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Pozměňovací návrh 28
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tato informace by měla být 
zákazníkům poskytnuta před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je 
osvětlit vztah mezi pojišťovnou a 
(případným) zprostředkovatelem a také 
strukturu a obsah zprostředkovatelovy 
odměny.

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tato informace by měla být 
zákazníkům poskytnuta před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je 
osvětlit vztah mezi pojišťovnou a 
(případným) zprostředkovatelem a také 
strukturu, povahu a obsah 
zprostředkovatelovy odměny.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají, a o odměně, 
kterou tyto osoby získají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tato informace by měla být 
zákazníkům poskytnuta před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je 
osvětlit vztah mezi pojišťovnou a 
(případným) zprostředkovatelem a také 
strukturu a obsah zprostředkovatelovy 
odměny.

(30) Zákazníci by měli předem obdržet 
jasné informace o postavení osob, které 
pojistný produkt prodávají. Je třeba zavést 
povinnost, aby evropští zprostředkovatelé 
pojištění a pojišťovny zveřejňovali své 
postavení. Tato informace by měla být 
zákazníkům poskytnuta před uzavřením 
smlouvy. Cílem tohoto zveřejnění je 
osvětlit vztah mezi pojišťovnou a 
(případným) zprostředkovatelem a také 
strukturu zprostředkovatelovy odměny.
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Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 17.

Pozměňovací návrh 30
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu a 
kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u 
produktů životního pojištění by 
zprostředkovatel nebo zaměstnanec 
zprostředkovatele pojištění či pojišťovny 
měl být povinen informovat zákazníka o 
své odměně, a to před uskutečněním 
prodeje. U ostatních pojistných produktů 
musí být, s výhradou pětiletého 
přechodného období, zákazník 
informován o svém právu požadovat tuto 
informaci, která mu musí být na žádost 
poskytnuta.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 17.

Pozměňovací návrh 31
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Také pojišťovny by měly být povinny 
poskytovat zákazníkům, se kterými při 
poskytování služeb zprostředkování 
pojištění jednají přímo, informace o 
odměně, kterou dostávají za prodej 
pojistných produktů, v zájmu toho, aby 
zákazník obdržel srovnatelnou informaci 
o poskytované službě zprostředkování 
pojištění bez ohledu na to, zda jedná se 
zprostředkovatelem, či přímo s 
pojišťovnou, a rovněž aby se zamezilo 
narušení hospodářské soutěže, jež by 
způsobila pobídka pojišťovnám prodávat 
produkty přímo spíše než skrze 
zprostředkovatele, a tím se vyhnout 
požadavkům na informování.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 17.

Pozměňovací návrh 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Tato směrnice by měla 
stanovit minimální povinnosti, které by 
měli mít pojišťovny a zprostředkovatelé 
pojištění při poskytování informací 
zákazníkům. Členský stát by měl mít 
možnost v této oblasti zachovat nebo 
přijmout přísnější právní předpisy, které 
mohou být použity na zprostředkovatele 
pojištění a pojišťovny nezávisle 
na ustanoveních jejich členských států 
původu , pokud provozují činnost 
zprostředkování pojištění na jeho území, za 

(40) Tato směrnice by měla 
stanovit minimální povinnosti, které by 
měli mít pojišťovny a zprostředkovatelé 
pojištění při poskytování informací
zákazníkům. Členský stát by měl mít 
možnost v této oblasti zachovat nebo 
přijmout přísnější právní předpisy, které 
mohou být použity na zprostředkovatele 
pojištění a pojišťovny nezávisle 
na ustanoveních jejich členských států 
původu , pokud provozují činnost 
zprostředkování pojištění na jeho území, za 
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předpokladu, že jakékoli takové přísnější 
právní předpisy jsou v souladu s 
právem Unie , včetně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 
června 2000 o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti, 
zejména elektronického obchodu, na 
vnitřním trhu („směrnice o elektronickém 
obchodu“). Členský stát, který vedle 
ustanovení stanovených v této směrnici 
navrhuje uplatnit a uplatňuje další 
ustanovení, kterými se řídí 
zprostředkovatelé pojištění a prodej 
pojistných produktů, by měl zajistit, aby 
administrativní zátěž plynoucí z těchto 
ustanovení byla přiměřená ochraně 
spotřebitelů. V zájmu ochrany spotřebitelů 
a k zabránění nevhodným prodejům 
pojistných produktů by členským státům 
mělo být povoleno výjimečně uplatnit 
přísnější požadavky na zprostředkovatele 
pojištění, kteří vykonávají zprostředkování 
pojištění jako doplňkovou službu, pokud to 
členské státy považují za nezbytné a 
přiměřené.

předpokladu, že jakékoli takové přísnější 
právní předpisy jsou v souladu s 
právem Unie , včetně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 
června 2000 o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti, 
zejména elektronického obchodu, na 
vnitřním trhu („směrnice o elektronickém 
obchodu“). Členský stát, který vedle 
ustanovení stanovených v této směrnici 
navrhuje uplatnit a uplatňuje další 
ustanovení, kterými se řídí 
zprostředkovatelé pojištění a prodej 
pojistných produktů, by měl zajistit, aby 
administrativní zátěž plynoucí z těchto 
ustanovení byla přiměřená ochraně 
spotřebitelů. V zájmu ochrany spotřebitelů 
a k zabránění nevhodným prodejům 
pojistných produktů by členským státům 
mělo být povoleno uplatnit přísnější 
požadavky na zprostředkovatele pojištění, 
kteří vykonávají zprostředkování pojištění 
jako doplňkovou službu, pokud to členské 
státy považují za nezbytné a přiměřené.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Obvyklou strategií pro poskytovatele 
retailových finančních služeb v celé Unii je 
křížový prodej. Může přinášet výhody 
spotřebitelům, zároveň však může 
představovat postupy, při nichž není zájem 
spotřebitele dostatečně zohledněn. 
Například některé formy křížového 
prodeje nebo produktů, především 
praktiky vázání produktů, kdy se 
dohromady v jednom balíčku prodávají 

(41) Obvyklou strategií pro poskytovatele 
retailových finančních služeb v celé Unii je 
křížový prodej.
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dvě nebo více finančních služeb, přičemž 
alespoň jedna z těchto služeb není k 
dispozici samostatně, mohou narušovat 
hospodářskou soutěž a negativně 
ovlivňovat mobilitu spotřebitelů a jejich 
schopnost informovaně se rozhodovat. 
Příkladem praktik vázání produktů může 
být situace, kdy je spotřebitel, kterému je 
poskytována pojistná služba, nucen otevřít 
si běžný účet k placení pojistného nebo 
kdy je spotřebitel, kterému je poskytnut 
spotřebitelský úvěr na nákup vozidla, 
nucen uzavřít smlouvu o pojištění tohoto 
vozidla. Ačkoli praktiky sdružování 
produktů, kdy se dohromady v jednom 
balíčku prodávají dvě nebo více 
finančních služeb nebo produktů, avšak 
každou ze služeb lze zakoupit rovněž 
samostatně, mohou hospodářskou soutěž 
také narušovat a negativně ovlivňovat 
mobilitu zákazníků a jejich schopnost 
informovaně se rozhodovat, ponechávají 
zákazníkovi alespoň možnost volby, a 
mohou tak představovat menší riziko, 
pokud jde o dodržování povinností 
kladených na zprostředkovatele pojištění 
touto směrnicí. Používání takových 
praktik by mělo být důkladně posouzeno s 
cílem podpořit hospodářskou soutěž a 
možnost volby pro zákazníky.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 21.

Pozměňovací návrh 34
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Smlouvy o pojištění zahrnující (42) Smlouvy o pojištění zahrnující 
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investice jsou často předkládány 
zákazníkům jako možná alternativa nebo 
nahrazení investičních produktů 
spadajících do působnosti směrnice 
[MiFID II]. Aby byla zajištěna důsledná 
ochrana investorů a zamezilo se riziku 
regulatorní arbitráže, je důležité, aby 
retailové investiční produkty (pojistné 
investiční produkty, jak je definuje nařízení 
o klíčových informačních dokumentech 
pro investiční produkty) podléhaly stejným 
normám výkonu činnosti, k nimž patří 
ustanovení o přiměřeném informování, 
požadavky na vhodnost poradenství a 
omezení stimulů, jakož i požadavky na 
zacházení se střety zájmů a v případě 
nezávislých poradců omezení týkající se 
formy odměny. Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění (EIOPA) by měly 
spolupracovat na vytvoření pokynů, s 
jejichž pomocí by se dosáhlo co největší 
soudržnosti norem výkonu činnosti pro 
retailové investiční produkty, na které se 
vztahuje směrnice [MiFID II] nebo tato 
směrnice. U pojistných investičních 
produktů jsou normy stanovené touto 
směrnicí, které se vztahují na všechny 
pojistné smlouvy (kapitola VII této 
směrnice), a posílené normy pro investiční 
pojistné produkty kumulativní. Osoby 
vykonávající zprostředkování pojištění ve 
vztahu k pojistným investičním produktům 
by měly dodržovat normy pro činnost 
platné pro všechny pojistné smlouvy i 
posílené normy platné pro pojistné 
investiční produkty.

investice jsou často předkládány 
zákazníkům jako možná alternativa nebo 
nahrazení investičních produktů 
spadajících do působnosti směrnice 
[MiFID II]. Aby byla zajištěna důsledná 
ochrana investorů a zamezilo se riziku 
regulatorní arbitráže, je důležité, aby 
retailové investiční produkty (pojistné 
investiční produkty, jak je definuje nařízení 
o klíčových informačních dokumentech 
pro investiční produkty) podléhaly stejným 
normám výkonu činnosti, k nimž patří 
ustanovení o přiměřeném informování, 
požadavky na vhodnost poradenství a 
omezení stimulů, jakož i požadavky na 
zacházení se střety zájmů a v případě 
nezávislých poradců omezení týkající se 
formy odměny. Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění (EIOPA) by měly 
spolupracovat na vytvoření pokynů, s 
jejichž pomocí by se dosáhlo co největší 
soudržnosti norem výkonu činnosti pro 
retailové investiční produkty, na které se 
vztahuje směrnice [MiFID II] nebo tato 
směrnice. U pojistných investičních 
produktů jsou normy stanovené touto 
směrnicí, které se vztahují na všechny 
pojistné smlouvy (kapitola VI této 
směrnice), a posílené normy pro investiční 
pojistné produkty kumulativní. Osoby 
vykonávající zprostředkování pojištění ve 
vztahu k pojistným investičním produktům 
by měly dodržovat normy pro činnost 
platné pro všechny pojistné smlouvy i 
posílené normy platné pro pojistné 
investiční produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Za účelem dosažení cílů této 
směrnice by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde o 
podrobnosti týkající se pojmů 
přiměřených znalostí a schopností 
zprostředkovatele, řešení střetů zájmů, 
povinností výkonu činnosti ve vztahu k 
pojistným strukturovaným retailovým 
investičním produktům a postupů a 
formulářů k předkládání informací o 
sankcích. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a 
Radě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článků 290 a 291 
Smlouvy o fungování Evropské unie a v 
souladu s články 10 až 15 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o 
zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění) by 
Komise měla přijmout akty v přenesené 
pravomoci, jak je uvedeno v článku [8] 

vypouští se
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ohledně pojmů přiměřených znalostí a 
schopností zprostředkovatele, v článcích 
[17 a 23] ohledně řešení střetů zájmů a v 
článcích [24 a 25] ohledně povinností 
výkonu činnosti ve vztahu k pojistným 
strukturovaným retailovým investičním 
produktům, jakož i prováděcím 
technickým normám uvedeným v článku 
[30] týkajícím se postupů a formulářů k 
předkládání informací ve vztahu k 
sankcím. Předlohy aktů v přenesené 
pravomoci a návrhy prováděcích 
technických norem by měl vypracovat 
orgán EIOPA.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příslušným článkům.

Pozměňovací návrh 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se přístupu fyzických a právnických osob, 
které jsou usazeny v členském státě nebo si 
přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti 
zprostředkování pojištění a zajištění , 
včetně profesionální správy pojistných 
událostí a likvidace škod, a výkonu této 
činnosti.

