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Pakeitimas 28
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir jų 
gaunamą atlygį. Reikia nustatyti 
privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti 
ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko 
(kai tinka), taip pat tarpininkų atlygio 
struktūrą ir dydį;

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir jų 
gaunamą atlygį. Reikia nustatyti 
privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti 
ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko 
(kai tinka), taip pat tarpininkų atlygio 
struktūrą, pobūdį ir dydį;

Or. en

Pakeitimas 29
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą ir 
jų gaunamą atlygį. Reikia nustatyti 
privalomus informacijos apie Europos 
draudimo tarpininkų ir draudimo įmonių 
statusą atskleidimo reikalavimus. Ši 
informacija turėtų būti teikiama vartotojui 
prieš sudarant sutartį. Jos tikslas – parodyti 
ryšį tarp draudimo įmonės ir tarpininko 
(kai tinka), taip pat tarpininkų atlygio 
struktūrą ir dydį;

(30) vartotojams turėtų būti iš anksto 
teikiama aiški informacija apie draudimo 
produktą parduodančių asmenų statusą. 
Reikia nustatyti privalomus informacijos 
apie Europos draudimo tarpininkų ir 
draudimo įmonių statusą atskleidimo 
reikalavimus. Ši informacija turėtų būti 
teikiama vartotojui prieš sudarant sutartį. 
Jos tikslas – parodyti ryšį tarp draudimo 
įmonės ir tarpininko (kai tinka), taip pat 
tarpininkų atlygio struktūrą;

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 17 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 30
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 
atskleidžiama pakankamai informacijos 
apie draudimo produktų platintojų atlygį. 
Todėl gyvybės draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti informuoti klientą apie savo 
atlygį prieš pardavimą. Kai parduodami 
kiti draudimo produktai, taikomas 5 metų 
pereinamasis laikotarpis, kuriuo 
privaloma klientą informuoti apie jo teisę 
reikalauti šios informacijos ir klientui 
prašant ji turi būti pateikta;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 17 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 31
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant klientui teikti palyginamą 
informaciją apie teikiamas draudimo 
tarpininkavimo paslaugas nepriklausomai 

Išbraukta.
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nuo to, ar klientas jas perka per 
tarpininką, ar tiesiogiai iš draudimo 
įmonės, ir neiškreipti konkurencijos 
skatinant draudimo įmones draudimo 
produktus klientams parduoti tiesiogiai, o 
ne per tarpininkus, kad išvengtų 
informavimo reikalavimų, draudimo 
įmonėms taip pat reikėtų nustatyti 
reikalavimą teikti informaciją apie atlygį, 
kurį jos gauna už draudimo produktų 
pardavimą, klientams, su kuriais 
teikdamos draudimo tarpininkavimo 
paslaugas jos bendrauja tiesiogiai;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 17 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatyti minimalūs draudimo įmonių ir 
draudimo tarpininkų įsipareigojimai dėl 
informacijos teikimo klientams. Šiuo 
klausimu valstybė narė turėtų galėti 
išlaikyti arba nustatyti griežtesnes 
nuostatas, kurios gali būti taikomos 
draudimo tarpininkams ir draudimo 
įmonėms , nesvarbu, kokios nuostatos 
galioja jų buveinės valstybėje narėje , kai 
jie draudimo tarpininkavimo veiklą vykdo 
tos valstybės narės teritorijoje, jeigu visos 
tokios griežtesnės nuostatos 
atitinka Sąjungos teisės aktus, įskaitant 
2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 

(40) šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti 
minimalūs draudimo įmonių ir draudimo 
tarpininkų įsipareigojimai dėl informacijos 
teikimo klientams. Šiuo klausimu valstybė 
narė turėtų galėti išlaikyti arba nustatyti 
griežtesnes nuostatas, kurios gali būti 
taikomos draudimo tarpininkams ir 
draudimo įmonėms , nesvarbu, kokios
nuostatos galioja jų buveinės valstybėje 
narėje , kai jie draudimo tarpininkavimo 
veiklą vykdo tos valstybės narės 
teritorijoje, jeigu visos tokios griežtesnės 
nuostatos atitinka Sąjungos teisės aktus, 
įskaitant 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje 



PE504.096v01-00 6/91 AM\924646LT.doc

LT

aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva). Valstybė narė, kuri, 
be šios direktyvos nuostatų, siūlo taikyti ir 
taiko papildomas draudimo tarpininkus ir 
draudimo produktų pardavimą 
reglamentuojančias nuostatas, turėtų 
užtikrinti, kad dėl tų nuostatų atsirandanti 
administracinė našta būtų proporcinga 
vartotojų apsaugai. Siekdamos užtikrinti 
vartotojų apsaugą ir išvengti netinkamo 
draudimo produktų pardavimo, valstybės 
narės turėtų leisti išimties tvarka taikyti 
griežtesnius reikalavimus tokiems 
draudimo tarpininkams, kurie draudimo 
tarpininkavimu užsiima kaip papildoma 
veikla, jei jos mano, kad tai būtina ir 
proporcinga;

(Elektroninės komercijos direktyva). 
Valstybė narė, kuri, be šios direktyvos 
nuostatų, siūlo taikyti ir taiko papildomas 
draudimo tarpininkus ir draudimo produktų 
pardavimą reglamentuojančias nuostatas, 
turėtų užtikrinti, kad dėl tų nuostatų 
atsirandanti administracinė našta būtų 
proporcinga vartotojų apsaugai. Siekdamos 
užtikrinti vartotojų apsaugą ir išvengti 
netinkamo draudimo produktų pardavimo, 
valstybės narės turėtų leisti taikyti 
griežtesnius reikalavimus tokiems 
draudimo tarpininkams, kurie draudimo 
tarpininkavimu užsiima kaip papildoma 
veikla, jei jos mano, kad tai būtina ir 
proporcinga;

Or. en

Pakeitimas 33
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) kryžminis pardavimas yra įprasta 
mažmeninių finansinių paslaugų teikėjų 
strategija visoje Sąjungoje. Toks 
pardavimas vartotojams gali būti 
naudingas, tačiau tam tikrais atvejais 
vartotojų interesų gali būti paisoma 
nepakankamai. Pavyzdžiui, tam tikros 
kryžminio pardavimo ar produktų formos, 
visų pirma siejimas, kai dvi ar daugiau 
finansinių paslaugų parduodamos kartu 
viename pakete ir bent vienos iš tų 
paslaugų ar produktų atskirai įsigyti 
neįmanoma, gali iškreipti konkurenciją ir 
neigiamai paveikti vartotojų judumą bei 
gebėjimą priimti informacija pagrįstus 
sprendimus. Siejimo pavyzdys –
reikalavimas atidaryti einamąją sąskaitą 
teikiant draudimo paslaugą vartotojui, 

(41) kryžminis pardavimas yra įprasta 
mažmeninių finansinių paslaugų teikėjų 
strategija visoje Sąjungoje;
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kad būtų galima mokėti įmokas, arba 
reikalavimas sudaryti transporto 
priemonės draudimo sutartį, kai vartotojui 
teikiamas vartojimo kreditas, kad būtų 
galima apdrausti finansuojamą 
automobilį. Nors grupavimas, kai dvi ar 
daugiau finansinių paslaugų arba 
produktų parduodami kartu viename 
pakete, tačiau kiekvieną iš jų galima 
įsigyti atskirai, taip pat gali iškreipti 
konkurenciją ir neigiamai paveikti klientų 
judumą bei gebėjimą priimti informacija 
pagrįstus sprendimus, klientai bent turi 
galimybę pasirinkti ir todėl yra mažesnė 
rizika, kad draudimo tarpininkai 
nesilaikys savo įpareigojimų pagal šią 
direktyvą. Tokių praktikų naudojimas 
turėtų būti atidžiai įvertinamas siekiant 
skatinti konkurenciją ir didinti vartotojų 
pasirinkimo galimybes;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 21 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 34
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) draudimo sutartys, susijusios su 
investicijomis, dažnai siūlomos klientams 
kaip galima investicinių produktų, kuriems 
taikoma Direktyva [FPRD II]17, alternatyva 
arba pakaitalas. Siekiant užtikrinti 
nuoseklią investuotojų apsaugą ir išvengti 
reguliacinio arbitražo rizikos, svarbu, kad 
mažmeniniams investiciniams produktams 
(investiciniams draudimo produktams, kaip 
apibrėžta Reglamente dėl investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 

