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Изменение 28
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, което 
получават тези лица. Необходимо е да 
се въведе задължение за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си. Тази 
информация следва да се предоставя на 
потребителя на преддоговорния етап.
Предназначението й е да се разкрие 
връзката между застрахователното 
предприятие и застрахователния 
посредник (в съответните случаи), както 
и структурата и естеството на 
възнаграждението на посредника.

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, което 
получават тези лица. Необходимо е да 
се въведе задължение за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си. Тази 
информация следва да се предоставя на 
потребителя на преддоговорния етап.
Предназначението й е да се разкрие 
връзката между застрахователното 
предприятие и застрахователния 
посредник (в съответните случаи), както 
и структурата, естеството и 
съдържанието на възнаграждението на 
посредника.

Or. en

Изменение 29
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт, и за възнаграждението, 
което получават тези лица.
Необходимо е да се въведе задължение 
за европейските застрахователни 

(30) На потребителите следва 
предварително да бъде предоставяна 
ясна информация за статута на лицата, 
които продават застрахователния 
продукт. Необходимо е да се въведе 
задължение за европейските 
застрахователни предприятия и 
посредници да обявяват статута си. Тази 
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предприятия и посредници да обявяват 
статута си. Тази информация следва да 
се предоставя на потребителя на 
преддоговорния етап. Предназначението 
й е да се разкрие връзката между 
застрахователното предприятие и 
застрахователния посредник (в 
съответните случаи), както и 
структурата и естеството на 
възнаграждението на посредника.

информация следва да се предоставя на 
потребителя на преддоговорния етап.
Предназначението й е да се разкрие 
връзката между застрахователното 
предприятие и застрахователния 
посредник (в съответните случаи), както 
и структурата на възнаграждението на 
посредника.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката за член 17.

Изменение 30
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да бъдат ограничени
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да 
се въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти 
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие 
следва да бъдат задължени да 
информират клиента за 
възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 
застрахователни продукти клиентът 
следва да бъде информиран за правото 
си да иска тази информация, която в 
такъв случай трябва задължително 

заличава се
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да му бъде предадена; това изискване 
следва да важи за преходен период от 
5 години.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката за член 17.

Изменение 31
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да се осигури предоставянето 
на клиента на сравнителна 
информация за извършваните услуги 
по застрахователно посредничество, 
независимо дали клиентът купува 
чрез посредник или пряко от 
застрахователното предприятие, и за 
да се предотврати нарушаването на 
конкуренцията чрез насърчаване на 
застрахователните предприятия да 
продават пряко на клиентите, а не 
чрез посредници, с цел избягване на 
изискванията за предоставяне на 
информация, от застрахователните 
предприятия следва също да се 
изисква да предоставят на 
клиентите, с които работят пряко 
при извършаването на услуги по 
застрахователно посредничество, 
информация относно 
възнагражденията, които получават 
за продажбата на застрахователни 
продукти.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Вж. обосновката за член 17.

Изменение 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Настоящата директива следва да 
посочва минималните задължения на 
застрахователните предприятия и 
застрахователните посредници за 
предоставяне на информация на 
клиентите. В тази област всяка държава 
членка следва да може да запази 
действащите или да приеме по-строги 
разпоредби, които да важат за 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия 
независимо от разпоредбите в тяхната 
държава членка по произход , когато 
извършват дейност по застрахователно 
посредничество на нейна територия, при 
условие че такива по-строги разпоредби 
са в съответствие с правото на Съюза , 
включително Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. относно някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия, на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия). Всяка държава 
членка, която планира да прилага и 
която прилага разпоредби, уреждащи 
дейността на застрахователните 
посредници и продажбата на 
застрахователни продукти и допълващи 
разпоредбите на настоящата директива, 
следва да гарантира, че произтичащата 
от тези разпоредби административна 
тежест е съразмерна спрямо целта за 

(40) Настоящата директива следва да 
посочва минималните задължения на 
застрахователните предприятия и 
застрахователните посредници за 
предоставяне на информация на 
клиентите. В тази област всяка държава 
членка следва да може да запази 
действащите или да приеме по-строги 
разпоредби, които да важат за 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия 
независимо от разпоредбите в тяхната 
държава членка по произход , когато 
извършват дейност по застрахователно 
посредничество на нейна територия, при 
условие че такива по-строги разпоредби 
са в съответствие с правото на Съюза , 
включително Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. относно някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия, на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия). Всяка държава 
членка, която планира да прилага и 
която прилага разпоредби, уреждащи 
дейността на застрахователните 
посредници и продажбата на 
застрахователни продукти и допълващи 
разпоредбите на настоящата директива, 
следва да гарантира, че произтичащата 
от тези разпоредби административна 
тежест е съразмерна спрямо целта за 
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защита на потребителите. За да бъде 
осигурена защитата на потребителите и 
да бъдат предотвратявани продажбите 
на неподходящи продукти, на 
държавите членки следва да бъде 
разрешено да налагат по изключение
по-строги изисквания по отношение на 
застрахователните посредници, 
извършващи застрахователно 
посредничество като допълнителна 
дейност, ако смятат това за необходимо 
и съразмерно спрямо целта.

защита на потребителите. За да бъде 
осигурена защитата на потребителите и 
да бъдат предотвратявани продажбите 
на неподходящи продукти, на 
държавите членки следва да бъде 
разрешено да налагат по-строги 
изисквания по отношение на 
застрахователните посредници, 
извършващи застрахователно 
посредничество като допълнителна 
дейност, ако смятат това за необходимо 
и съразмерно спрямо целта.

Or. en

Изменение 33
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Кръстосаните продажби 
представляват стратегия, често 
използвана от доставчиците на 
финансови услуги на дребно в целия 
Съюз. Те могат да осигурят ползи за 
потребителите, но могат и да се 
извършват без подобаващо отчитане 
на интересите им. Например някои 
форми на кръстосани продажби или 
продукти, по-конкретно обвързаните 
продажби, при които две или повече 
финансови услуги се предлагат в 
пакет, като поне едната от тях не се 
предлага отделно, могат да нарушат 
конкуренцията и да окажат 
отрицателно въздействие върху 
мобилността на потребителите и 
възможността да направят 
информиран избор. Като пример за 
обвързване може да се посочи 
задължението за откриване на 
разплащателни сметки при 
предоставянето на застрахователна 

(41) Кръстосаните продажби 
представляват стратегия, често 
използвана от доставчиците на 
финансови услуги на дребно в целия 
Съюз.
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услуга на потребител, за да може той 
да плаща премиите, или 
задължението за сключване на 
договор за застраховка на моторно 
превозно средство при отпускането 
на потребителски кредит, за да бъде 
застрахован автомобилът, чиято 
покупка се финансира. Макар че 
пакетните продажби на две или 
повече финансови услуги или 
продукти, при които всяка от 
услугите може да бъде купена и 
отделно, също могат да нарушават 
конкуренцията и да оказват 
отрицателно въздействие върху 
мобилността на клиентите и 
възможността им да направят 
информиран избор, те поне оставят 
възможността на клиентите за 
избор и следователно носят по-нисък 
риск за спазването на изискванията 
по настоящата директива от страна 
на застрахователните посредници. 
Използването на такива продажбени 
практики следва да бъде внимателно 
проучено, за да се насърчи 
конкуренцията и да се повиши 
изборът за потребителите.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката за член 21.

Изменение 34
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Често на клиентите се предлагат 
застрахователни договори с 
инвестиционни елементи като възможна 

(42) Често на клиентите се предлагат 
застрахователни договори с 
инвестиционни елементи като възможна 
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алтернатива или заместител на 
инвестиционните продукти, уредени в 
Директива [ДПФИ ІІ]17. За да бъде 
осигурена последователна защита на 
инвеститорите и да бъде избегнат 
рискът от регулаторен арбитраж, е 
важно спрямо инвестиционните 
продукти на дребно (инвестиционни 
застрахователни продукти, определени в 
Регламента за документите с основна 
информация за инвестиционните 
продукти) да важат същите изисквания 
за извършването на дейността:
изисквания за предоставянето на 
подходяща информация, изисквания за 
уместност на съветите и ограничения за
стимулирането, изисквания за 
управлението на конфликтите на 
интереси и — при независимите 
консултанти — ограничения за формата 
на възнаграждението. Европейският 
орган за ценни книжа и пазари
(ЕОЦКП) и Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) 
следва да си сътрудничат за постигането 
на максимално възможната 
съгласуваност на изискванията за 
извършването на дейността във връзка с 
инвестиционните продукти на дребно, 
които са уредени или в ДПФИ ІІ, или в 
настоящата директива, чрез приемане на 
насоки. За инвестиционните 
застрахователни продукти важат 
едновременно и изискванията на 
настоящата директива, приложими за 
всички застрахователни договори
(глава VІІ от настоящата директива), и 
по-строгите изисквания за 
инвестиционните застрахователни 
продукти. Съответно лицата, 
извършващи застрахователно 
посредничество във връзка с 
инвестиционни застрахователни 
продукти, следва да спазват 
изискванията за извършването на 
дейността, които се прилагат за всички 
застрахователни договори, както и по-

алтернатива или заместител на 
инвестиционните продукти, уредени в 
Директива [ДПФИ ІІ]17. За да бъде 
осигурена последователна защита на 
инвеститорите и да бъде избегнат 
рискът от регулаторен арбитраж, е 
важно спрямо инвестиционните 
продукти на дребно (инвестиционни 
застрахователни продукти, определени в 
Регламента за документите с основна 
информация за инвестиционните 
продукти) да важат същите изисквания 
за извършването на дейността:
изисквания за предоставянето на 
подходяща информация, изисквания за 
уместност на съветите и ограничения за 
стимулирането, изисквания за 
управлението на конфликтите на 
интереси и — при независимите 
консултанти — ограничения за формата 
на възнаграждението. Европейският 
орган за ценни книжа и пазари
(ЕОЦКП) и Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) 
следва да си сътрудничат за постигането 
на максимално възможната 
съгласуваност на изискванията за 
извършването на дейността във връзка с 
инвестиционните продукти на дребно, 
които са уредени или в ДПФИ ІІ, или в 
настоящата директива, чрез приемане на 
насоки. За инвестиционните 
застрахователни продукти важат 
едновременно и изискванията на 
настоящата директива, приложими за 
всички застрахователни договори
(глава VІ от настоящата директива), и 
по-строгите изисквания за 
инвестиционните застрахователни 
продукти. Съответно лицата, 
извършващи застрахователно 
посредничество във връзка с 
инвестиционни застрахователни 
продукти, следва да спазват 
изискванията за извършването на 
дейността, които се прилагат за всички 
застрахователни договори, както и по-
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строгите изисквания, които се прилагат 
за инвестиционните застрахователни 
продукти.

строгите изисквания, които се прилагат 
за инвестиционните застрахователни 
продукти.

Or. en

Изменение 35
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) За да бъдат постигнати целите 
на настоящата директива, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощията да 
приема актове по член 290 от 
Договора, които да включват 
подробни разпоредби във връзка с 
понятията за подходящи знания и 
умения на посредника, управлението 
на конфликтите на интереси, 
изискванията по отношение на 
извършването на дейността във 
връзка с пакетите инвестиционни 
застрахователни продукти на дребно 
и реда и формулярите за 
предоставяне на информация за 
наказанията. От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, в това 
число на експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
своевременно да предава по подходящ 
начин съответните документи 
едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.

заличава се

Or. en
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Изменение 36
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Съгласно членове 290 и 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и членове 10—15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 24 ноември 2010 година за 
създаване на Европейски надзорен 
орган (Европейски орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване)19 Комисията 
следва да приеме делегирани актове по 
член 8 — относно понятията за 
подходящи знания и умения на 
посредника, по членове 17 и 23 —
относно управлението на 
конфликтите на интереси, и по 
членове 24 и 25 — относно 
изискванията за извършването на 
дейността във връзка с пакетите 
инвестиционни застрахователни 
продукти на дребно, както и 
технически стандарти за изпълнение 
по член 30 — относно реда и 
формулярите за предоставяне на 
информация за наказанията. 
Проектите на тези делегирани 
актове и технически стандарти за 
изпълнение следва да бъдат изготвени 
от ЕОЗППО.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката за съответните членове.