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se přístupu fyzických a právnických osob, 
které jsou usazeny v členském státě nebo si 
přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti 
zprostředkování pojištění a zajištění a 
výkonu této činnosti.

Or. xm

Odůvodnění

Rozšíření oblasti působnosti na likvidaci škod a odborné služby vyvolává závažné obavy, 
neboť do distribuce pojistných produktů zavádí novou řadu povolání, jejichž profesní povaha 
neodpovídá činnosti, pro niž jsou vydávány právní předpisy. 
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Pozměňovací návrh 38
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pojištění je doplňkem ke zboží 
dodanému jakýmkoli jiným 
poskytovatelem, kdy takové pojištění kryje 
riziko špatného fungování, ztráty nebo 
poškození zboží dodaného tímto 
poskytovatelem , 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozlišení mezi službami a zbožím by mělo být předmětem další analýzy.

Pozměňovací návrh 39
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pojištění je doplňkem ke zboží 
dodanému jakýmkoli jiným 
poskytovatelem, kdy takové pojištění kryje 
riziko špatného fungování, ztráty nebo 
poškození zboží dodaného tímto 
poskytovatelem ,

e) pojištění je doplňkem ke zboží a 
službám dodaným jakýmkoli jiným 
poskytovatelem, kdy takové pojištění kryje 
riziko špatného fungování, ztráty nebo 
poškození zboží dodaného tímto 
poskytovatelem; není možné plně či z části 
dostát jakékoli smluvní povinnosti 
související s daným zbožím či službami v 
případě úmrtí, zdravotního postižení nebo 
nezaměstnanosti;
v takovém případě musí být zákazník 
informován o skutečnosti, že bude-li mu 
prodáno doplňkové pojištění, bude se 
jednat o činnost, na niž se nevztahují 
právní předpisy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 40
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) výše ročního pojistného za pojistnou 
smlouvu, pokud se vyjádří poměrně jako 
roční částka, nepřekračuje 600 EUR.

f) výše ročního pojistného za pojistnou 
smlouvu, pokud se vyjádří poměrně jako 
roční částka, nepřekračuje 600 EUR .

Orgán EIOPA pravidelně přezkoumává 
částku uvedenou v odst. 2 písm. f), aby 
odrážela změny evropského indexu 
spotřebitelských cen zveřejňovaného 
Eurostatem. První přezkum se uskuteční 
pět let po vstupu této směrnice v platnost a 
následné přezkumy každých pět po 
předchozím přezkumu.
Orgán EIOPA vypracuje návrhy 
regulačních norem, které upraví základní 
částku v eurech uvedenou v odst. 2 písm. 
f) o procentní změnu tohoto indexu 
během období mezi vstupem této směrnice 
v platnost a datem prvního přezkumu 
nebo mezi datem posledního a nového 
přezkumu a zaokrouhlí ji nahoru na celá 
eura.
Orgán EIOPA předloží Komisi tyto 
návrhy regulačních technických norem 
pět let po vstupu této směrnice v platnost a 
následné přezkumy každých pět let po 
předchozím přezkumu.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství , navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události , a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod. Tyto činnosti se považují 
za zprostředkování pojištění i v případě, že 
jsou vykonávány pojišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele pojištění.

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství , navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události , a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod . Tyto činnosti se považují 
za zprostředkování pojištění i v případě, že 
jsou vykonávány pojišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele pojištění. Za 
zprostředkování pojištění by mělo být 
považováno srovnávání informací o 
pojistných produktech a cenách na 
internetových stránkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství , navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události , a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod . Tyto činnosti se považují
za zprostředkování pojištění i v případě, že 
jsou vykonávány pojišťovnou bez zásahu 

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství, navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události. Činnost 
spočívající v poradenství, navrhování 
nebo provádění jiných přípravných prací 
pro uzavírání pojistných smluv nebo 
uzavírání takových smluv se považuje za 
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zprostředkovatele pojištění. činnosti zprostředkování pojištění také v 
případě, že jsou vykonávány 
zaměstnancem pojišťovny v přímém 
kontaktu s klientem bez zásahu 
zprostředkovatele pojištění. 

Or. xm

Odůvodnění

Myšlenka zahrnout „činnost profesionální správy pojistných událostí a likvidace škod“ do 
definice „zprostředkovávání pojištění“ není správná, protože se jedná o činnost, která nemá 
se zprostředkováváním pojištění nic společného.

Pozměňovací návrh 43
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Aby bylo zajištěno, že platí stejná 
úroveň ochrany a že spotřebitelé mohou 
těžit ze srovnatelných standardů, je 
nezbytné, aby tato směrnice prosazovala 
rovné podmínky hospodářské soutěže a 
stejný přístup pro zprostředkovatele 
nezávisle na tom, zda jsou smluvně vázáni 
na pojišťovnu, či nikoli. Pro spotřebitele 
je přínosné, pokud jsou pojistné produkty 
zprostředkovávány různými kanály a 
zprostředkovateli, kteří mají různé druhy 
spolupráce s pojišťovnami, pokud platí, že 
se na ně vztahují stejná pravidla pro 
ochranu spotřebitelů. Je důležité, aby 
členské státy při provádění této směrnice 
tyto faktory zohledňovaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „smluvně vázaným zprostředkovatelem 
pojištění“ každá osoba, která vykonává 
činnost ve zprostředkování pojištění pro 
jednu nebo více pojišťoven 
nebo zprostředkovatelů pojištění a jejich 
jménem a na jejich účet a která jedná za 
neomezené odpovědnosti těchto 
pojišťovacích podniků nebo 
zprostředkovatelů pojištění, za 
předpokladu, že zprostředkovatelé 
pojištění, na jejichž odpovědnost tato 
osoba jedná, nejednají sami na 
odpovědnost jiné pojišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění;

8. „smluvně vázaným zprostředkovatelem 
pojištění“ každá osoba, která vykonává 
činnost ve zprostředkování pojištění pro 
jednu nebo více pojišťoven v případě 
pojistných produktů, které si navzájem 
nekonkurují, a která jedná za neomezené 
odpovědnosti těchto pojišťovacích podniků 
u produktů, jež se jich týkají;

Or. xm

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 45
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „smluvně vázaným zprostředkovatelem 
pojištění“ každá osoba, která vykonává 
činnost ve zprostředkování pojištění pro 
jednu nebo více pojišťoven 
nebo zprostředkovatelů pojištění a jejich 
jménem a na jejich účet a která jedná za 

8. „smluvně vázaným zprostředkovatelem 
pojištění“ každá osoba, která vykonává 
činnost ve zprostředkování pojištění pro 
jednu nebo více pojišťoven nebo 
zprostředkovatelů pojištění a jejich 
jménem a na jejich účet a která jedná za 
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neomezené odpovědnosti těchto 
pojišťovacích podniků nebo 
zprostředkovatelů pojištění, za 
předpokladu, že zprostředkovatelé 
pojištění, na jejichž odpovědnost tato 
osoba jedná, nejednají sami na 
odpovědnost jiné pojišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění;

neomezené odpovědnosti těchto 
pojišťovacích podniků nebo 
zprostředkovatelů pojištění;

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkovatel je smluvně vázaný nezávisle na postavení subjektu, k němuž je vázán. Daný 
termín je rovněž nutné uvést do souladu s definicí obsaženou v předchozích právních 
předpisech, jako je navrhované znění návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o smlouvách o úvěru na bydlení (COM(2011) 142 v konečném znění (CARRP)).

Pozměňovací návrh 46
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „poradenstvím“ poskytování doporučení 
zákazníkům buď na jejich žádost, nebo z 
podnětu pojišťovny nebo zprostředkovatele 
pojištění;

9. „poradenstvím“ poskytování osobního
doporučení zákazníkům buď na jejich 
žádost, nebo z podnětu pojišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění, které je 
oddělené od zprostředkovávání pojistných 
produktů nebo služeb;

Or. en

Odůvodnění

Poskytování osobního doporučení je oddělené od zprostředkovávání pojistných produktů nebo 
služeb. Toto vyjasnění umožňuje soulad s předchozími právními předpisy v oblasti finančních 
služeb, jako je CARRP a MiFID II.

Pozměňovací návrh 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „poradenstvím“ poskytování doporučení 
zákazníkům buď na jejich žádost, nebo z 
podnětu pojišťovny nebo zprostředkovatele 
pojištění;

9. „poradenstvím“ poskytování osobního 
doporučení zákazníkům buď na jejich 
žádost, nebo z podnětu pojišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění;

Or. en

Odůvodnění

Poradenství by mělo znamenat poskytování doporučení konkrétnímu zákazníkovi ve věci 
jednoho nebo více konkrétních produktů. Definice musí být uvedena v soulad se stejným 
termínem ve směrnici MiFID a směrnici o smlouvách o úvěru na bydlení.

Pozměňovací návrh 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „podmíněnou provizí“ odměna ve 
formě provize, kdy je splatná částka 
vázána na splnění dohodnutých cílů 
týkajících se obchodní činnosti vykonané 
zprostředkovatelem pro daného pojistitele;

10. „podmíněnou provizí“ odměna ve 
formě provize vázaná na splnění předem
dohodnutých cílů nebo limitů týkajících se 
objemu obchodní činnosti vykonané 
zprostředkovatelem pro daného pojistitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. „vázaným obchodem“ nabízení jedné 
nebo více doplňkových služeb společně s 

vypouští se
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pojistnou službou nebo produktem v 
balíčku, přičemž tato pojistná služba nebo 
produkt není zákazníkovi zpřístupněna 
odděleně;

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy Malcolma Harboura k článku 21.

Pozměňovací návrh 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. „vázaným obchodem“ nabízení jedné 
nebo více doplňkových služeb společně s 
pojistnou službou nebo produktem v 
balíčku, přičemž tato pojistná služba nebo 
produkt není zákazníkovi zpřístupněna 
odděleně;

19. „vázaným obchodem“ nabízení jedné 
nebo více doplňkových služeb společně s 
pojistnou službou nebo produktem v 
balíčku, přičemž tato pojistná služba nebo 
produkt není zákazníkovi zpřístupněna 
odděleně; vázaný obchod neznamená 
volitelnou nabídku jednoho nebo více 
pojistných produktů či služeb jako 
doplňku k finančnímu nebo pojistnému 
produktu či službě;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. „sdružováním produktů“ nabízení 
jedné nebo více doplňkových služeb 
společně s pojistnou službou nebo 
produktem v balíčku, přičemž tato 

vypouští se
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pojistná služba nebo produkt jsou 
zákazníkovi zpřístupněny odděleně, avšak 
ne nutně za stejných podmínek, za jakých 
jsou nabízeny ve spojení s doplňkovými 
službami.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy Malcolma Harboura k článku 21.

Pozměňovací návrh 52
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a. „produktem“ pojistná smlouva, která 
kryje jedno či více rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že pokud 
zprostředkovatel pojištění či zajištění jedná 
v rámci odpovědnosti pojišťovny nebo 
zajišťovny nebo jiného registrovaného 
zprostředkovatele pojištění či zajištění 
zodpovídá tento registrovaný 
zprostředkovatel nebo podnik za zajištění 
toho, že prvně uvedený zprostředkovatel
splňuje podmínky pro registraci stanovené 
touto směrnicí. V takovém případě jsou 
osoba nebo subjekt přijímající 

Členské státy mohou stanovit, že pokud 
zprostředkovatel pojištění či zajištění jedná 
v rámci odpovědnosti pojišťovny nebo 
zajišťovny nebo jiného registrovaného 
zprostředkovatele pojištění či zajištění, 
není zprostředkovatel pojištění povinen 
poskytovat příslušnému orgánu informace 
uvedené v čl. 3 odst. 7 písm. a) a b) a 
příslušný pojišťující subjekt zajistí, že 
dotyčný zprostředkovatel pojištění splňuje 
podmínky pro registraci a další 
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odpovědnost, poté co jsou informovány 
členskými státy o záležitostech uvedených 
v odst. 7 písm. a) a b) tohoto článku, 
uspokojeny, co se týče záležitostí 
uvedených v odst. 7 písm. c) tohoto 
článku. Členské státy si rovněž mohou 
vyhradit, že osoba nebo subjekt, který za 
zprostředkovatele přebírá odpovědnost, 
musí tohoto zprostředkovatele 
zaregistrovat.

ustanovení podle této směrnice. Členské 
státy si rovněž mohou vyhradit, že osoba 
nebo subjekt, který za zprostředkovatele 
přebírá odpovědnost, musí tohoto 
zprostředkovatele zaregistrovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že příslušné orgány 
nepovolí zprostředkovateli pojištění či 
zajištění, aby byl zapsán do rejstříku, 
pokud se orgán nepřesvědčil, že 
zprostředkovatel splňuje požadavky 
stanovené v článku 8.