(42) draudimo sutartys, susijusios su 
investicijomis, dažnai siūlomos klientams 
kaip galima investicinių produktų, kuriems 
taikoma Direktyva [FPRD II]17, alternatyva 
arba pakaitalas. Siekiant užtikrinti 
nuoseklią investuotojų apsaugą ir išvengti 
reguliacinio arbitražo rizikos, svarbu, kad 
mažmeniniams investiciniams produktams 
(investiciniams draudimo produktams, kaip 
apibrėžta Reglamente dėl investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
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dokumentų) būtų taikomi tie patys veiklos 
vykdymo standartai, įskaitant, be kita ko, 
reikalavimą teikti tinkamą informaciją, 
reikalavimą, kad konsultacijos būtų 
tinkamos, paskatų apribojimus, taip pat 
reikalavimus valdyti interesų konfliktus, o 
nepriklausomų konsultantų atveju –
apribojimus dėl atlygio formos. Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
(EVPRI) ir Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) turėtų dirbti 
kartu, kad priimdamos gaires užtikrintų 
kuo didesnį veiklos vykdymo standartų, 
skirtų mažmeniniams investiciniams 
produktams, kuriems taikoma [FPRD II] 
arba ši direktyva, nuoseklumą. Investicinių 
draudimo produktų atveju šioje direktyvoje 
numatyti standartai, taikomi visoms 
draudimo sutartims (šios direktyvos 
VII skyrius), ir griežtesni standartai, skirti 
investiciniams draudimo produktams, 
taikomi bendrai. Todėl asmenys, 
užsiimantys draudimo tarpininkavimu dėl 
investicinių draudimo produktų, turėtų 
laikytis veiklos vykdymo standartų, 
taikomų visoms draudimo sutartims, ir taip 
pat griežtesnių standartų, taikomų 
investiciniams draudimo produktams;

dokumentų) būtų taikomi tie patys veiklos 
vykdymo standartai, įskaitant, be kita ko, 
reikalavimą teikti tinkamą informaciją, 
reikalavimą, kad konsultacijos būtų 
tinkamos, paskatų apribojimus, taip pat 
reikalavimus valdyti interesų konfliktus, o 
nepriklausomų konsultantų atveju –
apribojimus dėl atlygio formos. Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
(EVPRI) ir Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) turėtų dirbti 
kartu, kad priimdamos gaires užtikrintų 
kuo didesnį veiklos vykdymo standartų, 
skirtų mažmeniniams investiciniams 
produktams, kuriems taikoma [FPRD II] 
arba ši direktyva, nuoseklumą. Investicinių 
draudimo produktų atveju šioje direktyvoje 
numatyti standartai, taikomi visoms 
draudimo sutartims (šios direktyvos 
VI skyrius), ir griežtesni standartai, skirti 
investiciniams draudimo produktams, 
taikomi bendrai. Todėl asmenys, 
užsiimantys draudimo tarpininkavimu dėl 
investicinių draudimo produktų, turėtų 
laikytis veiklos vykdymo standartų, 
taikomų visoms draudimo sutartims, ir taip 
pat griežtesnių standartų, taikomų 
investiciniams draudimo produktams;

Or. en

Pakeitimas 35
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) kad būtų pasiekti šioje direktyvoje 
nustatyti tikslai, pagal Sutarties 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti suteikiami 
įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriuose 
būtų pateikta išsami informacija apie 
pakankamų tarpininko žinių ir 
kompetencijos sąvokas, apie interesų 

Išbraukta.
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konfliktų valdymą, veiklos vykdymo 
įpareigojimus, susijusius su draudimo 
mažmeninių investicinių produktų 
paketais, ir apie procedūras bei formas, 
taikomas teikiant informaciją apie 
sankcijas. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama
jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 36
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 ir 291 straipsnius ir 2010 m. 
lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010, 
kuriuo įsteigiama Europos priežiūros 
institucija (Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija)19, 10–15 
straipsniuose nustatyta tvarka Komisija 
turėtų priimti deleguotuosius aktus dėl 
pakankamų tarpininko žinių ir gebėjimų 
sąvokų, kaip nurodyta [8] straipsnyje, dėl 
interesų konfliktų valdymo, kaip nurodyta 
[17 ir 23] straipsniuose, ir dėl veiklos 
vykdymo įpareigojimų, susijusių su 
draudimo mažmeninių investicinių 
produktų paketais, kaip nurodyta [24 ir 25 
straipsniuose], taip pat techninius 
įgyvendinimo standartus dėl procedūrų 
bei formų, taikomų teikiant informaciją 
apie sankcijas, kaip nurodyta [30] 
straipsnyje. Šių deleguotųjų aktų ir 

Išbraukta.
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techninių įgyvendinimo standartų 
projektus turėtų parengti EDPPI;

Or. en

Pagrindimas

Žr. atitinkamų straipsnių pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva nustato fizinių ir juridinių 
asmenų, įsteigtų valstybėje narėje arba 
norinčių ten įsisteigti, draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo 
veiklos, įskaitant profesinį reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką 
administravimą ir žalos (nuostolių) 
nustatymą, pradėjimo ir vykdymo 
taisykles.

1. Ši direktyva nustato fizinių ir juridinių 
asmenų, įsteigtų valstybėje narėje arba 
norinčių ten įsisteigti, draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veiklos 
pradėjimo ir vykdymo taisykles.

Or. xm

Pagrindimas

Jei išplėstume taikymo sritį taip, kad į ją patektų profesinio reikalavimo išmokėti draudimo 
išmoką administravimas ir žalos (nuostolių) nustatymas, kiltų rimtų problemų, nes draudimo 
platinimo srityje atsirastų naujų profesijų, kurios profesiniu pobūdžiu nėra susijusios su 
reglamentuojama veikla.

Pakeitimas 38
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) draudimo paslauga papildo bet kurio 
tiekėjo siūlomas prekes ir apima 
draudimo apsaugą nuo to tiekėjo siūlomų 
prekių sugedimo, praradimo ar 
sugadinimo rizikos; 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Skirtumas tarp prekių ir paslaugų turėtų būti gilesnės analizės objektas.

Pakeitimas 39
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) draudimo paslauga papildo bet kurio 
tiekėjo siūlomas prekes ir apima draudimo 
apsaugą nuo to tiekėjo siūlomų prekių 
sugedimo, praradimo ar sugadinimo 
rizikos;

e) draudimo paslauga papildo bet kurio 
tiekėjo siūlomas prekes ir paslaugas ir 
apima draudimo apsaugą nuo to tiekėjo 
siūlomų prekių sugedimo, praradimo ar 
sugadinimo rizikos; mirties, invalidumo ar 
nedarbo atveju neįmanoma įvykdyti 
visiškai arba iš dalies jokių, su minėtomis 
prekėmis ir paslaugomis susijusių,
sutarties įsipareigojimų;
Tokiu atveju klientas turi būti 
informuotas, kad jam parduodamas 
papildomas draudimas yra 
nereguliuojama veikla.

Or. en

Pakeitimas 40
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies f punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) draudimo sutarties metinės draudimo 
įmokos suma, apskaičiuota proporcingai
siekiant gauti metinę sumą, neviršija 600 
EUR .

f) draudimo sutarties metinės draudimo 
įmokos suma, apskaičiuota proporcingai 
siekiant gauti metinę sumą, neviršija 
600 EUR.

EDPPI reguliariai tikslina 2 f dalyje 
nurodytas sumas pagal Europos vartotojų 
kainų indekso, kurį skelbia Eurostatas, 
pasikeitimus. Pirmasis patikslinimas 
atliekamas po penkerių metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo, o visi kiti – kas 
penkeri metai nuo paskutinio patikslinimo 
datos.
EDPPI parengia reguliavimo standartų 
projektus, kuriuos taikant 2 f dalyje 
nurodyta bazinė eurais išreikšta suma 
pritaikoma pagal vartotojų kainų indekso 
procentinį pokytį nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo iki pirmojo patikslinimo datos 
arba nuo paskutinio patikslinimo datos iki 
naujo patikslinimo datos, suapvalinant 
rezultatą iki sveikojo skaičiaus.
Tuos techninių reguliavimo standartų 
projektus EDPPI pateikia Komisijai per 
penkerius metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo, o vėlesnes peržiūrėtas jų 
versijas – kas penkeri metai nuo 
paskutinės peržiūros datos.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 
15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 41
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) „draudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, ir 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo bei žalos 
(nuostolių) nustatymo veikla . Ši veikla 
laikoma draudimo tarpininkavimu ir tuo 
atveju, jei yra vykdoma draudimo įmonės 
be draudimo tarpininko.

3) „draudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, ir 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo bei žalos 
(nuostolių) nustatymo veikla. Ši veikla 
laikoma draudimo tarpininkavimu ir tuo 
atveju, jei yra vykdoma draudimo įmonės 
be draudimo tarpininko. Informacijos apie 
draudimo produktus ir kainas lyginimas 
interneto svetainėje turėtų būti laikomas 
draudimo tarpininkavimu.