Изменение 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се 
установяват разпоредби за започване и 
извършване на дейностите по 
застрахователно и презастрахователно
посредничество, в т.ч. дейността по 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и дейността 
по определяне размера на 
причинените вреди, от физически и 
юридически лица, които са се 
установили или желаят да се установят 
в държава членка.

1. С настоящата директива се 
установяват разпоредби за започване и 
извършване на дейностите по 
застрахователно и презастрахователно
посредничество от физически и 
юридически лица, които са се 
установили или желаят да се установят 
в държава членка.

Or. xm

Обосновка

Разширяване на обхвата, за да се включи дейността по определяне на размера на 
причинените вреди и експертните услуги, буди сериозно безпокойство, тъй като 
въвежда в разпространението на застрахователни продукти нови поредици професии, 
които по професионалното си естество не са от значение за регулираната дейност.

Изменение 38
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) застраховката е допълнителна 
към стоки , доставени от какъвто и 
да е доставчик , когато покритието е 
за риск от повреда, погиване или 
увреждане на стоките, доставени 
от доставчика ; 

заличава се

Or. en
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Обосновка

Разграничаването между услуги и стоки следва да бъде предмет на допълнителен 
анализ.

Изменение 39
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) застраховката е допълнителна 
към стоки , доставени от какъвто и да е 
доставчик , когато покритието е за риск 
от повреда, погиване или увреждане на 
стоките, доставени от доставчика ;

д) застраховката е допълнителна към 
стоки и услуги, доставени от какъвто и 
да е доставчик, когато покритието е за 
риск от повреда, погиване или 
увреждане на стоките, доставени от 
доставчика, невъзможност да се 
изпълни изцяло или частично 
договорно задължение, свързано с 
гореспоменатите стоки и услуги, в 
случай на смърт, увреждания или 
безработица;

В този случай потребителят трябва 
да бъде информиран, че да му се 
продаде допълнителна застраховка не 
е регулирана дейност.

Or. en

Изменение 40
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) размерът на годишната 
застрахователна премия по 
застрахователния договор, преизчислена 
пропорционално на годишна база, не 
превишава 600 EUR.

е) размерът на годишната 
застрахователна премия по 
застрахователния договор, преизчислена 
пропорционално на годишна база, не 
превишава 600 EUR.
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Сумите по параграф 2, буква е), 
подлежат на редовно 
преразглеждане от страна на 
ЕОЗППО , за да бъдат отчитани 
измененията на европейския индекс 
на потребителските цени, 
публикуван от Евростат. Първият 
преглед се извършва пет години след 
влизането в сила на настоящата 
директива, а последващите прегледи 
— на всеки пет години от датата на 
предходния преглед.
ЕОЗППО разработва проекти на 
регулаторни стандарти, с които 
базовите суми в евро по параграф 2, 
буква е), се изменят с процентното 
изменение на споменатия индекс за 
периода от влизането на настоящата 
директива в сила до датата на първия 
преглед или от датата на последния 
преглед до датата на следващия 
преглед и се закръгляват нагоре с 
точност до цяло число.
ЕОЗППО представя на Комисията 
посочените проекти на регулаторни 
технически стандарти пет години 
след влизането на настоящата 
директива в сила и последващите 
прегледи на всеки пет години от 
датата на предходния преглед.
На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Изменение 41
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3). „застрахователно посредничество“ 
са дейностите по предоставяне на 
съвети , предлагане или друга 
подготвителна работа за сключване на 
застрахователни договори, по 
сключване на такива договори или по 
оказване на съдействие за управлението 
и изпълнението на такива договори, по-
специално при настъпването на 
застрахователно събитие, както и 
дейността по уреждане на 
застрахователни претенции по занятие и 
дейността по определяне размерите на 
причинените вреди. Тези дейности се 
смятат за застрахователно 
посредничество и когато се извършват 
от застрахователно предприятие без 
намесата на застрахователен посредник.

(3). „застрахователно посредничество“ 
са дейностите по предоставяне на 
съвети , предлагане или друга 
подготвителна работа за сключване на 
застрахователни договори, по 
сключване на такива договори или по 
оказване на съдействие за управлението 
и изпълнението на такива договори, по-
специално при настъпването на 
застрахователно събитие, както и 
дейността по уреждане на 
застрахователни претенции по занятие и 
дейността по определяне размерите на 
причинените вреди. Тези дейности се 
смятат за застрахователно 
посредничество и когато се извършват 
от застрахователно предприятие без 
намесата на застрахователен посредник. 
Сравняването на информация 
относно застрахователни продукти и 
цени на уебсайт следва да се счита за 
застрахователно посредничество.

Or. en

Изменение 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „застрахователно посредничество“ 
са дейностите по предоставяне на 
съвети , предлагане или друга 
подготвителна работа за сключване на 
застрахователни договори, по 
сключване на такива договори или по 
оказване на съдействие за управлението 
и изпълнението на такива договори, по-
специално при настъпването на 
застрахователно събитие, както и 

(3) „застрахователно посредничество“ 
са дейностите по предоставяне на 
съвети, предлагане или друга 
подготвителна работа за сключване на 
застрахователни договори, по 
сключване на такива договори или по 
оказване на съдействие за управлението 
и изпълнението на такива договори, по-
специално при настъпването на 
застрахователно събитие. Тези дейности 
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дейността по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие и дейността по определяне 
размерите на причинените вреди.
Тези дейности се смятат за 
застрахователно посредничество и
когато се извършват от застрахователно 
предприятие без намесата на 
застрахователен посредник.

се считат за дейности по 
предоставяне на съвети, предлагане 
или друга подготвителна работа за 
сключване на застрахователни 
договори или по сключване на такива 
договори и се смятат за застрахователно 
посредничество,  когато се извършват от
служител на застрахователно 
предприятие при пряк контакт с 
клиент без намесата на застрахователен 
посредник.

Or. xm

Обосновка

Идеята за включване на „дейността по уреждане на застрахователни претенции по 
занятие и дейността по определяне размерите на причинените вреди“ в 
определението на „застрахователно посредничество“ не е правилно, тъй като тези 
дейности нямат нищо общо със застрахователното посредничество.

Изменение 43
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6 a). За да се гарантира, че се прилага 
еднакво равнище на защита и че 
потребителят може да се ползва от 
съпоставими стандарти, е важно 
настоящата директива да насърчава 
равнопоставените условия на 
конкуренция между посредниците, 
независимо дали са обвързани със 
застрахователно дружество или не. 
За потребителя има полза, ако за 
застрахователните продукти се 
извършва посредничество 
посредством различни канали и 
посредници с различни форми на 
сътрудничество със застрахователни 
предприятия, при условие че те 
трябва да прилагат същите правила 
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за защита на потребителите. Важно 
е тези аспекти да се вземат предвид 
от държавите членки при 
изпълнението на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „обвързан застрахователен 
посредник“ означава всяко лице, което 
извършва застрахователно 
посредничество за сметка и от името на 
едно или повече застрахователни
предприятия или застрахователни 
посредници и което действа на пълната 
отговорност на тези застрахователни 
предприятия . или застрахователни 
посредници, при условие че самите 
застрахователни посредници, на 
чиято отговорност действа 
съответното лице, не действат на 
отговорността на друго 
застрахователно предприятие или 
посредник ;

(8) „обвързан застрахователен 
посредник“ означава всяко лице, което 
извършва застрахователно 
посредничество за сметка и от името на 
едно или повече застрахователни
предприятия в случая на
застрахователни продукти, които не 
са в конкуренция, и което действа на 
пълната отговорност на тези 
застрахователни предприятия за 
продуктите, които съответно ги 
засягат.

Or. xm

Обосновка

The change in the definition of ‘tied insurance intermediary’ is not clear. If this occupation is 
the same as that of a normal assistant to an agent or to a broker already traditionally present 
in agency and brokerage structures where the main intermediary for whose account such a 
person works assumes liability for this work through the professional third-party liability 
policy, we do not see the need to mention this. If it refers to a new type of occupation, a 
description of it should be given and, above all, the differences in relation to the traditional 
assistants of agents and brokers should be identified.
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Изменение 45
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8). „обвързан застрахователен 
посредник“ означава всяко лице, което 
извършва застрахователно 
посредничество за сметка и от името на 
едно или повече застрахователни 
предприятия или застрахователни 
посредници и което действа на пълната 
отговорност на тези застрахователни 
предприятия . или застрахователни 
посредници, при условие че самите 
застрахователни посредници, на 
чиято отговорност действа 
съответното лице, не действат на 
отговорността на друго 
застрахователно предприятие или 
посредник ;

(8). „обвързан застрахователен 
посредник“ означава всяко лице, което 
извършва застрахователно 
посредничество за сметка и от името на 
едно или повече застрахователни 
предприятия или застрахователни 
посредници и което действа на пълната 
отговорност на тези застрахователни 
предприятия . или застрахователни 
посредници;

Or. en

Обосновка

Посредникът е обвързан независимо от възможностите на предприятието, с което е 
обвързан. Терминът трябва също така да бъде рационализиран във връзка с 
определението, предвидено в предходното законодателство, като предложената 
формулировка в предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно договорите за кредити за жилищни имоти, COM(2011) 142 окончателен.

Изменение 46
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9). „съвет“ е предоставянето на
препоръка на клиент по негово искане 
или по инициатива на 

(9). „съвет“ е предоставянето на лична
препоръка на клиент по негово искане 
или по инициатива на 
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застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник;

застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник, което е 
отделна дейност от 
посредничеството във връзка със 
застрахователни продукти или 
услуги;

Or. en

Обосновка

Предоставянето на лична препоръка е отделно от посредничеството във връзка със 
застрахователни продукти или услуги. Това пояснение дава възможност за 
последователност по отношение на предходното законодателство в областта на 
финансовите услуги като Директивата относно договорите за кредити за жилищни 
имоти и Директивата за пазарите на финансови инструменти II.

Изменение 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9). „съвет“ е предоставянето на 
препоръка на клиент по негово искане 
или по инициатива на 
застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник;

(9). „съвет“ е предоставянето на лична
препоръка на клиент по негово искане 
или по инициатива на 
застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник;

Or. en

Обосновка

Съвет следва да означава предоставянето на препоръка, специално изготвена за 
определен клиент, за един или повече специфични продукти. Определението трябва да 
се приведе в съответствие със същия термин в Директивата за пазарите на 
финансови инструменти и Директивата за ипотечните кредити.

Изменение 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10). „условна комисиона“ е 
възнаграждението под формата на 
комисиона, чийто размер зависи от 
постигането на договорените цели във 
връзка с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника;

(10). „условна комисиона“ е 
възнаграждението под формата на 
комисиона, което зависи от 
постигането на договорените
предварително цели или прагове във 
връзка с обема на договорите, 
осигурени за застрахователя от 
посредника;

Or. en

Изменение 49
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „обвързана продажба“ е 
предлагането на една или повече 
допълнителни услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга 
или продукт не се предлага на 
потребителя отделно;

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. изм. MH към член 21.

Изменение 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „обвързана продажба“ е 
предлагането на една или повече 
допълнителни услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга или 
продукт не се предлага на потребителя 
отделно;

(19) „обвързана продажба“ е 
предлагането на една или повече 
допълнителни услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга или 
продукт не се предлага на потребителя 
отделно; Обвързаната продажба не 
включва офертата „по избор“ за един 
или повече от един застрахователни 
продукта или услуги като допълнение 
към финансов или застрахователен 
продукт или услуга.

Or. en

Изменение 51
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) „пакетна продажба“ е 
предлагането на една или повече 
допълнителни услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга 
или продукт се предлага на 
потребителя и отделно, но не 
непременно при същите условия, 
както при обвързването с 
допълнителните услуги.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. изм. MH към член 21.
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Изменение 52
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20 a) „продукт“ е застрахователна 
полица, която покрива един или 
повече рискове.

