni delegirani akti določajo:

8. Države članice določijo:

Or. de

Predlog spremembe 51
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Pri medsebojnem priznavanju 
ustreznih znanj in sposobnosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov ter zaposlenih v 
zavarovalnici, ki opravljajo dejavnosti 
zavarovalnega posredovanja, zlasti ravni 
poklicnih kvalifikacij, morajo države 
članice gostiteljice sprejeti nacionalno 
kvalifikacijo, ki je v skladu z evropskim 
ogrodjem kvalifikacij, določenim v 
Priporočilu Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi 
evropskega ogrodja kvalifikacij za 
vseživljenjsko učenje, uvrščena v raven 3 
ali višje, kot dokazilo, da zavarovalni ali 
pozavarovalni posrednik izpolnjuje pogoje 
glede znanja in sposobnosti, ki so pogoj za 
registracijo v skladu s to direktivo.

Or. de

Predlog spremembe 52
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
ustreznih, učinkovitih, nepristranskih in 
neodvisnih postopkov za pritožbe in 
odškodnine za izvensodno reševanje 
sporov med zavarovalnimi posredniki in 
strankami ter med zavarovalnicami in 
strankami, po potrebi z že obstoječimi 
organi. Države članice nadalje zagotovijo, 
da vse zavarovalnice in zavarovalni 
posredniki sodelujejo v postopkih za 
izvensodno poravnavo sporov, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
ustreznih, učinkovitih, nepristranskih in 
neodvisnih postopkov za pritožbe in 
odškodnine za izvensodno reševanje 
sporov med zavarovalnimi posredniki in 
strankami ter med zavarovalnicami in 
strankami, po potrebi z že obstoječimi 
organi. Države članice nadalje zagotovijo, 
da vse zavarovalnice in zavarovalni 
posredniki sodelujejo v postopkih za 
izvensodno poravnavo sporov.

Or. de

Predlog spremembe 53
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) rezultat postopka so sklepi, ki niso 
zavezujoči;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 54
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) [iztekanje] zastaralnega roka za 
predložitev spora pred sodišče se začasno 
prekine za čas trajanja postopka za 
alternativno reševanje spora;

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 55
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zastaralni rok za odškodninski 
zahtevek se začasno prekine za trajanje 
postopka;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 56
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) postopek je brezplačen ali pa so stroški 
nizki;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 57
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) elektronska sredstva niso edino 
sredstvo, s katerim lahko stranke 
pridobijo dostop do postopka; in

črtano

Or. de

Predlog spremembe 58
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) vmesni ukrepi so mogoči v izrednih črtano
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primerih, kadar je to potrebno zaradi 
nujnosti položaja. 

Or. de

Predlog spremembe 59
Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pri 
opravljanju zavarovalnega posredovanja s 
strankami ali zanje zavarovalni posrednik 
ali zavarovalnica deluje odkrito, pošteno in
profesionalno v skladu z najboljšimi
interesi svojih strank.

1. Države članice zagotovijo, da pri 
opravljanju zavarovalnega posredovanja s 
strankami ali zanje zavarovalni posrednik 
ali zavarovalnica deluje profesionalno v 
skladu z interesi svojih strank.

Or. de

Predlog spremembe 60
Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vse informacije, vključno s trženjskimi 
sporočili, ki jih zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica naslovi na stranke ali 
morebitne stranke, so poštene, jasne in 
nezavajajoče. Tržna sporočila so jasno 
prepoznavna kot taka.

2. Vse informacije, vključno s trženjskimi 
sporočili, ki jih zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica naslovi na stranke ali 
morebitne stranke, so jasne in 
nezavajajoče. Tržna sporočila so jasno 
prepoznavna kot taka.

Or. de

Predlog spremembe 61
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) ali zagotavlja svetovanje glede črtano
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zavarovalnega produkta, ki ga prodaja;

Or. de

Predlog spremembe 62
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka a – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) ali posrednik zastopa stranko ali dela 
za in v imenu zavarovalnice;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 63
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) ali zagotavlja svetovanje glede 
zavarovalnega produkta, ki ga prodaja;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 64
Predlog direktive
Člen 17a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17a
Države članice lahko za zavarovalne 
posrednike in zaposlene v zavarovalnicah 
predpišejo ali ohranijo dodatne obveznosti 
objav, pod pogojem, da se ohranijo enaki 
konkurenčni pogoji med različnimi 
možnostmi prodaje in posredovanja in ob 
upoštevanju sorazmernosti med nastalim 
upravnim bremenom in načrtovanim 
varstvom potrošnikov.
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Or. de

Predlog spremembe 65
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) naravo prejetega plačila v zvezi z 
zavarovalno pogodbo;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 66
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) če bo posrednik prejel kakršen koli 
honorar ali provizijo, celoten znesek 
plačila za zavarovalni produkt, ki ga 
ponuja ali predstavlja ali, kadar ni 
mogoče podati natančnega zneska, osnovo 
za izračun vseh honorarjev ali provizij ali 
njihove kombinacije;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 67
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) če znesek provizije temelji na 
doseganju dogovorjenih ciljev ali pragov v 
zvezi s poslom, ki ga posrednik sklene z 
zavarovateljem, cilje ali pragove ter 
zneske, izplačane, ko so ti doseženi.