Or. en

Pakeitimas 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) „draudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, ir 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo bei žalos 
(nuostolių) nustatymo veikla. Ši veikla
laikoma draudimo tarpininkavimu ir tuo 
atveju, jei yra vykdoma draudimo įmonės 

3) „draudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti draudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti draudimo sutartis ar kitu draudimo 
sutarčių parengiamuoju darbu, taip pat 
veikla, susijusi su draudimo sutarčių 
sudarymu arba pagalba administruojant ar 
vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus 
reikalavimą išmokėti draudimo išmoką. Ši 
veikla laikoma konsultavimu dėl 
galimybės sudaryti draudimo sutartis, 
pasiūlymu sudaryti draudimo sutartis ar 
kitu draudimo sutarčių parengiamuoju 
darbu, ir taip pat laikoma draudimo
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be draudimo tarpininko. tarpininkavimu, jei ją vykdo draudimo 
įmonės darbuotojas tiesiogiai 
bendraudamas su klientu be draudimo 
tarpininko.

Or. xm

Pagrindimas

Mintis įtraukti „profesinio reikalavimų išmokėti draudimo išmoką administravimo bei žalos 
(nuostolių) nustatymo veiklą“ nėra teisinga, nes tai su draudimo tarpininkavimu nesusijusios 
veiklos.

Pakeitimas 43
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos  6a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) Siekiant užtikrinti vienodo lygio 
apsaugą ir kad vartotojas galėtų 
pasinaudoti palyginamais standartais, 
svarbu, kad ši direktyva skatintų vienodas 
sąlygas ir tarpininkų konkurenciją 
vienodomis sąlygomis, nesvarbu ar jie yra 
priklausomi nuo draudimo įmonės, ar ne. 
Vartotojams naudinga, jei produktai 
siūlomi įvairiais kanalais, o tarpininkai su 
draudimo įmonėmis bendradarbiauja
įvairiais būdais, su sąlyga, kad taikomos 
vienodos vartotojų apsaugos taisyklės. 
Svarbu, kad įgyvendindamos šią direktyvą 
valstybės narės atsižvelgtų į šiuos 
aspektus.

Or. en

Pakeitimas 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) „priklausomas draudimo tarpininkas“ –
bet kuris asmuo, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima vienos ar kelių 
draudimo įmonių arba draudimo 
tarpininkų vardu ir jų naudai, o visa 
atsakomybė tenka atitinkamoms draudimo 
įmonėms arba draudimo tarpininkams, jei 
draudimo tarpininkai, kurių atsakomybe 
veikia tas asmuo, patys neveikia kitos 
draudimo įmonės ar tarpininko 
atsakomybe;

8) „priklausomas draudimo tarpininkas“ –
bet kuris asmuo, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima vienos arba, jeigu 
draudimo produktai tarpusavyje 
nekonkuruoja, kelių draudimo įmonių 
vardu ir jų naudai, o visa atsakomybė už 
produktus tenka atitinkamoms draudimo 
įmonėms.

Or. xm

Pagrindimas

Pakeitimas „priklausomo draudimo tarpininko“ apibrėžtyje nėra aiškus. Jei jo darbas yra 
toks pat kaip normalaus agento ar brokerio asistento, kurių dabas jau yra įprastas agentūrose 
ir brokerių struktūrose, kai pagrindinis tarpininkas, kurio naudai tas asmuo dirba, prisiima 
atsakomybę už šį darbą pagal civilinės atsakomybės politiką, nėra reikalo tą minėti. Jei 
turimas omenyje naujo pobūdžio darbas, turėtų būti pateiktas jo aprašas ir, visų pirma, turėtų 
būti nustatyta, kuo jis skiriasi nuo įprastinio agentų ir brokerių asistentų darbo.

Pakeitimas 45
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8). „priklausomas draudimo tarpininkas“ –
bet kuris asmuo, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima vienos ar kelių 
draudimo įmonių arba draudimo tarpininkų 
vardu ir jų naudai, o visa atsakomybė tenka 
atitinkamoms draudimo įmonėms arba 
draudimo tarpininkams, jei draudimo 
tarpininkai, kurių atsakomybe veikia tas 

8). „priklausomas draudimo tarpininkas“ –
bet kuris asmuo, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima vienos ar kelių 
draudimo įmonių arba draudimo tarpininkų 
vardu ir jų naudai, o visa atsakomybė tenka 
atitinkamoms draudimo įmonėms arba 
draudimo tarpininkams;
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asmuo, patys neveikia kitos draudimo 
įmonės ar tarpininko atsakomybe;

Or. en

Pagrindimas

Tarpininkas yra priklausomas nepriklausomai nuo ūkio subjekto, nuo kurio jis priklausomas, 
pajėgumo. Šis terminas taip pat turi būti suderintas su ankstesniuose teisės aktuose, 
pavyzdžiui, pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje dėl kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nuosavybės (COM (2011) 142 final (CARRP)) siūloma formuluote.

Pakeitimas 46
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) „konsultacijos“ – rekomendacijų 
teikimas klientui jo prašymu arba draudimo 
įmonės ar draudimo tarpininko iniciatyva;

9) „konsultacijos“ – asmeninių
rekomendacijų teikimas klientui jo 
prašymu arba draudimo įmonės ar 
draudimo tarpininko iniciatyva, o tai yra 
atskira veikla, kuri skiriasi nuo 
tarpininkavimo siūlant draudimo 
produktus ar paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Asmeninių rekomendacijų teikimas skiriasi nuo tarpininkavimo siūlant draudimo produktus 
ar paslaugas. Šis patikslinimas leidžia užtikrinti suderinamumą su ankstesniais finansinių 
paslaugų teisės aktais, pavyzdžiui, Kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės 
direktyva ir Finansinių priemonių rinkų II direktyva.

Pakeitimas 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) „konsultacijos“ – rekomendacijų 
teikimas klientui jo prašymu arba draudimo 
įmonės ar draudimo tarpininko iniciatyva;

9) „konsultacijos“ – asmeninių
rekomendacijų teikimas klientui jo 
prašymu arba draudimo įmonės ar 
draudimo tarpininko iniciatyva;

Or. en

Pagrindimas

Konsultacijos turėtų būti suprantamos kaip rekomendacijų, skirtų konkrečiai tam vartotojui, 
apie vieną ar darugiau konkrečių produktų teikimas. Apibrėžtis turėtų būti suderinta su to 
paties termino apibrėžtimi Finansinių priemonių rinkų direktyvoje ir Hipotekinių kreditų 
direktyvoje.

Pakeitimas 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) „neapibrėžtieji komisiniai“ – komisinių 
forma mokamas atlygis, kai mokėtina 
suma priklauso nuo rezultatų siekiant 
sutartų tikslų, susijusių su veikla, kurią 
tarpininkas vykdė bendradarbiaudamas su
tuo draudiku;

10) „neapibrėžtieji komisiniai“ – komisinių 
forma mokamas atlygis, priklausantis nuo 
rezultatų, siekiant iš anksto sutartų tikslų
ar ribų, susijusių su veiklos, kurią 
tarpininkas vykdė bendradarbiaudamas su 
draudiku, apimtimi;

Or. en

Pakeitimas 49
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) „siejimas“ – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau papildomų paslaugų kartu su 

Išbraukta.
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draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui atskirai neteikiami;

Or. en

Pagrindimas

Žr. Malcolmo Harbouro 21 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) „siejimas“ – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau papildomų paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui atskirai neteikiami;

19) „siejimas“ – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau papildomų paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui atskirai neteikiami. 
Susiejimas neapima vieno ar daugiau 
negu vieno draudimo produkto ar 
paslaugos neprivalomo pasiūlymo kaip 
priedo prie finansų ar draudimo produkto 
ar paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 51
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20) „grupavimas“ – siūlymas pirkti vieną 
ar daugiau papildomų paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui taip pat teikiami 

Išbraukta.
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atskirai, tačiau nebūtinai tomis pačiomis 
sąlygomis kaip sugrupuoti su 
papildomomis paslaugomis.

Or. en

Pagrindimas

Žr. Malcolmo Harbouro 21 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 52
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a) „produktas“ – draudimo polisas, 
kuriuo apdraudžiama nuo vienos ar kelių 
rizikos rūšių.