Členské státy zajistí, že příslušné orgány 
nepovolí zprostředkovateli pojištění či 
zajištění, aby byl zapsán do rejstříku, 
pokud se orgán nepřesvědčil, že 
zprostředkovatel splňuje požadavky 
stanovené v článku 8 nebo že jiný 
zprostředkovatel nebo podnik na sebe 
vezme odpovědnost za zajištění toho, aby 
daný zprostředkovatel splňoval tyto 
požadavky v souladu s čl. 3 odst. 1 bodem 
3.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 3. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Registrovaným zprostředkovatelům 
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pojištění a zajištění se dovoluje 
přistupovat k činnosti ve zprostředkování 
pojištění a zajištění a vykonávat ji v Unii 
jak v režimu svobody usazování, tak i 
volného pohybu služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) svým příslušným orgánům poskytli 
informace o totožnosti akcionářů nebo 
podílníků nebo členů, ať se jedná o 
fyzické či právnické osoby, kteří mají na 
zprostředkovateli podíl větší než 10 %, a 
velikost tohoto podílu;

a) smluvně vázané zprostředkovatele; a

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) svým příslušným orgánům poskytli 
informace o totožnosti osob, které mají se 
zprostředkovatelem pojištění či zajištění 
úzké propojení;

b) zprostředkovatele, pokud na sebe jiný 
pojišťovací subjekt vezme odpovědnost za 
zajištění toho, aby daný zprostředkovatel 
splňoval tyto požadavky v souladu s čl. 3 
odst. 1 bodem 3. 
Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
orgány požadovaly, že je zprostředkovatelé 
pojištění a zajištění, na něž se vztahuje čl. 
3 odst. 7, budou bez zbytečného prodlení 
informovat, pokud se informace 
poskytnuté podle čl. 3 odst. 7 písm. a) a b) 
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změní.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Othmar Karas

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Registrovaným zprostředkovatelům 
pojištění a zajištění se dovoluje 
přistupovat k činnosti ve zprostředkování 
pojištění a zajištění a vykonávat ji ve 
Společenství jak v režimu svobody 
usazování, tak i volného pohybu služeb.

Or. en

Odůvodnění

Tento bývalý čl. 3 odst. 5 směrnice IMD I by měl být znovu zahrnut s cílem vnést větší jasnost 
do skutečnosti, že registrovaní a oznámení zprostředkovatelé smějí působit přes hranice 
v rámci svobody usazování a svobody poskytování služeb, pokud o tom informovali své 
příslušné orgány.

Pozměňovací návrh 59
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 vypouští se
Postup prohlášení pro poskytování 
doplňkového zprostředkování pojištění; 
služby profesionální správy pojistných 
událostí nebo likvidace škod
1. Registrační požadavky uvedené v 
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článku 3 se nevztahují na 
zprostředkovatele pojištění, který provádí 
zprostředkování pojištění jako doplňkovou 
činnost, pokud splňuje všechny 
následující podmínky:
a) hlavní profesní činnost dotyčného 
zprostředkovatele pojištění je jiná než 
zprostředkování pojištění;
b) zprostředkovatel pojištění 
zprostředkovává pouze určité pojistné 
produkty, jež jsou doplňkové ve vztahu k 
jinému produktu či službě, a jasně je v 
prohlášení uvede;
c) dotčené pojistné produkty nepokrývají 
životní pojištění nebo občanskoprávní 
odpovědnost, ledaže je toto krytí 
doprovodné ke krytí hlavnímu.
2. Registrační požadavky uvedené v 
článku 3 se nevztahují na 
zprostředkovatele pojištění, jehož jedinou 
činností jsou služby profesionální správy 
pojistných událostí a likvidace škod.
3. Zprostředkovatel pojištění, na něhož se 
vztahují odstavce 1 a 2 tohoto článku, 
předloží příslušnému orgánu svého 
členského státu původu prohlášení, ve 
kterém příslušný orgán informuje o své 
totožnosti, adrese a profesní činnosti.
4. Na zprostředkovatele pojištění, na které 
se vztahují odstavce 1 a 2 tohoto článku, 
se vztahují též ustanovení kapitoly I, III, 
IV, V, VIII, IX a články 15 a 16 této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkovatelé by měli být v zásadě registrováni a mělo by se zabránit situaci, kdy by 
došlo k čemusi mezi registrací a nedostatečnou registrací. Uvedený postup lze také obtížně 
vnímat jako skutečné zjednodušení pro dotčené společnosti, neboť je třeba dodržet požadavky 
uvedené v článku 8.
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Pozměňovací návrh 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dotčené pojistné produkty nepokrývají 
životní pojištění nebo občanskoprávní 
odpovědnost, ledaže je toto krytí 
doprovodné ke krytí hlavnímu.

c) dotčené pojistné produkty nepokrývají 
životní pojištění nebo občanskoprávní 
odpovědnost, ledaže je toto krytí 
doplněním služby či produktu nabízených 
zprostředkovatelem pojištění v rámci 
hlavní profesní činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění podmínek s cílem umožnit zjednodušený registrační postup pro vedlejší 
zprostředkovatele, a tak dosáhnout přiměřeného přístupu v postupu registrace různých 
distribučních kanálů. Původní znění uvádějící „hlavní krytí“ je nejednoznačné a není 
podpořeno jasnou definicí v legislativním návrhu.

Pozměňovací návrh 61
Othmar Karas

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Zprostředkovatelé pojištění registrovaní 
podle IMD1 se nemusí znovu registrovat 
podle IMD2.

Or. en

Odůvodnění

Ti zprostředkovatelé, kteří jsou již registrováni podle předchozí směrnice a plní požadavky na 
vzdělávání a zkušenost podle nové směrnice, by měli být registrováni automaticky, aby se 
předešlo zbytečné administrativní zátěži.
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Pozměňovací návrh 62
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 6. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zprostředkovatel pojištění působí v 
rámci svobody usazování, pokud vykonává 
činnost v hostitelském členském státě na 
dobu neurčitou prostřednictvím stálé 
přítomnosti v tomto členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Registrovaným zprostředkovatelům 
pojištění a zajištění se dovoluje 
přistupovat k činnosti ve zprostředkování 
pojištění a zajištění a vykonávat ji v Unii 
jak v režimu svobody usazování, tak i 
volného pohybu služeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Registrovaný zprostředkovatel 
pojištění či zajištění vykonává 
zprostředkování pojištění v rámci volného 
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pohybu služeb, pokud: 
a) vykonává zprostředkování pojištění či 
zajištění s pojistníkem nebo pro 
pojistníka, který má bydliště nebo je 
usazen v jiném členském státě, než je 
členský stát původu zprostředkovatele;
b) veškerá rizika, proti kterým se 
pojišťuje, se nacházejí v jiném členském 
státě, než je členský stát původu 
zprostředkovatele;
c) je v souladu s čl. 6 odst. 1 a 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se hlavní místo podnikání 
zprostředkovatele pojištění nachází v 
jiném členském státě, pak se příslušný 
orgán tohoto druhého členského státu 
může dohodnout s příslušným orgánem 
členského státu původu, že bude s 
ohledem na povinnosti uvedené v 
kapitolách VI, VII a VIII této směrnice 
jednat, jako by byl příslušným orgánem 
členského státu původu. V případě takové 
dohody o tom příslušný orgán členského 
státu původu neprodleně informuje 
zprostředkovatele pojištění a orgán 
EIOPA.

1. Každý členský stát vyžaduje, aby:

a) každý zprostředkovatel pojištění, který 
je právnickou osobou, měl své ústředí ve 
stejném členském státě, kde se nachází 
jeho sídlo, a aby v něm skutečně působil;
b) každý zprostředkovatel pojištění, který 
není právnickou osobou, nebo každý 
zprostředkovatel pojištění, který je 
právnickou osobou, ale podle 
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vnitrostátních právních předpisů 
dotyčného státu nemá sídlo, měl své 
ústředí v členském státě, v němž skutečně 
vykonává svou činnost.
Pokud se hlavní místo podnikání 
zprostředkovatele pojištění nachází v 
jiném členském státě, pak se příslušný 
orgán tohoto druhého členského státu 
může dohodnout s příslušným orgánem 
členského státu původu, že bude s 
ohledem na povinnosti uvedené v 
kapitolách VI, VII a VIII této směrnice 
jednat, jako by byl příslušným orgánem 
členského státu původu. V případě takové 
dohody o tom příslušný orgán členského 
státu původu neprodleně informuje 
zprostředkovatele pojištění a orgán 
EIOPA.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud má hostitelský členský stát 
důvody se domnívat, že zprostředkovatel 
pojištění či zajištění, který jedná na jeho 
území v rámci volného pohybu služeb nebo 
prostřednictvím své provozovny, porušuje 
některou z povinností stanovených v této 
směrnici, předá tato zjištění příslušnému 
orgánu členského státu původu, který 
přijme odpovídající opatření. V případech, 
kdy navzdory opatřením přijatým 
příslušným orgánem členského státu 
původu zprostředkovatel pojištění či 
zajištění pokračuje v jednání způsobem, 
který zjevně porušuje zájmy spotřebitelů v 
hostitelském členském státě nebo řádné 
fungování pojistného a zajistného trhu, 

3. Pokud má hostitelský členský stát 
důvody se domnívat, že zprostředkovatel 
pojištění či zajištění, který jedná na jeho 
území v rámci volného pohybu služeb nebo 
prostřednictvím své provozovny, porušuje 
některou z povinností stanovených v této 
směrnici, a pokud hostitelský členský stát 
nemá podle této směrnice pravomoci, aby 
proti tomuto porušení přijal opatření, 
předá tato zjištění příslušnému orgánu 
členského státu původu, který přijme 
odpovídající opatření. V případech, kdy 
navzdory opatřením přijatým příslušným 
orgánem členského státu původu 
zprostředkovatel pojištění či zajištění 
pokračuje v jednání způsobem, který 
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uplatní se na zprostředkovatele pojištění či 
zajištění následující opatření:

zjevně porušuje zájmy spotřebitelů v 
hostitelském členském státě nebo řádné 
fungování pojistného a zajistného trhu, 
uplatní se na zprostředkovatele pojištění či 
zajištění následující opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou požadované 
podmínky ohledně znalostí a schopností 
uzpůsobit konkrétní činnosti ve 
zprostředkování pojištění nebo zajištění 
a zprostředkovaným produktům, zejména 
tehdy, pokud je základní profesní činnost 
zprostředkovatele jiná než zprostředkování 
pojištění. V takových případech smí tento 
zprostředkovatel vykonávat činnost ve 
zprostředkování pojištění jedině tehdy, 
jestliže zprostředkovatel pojištění splňuje 
podmínky tohoto článku nebo pojišťovací 
podnik přebírá neomezenou odpovědnost 
za jeho zprostředkovatelovo jednání.
Členské státy mohou stanovit, že v 
případech uvedených v čl. 3 odst. 1 
druhém pododstavci pojišťovací 
podniky nebo zprostředkovatelé ověřují, 
zda jsou znalosti a schopnosti 
zprostředkovatelů v souladu s povinnostmi 
stanovenými v prvním pododstavci tohoto 
odstavce, a v případě potřeby jim poskytují 
školení, které odpovídá požadavkům 
ohledně produktů prodávaných 
zprostředkovateli.