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 68
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1(f) za pet 
let od datuma začetka veljavnosti te 
direktive posrednik pri zavarovalnih 
pogodbah, ki niso pogodbe iz razredov, 
določenih v Prilogi I Direktive 
2002/83/ES, če naj bi prejel provizijo, 
pred sklenitvijo takšne zavarovalne 
pogodbe o zavarovanju:

črtano

(a) navede stranki znesek ali, kadar 
natančnega zneska ni mogoče navesti, 
osnovo za izračun honorarja ali provizije 
ali kombinacije obojega, če stranka to 
zahteva;
(b) seznani stranko o njenih pravicah 
glede zahtevanja informacij iz točke (a).

Or. de

Predlog spremembe 69
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) navede stranki znesek ali, kadar 
natančnega zneska ni mogoče navesti, 
osnovo za izračun honorarja ali provizije 
ali kombinacije obojega, če stranka to 
zahteva;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 70
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) seznani stranko o njenih pravicah 
glede zahtevanja informacij iz točke (a).

črtano

Or. de

Predlog spremembe 71
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zavarovalnica ali zavarovalni 
posrednik prav tako obvesti stranko o 
naravi in osnovi za izračun vsakega 
variabilnega plačila, ki ga zaposleni 
prejme za prodajo in vodenje zadevnega 
zavarovalnega produkta.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 72
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če stranka katero koli plačilo opravi na 
podlagi zavarovalne pogodbe po njeni 
sklenitvi, zavarovalnica ali posrednik v 
skladu s tem členom razkrije podatke za 
vsako tovrstno plačilo.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 73
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33. 
Navedeni delegirani akti določajo:

črtano

(a) ustrezna merila za določanje, kako se 
plačilo posrednika – vključno s pogojno 
provizijo – razkrije stranki, kot je 
določeno v odstavku 1(f) in (g) ter 
odstavku 2 tega člena;
(b) ustrezna merila zlasti za določanje 
osnove za izračun vseh honorarjev ali 
provizij ali kombinacije obojega;
(c) ukrepe, za katere je mogoče 
pričakovati, da jih bodo zavarovalni 
posredniki in zavarovalnice sprejeli za 
razkritje prejetih plačil stranki.

Or. de

Predlog spremembe 74
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kakšne so zahteve in potrebe te stranke; (a) kakšna so pričakovanja in potrebe te 
stranke glede zavarovalnega kritja

Or. de

Predlog spremembe 75
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) in stranki pojasni razloge za kakršen 
koli morebiten nasvet, ki ga o določenem 
zavarovalnem produktu posreduje stranki.

(b) in stranki pojasni razloge za nasvet o 
določenem zavarovalnem produktu.

Or. de
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Predlog spremembe 76
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odstavek 1(b) ne velja, če se stranka
a) izrecno odpove svetovanju ali
b) za namen sklenitve pogodbe izključno 
uporablja sredstva za sporazumevanje na 
daljavo, razen če izrecno izjavi, da želi 
svetovanje.

Or. de

Predlog spremembe 77
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podrobnosti iz točk (a) in (b) odstavka 1 
se oblikujejo glede na kompleksnost 
predlaganega zavarovalnega produkta in
stopnjo finančnega tveganja za stranko.

2. Podrobnosti iz točk (a) in (b) odstavka 1 
se oblikujejo glede na kompleksnost 
predlaganega zavarovalnega produkta,
stopnjo finančnega tveganja za stranko in 
distribucijsko pot, ki jo je stranka izbrala.

Or. de

Predlog spremembe 78
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pred sklenitvijo pogodbe zavarovalni 
posrednik ali zavarovalnica, ne glede na 
to, ali je zagotovila svetovanje ali ne, 
stranki posreduje zadevne informacije o 
zavarovalnem produktu v razumljivi 
obliki, da ji omogoči sprejetje informirane 
odločitve, pri čemer upošteva 
kompleksnost zavarovalnega produkta in 

črtano
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vrsto stranke.

Or. de

Predlog spremembe 79
Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatkov iz členov 16, 17 in 18 ni treba 
posredovati, če zavarovalni posrednik 
opravlja posredniške posle za zavarovanje 
velikih nevarnosti, v primeru posredovanja 
pozavarovalnih posrednikov ali 
pozavarovalnic ali v zvezi s poklicnimi 
strankami, kot je določeno v Prilogi.

1. Podatkov iz členov 16, 17 in 18 ni treba 
posredovati, če zavarovalni posrednik 
opravlja posredniške posle za zavarovanje 
velikih nevarnosti ali v primeru 
posredovanja pozavarovalnih posrednikov 
ali pozavarovalnic.

Or. de

Predlog spremembe 80
Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice dovolijo prodajo 
svežnjev, ne pa vezane prodaje.

1. Države članice dovolijo prodajo 
svežnjev in vezane prodaje.

Or. de

Predlog spremembe 81
Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice kreditodajalcem 
dovolijo, da odobritev kredita vežejo na 
zavarovanje kredita in da stranki kredita 
ne odobrijo, če ta ne sklene tovrstnega 
zavarovanja pri kreditodajalcu ali pri 
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drugem ponudniku, ki ima podobne 
značilnosti kot zavarovalni produkt
prednostnega ponudnika kreditodajalca. 
Poleg tega države članice dovolijo, da se 
na trgu ponudijo produkti, ki kombinirajo 
zavarovalno kritje ene ali več nevarnosti.