Or. en

Pakeitimas 53
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad tais 
atvejais, kai draudimo ar perdraudimo 
tarpininkas veikia draudimo ar 
perdraudimo įmonės arba kito registruoto 
draudimo ar perdraudimo tarpininko 
atsakomybe, pastarasis tarpininkas arba 
įmonė privalo užtikrinti, kas jis atitiktų 
šioje direktyvoje nustatytas registracijos 
sąlygas. Tokiu atveju atsakomybę 
prisiimantis asmuo arba įmonė, gavę iš 
valstybių narių informaciją šio straipsnio 
7 dalies a ir b punktuose nurodytais 

Valstybės narės gali nustatyti, kad tais 
atvejais, kai draudimo ar perdraudimo 
tarpininkas veikia draudimo ar 
perdraudimo įmonės arba kito registruoto 
draudimo ar perdraudimo tarpininko 
atsakomybe, draudimo tarpininkas
neprivalo pateikti kompetentingai 
institucijai informacijos, nurodytos 
3 straipsnio 7 dalies a ir b punktuose, o 
atsakingas draudimo subjektas užtikrina, 
kad draudimo tarpininkas atitiktų
registracijos sąlygas ir kitas šioje 
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klausimais, įsitikina, kad laikomasi 
reikalavimų pagal šio straipsnio 7 dalies c 
punktą. Valstybės narės taip pat gali 
nustatyti, kad už tarpininką atsakomybę 
prisiimantis asmuo ar įmonė tą tarpininką 
registruotų.

direktyvoje nustatytas nuostatas. Valstybės 
narės taip pat gali nustatyti, kad už 
tarpininką atsakomybę prisiimantis asmuo 
ar įmonė tą tarpininką registruotų.

Or. en

Pakeitimas 54
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos neregistruotų 
draudimo ar perdraudimo tarpininko, kol 
neįsitikina, kad tarpininkas atitinka 8 
straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos neregistruotų 
draudimo ar perdraudimo tarpininko, kol 
neįsitikina, kad tarpininkas atitinka 8 
straipsnyje nustatytus reikalavimus, arba 
kad tas kitas tarpininkas ar įmonė 
prisiims atsakomybę ir užtikrins, kad 
tarpininkas atitiktų tuos reikalavimus 
pagal 3 (1) straipsnio 3 dalį. 

Or. en

Pakeitimas 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Registruotiems draudimo ir 
perdraudimo tarpininkams leidžiama 
pradėti ir vykdyti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veiklą 
Sąjungoje pagal įsisteigimo laisvės ir 
laisvės teikti paslaugas principus.
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Or. en

Pakeitimas 56
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikti informaciją savo 
kompetentingoms institucijoms apie 
akcininkų arba narių, kurie gali būti 
fiziniai arba juridiniai asmenys ir turi 
didesnį nei 10 % tarpininko akcijų paketą, 
tapatybę ir tų paketų dydžius;

a) priklausomi tarpininkai; ir

Or. en

Pakeitimas 57
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pateikti informaciją savo 
kompetentingoms institucijoms apie 
asmenų, turinčių glaudžių ryšių su 
draudimo ar perdraudimo tarpininku, 
tapatybę;

b) tarpininkai, kai kiti draudimo subjektai 
prisiima atsakomybę, kad užtikrins, jog 
tarpininkas atitiks reikalavimus pagal 3 
(1) straipsnio 3 dalį. 

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
kompetentingos institucijos reikalautų, 
kad draudimo ir perdraudimo tarpininkai, 
kuriems taikomas 3 (7) straipsnis, 
nepagrįstai nedelsdamos informuotų jas, 
kai pagal 3 (7) straipsnio a ir b punktus 
teikiama informacija keičiasi.

Or. en
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Pakeitimas 58
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Registruotiems draudimo ir perdraudimo 
tarpininkams leidžiama pradėti ir vykdyti 
draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo 
veiklą Bendrijoje pagal įsisteigimo laisvės 
ir laisvės teikti paslaugas principus.

Or. en

Pagrindimas

Šis buvęs pirmosios Draudimo tarpininkavimo direktyvos 3.5 straipsnis turėtų būti vėl 
įterptas, kad būtų daugiau aiškumo dėl to, kad registruotiems ir deklaruotiems tarpininkams 
leidžiama vykdyti tarpvalstybinę veiklą tiek pagal įsisteigimo laisvės, tiek laisvės teikti 
paslaugas principus, jei jie informavo kompetentingas institucijas. 

Pakeitimas 59
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis Išbraukta.
Deklaravimo procedūra norint teikti 
papildomas draudimo tarpininkavimo, 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo ar žalos 
(nuostolių) įvertinimo paslaugas 
1. 3 straipsnyje nustatyti registracijos 
reikalavimai netaikomi draudimo 
tarpininkui, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima kaip papildoma 
veikla, jei jo veikla atitinka visas šias 
sąlygas:
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a) draudimo tarpininkavimas nėra 
pagrindinė draudimo tarpininko profesinė 
veikla;
b) draudimo tarpininkas tarpininkauja 
parduodant tik tam tikrus draudimo 
produktus, kurie papildo kitą produktą ar 
paslaugą, ir juos aiškiai nurodo 
deklaracijoje;
c) atitinkami draudimo produktai 
neapima gyvybės draudimo arba 
atsakomybės rizikos draudimo, nebent 
toks draudimas atsitiktinai papildo 
pagrindinę draudimo apsaugą.
2. 3 straipsnyje nustatyti registracijos 
reikalavimai netaikomi draudimo 
tarpininkams, kurių vienintelė veikla yra 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo arba žalos 
(nuostolių) įvertinimo paslaugos.
3. Visi draudimo tarpininkai, kuriems 
taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalys, 
pateikia savo buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai deklaraciją, 
kurioje informuoja kompetentingą 
instituciją apie savo tapatybę, adresą ir 
profesinę veiklą.
4. Tarpininkams, kuriems taikomos šio
straipsnio 1 ir 2 dalys, yra taikomos šios 
direktyvos I, III, IV, V, VIII, IX skyrių ir 
15 bei 16 straipsnių nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Tarpininkai iš esmės turėtų būti registruojami, o tarpinės būsenos tarp registravimo ir 
neregistravimo reikėtų vengti. Taip pat sunku būtų pastebėti, kad ši procedūra ką nors iš 
tikrųjų palengvina susijusioms įmonėms, atsižvelgiant į tai, kad reikia laikytis 8 straipsnio 
reikalavimų.

Pakeitimas 60
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkami draudimo produktai neapima 
gyvybės draudimo arba atsakomybės 
rizikos draudimo, nebent toks draudimas
atsitiktinai papildo pagrindinę draudimo 
apsaugą.

c) atitinkami draudimo produktai neapima 
gyvybės draudimo arba atsakomybės 
rizikos draudimo, nebent toks draudimas
yra priedas prie paslaugos ar produkto, 
kuriuos siūlo draudimo tarpininkas 
vykdydamas pagrindinę profesinę veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamos sąlygos, kuriomis leidžiama taikyti supaprastintą registravimo procedūrą 
pagalbiniams tarpininkams, kad būtų galima taikyti proporcingą požiūrį į įvairių platinimo 
kanalų registravimo procedūras. Pateiktas terminas „pagrindinė draudimo apsauga“ –
dviprasmiškas ir pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nepateiktas aiški jo 
apibrėžtis.

Pakeitimas 61
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a straipsnis
Pagal DTD1 registruoti tarpininkai 
neprivalo vėl registruotis pagal DTD2.

Or. en

Pagrindimas

Tie tarpininkai, kurie jau yra užregistruoti pagal ankstesnę direktyvą ir vykdo naujos 
direktyvos mokymo ir patirties reikalavimus turėtų būti automatiškai registruojami, kad būtų 
išvengta nereikalingos administracinės naštos.

Pakeitimas 62
Olle Schmidt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Draudimo tarpininkas veikia pagal 
įsisteigimo laisvės principą, jei jis neribotą 
laiką vykdo verslą priimančioje valstybėje 
narėje nuolat būdamas toje valstybėje 
narėje.

Or. en

Pakeitimas 63
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Registruotiems draudimo ir perdraudimo 
tarpininkams leidžiama pradėti ir vykdyti 
draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo 
veiklą Sąjungoje pagal įsisteigimo laisvės 
ir laisvės teikti paslaugas principus. 

Or. en

Pakeitimas 64
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies 4 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Draudimo arba perdraudimo 
tarpininkas vykdo draudimo arba 
perdraudimo tarpininkavimo veiklą, 
vadovaudamasis paslaugų teikimo laisve, 
jei: 
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a) vykdo draudimo ar perdraudimo 
tarpininkavimo veiklą su draudėju ar 
draudėjui, kuris gyvena ar yra įsisteigęs 
valstybėje narėje, kuri skiriasi nuo 
tarpininko buveinės valstybės narės;
b) bet kokia draustina rizika yra valstybėje 
narėje, kuri skiriasi nuo tarpininko
buveinės valstybės narės;
c) atitinka 6 straipsnio 1 ir 4 dalis.