Členské státy uzpůsobí požadované 
podmínky ohledně znalostí a schopností 
konkrétní činnosti ve zprostředkování 
pojištění nebo zajištění 
a zprostředkovaným produktům, zejména 
tehdy, pokud je základní profesní činnost 
zprostředkovatele jiná než zprostředkování 
pojištění.

Požadavky tohoto článku týkající se 
školení a monitorování by se neměly 
přímo vztahovat na ty zprostředkovatele, 
kteří činnost zprostředkování pojištění 
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vykonávají jako doplňkovou, ale na ty 
pojišťovny nebo jiné zprostředkovatele, na 
jejichž odpovědnost pracují a kteří sami 
tyto povinnosti plní.
Členské státy mohou stanovit, že v 
případech uvedených v čl. 3 odst. 1 
druhém pododstavci pojišťovny nebo 
zprostředkovatelé ověřují, zda jsou 
znalosti a schopnosti zprostředkovatelů v 
souladu s povinnostmi stanovenými v 
prvním pododstavci tohoto odstavce, a v 
případě potřeby jim poskytují školení, 
které odpovídá požadavkům ohledně 
produktů prodávaných zprostředkovateli.

Or. en

Odůvodnění

Při změně požadavků na profesní způsobilost nepřijímá pojišťovna, s níž je pojistka uzavřena,
pouze plnou odpovědnost za jednání zprostředkovatele, ale je odpovědná i za školení a 
monitorování zprostředkovatelů, kteří tuto činnost vykonávají jako doplňkovou.

Pozměňovací návrh 68
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si 
udržují pojištění odpovědnosti za škody při 
výkonu povolání, které pokrývá celé 
území Unie , nebo jinou podobnou záruku 
proti odpovědnosti z porušení povinné 
péče při výkonu povolání v hodnotě 
nejméně 1 120 000 EUR na jednu 
pojistnou událost a 1 680 000 EUR na 
všechny pojistné události dohromady za 
jeden rok, pokud jim takové pojištění nebo 
srovnatelnou záruku již neposkytuje 
pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, 
na jejíž účet zprostředkovatelé pojištění 
nebo zajištění působí nebo za niž jsou 
zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění 

3. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si 
udržují pojištění odpovědnosti za škody při 
výkonu povolání
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oprávněni jednat, nebo pokud tento 
podnik nepřebírá neomezenou 
odpovědnost za jednání zprostředkovatele.

nebo poskytnou jiné rovnocenné ručení 
týkající se:
– objemu zprostředkování, které 
vykonávají;
– skutečnosti, zda je zprostředkování 
pojištění jejich hlavní obchodní činností; 
a
– složitosti produktů, které 
zprostředkovávají.
Vztahuje se na celé území Unie a 
poskytuje ručení proti odpovědnosti z 
porušení povinné péče při výkonu 
povolání v hodnotě nejméně 1 120 000 
EUR na jednu pojistnou událost 
a 1 680 000 EUR na všechny pojistné 
události dohromady za jeden rok, 
pokud zprostředkovatelům takové 
pojištění nebo srovnatelné ručení již 
neposkytuje pojišťovna, zajišťovna nebo 
jiný podnik, jehož jménem 
zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění 
působí nebo za nějž jsou zprostředkovatelé 
pojištění nebo zajištění oprávněni jednat, 
nebo pokud tento podnik nepřebírá 
neomezenou odpovědnost za jednání 
zprostředkovatele.

Or. en

Odůvodnění

Pojištění odpovědnosti za škody, které si mají udržovat zprostředkovatelé, by mělo být do 
určité míry úměrné složitosti pojistných produktů. Termín „záruka“ je poměrně úzký právní 
termín, který by měl být změněn, aby zahrnoval rovnocenné nástroje a umožňoval např. 
i ručení („Bürgschaft“ v němčině).

Pozměňovací návrh 69
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 7 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA vypracuje návrhy 
regulačních norem, které upraví základní 
částku v eurech uvedenou v odstavcích 3 a 
4 o procentní změnu tohoto indexu během 
období mezi vstupem této směrnice v 
platnost a datem prvního přezkumu nebo 
mezi datem posledního a nového 
přezkumu a zaokrouhlí ji nahoru na celá 
eura.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k velmi odlišným charakteristikám vnitrostátních trhů je zcela vhodné, aby 
požadovanou úroveň profesních norem stanovovaly členské státy původu.

Pozměňovací návrh 70
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA vypracuje návrhy 
regulačních norem, které upraví základní 
částku v eurech uvedenou v odstavcích 3 a 
4 o procentní změnu tohoto indexu během 
období mezi vstupem této směrnice v 
platnost a datem prvního přezkumu nebo 
mezi datem posledního a nového 
přezkumu a zaokrouhlí ji nahoru na celá 
eura.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Malcolm Harbour
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA předloží Komisi tyto 
návrhy regulačních technických norem 
pět let po vstupu této směrnice v platnost a 
následné přezkumy každých pět let po 
předchozím přezkumu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat ve spojitosti s dalšími pozměňovacími návrhy 
Malcolma Harboura k článku 8.

Pozměňovací návrh 72
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EIOPA předloží Komisi tyto 
návrhy regulačních technických norem 
pět let po vstupu této směrnice v platnost a 
následné přezkumy každých pět let po 
předchozím přezkumu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 7 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené v 

vypouští se
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prvním pododstavci v souladu s článkem 
15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat ve spojitosti s dalšími pozměňovacími návrhy 
Malcolma Harboura k článku 8.

Pozměňovací návrh 74
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 7 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené v 
prvním pododstavci v souladu s článkem 
15 nařízení (EU) č. 1094/2010.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) pojem odpovídajících znalostí a 
schopností zprostředkovatele při výkonu 
zprostředkování pojištění pro své 
zákazníky, jak je uvedeno v odstavci 1 
tohoto článku;
b) odpovídající kritéria pro určení 
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zejména úrovně odborné kvalifikace, 
zkušeností a schopností vyžadovaných pro 
vykonávání zprostředkování pojištění;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatelé 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k obnovení znalostí a schopností 
prostřednictvím neustálého profesního 
rozvoje, aby si udrželi přiměřenou úroveň 
výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) pojem odpovídajících znalostí a 
schopností zprostředkovatele při výkonu 
zprostředkování pojištění pro své 
zákazníky, jak je uvedeno v odstavci 1 
tohoto článku;
b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména úrovně odborné kvalifikace, 
zkušeností a schopností vyžadovaných pro 
vykonávání zprostředkování pojištění;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatelé 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k obnovení znalostí a schopností 
prostřednictvím neustálého profesního 
rozvoje, aby si udrželi přiměřenou úroveň 
výkonnosti.

Or. fi
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Odůvodnění

O stanovení podrobnějších pravidel pro vnitrostátní postupy a požadavky v oblasti odborné 
přípravy by mělo být rozhodováno na vnitrostátní úrovni, nikoli na úrovni Komise.

Pozměňovací návrh 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) pojem odpovídajících znalostí a 
schopností zprostředkovatele při výkonu 
zprostředkování pojištění pro své 
zákazníky, jak je uvedeno v odstavci 1 
tohoto článku;
b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména úrovně odborné kvalifikace, 
zkušeností a schopností vyžadovaných pro 
vykonávání zprostředkování pojištění;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatelé 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k obnovení znalostí a schopností 
prostřednictvím neustálého profesního 
rozvoje, aby si udrželi přiměřenou úroveň 
výkonnosti.

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci mají podle článku 290 SFEU měnit některé prvky legislativního 
aktu, které nejsou podstatné. Požadavky na profesní způsobilost však zcela jasně pro daný 
legislativní akt podstatné jsou. Akty v přenesené pravomoci by z této směrnice neučinily 
minimální nástroj harmonizace, ale napravily by některé aspekty prostřednictvím nástroje 
maximální harmonizace. Podle čl. 8 odst. 1 tohoto návrhu mají přiměřené znalosti 
a schopnosti, které musí zprostředkovatel pojištění mít, stanovit členské státy.
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Pozměňovací návrh 78
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 
stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a 
zákazníky, jakož i mezi pojišťovnami a 
zákazníky, popřípadě s využitím 
stávajících orgánů. Členské státy dále 
zajistí, aby se postupů pro mimosoudní 
urovnávání sporů účastnily všechny 
pojišťovny a zprostředkovatelé pojištění, 
jestliže jsou splněny tyto podmínky:

1. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 
stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a 
zákazníky, jakož i mezi pojišťovnami a 
zákazníky, popřípadě s využitím 
stávajících orgánů. 

Or. en

Odůvodnění

Požadavkem, aby nebyla rozhodnutí alternativního řešení sporů pro společnosti závazná, by 
předložený návrh zásadním způsobem ohrozil ochranu spotřebitelů. Pokud nebude 
společnostem hrozit právně závazné rozhodnutí, jejich motivace pro dosažení 
zprostředkovaného urovnání bude podstatně menší. Tyto pozměňovací návrhy usilují o to, aby 
byly všechny podmínky vztahující se na systémy alternativního řešení sporů v článku 13 
vypuštěny. To členským státům poskytne prostor, aby přijaly taková pravidla pro alternativní 
řešení sporů, která budou uzpůsobena charakteristickým rysům jejich trhů a právních 
systémů.

Pozměňovací návrh 79
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 

1. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 
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stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a 
zákazníky, jakož i mezi pojišťovnami a 
zákazníky, popřípadě s využitím 
stávajících orgánů. Členské státy dále 
zajistí, aby se postupů pro mimosoudní 
urovnávání sporů účastnily všechny 
pojišťovny a zprostředkovatelé pojištění, 
jestliže jsou splněny tyto podmínky:

stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a 
zákazníky, jakož i mezi pojišťovnami a 
zákazníky, popřípadě s využitím 
stávajících orgánů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 
stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a 
zákazníky, jakož i mezi pojišťovnami a 
zákazníky, popřípadě s využitím 
stávajících orgánů. Členské státy dále 
zajistí, aby se postupů pro mimosoudní 
urovnávání sporů účastnily všechny 
pojišťovny a zprostředkovatelé pojištění, 
jestliže jsou splněny tyto podmínky:

1. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 
stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a 
zákazníky, jakož i mezi pojišťovnami a 
zákazníky, popřípadě s využitím 
stávajících orgánů. 

Or. en

Odůvodnění

Zjednávání nápravy se pro mimosoudní řešení sporů stanoví jak pro zprostředkovatele 
pojištění, tak pro pojišťovny a zákazníky. Toto ustanovení by mělo být jednotné s nedávnými 
iniciativami směřujícími ke směrnici o alternativním řešení sporů (ADR).
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Pozměňovací návrh 81
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postup vyústí v rozhodnutí, jež nejsou 
závazná;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat ve spojitosti s dalšími pozměňovacími návrhy 
Malcolma Harboura k článku 13.

Pozměňovací návrh 82
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postup vyústí v rozhodnutí, jež nejsou 
závazná;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postup vyústí v rozhodnutí, jež nejsou 
závazná;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Pokud zákazník zahájí postup 
alternativního řešení sporů, jenž je 
zakotven ve vnitrostátním právu, proti 
zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně v souvislosti se sporem 
týkajícím se práv a povinností 
stanovených podle této směrnice, jsou 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
povinni se tohoto postupu zúčastnit.
Za účelem uplatňování této směrnice 
spolupracují příslušné orgány mezi sebou 
i se subjekty odpovědnými za výše uvedený 
postup pro mimosoudní stížnosti a 
urovnání sporů, a to v míře, již umožňují 
platné směrnice nebo nařízení EU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) [průběh] promlčecí doby k předložení 
sporu před soud je pozastaven na dobu, po 
kterou trvá postup pro alternativní řešení 
sporů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat ve spojitosti s dalšími pozměňovacími návrhy 
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Malcolma Harboura k článku 13.

Pozměňovací návrh 86
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) [průběh] promlčecí doby k předložení 
sporu před soud je pozastaven na dobu, po 
kterou trvá postup pro alternativní řešení 
sporů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) [průběh] promlčecí doby k předložení 
sporu před soud je pozastaven na dobu, po 
kterou trvá postup pro alternativní řešení 
sporů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doba promlčení nároku je pozastavena 
po dobu trvání postupu;

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat ve spojitosti s dalšími pozměňovacími návrhy 
Malcolma Harboura k článku 13.