Or. de

Predlog spremembe 82
Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se zavarovalna storitev ali produkt 
ponudi skupaj z drugo storitvijo ali 
produktom v paketu, zavarovalnica ali 
zavarovalni posrednik stranki ponudi in jo 
seznani z možnostjo nakupa posameznih 
delov ločeno ter zagotovi informacije o 
stroških za vsako komponento paketa, ki jo 
je mogoče kupiti v paketu ali ločeno.

2. Kadar se zavarovalna storitev ali produkt 
ponudi skupaj z drugo storitvijo ali 
produktom v paketu, bi morala
zavarovalnica ali zavarovalni posrednik
stranko seznaniti z možnostjo nakupa 
posameznih delov ločeno ter zagotoviti
informacije o stroških za vsako 
komponento paketa, ki jo je mogoče kupiti 
v paketu ali ločeno.

Or. de

Predlog spremembe 83
Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. EIOPA najpozneje do 31. decembra 
[20XX] pripravi in redno posodablja 
smernice za oceno in nadzor navzkrižne 
prodaje, v katerih navede zlasti okoliščine, 
v katerih navzkrižna prodaja ni v skladu z 
obveznostmi iz členov 16, 17 in 18 ali 
odstavka 1 tega člena.

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 84
Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33, 
da določi:

črtano

(a) ukrepe in učinkovite organizacijske in 
upravne ureditve, za katere je mogoče 
razumno pričakovati, da jih sprejmejo 
zavarovalni posredniki in zavarovalnice 
za ugotavljanje, preprečevanje, 
upravljanje in razkrivanje nasprotij 
interesov pri zagotavljanju zavarovalnega 
posredovanja;
(b) ustrezna merila za določanje vrst 
nasprotij interesov, ki bi lahko škodovala 
interesom strank ali potencialnih strank 
zavarovalnega posrednika ali 
zavarovalnice.

Or. de

Predlog spremembe 85
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pri 
opravljanju zavarovalnega posredovanja s 
strankami ali zanje zavarovalni posrednik 
ali zavarovalnica deluje odkrito, pošteno 
in profesionalno v skladu z najboljšimi 
interesi svojih strank ter predvsem 
upošteva načela iz tega člena in člena 25.

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 86
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vse informacije, vključno s trženjskimi 
sporočili, ki jih zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica naslovi na stranke ali 
morebitne stranke, so poštene, jasne in 
nezavajajoče. Tržna sporočila so jasno 
prepoznavna kot taka.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 87
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica obvesti stranko, da se 
svetovanje o zavarovanju izvaja 
neodvisno, zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica:

črtano

(a) oceni dovolj zavarovalnih produktov, 
ki so na voljo na trgu. Zavarovalni 
produkti morajo biti dovolj raznoliki glede 
na vrsto in izdajatelja ali ponudnika 
produkta in ne smejo biti omejeni na 
zavarovalne produkte, ki jih izdajo ali 
zagotovijo subjekti, ki so tesno povezani z 
zavarovalnim posrednikom ali 
zavarovalnico; in
(b) ne sprejema ali prejema honorarjev, 
provizij ali kakršnih koli denarnih koristi, 
ki jih plača ali zagotovi tretja oseba ali 
oseba, ki v zvezi z zagotavljanjem storitve 
stranki deluje za račun tretje osebe.

Or. de
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Predlog spremembe 88
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33 v 
zvezi z ukrepi, ki zagotavljajo, da 
zavarovalni posredniki in zavarovalnice 
upoštevajo načela iz tega člena pri 
opravljanju zavarovalnega posredovanja s 
svojimi strankami. Navedeni delegirani 
akti določajo:

črtano

(a) naravo storitve oz. storitev, ponujenih 
ali zagotovljenih stranki ali potencialni 
stranki, ob upoštevanju vrste, namena, 
obsega in pogostosti poslov; ter
(b) naravo produktov, ki se ponujajo ali o 
katerih se odloča, vključno z različnimi 
vrstami zavarovalnih produktov.

Or. de

Predlog spremembe 89
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice lahko predpišejo ali 
ohranijo dodatne ukrepe ob upoštevanju 
sorazmernosti med nastalim upravnim 
bremenom in načrtovanim varstvom 
potrošnikov.

Or. de

Predlog spremembe 90
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da zavarovalni 
posredniki in zavarovalnice pri opravljanju 
storitev zavarovalnega posredovanja v 
zvezi s prodajo brez svetovanja od stranke 
ali potencialne stranke zahteva, da predloži 
informacije glede svojega znanja in 
izkušenj s področja naložbe, povezanih z 
vrsto produkta ali storitve, da 
zavarovalnemu posredniku ali 
zavarovalnici omogočijo, da oceni, ali je
predvidena zavarovalna storitev ali
produkt primeren za stranko.

Države članice zagotovijo, da zavarovalni 
posredniki in zavarovalnice pri opravljanju 
storitev zavarovalnega posredovanja v 
zvezi s prodajo brez svetovanja stranko ali 
potencialne stranko opozorijo, da ne 
morejo oceniti, ali je predvideni 
zavarovalni produkt zanjo primeren.
Opozorilo je lahko standardizirano.