Or. en

Pakeitimas 65
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei draudimo tarpininko pagrindinė 
veiklos vieta yra kitoje valstybėje narėje, 
tos kitos valstybės narės kompetentinga 
institucija gali susitarti su buveinės 
valstybės narės kompetentinga institucija, 
kad ji vykdys buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos funkcijas šios 
direktyvos VI, VII ir VIII skyriuose 
nustatytų įpareigojimų atžvilgiu. Jei taip 
susitariama, buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
praneša apie tai draudimo tarpininkui ir 
EDPPI.

1. Kiekviena valstybė narė reikalauja, 
kad:

a) kiekvienas draudimo tarpininkas, 
turintis juridinio asmens statusą, turėtų 
savo pagrindinę buveinę toje pačioje 
valstybėje narėje, kurioje yra jo 
registruotoji būstinė, ir kad jis faktiškai 
joje veiktų;
b) kiekvienas draudimo tarpininkas, 
neturintis juridinio asmens statuso, arba 
kiekvienas draudimo tarpininkas, turintis 
juridinio asmens statusą, tačiau pagal 
savo nacionalinę teisę neturintis 
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registruotosios būstinės, savo pagrindinę 
buveinę turėtų toje valstybėje narėje, 
kurioje jis faktiškai vykdo savo veiklą.
Jei draudimo tarpininko pagrindinė 
veiklos vieta yra kitoje valstybėje narėje, 
tos kitos valstybės narės kompetentinga 
institucija gali susitarti su buveinės 
valstybės narės kompetentinga institucija, 
kad ji vykdys buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos funkcijas šios 
direktyvos VI, VII ir VIII skyriuose 
nustatytų įpareigojimų atžvilgiu. Jei taip 
susitariama, buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
praneša apie tai draudimo tarpininkui ir 
EDPPI.

Or. en

Pakeitimas 66
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu priimančioji valstybė narė turi 
pagrindo daryti išvadą, kad draudimo ar 
perdraudimo tarpininkas, veikiantis jos 
teritorijoje naudodamasis laisve teikti 
paslaugas arba per buveinę, pažeidžia šioje 
direktyvoje nustatytus įpareigojimus, ji tas 
išvadas pateikia buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai, kuri imasi 
atitinkamų priemonių. Tais atvejais, kai 
nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės 
valstybės narės kompetentinga institucija, 
draudimo ar perdraudimo tarpininkas toliau 
veikia aiškiai pažeisdamas priimančiosios 
valstybės narės vartotojų interesus ar 
kenkdamas tinkamam draudimo ar 
perdraudimo rinkų veikimui, draudimo ar 
perdraudimo tarpininkui taikomos šios 
priemonės:

3. Jeigu priimančioji valstybė narė turi 
pagrindo daryti išvadą, kad draudimo ar 
perdraudimo tarpininkas, veikiantis jos 
teritorijoje naudodamasis laisve teikti 
paslaugas arba per buveinę, pažeidžia šioje 
direktyvoje nustatytus įpareigojimus, ir 
jeigu priimančioji valstybė narė pagal šią 
direktyvą neturi įgaliojimų imtis veiksmų 
reaguodama į šiuos pažeidimus, ji tas 
išvadas pateikia buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai, kuri imasi 
atitinkamų priemonių. Tais atvejais, kai 
nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės 
valstybės narės kompetentinga institucija, 
draudimo ar perdraudimo tarpininkas toliau 
veikia aiškiai pažeisdamas priimančiosios 
valstybės narės vartotojų interesus ar 
kenkdamas tinkamam draudimo ar 
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perdraudimo rinkų veikimui, draudimo ar 
perdraudimo tarpininkui taikomos šios 
priemonės:

Or. en

Pakeitimas 67
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalaujamas sąlygas, 
susijusias su žiniomis ir gebėjimais, gali 
suderinti su konkrečia draudimo ar 
perdraudimo tarpininkavimo bei 
produktų, kuriuos parduodant 
tarpininkaujama, specifika, ypač jei 
draudimo tarpininkavimas nėra pagrindinė 
tarpininko profesinė veikla. Tokiais 
atvejais tarpininkas draudimo 
tarpininkavimu gali užsiimti tik tada, kai 
visišką atsakomybę už tarpininko 
veiksmus prisiima šiame straipsnyje 
nustatytas sąlygas atitinkantis draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė. 
Valstybės narės gali nustatyti, kad 3 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytais atvejais draudimo įmonė arba 
tarpininkas patikrina, ar tarpininkų žinios 
ir gebėjimai yra pakankami tos pačios 
dalies pirmoje pastraipoje išvardytiems 
įsipareigojimams vykdyti, ir, jei būtina, 
rengia tarpininkų mokymą, atitinkantį 
tarpininko parduodamų produktų 
reikalavimus.

Valstybės narės reikalaujamas sąlygas, 
susijusias su žiniomis ir gebėjimais,
suderina su konkrečia draudimo ar 
perdraudimo tarpininkavimo bei 
produktų, kuriuos parduodant 
tarpininkaujama, specifika, ypač jei 
draudimo tarpininkavimas nėra pagrindinė 
tarpininko profesinė veikla.

Šio straipsnio mokymo bei stebėsenos 
reikalavimai neturėtų būti tiesiogiai 
taikomi tiems tarpininkams, kurie teikia 
pagalbines draudimo tarpininkavimo 
paslaugas, bet turėtų būti taikomi 
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draudimo įmonėms ar kitiems 
tarpininkams, kurių atsakomybe jie veikia 
ir kurie patys vykdo šiuos įsipareigojimus.
Valstybės narės gali nustatyti, kad 3 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytais atvejais draudimo įmonė arba 
tarpininkas patikrina, ar tarpininkų žinios 
ir gebėjimai yra pakankami tos pačios 
dalies pirmoje pastraipoje išvardytiems 
įsipareigojimams vykdyti, ir, jei būtina, 
rengia tarpininkų mokymą, atitinkantį 
tarpininko parduodamų produktų 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pasikeitus profesinės kvalifikacijos reikalavimams, draudimo įmonė, kuri išduoda polisą, ne 
tik prisiima visą atsakomybę už tarpininko veiksmus, bet taip pat yra atsakinga už pagalbinio 
tarpininko mokymą ir stebėseną.

Pakeitimas 68
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
apsidraudžia profesiniu draudimu, 
galiojančiu visoje Sąjungos teritorijoje , 
arba pasirūpina kita profesiniam 
draudimui prilyginama garantija, 
apsaugančia nuo profesinio aplaidumo 
pasekmių. Draudimo ar garantijos suma 
yra ne mažesnė nei 1 120 000 EUR 
kiekvienam atskiram reikalavimui 
išmokėti draudimo išmoką, arba iš 
viso 1 680 000 EUR per metus visiems 
reikalavimams išmokėti draudimo išmoką, 
išskyrus tuos atvejus, kai šia draudimo ar 
jam prilyginama garantija jau yra 
pasirūpinusi draudimo, perdraudimo ar 
kita įmonė, kurios vardu veikia draudimo 

3. Draudimo ir perdraudimo tarpininkai 
apsidraudžia profesiniu draudimu
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ar perdraudimo tarpininkas, arba kuri yra 
įgaliojusi draudimo ar perdraudimo 
tarpininkus veikti jos naudai, arba jeigu 
įmonė prisiima visišką atsakomybę už 
tarpininko veiksmus.

ar pateikia kokį kitą lygiavertį laidavimą, 
susijusį su:
– vykdomo tarpininkavimo suma;
– tuo, ar draudimo tarpininkavimas yra 
pagrindinė verslo veikla; ir
– produktų, kuriuos parduodant jie 
tarpininkauja, sudėtingumu.
Jis galioja visoje Sąjungos teritorijoje ir 
teikia laidavimą, apsaugantį nuo 
profesinio aplaidumo pasekmių, 
siekiančią ne mažiau nei 1 120 000 EUR 
kiekvienam atskiram reikalavimui 
išmokėti draudimo išmoką, arba iš 
viso 1 680 000 EUR per metus visiems 
reikalavimams išmokėti draudimo išmoką, 
išskyrus tuos atvejus, kai šį draudimą ar 
jam prilyginamu laidavimą jau teikia 
draudimo, perdraudimo ar kita įmonė, 
kurios vardu veikia draudimo ar 
perdraudimo tarpininkas, arba kuri yra 
įgaliojusi draudimo ar perdraudimo 
tarpininkus veikti jos naudai, arba jeigu 
įmonė prisiima visišką atsakomybę už 
tarpininko veiksmus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatytas tam tikro laipsnio proporcingumas tarp draudimo produktų 
sudėtingumo ir profesinio draudimo, kurį tarpininkai turi turėti. Žodis „garantija“ yra gana 
siauras teisinis terminas, kuris turi būti pakeistas taip, kad apimtų lygiavertes priemones, pvz. 
leidžiančia laidavimą (vokiškai: Bürgschaft).