Pozměňovací návrh 89
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doba promlčení nároku je pozastavena 
po dobu trvání postupu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doba promlčení nároku je pozastavena 
po dobu trvání postupu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) postup je bezplatný nebo spojený jen s vypouští se
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mírnými náklady;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat ve spojitosti s dalšími pozměňovacími návrhy 
Malcolma Harboura k článku 13.

Pozměňovací návrh 92
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) postup je bezplatný nebo spojený jen s 
mírnými náklady;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) postup je bezplatný nebo spojený jen s 
mírnými náklady;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) elektronické prostředky nejsou jediným 
prostředkem, jak mohou mít strany 
přístup k postupu, a

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat ve spojitosti s dalšími pozměňovacími návrhy  
Malcolma Harboura k článku 13.

Pozměňovací návrh 95
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) elektronické prostředky nejsou jediným 
prostředkem, jak mohou mít strany 
přístup k postupu, a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) elektronické prostředky nejsou jediným 
prostředkem, jak mohou mít strany 
přístup k postupu, a

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ve výjimečných případech, kdy si to 
naléhavost situace vyžaduje, lze přijmout 
předběžná opatření. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat ve spojitosti s dalšími pozměňovacími návrhy 
Malcolma Harboura k článku 13.

Pozměňovací návrh 98
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ve výjimečných případech, kdy si to 
naléhavost situace vyžaduje, lze přijmout 
předběžná opatření. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ve výjimečných případech, kdy si to 
naléhavost situace vyžaduje, lze přijmout 
předběžná opatření. 

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 100
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud zákazník zahájí postup pro 
alternativní řešení sporů stanovený ve 
vnitrostátních právních předpisech proti 
zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně ohledně sporu týkajícího se 
práv a povinností stanovených v této 
směrnici, bude od zprostředkovatele 
pojištění nebo od pojišťovny požadováno, 
aby se tohoto postupu zúčastnili.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat ve spojitosti s dalšími pozměňovacími návrhy 
Malcolma Harboura k článku 13.

Pozměňovací návrh 101
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem uplatňování této směrnice 
budou příslušné orgány spolupracovat 
mezi sebou i se subjekty odpovědnými za 
výše uvedené stížnosti na 
zprostředkovatele pojištění a zajištění a za 
postupy pro mimosoudní urovnání sporů 
a v míře, již umožňují platné směrnice 
nebo nařízení EU.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat ve spojitosti s dalšími pozměňovacími návrhy 
Malcolma Harboura k článku 13.

Pozměňovací návrh 102
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby tyto orgány 
spolupracovaly při urovnávání 
přeshraničních sporů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby tyto orgány 
spolupracovaly při urovnávání 
přeshraničních sporů.

2. U transakcí mezi podnikem a 
spotřebitelem budou tyto orgány 
dodržovat směrnici Evropského 
parlamentu a Rady Evropské unie 
XXX/XXX/EU o alternativním řešení 
sporů u spotřebitelských sporů.
Za účelem uplatňování této směrnice 
členské státy zajistí, aby při řešení 
přeshraničních sporů spolupracovaly tyto 
orgány a příslušné orgány se subjekty 
odpovědnými za výše uvedené stížnosti na 
zprostředkovatele pojištění a zajištění a za 
postupy pro mimosoudní urovnání sporů 
a v míře, již umožňují platné směrnice 
nebo nařízení EU.
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Or. en

Odůvodnění

Zjednávání nápravy se stanoví pro mimosoudní řešení sporů jak pro zprostředkovatele 
pojištění, tak pro pojišťovny a zákazníky. Toto ustanovení by mělo být jednotné s nedávnými 
iniciativami směřujícími ke směrnici o alternativním řešení sporů (ADR).

Pozměňovací návrh 104
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby 
zprostředkovatelé pojištění usazení na 
jejich území informovali spotřebitele o 
názvu, adrese a adrese webových stránek 
subjektů alternativního řešení sporů, které 
jsou příslušné pro řešení případných 
sporů mezi těmito obchodníky a 
spotřebiteli. 

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Zprostředkovatelé pojištění v rámci 
Unie vstupující do on-line prodejů nebo 
přeshraničních on-line prodejů budou 
spotřebitele v případě potřeby informovat 
o platformě pro řešení sporů a o své e-
mailové adrese. Tyto informace musí být 
uvedeny na internetových stránkách 
zprostředkovatele pojištění snadným, 
přímým, zřetelným a trvale přístupným 
způsobem a pokud se nabídka činí 
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prostřednictvím e-mailu nebo jiného 
textového sdělení předávaného pomocí 
elektronických prostředků, pak v takovém 
textovém sdělení. Musí obsahovat 
elektronický odkaz na domovskou 
internetovou stránku platformy pro online 
řešení sporů. Zprostředkovatelé pojištění 
budou také informovat spotřebitele o 
platformě pro on-line řešení sporů, pokud 
spotřebitel podá stížnost zprostředkovateli 
pojištění, pomocí systému pro řešení 
stížností spotřebitelů, který provozuje 
zprostředkovatel pojištění, nebo 
ombudsmanovi společnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zprostředkovatel pojištění je 
považován za nezávislého poradce pouze 
v případě, pokud zprostředkovatel ve své 
informaci zákazníkovi stanovil, že tomu 
tak je.

Or. en

Odůvodnění

Poslední odstavec se doplňuje za účelem vyjasnění, že nevázaní zprostředkovatelé nemají být 
sami o sobě považování za poradce na nezávislém základě.

Pozměňovací návrh 107
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) radí na základě nestranné analýzy nebo i) radí na základě nestranné a nezávislé
analýzy nebo

Or. en

Odůvodnění

Vkládá se slovo nezávislý, neboť je důležité, aby byl spotřebitel řádně informován o tom, na 
jakém základě se poradenství poskytuje.

Pozměňovací návrh 108
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) jeho smluvním závazkem není 
vykonávat činnost ve zprostředkování 
pojištění výhradně pro jednu nebo více 
pojišťoven a neradí na základě nestranné 
analýzy. V tomto případě sděluje názvy 
pojišťoven, pro něž může vykonávat a 
vykonává činnost ;

iii) jeho smluvním závazkem není 
vykonávat činnost ve zprostředkování 
pojištění výhradně pro jednu nebo více 
pojišťoven a neradí na základě nestranné a 
nezávislé analýzy. V tomto případě sděluje 
názvy pojišťoven, pro něž může vykonávat 
a vykonává činnost ;

Or. en

Odůvodnění

Vkládá se slovo nezávislý, neboť je důležité, aby byl spotřebitel řádně informován o tom, na 
jakém základě se poradenství poskytuje.

Pozměňovací návrh 109
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povahu odměny obdržené za pojistnou 
smlouvu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Appears to duplicate point e)

Pozměňovací návrh 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povahu odměny obdržené za pojistnou 
smlouvu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek 
nebo jakoukoli provizi, uvede celou částku 
odměny za nabízené nebo zvažované 
pojistné produkty nebo, pokud není možné 
částku přesně vyčíslit, základ pro výpočet 
všech poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek 
nebo jakoukoli provizi, uvede celou částku 
odměny za nabízené nebo zvažované 
pojistné produkty nebo, pokud není možné 
částku přesně vyčíslit, základ pro výpočet 
všech poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;

f) jestliže v souvislosti s pojistnou 
smlouvou je zdrojem odměny:

i) pojistník;
ii) pojišťovna;
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iii) jiný zprostředkovatel pojištění;
iv) kombinace možností uvedených pod 
písmeny (i), (ii) a (iii).

Or. xm

Odůvodnění

V souvislosti s otázkou transparentnosti v odměňování je vhodným řešením poskytnout 
informaci o podobě použité odměny a zdroji této odměny.

Pozměňovací návrh 113
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek 
nebo jakoukoli provizi, uvede celou částku 
odměny za nabízené nebo zvažované 
pojistné produkty nebo, pokud není možné 
částku přesně vyčíslit, základ pro výpočet 
všech poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;

f) jestliže zprostředkovatel obdrží jakýkoli 
poplatek, uvede celou částku poplatku za 
nabízené nebo zvažované pojistné 
produkty nebo, pokud není možné částku 
přesně vyčíslit, základ pro výpočet všech 
poplatků;

Or. en

Odůvodnění

Navržený pozměňovací návrh zajistí zákazníkům plnou informaci o poplatcích.

Pozměňovací návrh 114
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 

vypouští se
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prováděného mezi zprostředkovatelem a 
pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 
limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

Or. en

Odůvodnění

Zákazníkům by neměly být odepřeny informace o odměnách firem, pokud je jejich hodnota 
součástí jejich rozhodovacího procesu – tak podporujeme názor Evropského výboru orgánů 
dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS), že Komise 
přijímá přístup, podle nějž dostávají zákazníci informace o odměně „na požádání“.

Pozměňovací návrh 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 
prováděného mezi zprostředkovatelem a 
pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 
limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 
prováděného mezi zprostředkovatelem a 

vypouští se
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pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 
limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. f) po pět let 
od data, ke kterému tato směrnice vstoupí 
v platnost, zprostředkovatel pojistných 
smluv jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel 
odměněn formou poplatku nebo provize,

vypouští se

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;
b) informuje zákazníka o jeho právu 
požadovat informace uvedené v písmeni 
a).
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Or. xm

Odůvodnění

Se zvláštním odkazem na ustanovení o obchodování s nefinančními pojistnými produkty, 
neboť takové produkty neobsahují žádnou investiční složku a provize se nijak nedotýká jejího 
plnění, se navrhuje toto ustanovení vypustit.

Pozměňovací návrh 118
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. f) po pět let 
od data, ke kterému tato směrnice vstoupí 
v platnost, zprostředkovatel pojistných 
smluv jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel 
odměněn formou poplatku nebo provize,

vypouští se

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;
b) informuje zákazníka o jeho právu 
požadovat informace uvedené v písmeni 
a).

Or. en

Odůvodnění

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 
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harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Pozměňovací návrh 119
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. f) po pět let 
od data, ke kterému tato směrnice vstoupí 
v platnost, zprostředkovatel pojistných 
smluv jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel 
odměněn formou poplatku nebo provize,

2. pokud bude zprostředkovatel odměněn 
formou provize, bude:

Or. en

Odůvodnění

Zákazníkům by neměly být odepřeny informace o odměnách firem, pokud je jejich hodnota 
součástí jejich rozhodovacího procesu – tak podporujeme názor Evropského výboru orgánů 
dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS), že Komise 
přijímá přístup, podle nějž dostávají zákazníci informace o odměně „na požádání“.

Pozměňovací návrh 120
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka informuje o povaze 
a o základu pro výpočet jakékoli
proměnné odměny, kterou obdrží některý 
z jejich zaměstnanců za distribuci a 
správu dotčeného pojistného produktu.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Omezení zveřejňování informací je zvláště výrazné u proměnné odměny zaměstnace. Platební 
a bonusové struktury se výrazně liší a často jsou komplikované a potenciálně obtížné pro 
pochopení ze strany zákazníka. Kromě toho potenciální střety zájmu, které existují v přímém 
prodeji, pravděpodobně nepředstavují stejné spotřebitelské riziko jako ty, které existují ve 
zprostředkovaném prodeji.

Pozměňovací návrh 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka informuje o povaze 
a o základu pro výpočet jakékoli 
proměnné odměny, kterou obdrží některý 
z jejich zaměstnanců za distribuci a
správu dotčeného pojistného produktu.

vypouští se

Or. xm

Odůvodnění

Poskytnutí této informace nepřinese zákazníkům podepisujícím smlouvy žádnou rozhodnou 
pomoc při konečném rozhodování, zato však dodá další informace před uzavřením smlouvy, 
které je třeba poskytnout.