Or. de

Predlog spremembe 91
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica na podlagi informacij, 
prejetih v skladu s prejšnjim odstavkom, 
meni, da produkt ali storitev ni primerna 
za stranko ali potencialno stranko, 
zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
stranko ali potencialno stranko na to 
opozori. To opozorilo se lahko zagotovi v 
standardizirani obliki.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 92
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar stranke ali potencialne stranke ne 
zagotovijo informacij iz prvega 

črtano
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pododstavka ali kadar zagotovijo 
nezadostne informacije v zvezi z njihovim 
znanjem in izkušnjami, jih zavarovalni 
posrednik ali zavarovalnica opozori, da ne 
more ugotoviti, ali je predvidena storitev 
ali produkt zanje primeren. To opozorilo 
se lahko zagotovi v standardizirani obliki.

Or. de

Predlog spremembe 93
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica pripravi evidenco, ki 
vključuje dokument ali dokumente, kot je 
pogodba, sklenjena med zavarovalnim 
posrednikom ali zavarovalnico ter 
stranko, v katerih so določene pravice in 
obveznosti podpisnikov ter drugi pogoji, 
pod katerimi bo zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica zagotavljala svoje storitve 
stranki. Pravice in dolžnosti podpisnikov 
pogodbe so lahko vključene s sklici na 
druge dokumente ali pravna besedila.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 94
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Stranka mora od zavarovalnega 
posrednika ali zavarovalnice prejeti 
primerna poročila o storitvah, ki jih 
zagotavlja strankam. Ta poročila 
vključujejo redna sporočila strankam ob 
upoštevanju vrste in kompleksnosti 
zadevnih zavarovalnih produktov in 

črtano
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narave storitev, ki se zagotavljajo stranki, 
ter, kadar je ustrezno, vključujejo stroške 
v zvezi s transakcijami in storitvami v 
imenu stranke. Pri svetovanju zavarovalni 
posrednik ali zavarovalnica navede, kako 
lahko nasvet ustreza osebnim 
značilnostim stranke.

Or. de

Predlog spremembe 95
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33 za 
zagotavljanje, da zavarovalni posredniki 
in zavarovalnice upoštevajo načela iz tega 
člena pri opravljanju zavarovalnega 
posredovanja svojim strankam. Navedeni 
delegirani akti določajo:

črtano

(a) naravo storitve oz. storitev, ponujenih 
ali zagotovljenih stranki ali potencialni 
stranki, ob upoštevanju vrste, namena, 
obsega in pogostosti poslov;
(b) naravo produktov, ki se ponujajo ali o 
katerih se odloča, vključno z različnimi 
vrstami zavarovalnih produktov.

Or. de

Predlog spremembe 96
Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojnim organom se podelijo vsa 
potrebna pooblastila za opravljanje 
njihovih nalog. Pri izvajanju pooblastil za 
uveljavljanje sankcij pristojni organi tesno 

3. Pristojnim organom se podelijo vsa 
potrebna pooblastila za opravljanje 
njihovih nalog. Pri izvajanju pooblastil za 
uveljavljanje sankcij pristojni organi tesno 
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sodelujejo za zagotovitev, da sankcije ali 
ukrepi dajo želene rezultate ter usklajujejo 
svoje ukrepe pri obravnavi čezmejnih
primerov.

sodelujejo za zagotovitev, da sankcije ali 
ukrepi dajo želene rezultate ter usklajujejo 
svoje ukrepe pri obravnavi čezmejnih 
primerov, ob upoštevanju pogojev za 
zakonito obdelavo podatkov v skladu z 
Direktivo 95/46/ES in Uredbo (ES) št.
45/2001. Pristojni organi imajo pravico, 
da za dokumente ali druge informacije 
zaprosijo s formalno odločbo. Ta vsebuje 
pravno podlago, rok, v katerem je treba 
informacije zagotoviti, in pravico 
naslovnika do sodne revizije odločitve.

Or. de

Predlog spremembe 97
Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pristojni organ pri objavi zgoraj 
omenjenih sankcij in ukrepov v primerih, 
ko pritožni postopek še ni mogoč ali še ni 
končan, jasno navede, da je mogoče zoper 
odločitev vložiti pritožbo in da zadevna 
oseba do dokončne veljavnosti odločitve 
velja za nedolžno. Če se odločitev 
razveljavi, pristojni organ objavi 
popravek.

Or. de

Predlog spremembe 98
Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) v primeru pravnih oseb upravne 
denarne kazni do 10 % skupnega letnega 
prometa pravne osebe v predhodnem 
poslovnem letu; če je pravna oseba 
odvisno podjetje matičnega podjetja, je 
zadevni skupni letni promet skupni letni 
promet, ki je razviden iz konsolidiranih 

črtano
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računovodskih izkazov končnega 
matičnega podjetja v predhodnem 
poslovnem letu;

Or. de

Predlog spremembe 99
Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) v primeru fizičnih oseb upravne 
denarne kazni v višini do 5 000 000 EUR 
ali ustrezne vrednosti v nacionalni valuti 
države članice, v kateri euro ni uradna 
valuta, na datum začetka veljavnosti te 
direktive; ter

črtano

Or. de

Predlog spremembe 100
Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice prilagodijo upravne 
denarne kazni ustreznemu okvirju, ki ga 
uporablja ustrezni nacionalni nadzorni 
organ.

Or. de

Predlog spremembe 101
Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) varstvo osebnih podatkov osebe, ki 
prijavi kršitve, in fizične osebe, ki je 

(c) varstvo osebnih podatkov osebe, ki 
prijavi kršitve, in fizične osebe, ki je 
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domnevno odgovorna za kršitev, v skladu z 
načeli iz Direktive 95/46/ES.

domnevno odgovorna za kršitev, v skladu z 
Direktivo 95/46/ES. Identiteto te osebe je 
treba varovati v vseh fazah postopka, 
razen če nacionalna zakonodaja zahteva 
njeno razkritje za nadaljnje preiskave ali 
za sledeč sodni postopek.