Pakeitimas 69
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 7 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI parengia reguliavimo standartų 
projektus, kuriuos taikant 3 ir 4 dalyse 
nurodyta bazinė eurais išreikšta suma 
pritaikoma pagal vartotojų kainų indekso 
procentinį pokytį nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo iki pirmojo patikslinimo datos 
arba nuo paskutinio patikslinimo datos iki 
naujo patikslinimo datos, suapvalinant 
rezultatą iki sveikojo skaičiaus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į labai skirtingus nacionalinių rinkų ypatumus, labai tikslinga, kad buveinės 
valstybės narės turėtų nustatyti reikalingą profesinės kompetencijos lygį.

Pakeitimas 70
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDPPI parengia reguliavimo standartų 
projektus, kuriuos taikant 3 ir 4 dalyse 
nurodyta bazinė eurais išreikšta suma 
pritaikoma pagal vartotojų kainų indekso 
procentinį pokytį nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo iki pirmojo patikslinimo datos 
arba nuo paskutinio patikslinimo datos iki 
naujo patikslinimo datos, suapvalinant 
rezultatą iki sveikojo skaičiaus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 71
Malcolm Harbour
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuos techninių reguliavimo standartų 
projektus EDPPI pateikia Komisijai per 
penkerius metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo, o vėlesnes peržiūrėtas jų 
versijas – kas penkeri metai nuo 
paskutinės peržiūros datos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su kitais Malcolmo Harbouro 8 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 72
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuos techninių reguliavimo standartų 
projektus EDPPI pateikia Komisijai per 
penkerius metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo, o vėlesnes peržiūrėtas jų 
versijas – kas penkeri metai nuo 
paskutinės peržiūros datos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 73
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 7 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti Išbraukta.
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pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnyje nustatyta 
tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su kitais Malcolmo Harbouro 8 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 74
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 7 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 15 straipsnyje nustatyta 
tvarka.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 75
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tarpininko pakankamų žinių ir 
gebėjimų sąvoka, kai tarpininkas teikia 
draudimo tarpininkavimo paslaugas savo 
klientams, kaip nurodyta šio straipsnio 1 
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dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas profesinės 
kvalifikacijos, patirties ir įgūdžių, būtinų 
užsiimant draudimo tarpininkavimu, 
lygis;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atnaujintų savo žinias ir gebėjimus 
tęsdami profesinį tobulinimąsi, taip 
siekdami užtikrinti tinkamą savo veiklos 
rezultatų lygį.

Or. en

Pakeitimas 76
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tarpininko pakankamų žinių ir 
gebėjimų sąvoka, kai tarpininkas teikia 
draudimo tarpininkavimo paslaugas savo 
klientams, kaip nurodyta šio straipsnio 1 
dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas profesinės 
kvalifikacijos, patirties ir įgūdžių, būtinų 
užsiimant draudimo tarpininkavimu, 
lygis;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atnaujintų savo žinias ir gebėjimus 
tęsdami profesinį tobulinimąsi, taip 
siekdami užtikrinti tinkamą savo veiklos 
rezultatų lygį.
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Or. fi

Pagrindimas

Išsamesnių taisyklių, skirtų nacionalinei mokymo praktikai ir nacionaliniams mokymo 
reikalavimams, nustatymas turėtų būti sprendžiamas nacionaliniu, o ne Komisijos lygmeniu.

Pakeitimas 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tarpininko pakankamų žinių ir 
gebėjimų sąvoka, kai tarpininkas teikia 
draudimo tarpininkavimo paslaugas savo 
klientams, kaip nurodyta šio straipsnio 1 
dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas profesinės 
kvalifikacijos, patirties ir įgūdžių, būtinų 
užsiimant draudimo tarpininkavimu, 
lygis;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atnaujintų savo žinias ir gebėjimus 
tęsdami profesinį tobulinimąsi, taip 
siekdami užtikrinti tinkamą savo veiklos 
rezultatų lygį.

Or. en
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Pagrindimas

Deleguotieji aktai, pagal SESV 290 straipsnį, yra skirti neesminiams teisės aktų aspektams 
spręsti. Tačiau profesiniai reikalavimai akivaizdžiai yra esminis nagrinėjamo teisės akto 
aspektas. Užuot pasiekus, kad ši direktyva būtų minimalaus suderinimo priemonė, 
deleguotieji aktai pakoreguotų tam tikrus aspektus kaip maksimalaus suderinimo priemonė. 
Pagal šio pasiūlymo 8 straipsnio 1 dalį tinkamą draudimo tarpininko žinių ir gebėjimų lygį 
turi nustatyti valstybės narės.

Pakeitimas 78
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, 
veiksmingos, objektyvios ir 
nepriklausomos skundų pateikimo ir žalos 
atlyginimo procedūros, leidžiančios 
draudimo tarpininkų ir klientų, taip pat 
draudimo įmonių ir klientų ï ginčus spręsti 
neteismine tvarka, tam tikrais atvejais 
pasinaudojant esančiomis institucijomis.
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
visos draudimo įmonės ir draudimo 
tarpininkai dalyvautų neteisminio ginčų 
sprendimo procedūrose, kai įvykdomos 
šios sąlygos:

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, veiksmingos, 
objektyvios ir nepriklausomos skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūros, 
leidžiančios draudimo tarpininkų ir klientų, 
taip pat draudimo įmonių ir klientų ginčus 
spręsti neteismine tvarka, tam tikrais 
atvejais pasinaudojant esančiomis 
institucijomis. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo projekto reikalavimu, kad alternatyvus ginčų sprendimo (AGS) subjektų 
sprendimai neturėtų būti privalomi įmonėms, būtų iš esmės pakenkta vartotojų apsaugai. Jei 
įmonėms negrės rizika, kad sprendimai bus privalomi, jų suinteresuotumas pasiekti 
susitarimą tarpininkavimo būdu bus gerokai sumažintas. Šiais pakeitimais siūloma, kad visos 
sąlygos AGS sistemoms, taikomos pagal 13 straipsnį, būtų panaikintos. Tai suteiks valstybėms 
narėms lankstumo priimti tokią AGS tvarką, kuri atitiks jų rinkos ir teisinės sistemos 
ypatumus.
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Pakeitimas 79
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, 
veiksmingos, objektyvios ir 
nepriklausomos skundų pateikimo ir žalos 
atlyginimo procedūros, leidžiančios 
draudimo tarpininkų ir klientų, taip pat 
draudimo įmonių ir klientų ï ginčus spręsti 
neteismine tvarka, tam tikrais atvejais 
pasinaudojant esančiomis institucijomis.
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
visos draudimo įmonės ir draudimo 
tarpininkai dalyvautų neteisminio ginčų 
sprendimo procedūrose, kai įvykdomos 
šios sąlygos:

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, veiksmingos, 
objektyvios ir nepriklausomos skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūros, 
leidžiančios draudimo tarpininkų ir klientų, 
taip pat draudimo įmonių ir klientų ginčus 
spręsti neteismine tvarka, tam tikrais 
atvejais pasinaudojant esančiomis 
institucijomis. 

Or. en

Pakeitimas 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, 
veiksmingos, objektyvios ir 
nepriklausomos skundų pateikimo ir žalos 
atlyginimo procedūros, leidžiančios 
draudimo tarpininkų ir klientų, taip pat 
draudimo įmonių ir klientų ï ginčus spręsti 
neteismine tvarka, tam tikrais atvejais 
pasinaudojant esančiomis institucijomis.
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
visos draudimo įmonės ir draudimo 
tarpininkai dalyvautų neteisminio ginčų 
sprendimo procedūrose, kai įvykdomos 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, veiksmingos, 
objektyvios ir nepriklausomos skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūros, 
leidžiančios draudimo tarpininkų ir klientų, 
taip pat draudimo įmonių ir klientų ginčus 
spręsti neteismine tvarka, tam tikrais 
atvejais pasinaudojant esančiomis 
institucijomis. 
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šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Žalos atlyginimo procedūros nustatomos neteisminiam ginčų sprendimui tiek tarpininkams, 
tiek draudimo įmonėms, tiek vartotojams. Ši nuostata turėtų būti suderinta su naujausiomis 
iniciatyvomis dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo (GAS) direktyvos.