Pozměňovací návrh 122
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka informuje o povaze 
a o základu pro výpočet jakékoli 
proměnné odměny, kterou obdrží některý 

vypouští se
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z jejich zaměstnanců za distribuci a 
správu dotčeného pojistného produktu.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud zákazník učiní jakoukoli platbu 
v rámci pojistné smlouvy po jejím 
uzavření, pojišťovna nebo 
zprostředkovatel pojištění mu též sdělí 
informace v souladu s tímto článkem u 
každé takové platby.

vypouští se

Or. xm

Odůvodnění

Poskytnutí této informace nepřinese zákazníkům podepisujícím smlouvy žádnou rozhodnou 
pomoc při konečném rozhodování, zato však dodá další informace před uzavřením smlouvy, 
které je třeba poskytnout.
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Pozměňovací návrh 124
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud zákazník učiní jakoukoli platbu 
v rámci pojistné smlouvy po jejím 
uzavření, pojišťovna nebo 
zprostředkovatel pojištění mu též sdělí 
informace v souladu s tímto článkem u 
každé takové platby.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) odpovídající kritéria pro určení, jakým 
způsobem má být zákazník informován o 
odměně zprostředkovatele – včetně 
podmíněné provize – jak je uvedeno v 
odst. 1 písm. f) a g) a odstavci 2 tohoto 
článku;
b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména základu pro výpočet všech 
poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k informování zákazníka o své odměně.
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Or. en

Odůvodnění

Druhá směrnice (IMD2) o zprostředkování pojištění by měla mít jasné a komplexní znění 
přijaté na úrovni 1, které směřuje proti logice poskytování přenesených pravomocí Komisi.

Pozměňovací návrh 126
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) odpovídající kritéria pro určení, jakým 
způsobem má být zákazník informován o 
odměně zprostředkovatele – včetně 
podmíněné provize – jak je uvedeno v 
odst. 1 písm. f) a g) a odstavci 2 tohoto 
článku;
b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména základu pro výpočet všech
poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k informování zákazníka o své odměně.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) odpovídající kritéria pro určení, jakým 
způsobem má být zákazník informován o 
odměně zprostředkovatele – včetně 
podmíněné provize – jak je uvedeno v 
odst. 1 písm. f) a g) a odstavci 2 tohoto 
článku;
b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména základu pro výpočet všech 
poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k informování zákazníka o své odměně.

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci stanovené včl. 17 odst. 5 jsou v souladu s článkem 290 SFEU 
akty, jimiž se mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné. Konkrétní rysy 
zveřejňování informací a výpočtu/určení odměny však jasně jsou v předloženém legislativním 
aktu podstatné. Akty v přenesené pravomoci by z této směrnice neučinily minimální nástroj 
harmonizace, ale napravily by některé aspekty prostřednictvím nástroje maximální 
harmonizace.

Pozměňovací návrh 128
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením konkrétní smlouvy 
zprostředkovatel pojištění – včetně 
smluvně vázaných zprostředkovatelů 
pojištění – nebo pojišťovna na základě 

1. Před uzavřením konkrétní smlouvy 
zprostředkovatel pojištění – včetně 
smluvně vázaných zprostředkovatelů 
pojištění – nebo pojišťovna na základě 
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informací poskytnutých zákazníkem určí: informací poskytnutých 
zákazníkem upřesní:

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením konkrétní smlouvy 
zprostředkovatel pojištění – včetně 
smluvně vázaných zprostředkovatelů 
pojištění – nebo pojišťovna na základě 
informací poskytnutých zákazníkem určí :

1. Před uzavřením konkrétní smlouvy 
zprostředkovatel pojištění – včetně 
smluvně vázaných zprostředkovatelů 
pojištění – nebo pojišťovna na základě 
informací poskytnutých zákazníkem nebo 
týkajících se zákazníka určí :

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se 
uzpůsobují v závislosti na složitosti 
navrhovaného pojistného produktu a na 
úrovni finančního rizika pro zákazníka.

2. Údaje uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se 
uzpůsobují v závislosti na složitosti 
navrhovaného pojistného produktu, na 
úrovni finančního rizika pro zákazníka a 
na způsobu prodeje.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna informují zákazníka, že radí na 
základě nestranné analýzy, jsou povinni 
mu tuto radu poskytnout na základě 
analýzy dostatečně velkého počtu 
pojistných smluv nabízených na trhu, 
aby jim to umožnilo učinit doporučení v 
souladu s odbornými kritérii k tomu, jaká 
pojistná smlouva odpovídá potřebám 
zákazníka.

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění 
informuje zákazníka, že radí na základě 
nestranné analýzy, je povinen mu tuto radu 
poskytnout na základě analýzy dostatečně 
velkého počtu pojistných smluv 
nabízených na trhu, aby mu to umožnilo 
učinit doporučení v souladu s odbornými 
kritérii k tomu, jaká pojistná smlouva 
odpovídá potřebám zákazníka.

Or. xm

Odůvodnění

Navrhuje se odkaz na pojišťovnu vypustit v části, která stanoví, že pojišťovna zákazníkovi 
poskytne nezávislou radu v oblasti pojištění, neboď se jedná o zjevný rozpor ve výrazech.

Pozměňovací návrh 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna informují zákazníka, že radí na 
základě nestranné analýzy, jsou povinni 
mu tuto radu poskytnout na základě 
analýzy dostatečně velkého počtu 
pojistných smluv nabízených na trhu, 
aby jim to umožnilo učinit doporučení v 
souladu s odbornými kritérii k tomu, jaká 
pojistná smlouva odpovídá potřebám 
zákazníka.

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna informují zákazníka, že 
poskytují radu na základě nestranné 
analýzy, jsou povinni mu tuto radu 
poskytnout na základě analýzy dostatečně 
velkého počtu pojistných smluv 
nabízených na trhu, aby jim to umožnilo 
učinit doporučení v souladu s odbornými 
kritérii k tomu, jaká pojistná smlouva 
odpovídá potřebám zákazníka.

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před uzavřením smlouvy, ať byla rada 
poskytnuta, či nikoli, sdělí
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, s 
přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.

4. Před uzavřením smlouvy, ať byla rada 
poskytnuta, či nikoli, poskytne
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, s 
přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka. Informace 
budou poskytnuty na standardizovaném 
informačním formuláři, ve srozumitelném 
jazyce, a budou obsahovat klíčové 
informace o pojistné smlouvě.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Othmar Karas

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Ustanovení tohoto článku se neuplatní na 
osoby vykonávající zprostředkování 
pojištění v případě, že je zprostředkováván 
prodej pojistných investičních produktů:
a) zprostředkovatelem pojištění;
b) pojišťovnou.

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkování pojištění ve vztahu k prodeji pojistných investičních produktů řeší již 
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kapitola VII. Související posouzení vhodnosti a způsobilosti se již také uplatňuje a je uvedeno 
v článku 25. Tato pravidla by se tudíž neměla zdvojovat.

Pozměňovací návrh 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Informace uvedené v článcích 16, 17 a 
18 není třeba poskytovat, pokud 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zprostředkovává pojištění velkých rizik, v 
případě zprostředkování ze strany 
zprostředkovatelů zajištění nebo 
zajišťoven, nebo ve vztahu k 
profesionálním zákazníkům, kteří jsou 
upřesněni v příloze.

1. Informace uvedené v článcích 16, 17 a 
18 není třeba uvádět, pokud 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zprostředkovává pojištění velkých rizik, v 
případě zprostředkování ze strany 
zprostředkovatelů zajištění nebo 
zajišťoven, nebo ve vztahu k 
profesionálním zákazníkům, kteří jsou 
upřesněni v příloze .

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 19. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. členské státy, které zachovají nebo 
přijmou přísnější ustanovení týkající se 
zprostředkovatelů pojištění, zajistí, aby 
tato ustanovení dodržovala zásady 
rovných podmínek a aby administrativní 
zátěž plynoucí z těchto ustanovení byla 
přiměřená ve vztahu k přínosům ochrany 
spotřebitele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní sdružování 
produktů, ne však vázaný obchod.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není zde jasně patrná újma zákazníka, aby bylo možné podpořit zákaz vázaných pojistných 
produktů, neboť tyto návrhy nebyly součástí konzultací Komise o směrnici o zprostředkování 
pojištění a posouzení dopadu.

Pozměňovací návrh 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní sdružování 
produktů, ne však vázaný obchod.

1. Členské státy neumožní nekalé 
obchodní praktiky, jak je stanoveno ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o 
nekalých obchodních praktikách vůči 
spotřebitelům na vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní sdružování 
produktů, ne však vázaný obchod.

1. Členské státy mohou umožnit
sdružování produktů, ne však vázaný 
obchod.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou pojistná služba nebo 
produkt nabízeny společně s jinou službou 
nebo produktem jako balíček, pojišťovna 
nebo případně zprostředkovatel pojištění 
informuje zákazníka o tom, že části balíčku 
je možné koupit odděleně, a tuto možnost 
mu nabídne a rovněž poskytne informace 
o nákladech a poplatcích souvisejících s 
jednotlivými částmi balíčku, které může 
zákazníkovi prodat či zprostředkovat 
odděleně.

2. Pokud je pojištění nabízeno společně s 
jinou službou nebo produktem jako 
balíček, pojišťovna nebo případně 
zprostředkovatel pojištění informuje 
zákazníka o tom, zda části balíčku je 
možné koupit odděleně, a rovněž poskytne 
informace o nákladech a poplatcích 
souvisejících s jednotlivými částmi 
balíčku, které může zákazníkovi prodat či 
zprostředkovat odděleně.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění slaďuje návrh s postupem podle směrnice MiFID.

Pozměňovací návrh 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou pojistná služba nebo 2. V případě sdružování produktů 
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produkt nabízeny společně s jinou službou 
nebo produktem jako balíček, pojišťovna 
nebo případně zprostředkovatel pojištění 
informuje zákazníka o tom, že části balíčku 
je možné koupit odděleně, a tuto možnost 
mu nabídne a rovněž poskytne informace 
o nákladech a poplatcích souvisejících s 
jednotlivými částmi balíčku, které může 
zákazníkovi prodat či zprostředkovat 
odděleně.

pojišťovna nebo případně zprostředkovatel 
pojištění informuje zákazníka o tom, zda
části balíčku je možné koupit odděleně, a 
pokud ano, rovněž poskytne informace o 
nákladech a poplatcích souvisejících s 
jednotlivými částmi balíčku, které může 
zákazníkovi prodat či zprostředkovat 
odděleně, na žádost zákazníka.

Or. en

Odůvodnění

Intermediaries should not be obliged to sell insurance products on a stand-alone basis when 
the insurance is ancillary to the main product or service. This would provide an inconsistency 
with existing legislation such as the Consumer Credit Directive (Directive 2008/48/EC of the 
European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for 
consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC). The bundling of insurance 
products with other products and services provides more cost-effective access to insurance 
and additional protection, resulting in greater choice and better conditions.

Pozměňovací návrh 142
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán EIOPA do 31. prosince [20XX] 
vypracuje a poté pravidelně aktualizuje 
pokyny pro posouzení křížového obchodu 
a dohled nad ním, jež se zejména budou 
zabývat situacemi, kdy křížový obchod 
není v souladu s povinnostmi stanovenými 
v článcích 16, 17 a 18 nebo s odstavcem 1 
tohoto článku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na změny navrhované v článku 21 toto již není nutné.
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Pozměňovací návrh 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán EIOPA do 31. prosince [20XX] 
vypracuje a poté pravidelně aktualizuje 
pokyny pro posouzení křížového obchodu 
a dohled nad ním, jež se zejména budou 
zabývat situacemi, kdy křížový obchod 
není v souladu s povinnostmi stanovenými 
v článcích 16, 17 a 18 nebo s odstavcem 1 
tohoto článku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Kapitola 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

DODATEČNÉ POŽADAVKY NA 
OCHRANU ZÁKAZNÍKA VE VZTAHU 
K POJISTNÝM INVESTIČNÍM 
PRODUKTŮM

POŽADAVKY NA OCHRANU 
SPOTŘEBITELE VE VZTAHU K 
POJISTNÝM INVESTIČNÍM 
PRODUKTŮM

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kapitola stanoví dodatečné požadavky 
pro zprostředkování pojištění v případě, že 
je zprostředkováván prodej pojistných 
investičních produktů:

Tato kapitola nahrazuje články 15 až 18 
kapitoly VI pro prodej pojistných 
investičních produktů.