Or. de

Predlog spremembe 102
Predlog direktive
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice za obdelavo osebnih
podatkov v državah članicah v skladu s to 
direktivo uporabljajo Direktivo 95/46/ES.

1. Države članice poskrbijo, da obdelava
osebnih podatkov v državah članicah v 
skladu s to direktivo poteka v skladu z 
nacionalno zakonodajo, s katero se izvaja 
Direktiva 95/46/ES.

Or. de

Predlog spremembe 103
Predlog direktive
Člen 33 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33 črtano

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 34 
glede členov 8, 17, 23, 24 in 25.

Or. de

Predlog spremembe 104
Predlog direktive
Člen 34
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 34 črtano
Izvajanje pooblastila

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz členov 8, 17, 23, 24 in 25 se podeli 
Komisiji za nedoločen čas od začetka 
veljavnosti te direktive.
3. Pooblastilo iz členov 8, 17, 23, 24 in 25 
lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 
pooblastila preneha veljati pooblastilo iz 
navedenega sklepa. Preklic začne veljati 
dan po objavi sklepa v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši datum, 
določen v sklepu. Preklic ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem istočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.
5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 
8, 17, 23, 24 in 25, začne veljati le, če niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
ugovarjata delegiranemu aktu v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu, ali če sta pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet 
obvestila Komisijo, da aktu ne bosta 
ugovarjala. Na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta se to obdobje 
podaljša za 2 meseca.

Or. de

Predlog spremembe 105
Predlog direktive
Člen 35 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pet let po začetku veljavnosti te 
direktive Komisija revidira to direktivo. 
Revizija zajema splošen pregled praktične 
uporabe pravil iz te direktive ob 
upoštevanju razvoja trgov naložbenih 
produktov za male vlagatelje ter izkušenj, 
pridobljenih pri praktični uporabi te 
direktive in uredbe o dokumentih s 
ključnimi informacijami za naložbene 
produkte ter [MIFID II]. Med revizijo se 
preuči možna uporaba določb te direktive 
za produkte, ki spadajo na področje 
uporabe direktive 2003/41/ES. Ta revizija 
prav tako vključuje specifično analizo 
učinka člena 17(2), ob upoštevanju 
položaja glede konkurence na trgu storitev 
posredovanja za pogodbe, ki niso pogodbe 
iz katerega koli od razredov iz Priloge I 
Direktive 2002/83/ES, ter učinka 
obveznosti iz člena 17(2) na zavarovalne 
posrednike, ki so mala ali srednja podjetja.

1. Pet let po začetku veljavnosti te 
direktive Komisija revidira to direktivo. 
Revizija zajema splošen pregled praktične 
uporabe pravil iz te direktive ob 
upoštevanju razvoja trgov naložbenih 
produktov za male vlagatelje ter izkušenj, 
pridobljenih pri praktični uporabi te 
direktive in uredbe o dokumentih s 
ključnimi informacijami za naložbene 
produkte ter [MIFID II]. Ta revizija prav 
tako vključuje specifično analizo učinka 
člena 17(2), ob upoštevanju položaja glede 
konkurence na trgu storitev posredovanja 
za pogodbe, ki niso pogodbe iz katerega 
koli od razredov iz Priloge I Direktive 
2002/83/ES, ter učinka obveznosti iz 
člena 17(2) na zavarovalne posrednike, ki 
so mala ali srednja podjetja.

Or. de

Predlog spremembe 106
Predlog direktive
Priloga 1 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Subjekti, ki morajo pridobiti dovoljenje 
ali biti drugače ustrezno regulirani za 
delovanje na finančnih trgih. Spodnji 
seznam bi bilo treba razumeti, kot da 
zajema vse subjekte z dovoljenji, ki 
opravljajo tipične dejavnosti navedenih 
subjektov: subjekti, ki jim država članica v 
skladu z direktivo izda dovoljenje, 
subjekti, ki jim država članica izda 
dovoljenje ali jih regulira brez povezave z 
direktivo, in subjekti, ki jim izda 
dovoljenje ali jih regulira država 
nečlanica:

1. – zavarovalnice in pozavarovalnice,
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(a) kreditne institucije; – zavarovalni in pozavarovalni posredniki
(b) zavarovalni in pozavarovalni 
posredniki ter investicijska podjetja;
(c) druge finančne institucije, ki so 
pridobile dovoljenje ali so regulirane;
(d) zavarovalnice in pozavarovalnice;
(e) kolektivne naložbene sheme in družbe 
za upravljanje takih shem;
(f) pokojninski skladi in družbe za 
upravljanje takih skladov;
(g) trgovci z blagom in izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago;
(h) lokalni vlagatelji;
(i) drugi institucionalni vlagatelji.

Or. de

Predlog spremembe 107
Predlog direktive
Priloga 1 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nacionalne in regionalne vlade, 
vključno z javnimi organi, ki upravljajo 
javni dolg na nacionalni ali regionalni 
ravni, centralne banke, mednarodne in 
nadnacionalne institucije, kot so Svetovna 
banka, MDS, ECB, EIB in druge podobne 
mednarodne organizacije.