Pakeitimas 81
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su kitais Malcolmo Harbouro 13 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 82
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 83
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 84
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Jei klientas pradeda alternatyvaus 
ginčų sprendimo procedūrą, nustatytą 
nacionalinėje teisėje, prieš draudimo 
tarpininką ar draudimo įmonę dėl ginčo, 
susijusio su teisėmis ir pareigomis, 
nustatytomis pagal šios direktyvos 
nuostatas, reikalaujama, kad draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė 
dalyvautų toje procedūroje.
Šios direktyvos taikymo tikslais 
kompetentingos institucijos 
bendradarbiauja viena su kita ir su 
subjektais, atsakingais už pirmiau 
nurodytą neteisminių ginčų ir žalos 
atlyginimo procedūrą ir tiek, kiek 
leidžiama pagal galiojančias ES 
direktyvas ar reglamentus. 

Or. en

Pakeitimas 85
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) senaties terminas, per kurį ginčą 
galima perduoti spręsti teismui, yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūra;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su kitais Malcolmo Harbouro 13 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 86
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) senaties terminas, per kurį ginčą 
galima perduoti spręsti teismui, yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūra;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) senaties terminas, per kurį ginčą 
galima perduoti spręsti teismui, yra 

Išbraukta.
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sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūra;

Or. en

Pakeitimas 88
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reikalavimo senaties terminas yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
procedūra;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su kitais Malcolmo Harbouro 13 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 89
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reikalavimo senaties terminas yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
procedūra;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 90
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reikalavimo senaties terminas yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
procedūra;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 91
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) procedūra nieko nekainuoja arba 
kainuoja nedaug;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su kitais Malcolmo Harbouro 13 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 92
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) procedūra nieko nekainuoja arba 
kainuoja nedaug;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) procedūra nieko nekainuoja arba 
kainuoja nedaug;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 94
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) elektroninės priemonės nėra vienintelis 
būdas šalims dalyvauti procedūroje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su kitais Malcolmo Harbouro 13 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 95
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) elektroninės priemonės nėra vienintelis 
būdas šalims dalyvauti procedūroje;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) elektroninės priemonės nėra vienintelis 
būdas šalims dalyvauti procedūroje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 97
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl 
situacijos skubos, galima imtis laikinųjų 
priemonių. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su kitais Malcolmo Harbouro 13 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 98
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl 
situacijos skubos, galima imtis laikinųjų 
priemonių. 

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl 
situacijos skubos, galima imtis laikinųjų 
priemonių. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 100
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei klientas pradeda alternatyvaus ginčų 
sprendimo procedūrą, nustatytą 
nacionalinėje teisėje, prieš draudimo 
tarpininką ar draudimo įmonę dėl ginčo, 
susijusio su teisėmis ir pareigomis, 
nustatytomis pagal šios direktyvos 
nuostatas, reikalaujama, kad draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė 
dalyvautų toje procedūroje.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su kitais Malcolmo Harbouro 13 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 101
Malcolm Harbour
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos taikymo tikslais
kompetentingos institucijos 
bendradarbiauja viena su kita ir su 
subjektais, atsakingais už pirmiau 
nurodytą neteisminių ginčų ir žalos 
atlyginimo procedūras ir tiek, kiek 
leidžiama pagal galiojančias ES 
direktyvas ar reglamentus.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su kitais Malcolmo Harbouro 13 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 102
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
institucijos bendradarbiautų sprendžiant 
tarpvalstybinius ginčus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
institucijos bendradarbiautų sprendžiant 

2. Vykdant komercinės veiklos vartotojų 
atžvilgiu sandorius, šios institucijos 
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tarpvalstybinius ginčus. laikosi Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos XXX/XXXX/ES dėl vartotojų 
ginčų alternatyvaus sprendimo.
Šios direktyvos taikymo tikslais valstybės 
narės užtikrina, kad sprendžiant 
tarpvalstybinius ginčus, šios institucijos ir 
kompetentingos institucijos 
bendradarbiauja viena su kita ir su 
subjektais, atsakingais už pirmiau 
nurodytą neteisminių ginčų ir žalos 
atlyginimo procedūrą ir tiek, kiek 
leidžiama pagal galiojančias ES 
direktyvas ar reglamentus.

Or. en

Pagrindimas

Žalos atlyginimo procedūros nustatomos neteisminiam ginčų sprendimui tiek tarpininkams, 
tiek draudimo įmonėms, tiek vartotojams. Ši nuostata turėtų būti suderinta su naujausiomis 
iniciatyvomis dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo (GAS) direktyvos.

Pakeitimas 104
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę draudimo tarpininkai 
informuotų vartotojus apie alternatyvaus 
ginčų sprendimo subjektų, kurių 
paslaugomis jie naudojasi ir kurie yra 
kompetentingi nagrinėti galimus tų 
subjektų ir vartotojų ginčus, pavadinimus, 
adresus ir interneto svetainių adresus. 

Or. en

Pakeitimas 105
Catherine Stihler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Draudimo tarpininkai Sąjungos viduje 
užsiimantys internetine prekyba ir 
tarpvalstybine prekyba internetu, jei 
tikslinga, turi informuoti vartotojus apie 
GES platformą ir nurodyti savo 
elektroninio pašto adresą. Ši informacija 
paprastai, tiesiogiai, aiškiai ir nuolat 
teikiama draudimo tarpininkų interneto 
svetainėse ir, jeigu pasiūlymas 
pateikiamas e. paštu arba kitu 
elektroninėmis priemonėmis perduodamu 
tekstiniu pranešimu, – tame pranešime. 
Taip pat pateikiama elektroninė nuoroda į 
GES platformos pradžios tinklalapį. 
Draudimo tarpininkai taip pat turi 
informuoti vartotojus apie GES 
platformą, kai vartotojas pateikia skundą 
draudimo tarpininkui, draudimo 
tarpininko valdomai vartotojų skundų 
nagrinėjimo sistemai arba įmonės 
ombudsmenui. 

Or. en

Pakeitimas 106
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Draudimo tarpininkas yra laikomas 
nepriklausomai konsultacijas teikiančiu 
tik tada, jei savo informacijoje klientui 
tarpininkas patvirtino, kad taip yras.

Or. en
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Pagrindimas

Paskutinė dalis pridedama siekiant paaiškinti, kad nepriklausomi tarpininkai neturėtų būti 
savaime laikomi nepriklausomai teikiančiais konsultacijas.

Pakeitimas 107
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ar tarpininkas konsultuoja remdamasis 
sąžininga analize; arba

i) ar tarpininkas konsultuoja remdamasis 
sąžininga ir nepriklausoma analize; arba

Or. en

Pagrindimas

Įterpiamas žodis „nepriklausoma“, kadangi svarbu, jog vartotojas būtų gerai informuotas, 
kokiais pagrindais jis yra konsultuojamas.

Pakeitimas 108
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ar tarpininkas nėra sutartimi 
įsipareigojęs vykdyti draudimo 
tarpininkavimo veiklą, 
bendradarbiaudamas išskirtinai tik su viena 
ar keliomis draudimo įmonėmis ir 
nekonsultuoja remdamasis sąžininga 
analize. Tokiu atveju tarpininkas pateikia 
pavadinimus tų draudimo įmonių, su 
kuriomis jis gali bendradarbiauti ir 
bendradarbiauja ;

iii) ar tarpininkas nėra sutartimi 
įsipareigojęs vykdyti draudimo 
tarpininkavimo veiklą, 
bendradarbiaudamas išskirtinai tik su viena 
ar keliomis draudimo įmonėmis ir 
nekonsultuoja remdamasis sąžininga ir 
nepriklausoma analize. Tokiu atveju 
tarpininkas pateikia pavadinimus tų 
draudimo įmonių, su kuriomis jis gali 
bendradarbiauti ir bendradarbiauja ;

Or. en
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Pagrindimas

Įterpiamas žodis „nepriklausoma“, kadangi svarbu, jog vartotojas būtų gerai informuotas, 
kokiais pagrindais jis yra konsultuojamas.

Pakeitimas 109
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl draudimo sutarties gaunamo atlygio 
pobūdį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Panašu, kad dubliuoja e punktą.

Pakeitimas 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl draudimo sutarties gaunamo atlygio 
pobūdį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais 
draudimo produktais, sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, viso 
atlyginimo, komisinių arba jų abiejų 
derinio apskaičiavimo pagrindą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais 
draudimo produktais, sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, viso
atlyginimo, komisinių arba jų abiejų 
derinio apskaičiavimo pagrindą;

f) ar, atsižvelgiant į draudimo sutartį,
atlyginimo šaltinis yra:

i) draudėjas;
ii) draudimo įmonė;
iii) kitas draudimo tarpininkas;
iv) i, ii ir iii punktų derinys.