Or. en

Изменение 53
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да предвидят, 
че когато даден застрахователен или 
презастрахователен посредник действа 
на отговорността на застрахователно 
или презастрахователно предприятие 
или на друг регистриран 
застрахователен или презастрахователен 
посредник, вторият посредник или 
съответното предприятие 
отговарят за спазването на 
условията за регистрация по 
настоящата директива от страна на 
първия посредник. В такъв случай 
лицето или предприятието, което 
поема отговорността, трябва —
когато получи от държавите членки 
информацията по параграф 7, букви а) 
и б) от настоящия член — да се убеди, 
че са спазени изискванията по 
параграф 7, буква в) от настоящия 
член. Държавите членки могат също 
така да предвидят, че лицето или 
предприятието, което поема 
отговорността за посредника, трябва да 

Държавите членки могат да предвидят, 
че когато даден застрахователен или 
презастрахователен посредник действа 
на отговорността на застрахователно 
или презастрахователно предприятие 
или на друг регистриран 
застрахователен или презастрахователен 
посредник, от застрахователния
посредник не се изисква да представи 
на компетентните органи 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 7, буква a) и б), а 
отговорното застрахователно 
дружество гарантира, че
застрахователният посредник 
отговаря на условията за 
регистриране и на другите 
разпоредби, посочени в настоящата 
директива. Държавите членки могат 
също така да предвидят, че лицето или 
предприятието, което поема 
отговорността за посредника, трябва да 
го регистрира.
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го регистрира.

Or. en

Изменение 54
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи регистрират 
застрахователните или 
презастрахователните посредници само 
когато са убедени, че съответният 
посредник отговаря на изискванията по 
член 8.

Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи регистрират 
застрахователните или 
презастрахователните посредници само 
когато са убедени, че съответният 
посредник отговаря на изискванията по 
член 8 или че друг посредник или 
предприятие ще поеме 
отговорността по гарантиране, че 
посредникът отговаря на тези 
изисквания в съответствие с член 
3(1), параграф 3.

Or. en

Изменение 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 a. Регистрираните 
застрахователни и 
презастрахователни посредници 
получават възможност да започнат и 
извършват дейността 
застрахователно и 
презастрахователно посредничество 
в Съюза както посредством 
свободата на установяване, така и 
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посредством свободното 
предоставяне на услуги.

Or. en

Изменение 56
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да съобщят на съответните 
компетентни органи кои са 
акционерите или съдружниците им 
— физически или юридически лица, —
които притежават участие от над 
10 % в дружеството на посредника, и 
размерите на съответните участия;

а) договорно обвързани посредници; и

Or. en

Изменение 57
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да съобщят на съответните 
компетентни органи кои са лицата, 
които имат тесни връзки със 
застрахователния или 
презастрахователния посредник;

б) посредници, когато друг посредник 
или предприятие ще поеме 
отговорността по гарантиране, че 
посредникът отговаря на тези 
изисквания в съответствие с член 
3(1), параграф 3. 
Държавите членки гарантират, че 
техните компетентни органи 
изискват застрахователните и 
презастрахователните посредници, за 
които се прилага член 3, параграф 7, 
да ги информират без ненужно 
забавяне при промяна на 
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информацията, предоставена 
съгласно член 3, параграф 7, букви а) и 
б). 

Or. en

Изменение 58
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Регистрираните застрахователни и 
презастрахователни посредници 
получават възможност да започнат и 
извършват дейността 
застрахователно и 
презастрахователно посредничество 
в Общността както посредством 
свободата на установяване, така и 
посредством свободното 
предоставяне на услуги.

Or. en

Обосновка

Предишният член 3.5 от Директивата за застрахователното посредничество I следва 
отново да се въведе с цел по-голяма яснота относно факта, че регистрираните и 
декларираните посредници могат да осъществяват презгранична дейност както 
благодарение на свободата на установяване, така и благодарение на свободата на 
предоставяне на услуги, когато са уведомили съответните компетентни органи.

Изменение 59
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 заличава се
Процедура по деклариране на 
допълнителна дейност по 
застрахователно посредничество,  
дейност по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие и дейност по определяне 
размера на причинените вреди
1. Изискванията за регистрация по 
член 3 не се прилагат за 
застрахователните посредници, 
които извършват застрахователно 
посредничество като допълнителна 
дейност, ако дейностите им 
отговарят на всички долупосочени 
условия:
а) основната дейност по занятие на 
застрахователния посредник не е 
застрахователно посредничество;
б) застрахователният посредник 
посредничи само при продажбата на 
определени застрахователни 
продукти, които допълват друг 
продукт или услуга, и ясно посочва 
тези продукти в декларацията;
в) съответните застрахователни 
продукти не покриват 
животозастрахователни рискове или 
свързани с отговорност рискове, освен 
ако това покритие е допълнително 
спрямо основното покритие.
2. Изискванията за регистрация по 
член 3 не се прилагат за 
застрахователните посредници, 
чиято единствена дейност е 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и определяне 
размера на причинените вреди.
3. Всеки застрахователен посредник, 
за когото важат разпоредбите на 
параграфи 1 и 2 от настоящия член, 
представя пред компетентния орган 
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на своята държава членка по 
произход декларация, с която обявява 
своите идентификационни данни, 
адрес и извършвани дейности по 
занятие.
4. За посредниците, за които важат 
разпоредбите на параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, се прилагат 
разпоредбите на глави І, ІІІ, ІV, V, VІІІ 
и ІХ и членове 15 и 16 от настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

По принцип посредниците следва да са регистрирани и междинно положение между 
регистрация и липса на регистрация следва да се избягва. Също така е трудно да се 
приеме, че процедурата означава действително опростяване за въпросните 
дружества, предвид това, че се изпълняват изискванията на член 8.

Изменение 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съответните застрахователни 
продукти не покриват 
животозастрахователни рискове или 
свързани с отговорност рискове, освен 
ако това покритие е допълнително 
спрямо основното покритие.

в) съответните застрахователни
продукти не покриват 
животозастрахователни рискове или 
свързани с отговорност рискове, освен 
ако това покритие е допълнение към 
услугата или продукта, предложени 
от застрахователния посредник в 
основната му дейност по занятие.

Or. en

Обосновка

Поясняване на условията, за да се позволи опростена процедура на регистриране за 
допълнителни посредници, с цел пропорционален подход в процедурата на 
регистриране на различни канали за разпространение. Оригиналната формулировка 
„основно покритие“ е двусмислена и не е подкрепена от ясно определение в 
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законодателното предложение.

Изменение 61
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 a
Посредниците, които са 
регистрирани съгласно ДЗП І, не са 
длъжни да се регистрират отново 
съгласно ДЗП ІІ.

Or. en

Обосновка

Посредниците, които вече са регистрирани съгласно предходната директива и 
изпълняват изискванията по отношение на обучението и опита от новата директива, 
следва автоматично да бъдат регистрирани, за да се избегне ненужната 
административна тежест.

Изменение 62
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Застрахователните посредници 
действат съгласно свободата на 
установяване, ако извършват дейност 
в приемаща държава за неопределен 
период от време чрез продължаващо 
присъствие в тази държава членка.

Or. en
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Изменение 63
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регистрираните застрахователни и 
презастрахователни посредници 
получават възможност да започнат и 
извършват дейността 
застрахователно и 
презастрахователно посредничество 
в Съюза както посредством 
свободата на установяване, така и 
посредством свободното 
предоставяне на услуги. 

Or. en

Изменение 64
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – алинея 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 б. Регистриран застрахователен или 
презастрахователен посредник 
упражнява дейност по 
застрахователно посредничество 
съгласно „свободата на предоставяне 
на услуги“, ако: 
a) извършва застрахователно или 
презастрахователно посредничество с 
или за притежател на 
застрахователна полица, който 
пребивава или е установен в държава 
членка, различна от държавата 
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членка по произход на посредника;
б) всеки покрит риск е в държава 
членка, различна от държавата 
членка по произход на посредника;
в) трябва да е в съответствие с член 
6, параграф 1 и параграф 4.

Or. en

Изменение 65
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако основното място на дейност 
на даден застрахователен посредник е 
в друга държава членка, 
компетентният орган на тази 
държава членка може да се договори с 
компетентния орган на държавата 
членка по произход да действа като 
компетентен орган на държавата 
членка по произход по отношение на 
задълженията по глави VІ, VІІ и VІІІ 
от настоящата директива. Ако бъде 
постигната такова договореност, 
компетентният орган на държавата 
членка по произход уведомява 
незабавно застрахователния 
посредник и ЕОЗППО.

1. Всяка държава членка изисква:

a) всеки застрахователни посредник, 
който е юридическо лице, да има 
главно управление в същата държава
членка, в която е неговото седалище и 
действително да извършва дейност 
там;
б) главното управление на всеки 
застрахователен посредник, който не 
е юридическо лице, или на всеки 
застрахователен посредник, който е 
юридическо лице, но по националното 
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си право няма седалище, да е в 
държавата членка, в която 
действително извършва своята 
стопанската дейност.
Ако основното място на дейност на 
даден застрахователен посредник е в 
друга държава членка, 
компетентният орган на тази 
държава членка може да се договори с 
компетентния орган на държавата 
членка по произход да действа като 
компетентен орган на държавата 
членка по произход по отношение на 
задълженията по глави VІ, VІІ и VІІІ 
от настоящата директива. Ако бъде 
постигната такова договореност, 
компетентният орган на държавата 
членка по произход уведомява 
незабавно застрахователния 
посредник и ЕОЗППО.

Or. en

Изменение 66
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато приемащата държава членка 
има основания да смята, че 
застрахователен или презастрахователен 
посредник, който извършва дейност на 
територията й съгласно свободата на 
предоставяне на услуги или чрез място 
на стопанска дейност, не е спазил някое 
от задълженията по настоящата 
директива, тя представя констатациите 
си на компетентния орган на държавата 
членка по произход, който взема 
подходящи мерки. Ако въпреки 
мерките, предприети от компетентния 
орган на държавата членка по произход, 

3. Когато приемащата държава членка 
има основания да смята, че 
застрахователен или презастрахователен 
посредник, който извършва дейност на 
територията й съгласно свободата на 
предоставяне на услуги или чрез място 
на стопанска дейност, не е спазил някое 
от задълженията по настоящата 
директива, и когато приемащата 
държава членка няма правомощия по 
силата на настоящата директива да 
предприеме действие в отговор на 
подобни нарушения, тя представя 
констатациите си на компетентния 
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застрахователният или 
презастрахователният посредник 
продължава да действа по начин, който 
несъмнено уврежда интересите на 
потребителите в приемащата държава 
членка или възпрепятства правилното 
функциониране на застрахователните 
или презастрахователните пазари, по 
отношение на застрахователния или 
презастрахователния посредник се 
прилагат следните мерки:

орган на държавата членка по произход, 
който взема подходящи мерки. Ако 
въпреки мерките, предприети от 
компетентния орган на държавата 
членка по произход, застрахователният 
или презастрахователният посредник 
продължава да действа по начин, който 
несъмнено уврежда интересите на 
потребителите в приемащата държава 
членка или възпрепятства правилното 
функциониране на застрахователните 
или презастрахователните пазари, по 
отношение на застрахователния или 
презастрахователния посредник се 
прилагат следните мерки:

Or. en

Изменение 67
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
приспособят изискванията за знания и 
умения в съответствие с конкретната 
дейност по застрахователно или 
презастрахователно посредничество и 
продуктите , във връзка с които се 
извършва посредничеството , особено 
ако основната дейност по занятие на 
посредника не е застрахователното 
посредничество. В такива случаи 
посредникът може да извършва 
дейност по застрахователно 
посредничество, само ако 
застрахователен посредник, 
отговарящ на условията по този 
член, или застрахователно 
предприятие поеме пълната 
отговорност за неговите действия. 
Държавите членки могат да 
предвидят , че в случаите по втората 

Държавите членки приспособяват
изискванията за знания и умения в 
съответствие с конкретната дейност по 
застрахователно или 
презастрахователно посредничество и 
продуктите , във връзка с които се 
извършва посредничеството , особено 
ако основната дейност по занятие на 
посредника не е застрахователното 
посредничество.
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алинея от член 3, параграф 1 
застрахователното предприятие или 
застрахователният посредник 
трябва да удостовери, че знанията и 
уменията на посредниците 
съответстват на изискванията по 
първата алинея от този параграф, и 
при необходимост да осигурява на 
тези посредници обучение, което 
съответства на изискванията във 
връзка с продуктите, продавани от 
посредниците.