3. Nacionalne vlade

Or. de

Predlog spremembe 108
Predlog direktive
Priloga 1 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Drugi institucionalni vlagatelji, katerih 
glavna dejavnost je vlaganje v finančne 

črtano
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instrumente, vključno s subjekti, ki se 
ukvarjajo z listinjenjem sredstev ali 
drugimi posli financiranja. Zgoraj 
navedeni subjekti se štejejo za poklicne 
subjekte. Vendar jim je treba omogočiti, 
da zahtevajo obravnavo ki velja za 
nepoklicne subjekte, podjetja pa lahko
privolijo v zagotavljanje višje stopnje 
zaščite. Če je stranka podjetja zgoraj 
navedeni subjekt, jo mora podjetje pred 
opravljanjem storitev obvestiti, da se glede 
na informacije, s katerimi podjetje 
razpolaga, stranka šteje za poklicno 
stranko in se bo kot taka obravnavala, 
razen če se podjetje in stranka ne 
dogovorita drugače. Podjetje mora 
stranko obvestiti tudi, da lahko zahteva 
spremembo pogojev pogodbe za 
zagotovitev višje stopnje zaščite.
Stranka, ki se šteje za poklicno stranko, je 
odgovorna, da zahteva višjo stopnjo 
zaščite, če meni, da ni sposobna ustrezno 
oceniti ali obvladovati zadevnih tveganj. 
Ta višja stopnja zaščite se zagotovi, ko 
stranka, ki se šteje za poklicno stranko, 
sklene pisno pogodbo s podjetjem, po 
kateri se ne obravnava kot poklicna 
stranka za namene veljavnega režima 
poslovanja. Taka pogodba bi morala 
določati, ali se to uporablja za eno ali več 
specifičnih storitev ali poslov in ali se 
uporablja za eno ali več vrst proizvodov 
ali poslov.

Or. de

Predlog spremembe 109
Predlog direktive
Priloga 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nova IMD bo še naprej vsebovala 
značilnosti pravnega instrumenta s ciljem 
„minimalne uskladitve“. To pomeni, da 

Nova IMD bo še naprej vsebovala 
značilnosti pravnega instrumenta s ciljem 
„minimalne uskladitve“. To pomeni, da 
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lahko države članice po potrebi sprejmejo 
nadaljnje ukrepe za varstvo potrošnikov. 
Kljub temu pa se bodo minimalni standardi 
IMD bistveno povečali. Nekateri deli nove 
direktive bodo okrepljeni z ukrepi druge 
stopnje, s čimer bodo pravila usklajena z 
MiFID II. Predvsem bodo to deli iz 
poglavja, ki ureja prodajo življenjskih 
zavarovanj z elementi naložb (v 
nadaljnjem besedilu: zavarovalne naložbe 
– glej spodaj). Namen tega je poenotenje 
prodaje zavarovalnih naložbenih produktov 
v EU z ukrepi druge stopnje. To je novost v 
primerjavi z besedilom prvotne direktive. 
Pomembno je, da bo Komisija imela 
možnost primerjati posledice v različnih 
državah članicah in tako dobro opravila 
nalogo nadzora nad izvajanjem 
zakonodaje Unije. Poleg tega se preučuje 
vključitev revizijske klavzule v direktivo in 
zato bo, da bo lahko zbrala vse relevantne 
informacije o delovanju navedenih pravil, 
Komisija morala biti sposobna spremljati 
njihovo izvajanje od samega začetka.

lahko države članice po potrebi sprejmejo 
nadaljnje ukrepe za varstvo potrošnikov. 
Kljub temu pa se bodo minimalni standardi 
IMD bistveno povečali. Poleg tega se 
preučuje vključitev revizijske klavzule v 
direktivo in zato bo morala Komisija imeti 
možnost spremljati njihovo izvajanje od 
vsega začetka, da bo lahko zbrala vse 
relevantne informacije o delovanju 
navedenih pravil.

Or. de
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OBRAZLOŽITEV

Predlog poročila je osredinjen na pet jedrnih področij iz predloga Komisije:

– področje uporabe 

– registracija in poenostavljen registracijski postopek

– nasprotja interesov in preglednost

– navzkrižna prodaja

– zavarovalni naložbeni produkti

– delegirani akti/raven harmonizacije

Področje uporabe (člen 1)

Da bi oblikovali enake konkurenčne pogoje, Komisija predlaga razširitev področja uporabe na 
prodajo zavarovanj prek zavarovalnic in pozavarovalnic brez zavarovalnega posrednika, 
reševanje škodnih zahtevkov in tudi prodajo zavarovalnih polic, ki se prodajajo skupaj s 
storitvami. 

Reševanje škodnih zahtevkov prek zavarovalnic ali prek pogodb s podizvajalci ureja že 
direktiva Solventnost II. Urejanje primerov, kjer ni podizvajalskih pogodb, ni zadosten razlog 
za zajetje reševanja škodnih zahtevkov v tej direktivi.

Sklepanje zavarovanja in pozavarovanj v okviru najemanja avtomobilov kot dodatno 
dejavnost bi bilo treba izvzeti, ker je treba zagotoviti, da bo predlagani predpis sorazmeren.

Registracija in poenostavljeni registracijski postopek (člena 3 in 4)

Kljub razširitvi področja uporabe na zavarovalnice in njihove uslužbence zanje ni potrebna 
ponovna registracija. Predlog izrecno podpiramo. 