Or. xm

Odůvodnění

V IMD2 je třeba vyjasnit, že prodej pojistných investičních produktů by neměl podléhat všem 
dodatečným pravidlům chování, neboť by to vedlo k restriktivnějším pravidlům, než se 
uplatňují na prodej produktů pokrytý směrnicí MiFID.

Pozměňovací návrh 146
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 22. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 23 odst. 1 a 2 se také uplatní na 
zprostředkovatele pojištění a pojišťovny, 
pokud poskytují zprostředkování pojištění 
ve vztahu ke všem pojistným produktům.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako u pozměňovacích návrhů Malcolma Harboura k článku 17 má zveřejnění 
informací o odměnách omezenou hodnotu při řešení střetů zájmu. Tímto se pravidla o střetech 
zájmu z článku 23 rozšiřují na všechny pojišťovací produkty.

Pozměňovací návrh 147
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 22. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 23 odst. 1 a 2 se také uplatní na 
zprostředkovatele pojištění a pojišťovny 
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poskytující zprostředkování pojištění 
týkající se všech pojistných produktů.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla o střetu zájmu by se měla uplatňovat na všechny pojistné produkty.

Pozměňovací návrh 148
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 23 odst. 1 a 2 se také uplatní na 
zprostředkovatele pojištění a pojišťovny, 
pokud poskytují zprostředkování pojištění 
ve vztahu ke všem pojistným produktům. 

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou zachovat nebo 
přijmout přísnější předpisy ohledně 
požadavků na ochranu zákazníka 
uvedených v článcích 23, 24 a 25 , jsou-li 
tyto předpisy v souladu s právem Unie . 
Orgány ESMA a EIOPA by měly 
spolupracovat v zájmu dosažení co 
největší soudržnosti ve výkonu 
obchodních standardů pro retailové 
investiční produkty, na které se vztahuje 
buď směrnice MiFID II nebo tato 
směrnice prostřednictvím pokynů.
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Or. en

Odůvodnění

Stejně jako u pozměňovacích návrhů Malcolma Harboura k článku 17 má zveřejnění 
informací o odměnách omezenou hodnotu při řešení střetů zájmu. Tímto se pravidla o střetech 
zájmu z článku 23 rozšiřují na všechny pojišťovací produkty.

Pozměňovací návrh 150
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou zachovat nebo 
přijmout přísnější předpisy ohledně 
požadavků na ochranu zákazníka 
uvedených v článcích 23, 24 a 25 , jsou-li 
tyto předpisy v souladu s právem Unie . 
Orgány ESMA a EIOPA by měly 
spolupracovat v zájmu dosažení co 
největší soudržnosti ve výkonu 
obchodních standardů pro retailové 
investiční produkty, na které se vztahuje 
buď směrnice (MiFID II) nebo tato 
směrnice prostřednictvím pokynů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou zachovat nebo 
přijmout přísnější předpisy ohledně 
požadavků na ochranu zákazníka 
uvedených v článcích 23, 24 a 25 , jsou-li 
v souladu s právem Unie .
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Or. en

Odůvodnění

Pravidla o střetu zájmu by se měla uplatňovat na všechny pojistné produkty.

Pozměňovací návrh 152
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejsou-li opatření přijatá 
zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou v souladu s články 15, 16 a 
17 dostatečná k zajištění s přiměřenou 
spolehlivostí, že rizikům poškození zájmů 
zákazníků a potenciálních zákazníků 
plynoucím ze střetů zájmů bude 
zabráněno, zprostředkovatel pojištění či 
pojišťovna zákazníka jasně informuje o 
obecné povaze nebo zdrojích střetů zájmů 
předtím, než provede obchod na jeho účet.

2. Zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna udržují a uplatňují účinná 
organizační a administrativní opatření s 
ohledem na provádění veškerých 
přiměřených kroků k tomu, aby střety 
zájmů neovlivnily záporně zájmy jejich 
zákazníků.

Or. en

Odůvodnění

Změna za účelem sladění znění se směrnicí MiFID.

Pozměňovací návrh 153
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejsou-li opatření přijatá 
zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou v souladu s články 15, 16 a 17
dostatečná k zajištění s přiměřenou 
spolehlivostí, že rizikům poškození zájmů 

2. Zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna udržují a uplatňují účinná 
organizační a administrativní opatření s 
ohledem na provádění veškerých 
přiměřených kroků k tomu, aby střety 
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zákazníků a potenciálních zákazníků 
plynoucím ze střetů zájmů bude zabráněno, 
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna 
zákazníka jasně informuje o obecné povaze 
nebo zdrojích střetů zájmů předtím, než 
provede obchod na jeho účet.

zájmů neovlivnily záporně zájmy jejich 
zákazníků. Nejsou-li opatření přijatá 
zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou dostatečná k zajištění s 
přiměřenou spolehlivostí, že rizikům 
poškození zájmů zákazníků a potenciálních 
zákazníků plynoucím ze střetů zájmů bude 
zabráněno, zprostředkovatel pojištění či 
pojišťovna zákazníka jasně informuje o 
obecné povaze a/nebo zdrojích střetů 
zájmů a o krocích učiněných za účelem 
zmírnění těchto rizik.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby tyto prodejní standardy pro pojišťovací investiční produkty byly konzistentní 
bez ohledu na to, zda jsou těmito produkty finanční nástroje nebo pojistné investiční produkty. 
To napomůže snížit nejasnosti a potenciál pro regulatorní arbitráž při posilování ochrany 
pojistníka. Proto je důležité, aby znění směrnice IMD2 odráželo znění směrnice MiFID.

Pozměňovací návrh 154
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 23. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výše uvedené sdělení musí:
a) být poskytnuto na trvalém nosiči a
b) být dostatečně podrobné s přihlédnutím 
k povaze zákazníka, tak aby zákazník 
mohl ohledně služby, u níž ke střetu 
zájmů dochází, učinit informované 
rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby tyto prodejní standardy pro pojišťovací investiční produkty byly konzistentní 
bez ohledu na to, zda jsou těmito produkty finanční nástroje nebo pojistné investiční produkty. 
To napomůže snížit nejasnosti a potenciál pro regulatorní arbitráž při posilování ochrany 
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pojistníka. Proto je důležité, aby znění směrnice IMD2 odráželo znění směrnice MiFID.

Pozměňovací návrh 155
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
při zprostředkování pojištění zákazníkům 
jednali čestně, spravedlivě a profesionálně 
v souladu s nejlepšími zájmy svých 
zákazníků a dodržovali zejména zásady 
stanovené v tomto článku a v článku 25.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Duplicita s článkem 15.

Pozměňovací návrh 156
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 24. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Uplatňování požadavků na informace 
podle článků 24 a 25 by mělo být 
přiměřené a zohlednit, zda je zákazník 
profesionálním zákazníkem, jak je 
upřesněno v příloze.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované změny článku 24 poskytují pokyn, pokud jde o uplatňování těchto článků s 
ohledem na profesionální zákazníky a další pozměňovací návrhy, aby bylo znění v souladu se 
stávajícím přístupem ve směrnici MiFID II. 
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Pozměňovací návrh 157
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré informace, včetně 
propagačních sdělení, zprostředkovatele 
pojištění nebo pojišťovny určené pro 
zákazníky nebo potenciální zákazníky 
musí být korektní, jasné a neklamavé. 
Propagační sdělení musí být možné jako 
taková jasně určit.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Duplicita s článkem 15.

Pozměňovací návrh 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách. Je-li 
poskytováno poradenství, mělo by být v 
informacích upřesněno, zda je 
poradenství poskytováno nezávisle a zda 
se zakládá na široké či omezenější analýze 
trhu, a mělo by zde být rovněž uvedeno, 
zda zprostředkovatel pojištění či 
pojišťovna bude zákazníkovi poskytovat 
průběžné posuzování vhodnosti pojistného 
produktu, který mu doporučuje;

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách.

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách. Je-li 
poskytováno poradenství, mělo by být v 
informacích upřesněno, zda je poradenství 
poskytováno nezávisle a zda se zakládá na 
široké či omezenější analýze trhu, a mělo 
by zde být rovněž uvedeno, zda 
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna 
bude zákazníkovi poskytovat průběžné 
posuzování vhodnosti pojistného produktu, 
který mu doporučuje;

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách. Je-li 
poskytováno poradenství, mělo by být v 
informacích upřesněno, zda je poradenství 
poskytováno nezávisle a zda se zakládá na 
široké či omezenější analýze trhu, a mělo 
by zde být rovněž uvedeno, zda 
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna 
bude zákazníkovi poskytovat nejnovější 
informace o vhodnosti pojistného 
produktu, který mu doporučuje;

Or. en

Odůvodnění

Průběžné posuzování znamená opakované povinné poradenství týkající se pojistného 
produktu a jeho v hodnosti lze obtížně uplatnit, zatímco poskytování nejnovějších informací o 
produktu nebo službě na žádost zákazníka je nezbytná služba.

Pozměňovací návrh 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 24 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pojistných produktech a navrhovaných 
investičních strategiích. Měly by zde být 
zahrnuty vhodné pokyny a upozornění 
týkající se rizik spojených s investicemi do 
těchto nástrojů nebo s určitými 
investičními strategiemi; a

b) jestliže je poradenství poskytováno 
nezávisle na základě nestranné analýzy na 
trhu nebo na základě analýzy produktů 
nabízených pojišťovnou. Informace by 
měla uvádět, zda zprostředkovatel 
pojištění či pojišťovna bude zákazníkovi 
poskytovat průběžné posuzování vhodnosti 
pojistného produktu, který mu 
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doporučuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nákladech a spojených poplatcích. c) pojistné produkty s přihlédnutím ke 
složitosti pojistného produktu a k typu 
zákazníka (zda se jedná o spotřebitele či 
nikoli). Měly by zde být zahrnuty vhodné 
pokyny a upozornění týkající se rizik 
spojených s investicemi do těchto 
produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace uvedené v tomto článku by 
měly být poskytnuty srozumitelně tak, aby 
zákazníci nebo potenciální zákazníci byli 
přiměřeně schopni pochopit povahu a 
rizika konkrétního nabízeného pojistného 
produktu a následně učinit informované 
investiční rozhodnutí. Tyto informace lze 
poskytovat ve standardizované formě.

4. Informace uvedené v tomto článku by 
měly být poskytnuty srozumitelně tak, aby 
zákazníci nebo potenciální zákazníci byli 
přiměřeně schopni pochopit povahu a 
rizika konkrétního typu nabízeného 
pojistného produktu a následně učinit 
informované investiční rozhodnutí. Tyto 
informace lze poskytovat ve 
standardizované formě.

Or. en
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Odůvodnění

Konzistentnost se zněním směrnice MiFID II.