Изискванията по отношение на 
обучението и наблюдението на този 
член не следва да се прилагат пряко за 
тези посредници, които предоставят 
застрахователно посредничество 
като допълнителна дейност, а за 
застрахователни предприятия или 
други посредници, под чиято 
отговорност те действат и които 
сами изпълняват тези задължения.
Държавите членки могат да 
предвидят, че в случаите по втората 
алинея от член 3, параграф 1 
застрахователното предприятие или 
застрахователният посредник 
трябва да удостовери, че знанията и 
уменията на посредниците 
съответстват на изискванията по 
първата алинея от този параграф, и 
при необходимост да осигурява на 
тези посредници обучение, което 
съответства на изискванията във 
връзка с продуктите, продавани от 
посредниците.

Or. en

Обосновка

При промяна на професионалните изисквания застрахователно предприятие, което  
гарантира полица, не само поема пълна отговорност за действията на посредника, но 
също така носи отговорност за обучението и наблюдението на посредника, 
предоставящ посредничество като допълнителна дейност.
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Изменение 68
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователните и 
презастрахователните посредници са 
длъжни да притежават застраховка
„Професионална отговорност“ за 
цялата територия на Съюза или 
друга сравнима гаранция срещу 
отговорност за вреди, настъпили от 
проявена професионална небрежност, 
със застрахователна сума не по-малко 
от 1 120 000 EUR за претенциите по 
всяко застрахователно събитие и 
съвкупно 1 680 000 EUR годишно за 
претенциите по всички 
застрахователни събития, освен ако 
такава застраховка или сравнима 
друга гаранция вече е осигурена от 
застрахователно предприятие, 
презастрахователно предприятие или 
друго предприятие, за чиято сметка 
действа застрахователният или 
презастрахователен посредник или 
от чието име застрахователният 
или презастрахователен посредник е 
оправомощен да действа, или ако 
такова предприятие е поело пълната 
отговорност за действията на 
посредника.

3. Застрахователните и 
презастрахователните посредници са 
длъжни да притежават застраховка
„Професионална отговорност“

или да предоставят друго 
еквивалентно обезпечение по 
отношение на:
- количеството посредничество, 
което извършват;
- дали застрахователното 
посредничество е тяхната основна 
стопанска дейност или не; и
- сложността на продуктите, за 
чиято продажба посредничат.
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Тя покрива цялата територия на 
Съюза и предоставя обезпечение 
срещу отговорност за вреди, 
настъпили от проявена 
професионална небрежност, със 
застрахователна сума не по-малко 
от 1 120 000 EUR за претенциите по 
всяко застрахователно събитие и 
съвкупно 1 680 000 EUR годишно за 
претенциите по всички 
застрахователни събития, освен ако 
такава застраховка или сравнимо 
друго обезпечение вече е осигурена от 
застрахователно предприятие, 
презастрахователно предприятие или 
друго предприятие, за чиято сметка 
действа застрахователният или 
презастрахователен посредник или 
от чието име застрахователният 
или презастрахователен посредник е 
оправомощен да действа, или ако 
такова предприятие е поело пълната 
отговорност за действията на 
посредника.

Or. en

Обосновка

Трябва да има определена степен на пропорционалност между сложността на 
застрахователните продукти и застраховките за обезщетение, които притежават 
посредниците. Думата „гаранция“ е тесен правен термин, който следва да се 
промени, за да обхваща еквивалентни инструменти, например обезпечения (на немски: 
Bürgschaft).

Изменение 69
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 8 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО разработва проекти на 
регулаторни стандарти, с които 
базовите суми в евро по параграфи 3 и 

заличава се
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4 се изменят с процентното 
изменение на споменатия индекс за
периода от влизането на настоящата 
директива в сила до датата на първия 
преглед или от датата на последния 
преглед до датата на следващия 
преглед и се закръгляват нагоре с 
точност до цяло число.

Or. en

Обосновка

Като се имат предвид много различните характеристики на националните пазари е 
напълно уместно държавите членки по произход да трябва да определят 
необходимото ниво на професионални стандарти.

Изменение 70
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО разработва проекти на 
регулаторни стандарти, с които 
базовите суми в евро по параграфи 3 и 
4 се изменят с процентното 
изменение на споменатия индекс за 
периода от влизането на настоящата 
директива в сила до датата на първия 
преглед или от датата на последния 
преглед до датата на следващия 
преглед и се закръгляват нагоре с 
точност до цяло число.

заличава се

Or. en

Изменение 71
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 8 – параграф 7 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
посочените проекти на регулаторни 
технически стандарти пет години 
след влизането на настоящата 
директива в сила и последващите 
прегледи на всеки пет години от 
датата на предходния преглед.

заличава се

Or. en

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 8.

Изменение 72
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията 
посочените проекти на регулаторни 
технически стандарти пет години 
след влизането на настоящата 
директива в сила и последващите 
прегледи на всеки пет години от 
датата на предходния преглед.

заличава се

Or. en

Изменение 73
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 8 – параграф 7 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят заличава се
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правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Or. en

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 8.

Изменение 74
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 7 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
технически стандарти за изпълнение 
в съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010.

заличава се

Or. en

Изменение 75
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 8 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
посочва:

заличава се

а) понятието за подходящи знания и 
умения на посредника във връзка с 
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извършването на застрахователно 
посредничество с клиентите му 
съгласно параграф 1 от настоящия 
член;
б) подходящи критерии за 
установяване на равнището на 
професионална квалификация, опит и 
умения, изисквани за извършване на 
застрахователно посредничество;
в) действията, които може 
основателно да се очаква да 
предприемат застрахователните 
посредници и застрахователните 
предприятия, за да осъвременяват 
знанията и уменията си чрез 
постоянно професионално развитие с 
цел да изпълняват задълженията си 
на подходящо равнище.

Or. en

Изменение 76
Mitro Repo

Предложение за директива
Член 8 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
посочва:

заличава се

а) понятието за подходящи знания и 
умения на посредника във връзка с 
извършването на застрахователно 
посредничество с клиентите му 
съгласно параграф 1 от настоящия 
член;
б) подходящи критерии за 
установяване на равнището на 
професионална квалификация, опит и 
умения, изисквани за извършване на 
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застрахователно посредничество;
в) действията, които може 
основателно да се очаква да 
предприемат застрахователните 
посредници и застрахователните 
предприятия, за да осъвременяват 
знанията и уменията си чрез 
постоянно професионално развитие с 
цел да изпълняват задълженията си 
на подходящо равнище.

Or. fi

Обосновка

Определянето на по-подробни правила, насочени към националните практики за 
обучение и националните изисквания за обучение, следва да се решава на национално 
равнище, а не от Комисията.

Изменение 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 8 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
посочва:

заличава се

а) понятието за подходящи знания и 
умения на посредника във връзка с 
извършването на застрахователно 
посредничество с клиентите му 
съгласно параграф 1 от настоящия 
член;
б) подходящи критерии за 
установяване на равнището на 
професионална квалификация, опит и 
умения, изисквани за извършване на 
застрахователно посредничество;
в) действията, които може 
основателно да се очаква да 
предприемат застрахователните 
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посредници и застрахователните 
предприятия, за да осъвременяват 
знанията и уменията си чрез 
постоянно професионално развитие с 
цел да изпълняват задълженията си 
на подходящо равнище.

Or. en

Обосновка

В член 290 на ДФЕС е предвидено делегираните актове да допълват или изменят 
определени несъществени елементи от законодателния текст. Професионалните 
изисквания, обаче, са ясно от съществено значение за настоящия законодателен акт. 
Вместо тази директива да се превърне в инструмент за минимална хармонизация, 
делегираните актове ще се коригират някои аспекти с помощта на инструмент за 
максимална хармонизация. В съответствие с член 8, параграф 1 от настоящото 
предложение държавите членки трябва да определят съответните знания и умения, 
които застрахователният посредник трябва да притежава.

Изменение 78
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни 
клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
съществуващите вече организации.
Освен това държавите членки 
гарантират, че всички 
застрахователни предприятия и 
застрахователни посредници 
участват в процедурите за 
извънсъдебно решаване на спорове, 
когато са спазени следните условия:

1. Държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни 
клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
съществуващите вече организации. 
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Or. en

Обосновка

Проектът за предложение фундаментално ще засегне защитата на потребителите 
чрез изискването решенията за алтернативно разрешаване на спорове да не бъдат 
задължителни за фирмите. Ако фирмите не са изправени пред риска да бъдат 
обвързани, стимулите им да постигнат разрешаване на спорове чрез медиатор ще 
бъдат значително намалени. С тези изменения се предлага всички условия, наложени 
на схемите за АРС в член 13, да бъдат изпуснати. Това би позволило на държавите 
членки гъвкавост за приемане на споразумения за АРС, които са подходящи за 
спецификата на техния пазар и тяхната правна система.

Изменение 79
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни 
клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
съществуващите вече организации.
Освен това държавите членки 
гарантират, че всички 
застрахователни предприятия и 
застрахователни посредници 
участват в процедурите за 
извънсъдебно решаване на спорове, 
когато са спазени следните условия:

1. Държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни 
клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
съществуващите вече организации. 

Or. en

Изменение 80
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни 
клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
съществуващите вече организации.
Освен това държавите членки 
гарантират, че всички 
застрахователни предприятия и 
застрахователни посредници 
участват в процедурите за 
извънсъдебно решаване на спорове, 
когато са спазени следните условия:

1. Държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни 
клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
съществуващите вече организации. 

Or. en

Обосновка

Създават се процедури за обезщетяване за решаване по извънсъдебен път на спорове 
както за посредници и застрахователни предприятия, така и за клиенти. Тази 
разпоредба следва да бъде в съответствие с последните инициативи за Директива за 
алтернативно разрешаване на спорове (АРС)

Изменение 81
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурите водят до решения, 
които не са задължителни;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 13.

Изменение 82
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурите водят до решения, 
които не са задължителни;

заличава се

Or. en

Изменение 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурите водят до решения, 
които не са задължителни;

заличава се

Or. en

Изменение 84
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a a) Когато клиент инициира 
процедура за алтернативно 
разрешаване на спорове, предвидена в
националното законодателство, 
срещу застрахователен посредник или 
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застрахователно предприятие по 
отношение на спор във връзка с права 
и задължения по настоящата 
директива, от застрахователния 
посредник или застрахователно 
предприятие се изисква да вземе 
участие в тази процедура.
За целите на прилагането на 
настоящата директива 
компетентните органи си 
сътрудничат един с друг и с лицата, 
отговарящи за посочената по-горе 
процедура за подаване на жалби и 
обезщетяване по извънсъдебен път, 
доколкото се позволява от 
директивите или регламентите на 
ЕС в сила. 

Or. en

Изменение 85
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) срокът за завеждане на съдебно 
дело за решаване на спора се спира, 
докато трае процедурата за 
алтернативно решаване на спора;

заличава се

Or. en

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 13.

Изменение 86
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) срокът за завеждане на съдебно 
дело за решаване на спора се спира, 
докато трае процедурата за 
алтернативно решаване на спора;

заличава се

Or. en

Изменение 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) срокът за завеждане на съдебно 
дело за решаване на спора се спира, 
докато трае процедурата за 
алтернативно решаване на спора;

заличава се

Or. en

Изменение 88
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) давностният срок на 
застрахователната претенция се 
спира, докато трае процедурата;

заличава се

Or. en

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 13.
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Изменение 89
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) давностният срок на 
застрахователната претенция се 
спира, докато трае процедурата;

заличава се

Or. en

Изменение 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) давностният срок на 
застрахователната претенция се 
спира, докато трае процедурата;

заличава се

Or. en

Изменение 91
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) процедурата е безплатна или 
разходите за нея са умерени;

заличава се

Or. en

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 13.
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Изменение 92
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) процедурата е безплатна или 
разходите за нея са умерени;

заличава се

Or. en

Изменение 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) процедурата е безплатна или 
разходите за нея са умерени;

заличава се

Or. en

Изменение 94
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) страните могат да получат 
достъп до процедурата не само по 
електронен път;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 13.

Изменение 95
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) страните могат да получат 
достъп до процедурата не само по 
електронен път;

заличава се

Or. en

Изменение 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) страните могат да получат 
достъп до процедурата не само по 
електронен път;

заличава се

Or. en

Изменение 97
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в извънредни ситуации са възможни 
временни мерки, когато това се 

заличава се
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налага поради спешността на случая. 

Or. en

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 13.

Изменение 98
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в извънредни ситуации са възможни 
временни мерки, когато това се 
налага поради спешността на случая. 

заличава се

Or. en

Изменение 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в извънредни ситуации са възможни 
временни мерки, когато това се 
налага поради спешността на случая. 