Nadaljnja sprememba zadeva novovzpostavljeno možnost registracije pogodbenih 
posrednikov prek že registriranih posrednikov. Ta možnost je načeloma vredna podpore, a s 
pridržkom, da bi bilo treba za preprečitev mejnih primerov odgovornosti ohraniti prepoved 
konkurence med produkti kot pogoj za delovanje v imenu in za račun več zavarovalnic.

Komisija za posredovanje zavarovanj kot dodatno dejavnost pod nekaterimi pogoji (to zadeva 
predvsem potovalne agencije in izposojo avtomobilov) ter za škodne referente predvideva 
poenostavljen postopek registracije (člen 4). 

Zaradi predlagane izjeme zgoraj navedenih naslovnikov se izgubi glavni smoter tega 
postopka. Poleg tega bi bilo treba člen črtati 4 zaradi zagotavljanja enakih konkurenčnih 
pogojev za vse posrednike.
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Poklicne in organizacijske zahteve (člen 8)

Pozdravljamo Komisije o stalnem in trajnem poklicnem spopolnjevanju, s čimer bi zagotovili 
ustrezna znanja in sposobnosti posrednikov. Obliko, vsebino in obveznosti dokazovanja pa bi 
morale urediti države članice. Da bi preprečili negativne učinke na notranji trg zaradi 
različnih zahtev glede kvalifikacij po državah članicah, bi bilo treba določiti najnižjo raven na 
podlagi evropskega okvira kvalifikacij, države članice pa bi od tu izvedle dokazovanje 
zahtevanih znanj in sposobnosti.

Če naj organizacije poklicnega usposabljanja, povezane s panogo ali združenjem, izpolnijo 
svojo vlogo, potrebujejo nacionalno certificiranje programov nadaljnjega usposabljanja.

Nasprotja interesov in preglednost (člen 17)

Predlagane določbe glede nasprotij interesov in preglednosti so ena večjih sprememb v 
prenovljeni direktivi. 

Tu je Komisija predvidela obveznost, da zavarovalni posredniki objavijo osnovo in natančno 
višino svojih plačil, ter objavo natančne višine variabilnih plačil za zaposlene v 
zavarovalnicah. Pri produktih življenjskega zavarovanja bi morala ta obveznost nastopiti z 
začetkom veljavnosti direktive, pri prodaji neživljenjskih zavarovanj pa na zahtevo in s 
petletnim prehodnim obdobjem glede obvezne objave.

Nadalje je bilo ugotovljeno, da je študija o oceni učinka, ki jo je Komisija naročila pri 
oblikovanju „ureditev na zahtevo“, torej z objavo samo na zahtevo, pokazala, da to velika 
večina vprašanih zavrača, saj naj bi bili ti podatki po njihovem mnenju odvečni in bi utegnili 
stranke samo zmesti. 

Obstaja bojazen, da splošna obveznost objave provizij in variabilnih plačil ne bi pripomogla k 
varstvu potrošnikov, temveč h konkuriranju pri provizijah in variabilnih plačilih. 

Zaradi razlik na trgih zavarovanj v EU bi moralo biti odločanje o predpisovanju obvezne 
objave na podlagi zahtev te direktive prepuščeno državam članicam.

Navzkrižna prodaja (člen 21)

Komisija predvideva, da je treba zavarovalne storitve in produkte, ki se ponujajo v svežnju, 
ponuditi tudi ločeno. 

Ta zahteva presega ustrezno ureditev iz druge direktive o trgih finančnih instrumentov 
(MiFID II). Zaradi tega je treba spremeniti člen 21, tako da bi potrošnike izrecno obvestili, ali 
je mogoče dele svežnja kupiti posamezno.

Zavarovalni naložbeni produkti (poglavje VII)

V sedmem poglavju predloga direktive Komisija uvaja dodatne zahteve za varstvo strank pri 
zavarovalnih naložbenih produktih, namreč tako imenovanih paketnih naložbenih produktih 
za male vlagatelje. Ubeseditev ustreza predlogom Komisije o prenovitvi ureditve MIFID v 
členih 23–25.
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Čeprav je nujno ohraniti dosledno ureditev tudi glede na drugo direktivo MiFID, je treba 
upoštevati razliko med zavarovalnimi in čistimi naložbenimi produkti.

Zavarovalne naložbene produkte odlikuje prav to, in v tem se razlikujejo od povsem 
naložbenih produktov, da se z njimi ne da kadarkoli prosto trgovati.

Kar zadeva predlagano prepoved provizij v primeru neodvisnega svetovanja, je treba 
najpoprej ugotoviti, da se države članice zaradi različnih izkušenj s sistemom svetovanja za 
provizijo in/ali napačnega svetovanja nagibajo k različnim rešitvam. Te okoliščine bi bilo 
treba upoštevati pri zasnovi najmanjše harmonizacije. Prepoved provizije bi utegnila zelo 
negativno učinkovati na oskrbo prebivalstva z zavarovalnimi produkti. Poleg tega bi 
opredelitev neodvisnega svetovanja povzročila težave v nekaterih državah članicah zaradi 
uveljavljenega tradicionalnega dojemanja izrazov ali različnega pomena besede „neodvisen“ 
(ta na primer v francoščini pomeni tako „samostojen“ kot „neodvisen“). 

Tudi pri vprašanju plačil bi morale države članice imeti možnost uvesti drugačno ureditev, če 
bi menile, da je to potrebno za njihov trg. 