Pozměňovací návrh 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna sdělí zákazníkovi, že 
poradenství ohledně pojištění je 
poskytováno nezávisle, zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna:

5. Pokud zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna sdělí zákazníkovi, že 
poradenství ohledně pojištění je 
poskytováno nezávisle, odpovídající 
informace, na niž se odkazuje v odstavci 
3, zahrne následující prvky, které budou 
poskytnuty před poradenstvím ohledně 
pojištění

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posoudí dostatečně velký počet 
pojistných produktů dostupných na trhu.
Pojistné produkty by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
pojištění či pojišťovnou v úzkém 
propojení; a

a) rozsah pojistných produktů, na němž se 
bude zakládat doporučení a zejména, 
jestliže je rozsah omezen na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
zastupujícím zákazníka v úzkém propojení 
a

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posoudí dostatečně velký počet
pojistných produktů dostupných na trhu. 
Pojistné produkty by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
pojištění či pojišťovnou v úzkém 
propojení; and

a) posoudí rozsah pojistných produktů 
dostupných na trhu. Pojistné produkty by 
měly být diverzifikovány s ohledem na 
svůj typ a emitenty nebo poskytovatele 
produktů a neměly by být omezeny na 
pojistné produkty vydané nebo 
poskytované subjekty, které jsou se 
zprostředkovatelem pojištění či 
pojišťovnou v úzkém propojení; and

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posoudí dostatečně velký počet
pojistných produktů dostupných na trhu. 
Pojistné produkty by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
pojištění či pojišťovnou v úzkém 
propojení; a

a) posoudí rozsah pojistných produktů 
dostupných na trhu. Pojistné produkty by 
měly být diverzifikovány s ohledem na 
svůj typ a emitenty nebo poskytovatele 
produktů a neměly by být omezeny na 
pojistné produkty vydané nebo 
poskytované subjekty, které jsou se 
zprostředkovatelem pojištění či 
pojišťovnou v úzkém propojení; a

Or. en
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Pozměňovací návrh 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat nebo obdržet 
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem 
třetí strany.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zákaz přijímání poplatků, provizí nebo jakýchkoli peněžních výhod třetími stranami při 
poskytování poradenství ohledně pojištění na nezávislém základě nevytváří rovné podmínky 
pro všechny distribuční kanály. Výsledkem nebude větší transparentnost nebo ochrana 
zákazníka, ale spíše odstranění těchto distribučních kanálů, což povede k omezení 
hospodářské soutěže a k vyšším cenám pro zákazníky.

Pozměňovací návrh 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat nebo obdržet 
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem 
třetí strany.

b) jestliže zákazník za poradenství hradí 
poplatek;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Malcolm Harbour
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Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat nebo obdržet
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany.

b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat a ponechat si
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem třetí 
strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) jestliže zprostředkovatel pojištění 
obdrží v souvislosti s pojistnou smlouvou 
jakékoli poplatky nebo provize od třetích 
stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 24. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. členské státy mohou klást zvláštní 
požadavky na zprostředkovatele pojištění 
nebo pojišťovny, kteří zákazníka 
informují, že investiční poradenství se 
poskytuje na nezávislém základě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 172
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33, které zajišťují, že 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
při zprostředkovávání pojištění 
zákazníkům dodržují zásady stanovené v 
tomto článku. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) povahu služby nebo služeb, které jsou 
zákazníkovi nebo potenciálnímu 
zákazníkovi nabízeny nebo poskytovány, s 
přihlédnutím ke druhu, předmětu, objemu 
a četnosti transakcí; and
b) povahu nabízených nebo zvažovaných 
produktů, včetně různých typů pojistných 
produktů.

Or. en

Odůvodnění

Není jasně definován mandát a cíl aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 173
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy povolí zprostředkovatelům 
pojištění a pojišťovnám zajišťujícím 
zprostředkování pojištění v souvislosti s 
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prodejem, kde se poradenství neposkytuje, 
aby tyto služby svým zákazníkům 
poskytovali, aniž by potřebovali získat 
informaci nebo učinit rozhodnutí 
stanovené v odstavci 2, pokud jsou 
splněny následující podmínky: 
a) služba poskytovaná bez poradenství se 
vztahuje k pojišťovacím investicím, které 
pouze vedou k expozici investic 
podkladovým finančním nástrojům, které 
jsou považovány za nekomplexní, jak je 
stanoveno v čl. 25 odst. 3 písm. a) 
směrnice 2004/39/ES; nebo
b) produkt nebo služba jsou poskytovány 
na výslovné přání zákazníka nebo 
potenciálního zákazníka;
c) zákazník nebo potenciální zákazník byl 
jasně informován, že při poskytování této 
služby se od zprostředkovatele pojištění 
nebo pojišťovny nepožaduje hodnocení 
vhodnosti nebo způsobilosti 
poskytovaného produktu, a
d) zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna plní své povinnosti stanovené v 
článku 23.

Or. en

Odůvodnění

Pojišťovny a zprostředkovatelé pojištění by měli být schopni prodávat nekomplexní pojistné 
investiční produkty, aniž by museli hodnotit znalosti a zkušenosti klientů, pokud se zákazníci 
výslovně rozhodnou, zda si přejí se o pojistných investičních produktech poradit. To slouží k 
vytvoření rovných podmínek s nepojistnými investičními produkty.

Pozměňovací návrh 174
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy povolí zprostředkovatelům 
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pojištění a pojišťovnám zajišťujícím 
zprostředkování pojištění v souvislosti s 
prodejem, kde se poradenství neposkytuje, 
aby tyto služby svým zákazníkům 
poskytovali, aniž by potřebovali získat 
informaci nebo učinit rozhodnutí 
stanovené v odstavci 2, pokud jsou 
splněny následující podmínky: 
a) služba poskytovaná bez poradenství se 
vztahuje k pojišťovacím investicím, které:
i) pouze vedou k expozici investic 
podkladovým finančním nástrojům, které 
jsou považovány za nekomplexní, jak je 
stanoveno v čl. 25 odst. 3 písm. a) 
směrnice 2004/39/ES; or
ii) nezahrnují strukturu, která zákazníkovi 
ztěžuje porozumění vyskytujícímu se 
riziku.
b) produkt nebo služba jsou poskytovány 
z podnětu zákazníka nebo potenciálního 
zákazníka;
c) zákazník nebo potenciální zákazník byl 
jasně informován o tom, že při 
poskytování této služby nemusí 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
posuzovat vhodnost nebo způsobilost
poskytovaného produktu, a že proto 
zákazník nebo potenciální zákazník 
nepožívá odpovídající ochrany podle 
pravidel výkonu činnosti. Toto upozornění 
lze poskytnout ve standardizované formě a
d) zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna plní své povinnosti stanovené v 
článku 23.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli má tento článek odrážet ochranu nepojistných investic stanovenou v MiFID2, v praxi 
je mnohem přísnější. Navrhované doplnění umožní firmám, aby nadále prodávaly 
nekomplexní pojistné investiční produkty, aniž by musely posuzovat znalosti a zkušenosti 
klientů. Zákazníkům se zároveň poskytuje možnost vybrat si a rozhodnou se, zda si přejí se o 
pojistných investičních produktech poradit. Tím se vytvářejí rovné podmínky s nepojistnými 
investičními produkty.
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Pozměňovací návrh 175
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy povolí zprostředkovatelům 
pojištění a pojišťovnám zajišťujícím 
zprostředkování pojištění v souvislosti s 
prodejem, kde se poradenství neposkytuje, 
aby tyto služby svým zákazníkům 
poskytovali, aniž by potřebovali získat 
informaci nebo učinit rozhodnutí 
stanovené v odstavci 2, pokud jsou 
splněny následující podmínky: 
a) služba poskytovaná bez poradenství se 
vztahuje k pojišťovacím investicím, které 
pouze vedou k expozici investic 
podkladovým finančním nástrojům, které 
jsou považovány za nekomplexní, jak je 
stanoveno v čl. 25 odst. 3 písm. a) 
směrnice 2004/39/ES; nebo
b) produkt nebo služba jsou poskytovány 
na výslovné přání zákazníka nebo 
potenciálního zákazníka;
c) zákazník nebo potenciální zákazník byl 
jasně informován, že při poskytování této 
služby se od zprostředkovatele pojištění 
nebo pojišťovny nepožaduje hodnocení 
vhodnosti nebo způsobilosti 
poskytovaného produktu, a
d) zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna plní své povinnosti stanovené v 
článku 23.

Or. en

Odůvodnění

Pojišťovny a zprostředkovatelé pojištění by měli být schopni prodávat nekomplexní pojistné 
investiční produkty, aniž by museli hodnotit znalosti a zkušenosti klientů, pokud se zákazníci 
výslovně rozhodnou, zda si přejí se o pojistných investičních produktech poradit. To slouží k 
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vytvoření rovných podmínek s nepojistnými investičními produkty.

Pozměňovací návrh 176
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby jejich správní 
sankce a opatření byly účinné, přiměřené a
odrazující.

1. Členské státy zajistí, aby jejich správní 
sankce a opatření byly účinné, přiměřené,
odrazující a aby odpovídaly složitosti 
produktu nebo služby.

Or. en

Odůvodnění

Sankce by měly být více explicitně také přiměřené ve vztahu k složitosti zprostředkovaných 
produktů nebo služby,

Pozměňovací návrh 177
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, aby příslušný orgán 
zveřejnil bez zbytečného odkladu veškeré 
sankce nebo opatření, které byly uloženy 
za porušení ustanovení vnitrostátních 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice, včetně typu a povahy tohoto 
porušení a totožnosti osob, které jsou za ně 
odpovědné, avšak pouze v případě, že toto 
zveřejnění významně nenaruší pojistné a 
zajistné trhy. V případě, že by zveřejnění 
zúčastněným stranám způsobilo 
nepřiměřenou újmu, zveřejní příslušné 
orgány opatření a sankce s anonymními 
údaji.

Členské státy stanoví, aby příslušný orgán 
informoval bez zbytečného odkladu 
Komisi o veškerých sankcích nebo 
opatřeních, které byly uloženy za porušení 
ustanovení vnitrostátních předpisů 
přijatých k provedení této směrnice, včetně 
typu a povahy tohoto porušení.
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Or. en

Odůvodnění

Hodnocení ex-ante týkající se případné nepřiměřené újmy vůči stranám zapojeným do 
zveřejnění sankdí bude nepochybně nesmírně obtížné. Rovněž zveřejnění sankcí povede k 
dvojí újmě postižených osob, neboť budou čelit nejen samotné sankci, ale také zveřejnění 
svého jména, druhu porušení a sankce.

Pozměňovací návrh 178
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 34, pokud jde o články 8, 17, 23, 
24 a 25.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 34, pokud jde o články 23 a 25.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 8, 17, 23, 
24 a 25 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou počínaje dnem vstupu této 
směrnice v platnost.

2. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 23 a 25 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje 
dnem vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Othmar Karas
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Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 8, 
17, 23, 24 a 25 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené 
v článcích 23 a 25 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 8, 17, 23, 24 a 25 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 23 a 25 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Olle Schmidt
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Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede přezkum této směrnice 
pět let po jejím vstupu v platnost. Přezkum 
zahrnuje obecný průzkum praktického 
uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici s přihlédnutím k vývoji na trhu 
retailových investičních produktů a ke 
zkušenostem nabytým při praktickém 
provádění této směrnice a nařízení o 
klíčových informačních dokumentech pro 
investiční produkty a [MiFID II]. Přezkum 
se bude zabývat možným uplatněním 
ustanovení této směrnice na produkty 
spadající do oblasti působnosti směrnice 
2003/41/ES. Tento přezkum rovněž 
zahrnuje zvláštní rozbor dopadu čl. 17 
odst. 2, který zohlednění stav hospodářské 
soutěže na trhu zprostředkovatelských 
služeb pro smlouvy jiné než smlouvy v 
některé ze tříd uvedených v příloze I 
směrnice 2002/83/ES a dopad povinností 
uvedených v čl. 17 odst. 2 na 
zprostředkovatele pojištění z řad malých a 
středních podniků.

1. Komise provede přezkum této směrnice 
pět let po jejím vstupu v platnost po 
konzultaci se Společným výborem 
evropských orgánů dohledu a předloží 
první zprávu Evropskému parlamentu a 
Radě. Přezkum zahrnuje obecný průzkum 
praktického uplatňování pravidel 
stanovených v této směrnici s přihlédnutím 
k vývoji na trhu retailových investičních 
produktů a ke zkušenostem nabytým při 
praktickém provádění této směrnice a 
nařízení o klíčových informačních 
dokumentech pro investiční produkty a 
[MiFID II]. Přezkum se bude zabývat 
možným uplatněním ustanovení této 
směrnice na produkty spadající do oblasti 
působnosti směrnice 2003/41/ES. Tento 
přezkum rovněž zahrnuje zvláštní rozbor 
dopadu čl. 17 odst. 2, který zohlednění stav 
hospodářské soutěže na trhu 
zprostředkovatelských služeb pro smlouvy 
jiné než smlouvy v některé ze tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES a dopad povinností uvedených 
v čl. 17 odst. 2 na zprostředkovatele 
pojištění z řad malých a středních podniků.
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