заличава се

Or. en

Изменение 100
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато клиент инициира процедура за 
алтернативно разрешаване на 
спорове, предвидена в националното 
законодателство, срещу 
застрахователен посредник или 
застрахователно предприятие по 
отношение на спор във връзка с права 
и задължения по настоящата 
директива, от застрахователния 
посредник или застрахователно 
предприятие се изисква да вземе 
участие в тази процедура.

Or. en

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 13.

Изменение 101
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на прилагането на 
настоящата директива 
компетентните органи си 
сътрудничат един с друг и с лицата, 
отговарящи за посочените по-горе 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване по извънсъдебен път, 
доколкото се позволява от 
директивите или регламентите на 
ЕС в сила.

Or. en

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 13.
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Изменение 102
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
тези организации сътрудничат 
помежду си при уреждането на 
презгранични спорове.

заличава се

Or. en

Изменение 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че тези 
организации сътрудничат помежду си 
при уреждането на презгранични 
спорове.

2. За транзакции предприятие-
клиенти тези органи се съобразяват с 
Директива XXX/XXXX/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
на Европейския съюз за алтернативно 
разрешаване на потребителски 
спорове.
За целите на прилагането на 
настоящата директива държавите 
членки гарантират, че при 
разрешаването на трансгранични 
спорове тези органи и 
компетентните органи си 
сътрудничат един с друг и с лицата, 
отговарящи за посочените по-горе 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване по извънсъдебен път, 
доколкото се позволява от 
директивите или регламентите на 
ЕС в сила.
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Or. en

Обосновка

Създават се извънсъдебни процедури за обезщетяване за уреждане  на спорове както 
за посредници и застрахователни предприятия, така и за клиенти. Тази разпоредба 
следва да бъде в съответствие с последните инициативи за Директива за 
алтернативно разрешаване на спорове (АРС)

Изменение 104
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Държавите членки гарантират, 
че застрахователните посредници, 
установени на тяхна територия, 
информират потребителите 
относно наименованието, адреса и 
интернет страницата на 
структурите за АРС, в чийто обхват 
попадат и които са компетентни да 
разглеждат евентуални спорове 
между тях и потребителите. 

Or. en

Изменение 105
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 б. Застрахователни посредници в 
рамките на Съюза, участващи в 
онлайн и трансгранични онлайн 
продажби информират 
потребителите относно 
платформата за ОРС, ако е 
приложимо, както и за техния 
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електронен адрес. Тази информация е 
лесно, пряко, видно и непрекъснато 
достъпна на интернет страницата 
на застрахователния посредник и в 
случай че офертата е направена чрез 
електронната поща или друго 
текстово съобщение, предавано чрез 
електронни средства, тази 
информация се съдържа във 
въпросното съобщение. Сред тази 
информация се съдържа електронна 
връзка към началната страница на 
платформата за ОРС. 
Застрахователните посредници 
информират потребителите 
относно платформата за ОРС, 
когато потребителят подаде жалба 
до застрахователния посредник, до 
система за разглеждане на жалби на 
потребителите, управлявана от 
застрахователния посредник, или до 
омбудсман на дружество. 

Or. en

Изменение 106
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Застрахователният посредник се 
счита за предоставящ независими 
съвети само ако посредникът е заявил 
това в информацията си до клиента.

Or. en

Обосновка

Последният параграф се добавя, за да изясни, че „необвързани“ посредници не би 
следвало да се считат от само себе си за предоставящи независими съвети.
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Изменение 107
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) че дава съветите си въз основа на 
справедлив анализ; или

и) че дава съветите си въз основа на 
справедлив и независим анализ; или

Or. en

Обосновка

Добавя се думата независим, тъй като е важно клиентите да са добре осведомени 
относно основата, на която се дават съвети.

Изменение 108
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) че няма договорно задължение да 
извършва застрахователно 
посредничество изключително за едно 
или повече застрахователни 
предприятия и не дава съветите си въз 
основа на справедлив анализ. В този 
случай по искане на клиента 
посредникът съобщава фирмите на 
застрахователните предприятия, с които 
може да извършва и действително 
извършва дейността си. ;

(iii) че няма договорно задължение да 
извършва застрахователно 
посредничество изключително за едно 
или повече застрахователни 
предприятия и не дава съветите си въз 
основа на справедлив и независим 
анализ. В този случай по искане на 
клиента посредникът съобщава фирмите 
на застрахователните предприятия, с 
които може да извършва и действително 
извършва дейността си. ;

Or. en

Обосновка

Добавя се думата независим, тъй като е важно клиентите да са добре осведомени 
относно основата, на която се дават съвети.
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Изменение 109
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вида на възнаграждението, което 
получава във връзка със 
застрахователния договор;

заличава се

Or. en

Обосновка

Дублира буква д)

Изменение 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вида на възнаграждението, което 
получава във връзка със 
застрахователния договор;

заличава се

Or. en

Обосновка

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.
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Изменение 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали ще получи такса или 
комисиона от какъвто и да е вид, 
като посочва пълния размер на 
възнаграждението във връзка с 
предлаганите или разглежданите 
застрахователни продукти или —
когато не може да бъде посочен 
точният размер — начина на 
изчисление на пълния размер на 
таксата, комисионата или 
съчетанието им;

заличава се

Or. en

Обосновка

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Изменение 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали ще получи такса или 
комисиона от какъвто и да е вид, 
като посочва пълния размер на 
възнаграждението във връзка с 
предлаганите или разглежданите 
застрахователни продукти или —
когато не може да бъде посочен 
точният размер — начина на 
изчисление на пълния размер на 
таксата, комисионата или 
съчетанието им;

е) дали по отношение на
застрахователния договор 
източникът на възнаграждението е:

i) притежателят на 
застрахователната полица
ii) застрахователното предприятие;
iii) друг застрахователен посредник;
iv) комбинация от i), ii) и iii).

Or. xm

Обосновка

Във връзка с въпроса за прозрачност при заплащането подходящо решение е да се 
предостави информация относно формата на използваното възнаграждение и 
източника на това възнаграждение.

Изменение 113
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали ще получи такса или комисиона
от какъвто и да е вид, като посочва 
пълния размер на възнаграждението
във връзка с предлаганите или 
разглежданите застрахователни 
продукти или — когато не може да бъде 
посочен точният размер — начина на 
изчисление на пълния размер на таксата, 

е) дали ще получи такса от какъвто и да 
е вид, като посочва пълния размер на
таксата във връзка с предлаганите или 
разглежданите застрахователни 
продукти или — когато не може да бъде 
посочен точният размер — начина на 
изчисление на пълния размер на 
таксата;
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комисионата или съчетанието им;

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение ще осигури пълно разкриване на таксите за клиентите.

Изменение 114
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) дали размерът на комисионата 
зависи от постигането на 
договорените цели или прагове, които 
са свързани с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника; 
посочват се целите или праговете, 
както и дължимите суми при 
постигането им.

заличава се

Or. en

Обосновка

На клиентите не трябва да се отказва информация относно възнаграждението на 
фирмата, ако за тях то представлява част от процеса на вземане на решение – така 
че подкрепяме препоръката на ЕОЗППО (Комитет на европейските надзорни органи в 
областта на застраховането и професионалните пенсии) за приемане на подход от 
страна на Комисията, съгласно който клиентите получават информация за 
възнагражданието „при поискване“.

Изменение 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) дали размерът на комисионата 
зависи от постигането на 
договорените цели или прагове, които 
са свързани с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника; 
посочват се целите или праговете, 
както и дължимите суми при 
постигането им.

заличава се

Or. en

Изменение 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) дали размерът на комисионата 
зависи от постигането на 
договорените цели или прагове, които 
са свързани с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника; 
посочват се целите или праговете, 
както и дължимите суми при 
постигането им.

заличава се

Or. en

Обосновка

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
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maximum harmonisation instrument.

Изменение 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), 
за срок от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива посредникът по 
застрахователни договори, различни 
от договорите от класовете по 
приложение І от Директива 
2002/83/ЕО, ако възнаграждението му 
ще бъде под формата на такса или 
комисиона, преди сключването на 
такъв застрахователен договор 
извършва следното:

заличава се

а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не 
може да бъде посочен точният 
размер — начина на изчисление, ако 
клиентът поиска това;
б) уведомява клиента за правото му да 
изисква информацията по буква а).

Or. xm

Обосновка

Със специално позоваване на разпоредбите относно пускането на пазара на 
нефинансови застрахователни продукти, тъй като тези продукти не включват 
никакъв инвестиционен компонент и Комисията по никакъв начин не засяга неговото 
изпълнение, предлагаме тези разпоредби да се заличат.

Изменение 118
Othmar Karas
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Предложение за директива
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), 
за срок от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива посредникът по 
застрахователни договори, различни 
от договорите от класовете по 
приложение І от Директива 
2002/83/ЕО, ако възнаграждението му 
ще бъде под формата на такса или 
комисиона, преди сключването на 
такъв застрахователен договор 
извършва следното:

заличава се

а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не 
може да бъде посочен точният 
размер — начина на изчисление, ако 
клиентът поиска това;
б) уведомява клиента за правото му да 
изисква информацията по буква а).

Or. en

Обосновка

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.
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Изменение 119
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), 
за срок от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива посредникът по 
застрахователни договори, различни 
от договорите от класовете по 
приложение І от Директива 
2002/83/ЕО, ако възнаграждението му 
ще бъде под формата на такса или
комисиона, преди сключването на 
такъв застрахователен договор
извършва следното:

2. Ако възнаграждението му ще бъде 
под формата на комисиона, той
извършва следното:

Or. en

Обосновка

На клиентите не трябва да се отказва информация относно възнаграждението на 
фирмата, ако за тях то представлява част от процеса на вземане на решение – така 
че подкрепяме препоръката на ЕОЗППО (Комитет на европейските надзорни органи в 
областта на застраховането и професионалните пенсии) за приемане на подход от 
страна на Комисията, съгласно който клиентите получават информация за 
възнагражданието „при поискване“.

Изменение 120
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователното предприятие 
или застрахователният посредник 
информира също така клиента за 
вида и начина на изчисляване на 
променливите възнаграждения, 
получавани от служителите му за 

заличава се
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разпространението и управлението 
на съответния застрахователен 
продукт.

Or. en

Обосновка

Ограниченията за разкриване на информация са особено силни при променливо 
възнаграждение на служителя. Структурите на заплащане и бонус се различават 
значително и често са сложни и потенциално трудни за разбиране от клиентите.
Освен това може да се каже, че потенциалните конфликти на интереси, които 
съществуват при преките продажби, не са със същия риск за потребителите, като 
тези, които съществуват при продажби чрез посредник.

Изменение 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователното предприятие 
или застрахователният посредник 
информира също така клиента за 
вида и начина на изчисляване на 
променливите възнаграждения, 
получавани от служителите му за 
разпространението и управлението 
на съответния застрахователен 
продукт.

заличава се

Or. xm

Обосновка

Предоставянето на тази информация няма да предостави на клиентите, които 
подписват договори, решаваща помощ при вземане на окончателното решение, но 
междувременно ще допринесе за преддоговорната информация, която трябва да се 
предостави.

Изменение 122
Othmar Karas
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Предложение за директива
Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователното предприятие 
или застрахователният посредник 
информира също така клиента за 
вида и начина на изчисляване на 
променливите възнаграждения, 
получавани от служителите му за 
разпространението и управлението 
на съответния застрахователен 
продукт.

заличава се

Or. en

Обосновка

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Изменение 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако клиентът прави плащания по 
застрахователния договор след 
сключването му, застрахователното 
предприятие или застрахователният 
посредник обявява информацията по 

заличава се
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настоящия член за всяко плащане.

Or. xm

Обосновка

Предоставянето на тази информация няма да предостави на клиентите, които 
подписват договори, решаваща помощ при вземане на окончателното решение, но 
междувременно ще допринесе за преддоговорната информация, която трябва да се 
предостави.

Изменение 124
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако клиентът прави плащания по 
застрахователния договор след 
сключването му, застрахователното 
предприятие или застрахователният 
посредник обявява информацията по 
настоящия член за всяко плащане.