Delegirani akti/raven harmonizacije

Komisija je predvidela vrsto delegiranih aktov na področjih, ki zadevajo najpomembnejše 
vsebine direktive (na primer opredelitev ustreznih znanj in sposobnosti posrednikov, merila za 
osnovo za izračun provizij, ureditve za preprečevanje, urejanje in objavo nasprotij interesov, 
obveznosti obveščanja in poročanja strankam). Te je treba kritično oceniti, saj je njihov cilj 
neopazno doseči čim večjo harmonizacije, ta pa bi bila stroškovno intenzivna in birokratska in 
bi bila v nekaterih okoliščinah celo v nasprotju z načelom subsidiarnosti.

Zato je treba predlagane delegirane akte črtati in v državah članicah oziroma s soodločanjem 
Sveta in Parlamenta določiti natančno ureditev, če je dejansko potrebna harmonizacija, na 
primer glede nezadostnega vzajemnega priznavanja spričeval in diplom.
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PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE 

Ref.: D(2012)57300

Ga. Sharon Bowles
predsednica Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
ASP 10G201
Bruselj

Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovalnem 
posredovanju (prenovitev)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Spoštovana predsednica,

Odbor za pravne zadeve, ki mu imam čast predsedovati, je preučil navedeni predlog v skladu 
s členom 87 o prenovitvi, ki je bil vključen v poslovnik Evropskega parlamenta.

Tretji odstavek tega člena se glasi: 

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, 
razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 156 in 157, v pristojnem odboru dopustni predlogi 
sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar, če namerava pristojni odbor predložiti tudi predloge sprememb za kodificirane dele 
predloga v skladu s točko 8 Medinstitucionalnega sporazuma, o tem nemudoma obvesti Svet 
in Komisijo, slednja pa še pred glasovanjem v skladu s členom 54 odbor obvesti o svojem 
stališču glede predlogov sprememb in o tem, ali namerava umakniti predlog za prenovitev.“

Odbor za pravne zadeve na podlagi mnenja pravne službe, katere predstavniki so se udeležili 
sestankov posvetovalne delovne skupine za preučitev prenovljenega predloga, in v skladu s 
priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vključuje bistvenih sprememb, razen 
tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo 
nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve po razpravi na svoji seji 6. novembra 2012 s 23 glasovi za in 
nobenim vzdržanim1 priporoča vašemu odboru kot pristojnemu odboru, naj nadaljuje 
                                               
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, 
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preučevanje omenjenega predloga v skladu s členom 87.

S spoštovanjem,

Klaus-Heiner LEHNE

Priloga: mnenje posvetovalne delovne skupine

                                                                                                                                                  
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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PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB 
EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 11. septembra 2012

MNENJE

ZA EVROPSKI PARLAMENT
SVET
KOMISIJO

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovalnem posredovanju
COM(2012)0360 z dne 3. 7. 2012 – 2012/0175(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 
ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti z odstavkom 9, se je posvetovalna delovna skupina, 
ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 
23. julija 2012, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je na tem srečanju1 preučila predlog direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o prenovitvi Direktive 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. decembra 
2002 o zavarovalnem posredovanju in v medsebojnem soglasju prišla do naslednjih sklepov.

1) Da bi bil obrazložitveni memorandum v celoti pripravljen v skladu z zadevnimi zahtevami 
iz medinstitucionalnega sporazuma, bi morale biti v tem dokumentu navedene določbe 
predhodnega akta, ki ostanejo v predlogu nespremenjene, kot je določeno v točki 6(a)(iii) tega 
sporazuma.

2) V osnutku predloga prenovitve bi morale biti naslednje predlagane spremembe osenčene s 
sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:
– v členu 1(2)(e) se črta „ali storitve“;
– v členu 1(2)(f) se znesek „500“ nadomesti z „600“;
– v členu 8(3) se znesek „1 000 000“ nadomesti z „1 120 000“, znesek „1 500 000“ pa z 
„1 680 000“;
– v členu 8(4)(b) se znesek „15 000“ nadomesti z „16 800“;

– v členu 13(1) se v uvodnem besedilu beseda „spodbudijo“ nadomesti z „zagotovijo“; 
– v členu 13(2) se „te organe spodbujajo k medsebojnemu sodelovanju“ nadomesti z 
„zagotovijo, da ti organi med seboj sodelujejo“;

                                               
1 Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, svoje delo 
pa je opravila na podlagi angleške različice, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.
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– v členu 17(1)(c)(ii) se črta „na zahtevo stranke“.

3) V osnutku predloga prenovitve bi moralo biti obstoječe besedilo člena 2(11) in člena 13(2) 
Direktive 2002/92/ES in bi moralo biti dvakrat prečrtano ter osenčeno s sivo barvo, ki se 
običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb zaradi črtanja obstoječega besedila.

4) Zaradi skladnosti z zahtevami iz točke 7(b) medinstitucionalnega sporazuma je treba na 
koncu drugega odstavka člena 37 dodati besedilo „se bere skladno s korelacijsko tabelo v
Prilogi III“ in korelacijsko tabelo je treba priložiti prenovljenemu besedilu kot novo Prilogo 
III.

Posvetovalna delovna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne 
vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu ali 
v tem mnenju. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi 
vsebinskimi spremembami je sklenila tudi, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega 
besedila brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
pravni svetovalec pravni svetovalec generalni direktor