заличава се

Or. en

Изменение 125
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 17 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
посочва:

заличава се

а) подходящи критерии за определяне 
на начина, по който пред клиента се 
обявява възнаграждението на 
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посредника — в т.ч. условната 
комисиона — съгласно параграф 1, 
букви е) и ж) и параграф 2 от 
настоящия член;
б) подходящи критерии за определяне 
на начина на изчисляване на пълния 
размер на таксата или комисионата 
или на съчетанието им;
в) действията, за които може 
основателно да се очаква, че ще бъдат 
предприети от застрахователните 
посредници и предприятия за 
обявяване на възнаграждението им 
пред клиента.

Or. en

Обосновка

На равнище 1 ДЗП ІІ следва да бъде с ясен и разбираем текст, което противоречи на 
логиката на предоставяне на Комисията на делегирани правомощия.

Изменение 126
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 17 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
посочва:

заличава се

а) подходящи критерии за определяне 
на начина, по който пред клиента се 
обявява възнаграждението на 
посредника — в т.ч. условната 
комисиона — съгласно параграф 1, 
букви е) и ж) и параграф 2 от 
настоящия член;
б) подходящи критерии за определяне 
на начина на изчисляване на пълния 
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размер на таксата или комисионата 
или на съчетанието им;
в) действията, за които може 
основателно да се очаква, че ще бъдат 
предприети от застрахователните 
посредници и предприятия за 
обявяване на възнаграждението им 
пред клиента.

Or. en

Изменение 127
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 17 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
посочва:

заличава се

а) подходящи критерии за определяне 
на начина, по който пред клиента се 
обявява възнаграждението на 
посредника — в т.ч. условната 
комисиона — съгласно параграф 1, 
букви е) и ж) и параграф 2 от 
настоящия член;
б) подходящи критерии за определяне 
на начина на изчисляване на пълния 
размер на таксата или комисионата 
или на съчетанието им;
в) действията, за които може 
основателно да се очаква, че ще бъдат 
предприети от застрахователните 
посредници и предприятия за 
обявяване на възнаграждението им 
пред клиента.

Or. en
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Обосновка

Както е предвидено в член 17, параграф 5, съгласно член 290 на ДФЕС делегираните 
актове допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателния 
текст. Специфичните характеристики за разкриване на информация и изчисляване / 
определяне на възнаграждението са обаче ясно от съществено значение за настоящия 
законодателен акт. Вместо тази директива да се превърне в инструмент за 
минимална хармонизация, делегираните актове ще се коригират някои аспекти с 
помощта на инструмент за максимална хармонизация.

Изменение 128
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на конкретен 
договор всеки застрахователен 
посредник — в т.ч. обвързаните 
посредници — или всяко 
застрахователно предприятие определя 
въз основа на предоставената от клиента 
информация:

1. Преди сключването на конкретен 
договор всеки застрахователен 
посредник — в т.ч. обвързаните 
посредници — или всяко 
застрахователно предприятие посочва
въз основа на предоставената от клиента 
информация:

Or. en

Изменение 129
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на конкретен 
договор всеки застрахователен 
посредник — в т.ч. обвързаните 
посредници — или всяко 
застрахователно предприятие определя 
въз основа на предоставената от клиента 
информация:

1. Преди сключването на конкретен 
договор всеки застрахователен 
посредник — в т.ч. обвързаните 
посредници — или всяко 
застрахователно предприятие определя 
въз основа на предоставената от клиента
или отнасяща се до него информация:
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Or. en

Изменение 130
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подробността на информацията по 
параграф 1, букви а) и б) , зависи от 
сложността на предлагания 
застрахователен продукт и от 
равнището на финансовия риск за 
клиента .

2. Подробността на информацията по 
параграф 1, букви а) и б) , зависи от 
сложността на предлагания 
застрахователен продукт и от 
равнището на финансовия риск за 
клиента и канала за разпространение.

Or. en

Изменение 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато застрахователният
посредник или застрахователното 
предприятие уведоми клиента, че дава 
съветите си въз основа на справедлив 
анализ, той е длъжен да дава тези съвети 
въз основа на анализ на достатъчно 
голям брой застрахователни продукти , 
които се предлагат на пазара, за да бъде 
в състояние да направи препоръка, 
основана на професионални критерии, 
относно застрахователния продукт , 
който би бил най-подходящ да 
удовлетвори потребностите на клиента.

3. Когато застрахователният посредник 
уведоми клиента, че дава съветите си 
въз основа на справедлив анализ, той е 
длъжен да дава тези съвети въз основа 
на анализ на достатъчно голям брой 
застрахователни договори, които се 
предлагат на пазара, за да бъде в 
състояние да направи препоръка, 
основана на професионални критерии, 
относно застрахователния договор, 
който би бил най-подходящ да 
удовлетвори потребностите на клиента.

Or. xm
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Обосновка

Предлага се позоваването на застрахователното предприятие да бъде заличено в 
частта, която предвижда предприятието да даде на клиента независими съвети във 
връзка със застрахователния продукт, тъй като това съдържа явно противоречие.

Изменение 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие уведоми клиента, че дава
съветите си въз основа на справедлив 
анализ, той е длъжен да дава тези 
съвети въз основа на анализ на 
достатъчно голям брой застрахователни 
продукти , които се предлагат на пазара, 
за да бъде в състояние да направи 
препоръка, основана на професионални 
критерии, относно застрахователния 
продукт , който би бил най-подходящ да 
удовлетвори потребностите на клиента.

3. Когато застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие уведоми клиента, че
предоставя съветите си въз основа на
справедлив анализ, той е длъжен да
предоставя тези съвети въз основа на 
анализ на достатъчно голям брой 
застрахователни договори , които се 
предлагат на пазара, за да бъде в 
състояние да направи препоръка, 
основана на професионални критерии, 
относно застрахователния договор , 
който би бил най-подходящ да 
удовлетвори потребностите на клиента.

Or. en

Изменение 133
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 18 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Независимо дали се предоставя съвет 
или не, преди сключването на договор 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 

4. Независимо дали се предоставя съвет 
или не, преди сключването на договор 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 
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застрахователния продукт и категорията 
на клиента, предоставя на клиента 
съответната информация за 
застрахователния продукт в достъпен 
вид, за да може той да вземе 
информирано решение.

застрахователния продукт и категорията 
на клиента, предоставя на клиента 
съответната информация за 
застрахователния продукт в достъпен 
вид, за да може той да вземе 
информирано решение. Тя се 
предоставя на стандартизиран 
информационен формуляр, на прост 
език, и съдържа ключовата 
информация за застрахователния 
договор.

Or. en

Изменение 134
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 a
Разпоредбите на настоящия член не 
се отнасят за лица, извършващи 
застрахователно посредничество при 
извършването му във връзка с 
продажбата на инвестиционни 
застрахователни продукти от:
а) застрахователни посредници;
б) застрахователни предприятия.

Or. en

Обосновка

Застрахователно посредничество във връзка с продажбата на инвестиционни 
застрахователни продукти вече е разгледано в глава VІІ. Свързаната с това проверка, 
с която се установява дали инвестиционният застрахователен продукт е подходящ и 
уместен, вече се прилага и се разглежда в член 25. Ето защо правилата не би трябвало 
да се дублират.

Изменение 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis
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Предложение за директива
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Информацията по членове 16, 17 и 18 
не се изисква, когато застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие посредничи по 
застраховането на големи рискове, както 
и при посредничество от 
презастрахователни посредници или 
презастрахователни предприятия и при 
посредничеството по отношение на 
професионални клиенти съгласно 
приложението .

1. Информацията по членове 16, 17 и 18 
не е нужно да се предоставя, когато 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
посредничи по застраховането на 
големи рискове, както и при 
посредничество от презастрахователни 
посредници или презастрахователни 
предприятия и при посредничеството по 
отношение на професионални клиенти 
съгласно приложението .

Or. en

Изменение 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки, които 
запазват или приемат по-строги 
разпоредби, приложими за 
застрахователните посредници, 
гарантират, че тези разпоредби 
спазват принципите на 
равнопоставеност и (е 
административният товар, 
произтичащ от тях, е 
пропорционален по отношение на 
ползите от защитата на 
потребителите. 

Or. en

Изменение 137
Malcolm Harbour
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Предложение за директива
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разрешават 
пакетните продажби, но не и 
обвързаните продажби.

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма ясни данни, че потребителите са ощетени, които да оправдават забрана на 
обвързаните застрахователни продукти, тъй като тези предложения не бяха част 
от консултацията и оценката на въздействието от страна на Комисията по ДЗП.

Изменение 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разрешават
пакетните продажби, но не и 
обвързаните продажби.

1. Държавите членки не разрешават
нелоялни търговски практики 
съгласно определението в Директива 
2005/29/ЕО на Европейския 
Парламент и на Съвета от 11 май 
2005 година относно нелоялни 
търговски практики от страна на 
търговци към потребители на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разрешават 
пакетните продажби, но не и 
обвързаните продажби.

1. Държавите членки могат да
разрешават пакетните продажби, но не и 
обвързаните продажби.

Or. en

Изменение 140
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
друга услуга или продукт, 
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 
посредник информира клиента, че е 
възможно да купи някои елементи от 
пакета отделно, и му съобщава цената и 
разходите за всеки елемент от пакета, 
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

2. Когато застраховка се предлага в 
пакет заедно с друга услуга или 
продукт, застрахователното 
предприятие или в съответните случаи 
застрахователният посредник
информира клиента дали е възможно да 
купи някои елементи от пакета отделно 
и му съобщава цената и разходите за 
всеки елемент от пакета, който може да 
бъде купен отделно от или чрез 
предприятието или посредника.

Or. en

Обосновка

Тази формулировка привежда текста в съответствие с подхода в ДПФИ.

Изменение 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато застрахователна услуга или 
продукт се предлага в пакет заедно с 
друга услуга или продукт,
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 
посредник информира клиента, че е 
възможно да купи някои елементи от 
пакета отделно, и му съобщава цената и 
разходите за всеки елемент от пакета, 
който може да бъде купен отделно от 
или чрез предприятието или 
посредника.

2. В случай на пакетна продажба
застрахователното предприятие или в 
съответните случаи застрахователният 
посредник информира клиента дали е 
възможно да купи някои елементи от 
пакета отделно и ако това е така, му 
съобщава цената и разходите за всеки 
елемент от пакета, който може да бъде 
купен отделно от или чрез 
предприятието или посредника по 
искане на клиента.

Or. en

Обосновка

Посредниците не следва да бъдат задължени да продават застрахователни продукти 
отделно, когато застраховката е допълнение към основния продукт или услуга. Това 
не би съответствало на съществуващото законодателство като Директивата за 
потребителските кредити (Директива 2008/48/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за 
отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета). Пакетната продажба на 
застрахователни продукти с други продукти и услуги предоставя по-разходно-
ефективен достъп до застраховка и допълнителна защита, което води до по-голям 
избор и по-добри условия.

Изменение 142
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 21 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до 31 декември [20ХХ] г. 
ЕОЦКП разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
кръстосаните продажби, като 
посочва по-специално при какви 
условия се счита, че кръстосаните 
продажби не отговарят на 

заличава се
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изискванията по членове 16, 17 и 18 
или параграф 1 от настоящия член.

Or. en

Обосновка

С оглед на предложените промени в член 21, това вече не е нужно.

Изменение 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 21 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до 31 декември [20ХХ] г. 
ЕОЦКП разработва и след това 
периодично актуализира насоки за 
оценяването и надзора върху 
кръстосаните продажби, като 
посочва по-специално при какви 
условия се счита, че кръстосаните 
продажби не отговарят на 
изискванията по членове 16, 17 и 18 
или параграф 1 от настоящия член.

заличава се

Or. en

Изменение 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Глава 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ЗАЩИТА НА КЛИЕНТИТЕ ВЪВ 
ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Or. en
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Изменение 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата глава съдържа 
допълнителни изисквания към 
застрахователното посредничество 
при извършването му във връзка с
продажбата на инвестиционни 
застрахователни продукти от:

Настоящата глава замества членове 
15—18 от глава VІ за продажбата на 
инвестиционни застрахователни 
продукти от:

Or. xm

Обосновка

Следва да се изясни в ДЗП ІІ, че продажбата на инвестиционни застрахователни 
продукти не следва да бъде предмет на всички допълнителни правила за поведение, 
тъй като това би довело до по-рестриктивни правила от тези, които се прилагат за 
продажбата на продукти, обхванати от ДПФИ. 

Изменение 146
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23, параграфи 1 и 2 се прилагат  
също за застрахователни посредници 
и застрахователни предприятия, 
когато те извършват 
застрахователно посредничество във 
връзка с всички застрахователни 
продукти.

Or. en

Обосновка

Що се отнася до измененията MH във връзка с член 17, разкриването на 
възнагражденията е с ограничена стойност по отношение на мерките срещу 
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конфликти на интереси. Настоящото изменение разширява правилата за 
конфликтите на интереси от член 23 за обхващане на всички застрахователни 
продукти.

Изменение 147
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23, параграфи 1 и 2 се прилагат 
също за застрахователни посредници 
и застрахователни предприятия, 
извършващи застрахователно 
посредничество във връзка с всички 
застрахователни продукти.

Or. en

Обосновка

Правилата за конфликт на интереси следва да се прилагат за всички застрахователни 
продукти.

Изменение 148
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23, параграфи 1 и 2 се прилагат и 
за застрахователни посредници и 
застрахователни предприятия, 
когато те извършват 
застрахователно посредничество във 
връзка с всички застрахователни 
продукти. 

Or. en
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Изменение 149
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 22 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да запазят 
действащите разпоредби или да 
приемат по-строги разпоредби за 
изискванията за защита на 
клиентите по членове 23, 24 и 25, при 
условие че тези разпоредби не 
противоречат на правото на Съюза . 
ЕОЦКП и ЕОЗППО следва да 
работят заедно за постигането на 
максималната възможна степен на 
съгласуваност при извършването на 
дейността при продажбите на 
инвестиционни продукти на дребно, 
които са уредени от ДПФИ ІІ или от 
настоящата директива чрез насоки.

Or. en

Обосновка

Що се отнася до измененията MH във връзка с член 17, разкриването на 
възнагражденията е с ограничена стойност по отношение на мерките срещу 
конфликти на интереси. Настоящото изменение разширява правилата за 
конфликтите на интереси от член 23 за обхващане на всички застрахователни 
продукти.

Изменение 150
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да запазят 
действащите разпоредби или да 
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приемат по-строги разпоредби за 
изискванията за защита на 
клиентите по членове 23, 24 и 25, при 
условие че тези разпоредби не 
противоречат на правото на Съюза . 
ЕОЦКП и ЕОЗППО следва да 
работят заедно за постигането на 
максималната възможна степен на 
съгласуваност при извършването на 
дейността при продажбите на 
инвестиционни продукти на дребно, 
които са уредени от ДПФИ ІІ или от 
настоящата директива чрез насоки. 

Or. en

Изменение 151
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 22 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да запазят 
действащите разпоредби или да 
приемат по-строги разпоредби за 
изискванията за защита на 
клиентите по членове 23, 24 и 25, при 
условие че тези разпоредби не 
противоречат на правото на Съюза .

Or. en

Обосновка

Правилата за конфликт на интереси следва да се прилагат за всички застрахователни 
продукти.

Изменение 152
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 23 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато мерките, предприети от 
застрахователен посредник или 
застрахователно предприятие 
съгласно членове 15,16 и 17, не са 
достатъчни, за да се гарантира с 
приемлива степен на увереност, че 
възникващите от конфликти на 
интереси рискове от увреждане на 
интересите на клиентите и 
потенциалните клиенти ще бъдат 
предотвратени, застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие ясно обявява пред 
клиента общия характер или 
източниците на конфликтите на 
интереси преди сключването на 
сделки за сметка на клиента.

2. Инвестиционният посредник или 
застрахователното предприятие 
поддържа и прилага ефективни 
организационни и административни 
процедури с оглед предприемането на 
всички разумни мерки за 
предотвратяването на конфликти на 
интереси, които по неблагоприятен 
начин засягат интересите на 
неговите клиенти.

Or. en

Обосновка

Промяна за съобразяване на текста с разпоредбите на ДПФИ.

Изменение 153
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 23 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато мерките, предприети от 
застрахователен посредник или 
застрахователно предприятие съгласно 
членове 15,16 и 17, не са достатъчни, за 
да се гарантира с приемлива степен на 
увереност, че възникващите от 
конфликти на интереси рискове от 
увреждане на интересите на клиентите и 
потенциалните клиенти ще бъдат 
предотвратени, застрахователният 
посредник или застрахователното 

2. Инвестиционният посредник или 
застрахователното предприятие 
поддържа и прилага ефективни 
организационни и административни 
процедури с оглед предприемането на 
всички разумни мерки за 
предотвратяването на конфликти на 
интереси, които по неблагоприятен 
начин засягат интересите на 
неговите клиенти. Когато мерките, 
предприети от застрахователен 
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предприятие ясно обявява пред клиента 
общия характер или източниците на 
конфликтите на интереси преди 
сключването на сделки за сметка на 
клиента.

посредник или застрахователно 
предприятие не са достатъчни, за да се 
гарантира с приемлива степен на 
увереност, че възникващите от 
конфликти на интереси рискове от 
увреждане на интересите на клиентите и 
потенциалните клиенти ще бъдат 
предотвратени, застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие ясно обявява пред клиента 
общия характер и/или източниците на 
конфликтите на интереси и стъпките, 
предприети за намаляване на тези 
рискове.

Or. en

Обосновка

Съществено е тези стандарти за продажба на инвестиционни застрахователни 
продукти да са съгласувани, независимо дали продуктите са финансови инструменти 
или инвестиционни застрахователни продукти. Това ще помогне за намаляване на 
объркването и регулаторния арбитраж, като същевременно ще укрепи защитата на 
притежателите на полици. Следователно е от значение текстът от ДЗП ІІ да 
отразява точно текста на ДПФИ.

Изменение 154
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Разкриването трябва:
а) да бъде направено на траен 
носител; и
б) да съдържа достатъчно 
подробности, като взема предвид 
естеството на клиента, за да му се 
даде възможност да вземе 
информирано решение относно 
услугата, в контекста на която 
възниква конфликтът на интереси. 
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Or. en

Обосновка

Съществено е тези стандарти за продажба на инвестиционни застрахователни 
продукти да са съгласувани, независимо дали продуктите са финансови инструменти 
или инвестиционни застрахователни продукти. Това ще помогне за намаляване на 
объркването и регулаторния арбитраж, като същевременно ще укрепи защитата на 
притежателите на полици. Следователно е от значение текстът от ДЗП ІІ да 
отразява точно текста на ДПФИ.

Изменение 155
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
действат честно, справедливо и 
професионално, отчитайки 
максимално интересите на 
клиентите си и спазвайки по-
конкретно принципите по настоящия 
член и по член 25, когато извършват 
застрахователно посредничество със 
или за клиенти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Повтаря член 15.

Изменение 156
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Изпълнението на 
информационните изисквания по 
членове 24 и 25 следва да бъде 
пропорционално, като се взема 
предвид това, дали клиентът е 
професионален клиент, както е 
посочено в приложението.

Or. en

Обосновка

Предложените промени в член 24 предоставят насоки за прилагането на тези членове 
към професионални клиенти и други изменения, които да приведат текста в 
съответствие с настоящия подход в ДПФИ ІІ.

Изменение 157
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 24 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка информация, включително 
маркетингови съобщения, предавана 
от застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие на 
клиенти или потенциални клиенти, 
трябва да е вярна и ясна и да не е 
подвеждаща. Маркетинговите 
съобщения трябва да са ясно означени 
като такива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Повтаря член 15.

Изменение 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му. Когато се предоставят 
съвети, в информацията се посочва 
дали това се извършва независимо и 
дали се основава на широк или на по-
ограничен анализ на пазара, както и 
дали застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
ще извършва постоянно оценка за 
подходящ продукт по отношение на 
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

а) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му.

Or. en

Изменение 159
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му. Когато се предоставят 
съвети, в информацията се посочва дали 
това се извършва независимо и дали се 
основава на широк или на по-ограничен 
анализ на пазара, както и дали 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие ще
извършва постоянно оценка за 
подходящ продукт по отношение на 
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

а) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му. Когато се предоставят 
съвети, в информацията се посочва дали 
това се извършва независимо и дали се 
основава на широк или на по-ограничен 
анализ на пазара, както и дали 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие ще
предоставя най-актуалната 
информация за пригодността на
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

Or. en
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Обосновка

Постоянно оценяване, което означава повторни задължителни съвети относно 
застрахователния продукт и пригодността му, едва ли е осъществимо, докато 
предоставяне на най-актуалната информация за продукт или услуга по искане на 
клиента е необходима услуга.

Изменение 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) застрахователните продукти и 
предложените инвестиционни 
стратегии. Тази информация следва 
да включва подходящи указания и 
предупреждения за рисковете, 
свързани с инвестиции в тези 
продукти или с конкретни 
инвестиционни стратегии; и

б) това, дали съветът е предоставен 
по независим начин на основата на 
обективен анализ на пазара или на 
основата на анализ на предложените 
от застрахователното предприятие 
продукти. В информацията се 
посочва дали застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие ще извършва постоянно 
оценка за пригодността на 
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

Or. en

Изменение 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цените и разходите, свързани с
продуктите.

в) застрахователните продукти,
като взема предвид сложността на 
застрахователния продукт и типа 
клиент (потребител или не). Това 
следва да включва подходящи насоки и 
предупреждения за рисковете,
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свързани с инвестиции в тези 
продукти.

Or. en

Изменение 162
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 24 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията по настоящия член 
трябва да се предоставя в разбираема 
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти да могат да 
разберат естеството и рисковете на 
конкретния застрахователен продукт, 
който се предлага, и впоследствие да 
вземат информирани инвестиционни 
решения. Тази информация може да 
бъде предоставяна в стандартизирана 
форма.

4. Информацията по настоящия член 
трябва да се предоставя в разбираема 
форма, така че клиентите или 
потенциалните клиенти да могат да 
разберат естеството и рисковете на 
конкретния тип застрахователен 
продукт, който се предлага, и 
впоследствие да вземат информирани 
инвестиционни решения. Тази 
информация може да бъде предоставяна 
в стандартизирана форма.

Or. en

Обосновка

Съгласуване с формулировката в ДПФИ ІІ.

Изменение 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
информира клиента, че съветите във 
връзка със застрахователния продукт се 
предоставят независимо, посредникът 

5. Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
информира клиента, че съветите във 
връзка със застрахователния продукт се 
предоставят независимо, съответната 
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или предприятието: информация, посочена в параграф 3, 
включва следното, което се 
предоставя преди съвета относно 
застрахователния продукт:

Or. en

Изменение 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) анализира достатъчно голям брой 
застрахователни продукти, предлагани 
на пазара. Застрахователните 
продукти трябва да бъдат 
диверсифицирани от гледна точка на 
вида, емитентите и доставчиците си 
и не трябва да се ограничават до 
застрахователни продукти, емитирани 
или предлагани от лица, намиращи се в 
тесни връзки със застрахователния 
посредник или застрахователното 
предприятие; и

а) наборът застрахователни продукти,
на които ще се основава препоръката, 
и по-конкретно това, дали наборът се 
ограничава до застрахователни 
продукти, емитирани или предлагани от 
лица, намиращи се в тесни връзки с 
посредника, който представлява 
клиента, и

Or. en

Изменение 165
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) анализира достатъчно голям брой
застрахователни продукти, предлагани 
на пазара. Застрахователните продукти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида, емитентите и 
доставчиците си и не трябва да се 

а) анализира набор от застрахователни 
продукти, предлагани на пазара.
Застрахователните продукти трябва да 
бъдат диверсифицирани от гледна точка 
на вида, емитентите и доставчиците си и 
не трябва да се ограничават до 
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ограничават до застрахователни 
продукти, емитирани или предлагани от 
лица, намиращи се в тесни връзки със 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие; и

застрахователни продукти, емитирани 
или предлагани от лица, намиращи се в 
тесни връзки със застрахователния 
посредник или застрахователното 
предприятие; и

Or. en

Изменение 166
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) анализира достатъчно голям брой
застрахователни продукти, предлагани 
на пазара. Застрахователните продукти 
трябва да бъдат диверсифицирани от 
гледна точка на вида, емитентите и 
доставчиците си и не трябва да се 
ограничават до застрахователни 
продукти, емитирани или предлагани от 
лица, намиращи се в тесни връзки със 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие; и

а) анализира набор от застрахователни 
продукти, предлагани на пазара. 
Застрахователните продукти трябва да 
бъдат диверсифицирани от гледна точка 
на вида, емитентите и доставчиците си и 
не трябва да се ограничават до 
застрахователни продукти, емитирани 
или предлагани от лица, намиращи се в 
тесни връзки със застрахователния 
посредник или застрахователното 
предприятие; и

Or. en

Изменение 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или 
лице, действащо за сметка на трето 
лице, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Забраната за приемане на такси, комисиони и каквито и да е парични облаги от 
трети страни за предоставяне на съвет относно застраховане по независим начин не 
създава равнопоставеност за всички канали за разпространение. Тя няма да доведе до 
повече прозрачност или защита на потребителя, а по-скоро ще премахне тези канали 
на разпространение и така ще доведе до намалена конкуренция и по-високи цени за 
потребителите.

Изменение 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или 
лице, действащо за сметка на трето 
лице, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

б) дали клиентът дължи такса за 
съвета;

Or. en

Изменение 169
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не може да приема или получава
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или лице, 
действащо за сметка на трето лице, във 
връзка с предоставянето на услугата на 
клиентите.

б) не може да приема и удържа такси, 
комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или лице, 
действащо за сметка на трето лице, във 
връзка с предоставянето на услугата на 
клиентите.

Or. en
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Изменение 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дали застрахователният 
посредник получава някакви такси 
или комисиони от трети страни във 
връзка със застрахователния договор.

Or. en

Изменение 171
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 24 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки могат да 
налагат допълнителни изисквания на 
застрахователните посредници или 
застрахователните предприятия, 
които информират клиента, че 
инвестиционният съвет се 
предоставя на независима основа.

Or. en

Изменение 172
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 24 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставят заличава се
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правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 33, с 
които се установяват мерки за 
осигуряване на спазването от страна 
на застрахователните посредници и 
предприятия на принципите, 
изложени в настоящия член, при 
извършването на застрахователно 
посредничество с клиенти. В тези 
делегирани актове се посочва:
а) естеството на услугите, 
предлагани или предоставяни на 
клиента или потенциалния клиент, 
имайки предвид типа, предмета, 
обема и честотата на сделките; и
б) естеството на предлаганите или 
разглежданите продукти, в т.ч. 
различните видове застрахователни 
продукти.

Or. en

Обосновка

Мандатът и целта на делегираните актове не е определена ясно.

Изменение 173
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки позволяват на 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия при 
извършване на застрахователно 
посредничество при продажби без 
предоставяне на съвет да 
предоставят тези услуги на 
клиентите си, без да е необходимо да 
получават информация или да 
извършват определянето по параграф 
2, когато са изпълнени всички 
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долупосочени условия:
а) услугата без съвет се отнася за 
основаващи се на застраховане 
инвестиции, които водят до излагане 
единствено на инвестиционни 
инструменти, считани за 
некомплексни, както е посочено в 
член 25, параграф 3, буква a) от 
Директива 2004/39/EО; или
б) продуктът или услугата се 
предлага по изрично желание на 
клиента или потенциалния клиент;
в) клиентът или потенциалният 
клиент е ясно информиран, че при 
предлагането на тази услуга от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие 
преценява дали предоставяният или 
предлаганият инструмент или услуга 
са подходящи  или уместни и
г) застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
изпълнява задълженията си по член 
23.

Or. en

Обосновка

Застрахователните предприятия и посредници следва да могат да продават 
некомплексни инвестиционни застрахователни продукти, без да трябва да оценяват 
знанията и опита на клиентите, когато потребителите изрично решават дали 
желаят да приемат съвет относно инвестиционни застрахователни продукти. 
Целта е да се създаде равнопоставеност спрямо незастрахователните 
инвестиционни продукти.

Изменение 174
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки позволяват на 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия при 
извършване на застрахователно 
посредничество при продажби без 
предоставяне на съвет да 
предоставят тези услуги на 
клиентите си, без да е необходимо да 
получават информация или да 
извършват определянето по параграф 
2, когато са изпълнени всички 
долупосочени условия:
а) услугата без съвет се отнася за 
основаващи се на застраховане 
инвестиции, които:
i) водят до излагане единствено на 
инвестиционни инструменти, 
считани за некомплексни, както е 
посочено в член 25, параграф 3, буква 
a) от Директива 2004/39/EО; или
ii) не включват структура, която 
затруднява клиента да разбере 
свързания с това риск;
б) продуктът или услугата се 
предлага по инициатива на клиента 
или потенциалния клиент;
в) клиентът или потенциалният 
клиент е ясно информиран, че при 
предоставянето на тази услуга от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие не 
се изисква да преценява дали 
предоставяният продукт е подходящ 
или уместен и че поради това той 
няма да се възползва от защитата на 
съответните правила за 
осъществяване на дейността. Това 
предупреждение може да бъде 
извършвано в стандартизиран 
формат; както и
г) застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
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изпълнява задълженията си по член 
23.

Or. en

Обосновка

Макар настоящият член да цели да отрази точно защитните елементи за 
незастрахователни инвестиции, предвидени в ДПФИ ІІ, на практика той е много по-
строг. Предложеното допълнение ще даде възможност на дружествата да 
продължат да продават некомплексни инвестиционни застрахователни продукти, без 
да трябва да оценяват знанията и опита на клиентите. На свой ред потребителите 
получават избор да решат дали желаят да приемат съвет относно инвестиционни 
застрахователни продукти. Така се създава равнопоставеност спрямо 
незастрахователните инвестиционни продукти.

Изменение 175
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки позволяват на 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия при 
извършване на застрахователно 
посредничество при продажби без 
предоставяне на съвет да 
предоставят тези услуги на 
клиентите си, без да е необходимо да 
получават информация или да 
извършват определянето по параграф 
2, когато са изпълнени всички 
долупосочени условия:
а) услугата без съвет се отнася за 
основаващи се на застраховане 
инвестиции, които водят до излагане 
единствено на инвестиционни 
инструменти, считани за 
некомплексни, както е посочено в 
член 25, параграф 3, буква a) от 
Директива 2004/39/EО; или
б) продуктът или услугата се 
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предлага по изрично желание на 
клиента или потенциалния клиент;
в) клиентът или потенциалният 
клиент е ясно информиран, че при 
предлагането на тази услуга от 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие 
преценява дали предоставяният или 
предлаганият инструмент или услуга 
са подходящи или уместни, както и
г) застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
изпълнява задълженията си по член
23.

Or. en

Обосновка

Застрахователните предприятия и посредници следва да могат да продават 
некомплексни инвестиционни застрахователни продукти, без да трябва да оценяват 
знанията и опита на клиентите, когато потребителите изрично решават дали 
желаят да приемат съвет относно инвестиционни застрахователни продукти. 
Целта е да се създаде равнопоставеност спрямо незастрахователните 
инвестиционни продукти.

Изменение 176
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
предвидените от тях административни 
наказания и мерки са ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

1. Държавите членки гарантират, че 
предвидените от тях административни 
наказания и мерки са ефективни, 
пропорционални, възпиращи, в 
съответствие със сложността на 
продукта или услугата.

Or. en
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Обосновка

Санкциите следва, по-изрично казано, също да са пропорционални спрямо сложността 
на продукта или услугата, за която се извършва посредничество.

Изменение 177
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 27 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват от 
компетентните органи своевременно да
оповестяват всяко наказание или 
мярка, наложена за нарушаване на 
националните разпоредби, приети в 
изпълнение на настоящата директива, 
като съобщават вида и естеството на 
нарушението и имената на 
нарушителите, освен ако това 
оповестяване би застрашило сериозно 
стабилността на 
застрахователните и 
презастрахователните пазари. 
Когато оповестяването би довело до 
непропорционално големи вреди за 
съответните страни, 
компетентните органи оповестяват 
наказанията, без да посочват 
нарушителите.

Държавите членки изискват от 
компетентните органи своевременно да
информират Комисията за всяко 
наказание или мярка, наложена за 
нарушаване на националните 
разпоредби, приети в изпълнение на 
настоящата директива, като съобщават 
вида и естеството на нарушението и 
имената на нарушителите.

Or. en

Обосновка

Предварителната оценка на евентуални непропорционални вреди за участниците от 
публикуване на санкции ще бъде несъмнено изключително трудна. Също така 
публичното оповестяване на санкциите ще доведе до двойни последствия за 
засегнатите лица, тъй като те не само получават санкция, а и публично се 
оповестяват имената им, видът нарушение и санкцията.

Изменение 178
Othmar Karas
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Предложение за директива
Член 33 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на делегирани 
актове по член 34 във връзка с членове
8, 17, 23, 24 и 25.

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на делегирани 
актове по член 34 във връзка с членове
23 и 25.

Or. en

Изменение 179
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 34 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегираните правомощия съгласно 
членове 8, 17, 23, 24 и 25 се предоставят 
на Комисията за неопределен срок от 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

2. Делегираните правомощия съгласно 
членове 23 и 25 се предоставят на 
Комисията за неопределен срок от 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 180
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 34 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският парламент или Съветът 
може по всяко време да оттегли 
делегираните правомощия по членове 8, 
17, 23, 24 и 25. С решението за 
оттегляне се прекратяват делегираните 
правомощия, посочени в него. То 
поражда действие в деня след 

3. Европейският парламент или Съветът 
може по всяко време да оттегли 
делегираните правомощия по членове
23 и 25. С решението за оттегляне се 
прекратяват делегираните правомощия, 
посочени в него. То поражда действие в 
деня след публикуването му в 
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публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. То не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

Or. en

Изменение 181
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 34 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
17, 23, 24 или 25, влиза в сила само ако 
Европейският парламент и Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от 
2 месеца, след като са били уведомени 
за него, или ако преди изтичането на 
този срок Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражения. Този срок 
се удължава с 2 месеца по искане на 
Европейския парламент или Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно
членове 23 или 25, влиза в сила само ако 
Европейският парламент и Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от 
2 месеца, след като са били уведомени 
за него, или ако преди изтичането на 
този срок Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражения. Този срок 
се удължава с 2 месеца по искане на 
Европейския парламент или Съвета.

Or. en

Изменение 182
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 35 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Пет години след влизането в сила на 
настоящата директива Комисията 
извършва преглед на действието ѝ. Този 
преглед включва общо проучване на 
практическото прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива, 

1. Пет години след влизането в сила на 
настоящата директива Комисията след 
консултация със Съвместния 
комитет на европейските надзорни 
органи извършва преглед на действието
на директивата и представя първи 



AM\924646BG.doc 101/101 PE504.096v01-00

BG

като се отчитат промените на пазарите 
на инвестиционни продукти на дребно, 
както и опитът, натрупан при 
практическото прилагане на настоящата 
директива, Регламента за документите с 
основна информация за 
инвестиционните продукти и 
[Директивата за пазарите на финансови 
инструменти ІІ]. При прегледа се 
анализира възможността за прилагане 
на разпоредите на настоящата директива 
и за продуктите, попадащи в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО. Той включва и 
специален анализ на въздействието на 
член 17, параграф 2, като се отчита 
състоянието на конкуренцията на пазара 
на посреднически услуги за 
застраховките извън тези по 
приложение І от Директива 2002/83/ЕО, 
и въздействието на задълженията по 
член 17, параграф 2 върху 
застрахователните посредници, които са 
малки или средни предприятия.

доклад на Европейския парламент и 
Съвета. Този преглед включва общо 
проучване на практическото прилагане 
на разпоредбите на настоящата 
директива, като се отчитат промените на 
пазарите на инвестиционни продукти на 
дребно, както и опитът, натрупан при 
практическото прилагане на настоящата 
директива, Регламента за документите с 
основна информация за 
инвестиционните продукти и 
[Директивата за пазарите на финансови 
инструменти ІІ]. При прегледа се 
анализира възможността за прилагане 
на разпоредите на настоящата директива 
и за продуктите, попадащи в обхвата на 
Директива 2003/41/ЕО. Той включва и 
специален анализ на въздействието на 
член 17, параграф 2, като се отчита 
състоянието на конкуренцията на пазара 
на посреднически услуги за 
застраховките извън тези по 
приложение І от Директива 2002/83/ЕО, 
и въздействието на задълженията по 
член 17, параграф 2 върху 
застрахователните посредници, които са 
малки или средни предприятия.

Or. en