Or. xm

Pagrindimas

Atsižvelgiant į darbo užmokesčio skaidrumo klausimą, tinkamas sprendimas – teikti 
informaciją apie naudojamą atlyginimo formą ir apie atlyginimo šaltinį.

Pakeitimas 113
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais 
draudimo produktais, sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, viso 
atlyginimo, komisinių arba jų abiejų 
derinio apskaičiavimo pagrindą;

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą , visą atlygio, susijusio su 
siūlomais ar aptariamais draudimo 
produktais, sumą arba, jei tikslios sumos 
neįmanoma pateikti, viso atlyginimo 
apskaičiavimo pagrindą;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas užtikrins, kad atlyginimai būtų visiškai atskleisti klientams.
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Pakeitimas 114
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei komisinių suma priklauso nuo 
rezultatų siekiant sutartų tikslų arba ribų, 
susijusių su veikla, kurią tarpininkas 
vykdė bendradarbiaudamas su draudiku, 
informaciją apie tuos tikslus ar ribas, taip 
pat juos pasiekus mokėtinas sumas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Klientai turėtų galėti susipažinti su informacija apie įmonių atlyginimą, jei jos tai vertina kaip 
savo sprendimų priėmimo proceso dalį – todėl mes palaikome EDPPI (angl. CEIOPS) 
patarimą, kad Komisija turi laikytis metodo, pagal kurį vartotojams informacija apie 
atlyginimus būtų suteikiama atlyginimų pagal pareikalavimą.

Pakeitimas 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) jei komisinių suma priklauso nuo 
rezultatų siekiant sutartų tikslų arba ribų, 
susijusių su veikla, kurią tarpininkas 
vykdė bendradarbiaudamas su draudiku, 
informaciją apie tuos tikslus ar ribas, taip 
pat juos pasiekus mokėtinas sumas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 116
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei komisinių suma priklauso nuo 
rezultatų siekiant sutartų tikslų arba ribų, 
susijusių su veikla, kurią tarpininkas 
vykdė bendradarbiaudamas su draudiku, 
informaciją apie tuos tikslus ar ribas, taip 
pat juos pasiekus mokėtinas sumas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies f punkto, 
penkerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos draudimo sutarčių, 
išskyrus bet kuriai iš Direktyvos 
2002/83/EB I priede nurodytų grupių 
priskiriamas sutartis, tarpininkas, prieš 
sudarydamas tokią draudimo sutartį, jei 
jam bus mokamas atlyginimas ar 

Išbraukta.
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komisiniai:
a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;
b) informuoja klientą apie jo teisę 
reikalauti a punkte nurodytos 
informacijos.

Or. xm

Pagrindimas

Speciali nuoroda pateikiama į nefinansines draudimo produktų pardavimo nuostatas, nes 
tokie produktai negali sudaryti jokio investavimo komponento ir Komisija nedaro jokio 
poveikio jo veikimui, mes siūlome, kad šios nuostatos būtų išbrauktos.

Pakeitimas 118
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies f punkto, 
penkerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos draudimo sutarčių, 
išskyrus bet kuriai iš Direktyvos 
2002/83/EB I priede nurodytų grupių 
priskiriamas sutartis, tarpininkas, prieš 
sudarydamas tokią draudimo sutartį, jei 
jam bus mokamas atlyginimas ar 
komisiniai:

Išbraukta.

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;
b) informuoja klientą apie jo teisę 
reikalauti a punkte nurodytos 
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informacijos.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 119
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies f punkto, 
penkerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos draudimo sutarčių, 
išskyrus bet kuriai iš Direktyvos 
2002/83/EB I priede nurodytų grupių 
priskiriamas sutartis, tarpininkas, prieš 
sudarydamas tokią draudimo sutartį, jei 
jam bus mokamas atlyginimas ar 
komisiniai:

2. jei tarpininkui bus mokamas 
atlyginimas:

Or. en
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Pagrindimas

Klientai turėtų galėti susipažinti su informacija apie įmonių atlyginimą, jei jos tai vertina kaip 
savo sprendimų priėmimo proceso dalį – todėl mes palaikome EDPPI (angl. CEIOPS) 
patarimą, kad Komisija turi laikytis metodo, pagal kurį vartotojams informacija apie 
atlyginimus būtų suteikiama atlyginimų pagal pareikalavimą.

Pakeitimas 120
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat informuoja klientą 
apie bet kokio kintamo atlygio, kurį gauna 
bet kuris jų darbuotojas už atitinkamo 
draudimo produkto platinimą ir valdymą, 
pobūdį ir apskaičiavimo pagrindą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos atskleidimo apribojimai yra ypač opus klausimas, kai darbuotojų atlyginimas 
labai varijuoja. Algų ir premijų struktūros labai skiriasi, jos ir dažnai yra sudėtingos ir 
klientams gali būti sunku jas suprasti. Be to, galimi interesų konfliktai, kurie gali kilti 
tiesioginių pardavimų srityje, be abejonės, nesukelia tokios pat rizikos vartotojams, kaip tie, 
kurie gali kilti pardavimų per tarpininkus srityje.

Pakeitimas 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat informuoja klientą 
apie bet kokio kintamo atlygio, kurį gauna 
bet kuris jų darbuotojas už atitinkamo 
draudimo produkto platinimą ir valdymą, 

Išbraukta.
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pobūdį ir apskaičiavimo pagrindą.

Or. xm

Pagrindimas

Šios informacijos teikimas nesuteiks sudarantiems sutartis klientams jokios lemiamos 
pagalbos priimant galutinį sprendimą, tačiau ji gali būti pridedama prie papildomos 
ikisutartinės informacijos.

Pakeitimas 122
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat informuoja klientą 
apie bet kokio kintamo atlygio, kurį gauna 
bet kuris jų darbuotojas už atitinkamo 
draudimo produkto platinimą ir valdymą, 
pobūdį ir apskaičiavimo pagrindą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio



AM\924646LT.doc 59/91 PE504.096v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei klientas atlieka kokius nors 
mokėjimus pagal draudimo sutartį po jos 
sudarymo, draudimo įmonė arba 
tarpininkas taip pat atskleidžia 
informaciją pagal šį straipsnį apie 
kiekvieną tokį mokėjimą.

Išbraukta.

Or. xm

Pagrindimas

Šios informacijos teikimas nesuteiks sudarantiems sutartis klientams jokios lemiamos 
pagalbos priimant galutinį sprendimą, tačiau ji gali būti pridedama prie papildomos 
ikisutartinės informacijos.

Pakeitimas 124
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei klientas atlieka kokius nors 
mokėjimus pagal draudimo sutartį po jos 
sudarymo, draudimo įmonė arba 
tarpininkas taip pat atskleidžia 
informaciją pagal šį straipsnį apie 
kiekvieną tokį mokėjimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 125
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tinkami kriterijai, pagal kuriuos 
sprendžiama, kaip informacija apie 
tarpininko atlygį, įskaitant 
neapibrėžtuosius komisinius, 
atskleidžiama klientui, kaip nurodyta šio 
straipsnio 1 dalies f ir g punktuose ir 2 
dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas viso atlyginimo, 
komisinių ar jų abiejų derinio 
apskaičiavimo pagrindas;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atskleistų klientui informaciją apie 
savo atlygį.

Or. en

Pagrindimas

DTD2 turi būti aiškus ir visa apimantis I lygmens tekstas, o tai prieštarauja logikai, kuria 
vadovaujantis Komisijai būtų suteikti deleguotieji įgaliojimai.

Pakeitimas 126
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tinkami kriterijai, pagal kuriuos 
sprendžiama, kaip informacija apie 
tarpininko atlygį, įskaitant 
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neapibrėžtuosius komisinius, 
atskleidžiama klientui, kaip nurodyta šio 
straipsnio 1 dalies f ir g punktuose ir 2 
dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas viso atlyginimo, 
komisinių ar jų abiejų derinio 
apskaičiavimo pagrindas;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atskleistų klientui informaciją apie 
savo atlygį.

Or. en

Pakeitimas 127
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tinkami kriterijai, pagal kuriuos 
sprendžiama, kaip informacija apie 
tarpininko atlygį, įskaitant 
neapibrėžtuosius komisinius, 
atskleidžiama klientui, kaip nurodyta šio 
straipsnio 1 dalies f ir g punktuose ir 2 
dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas viso atlyginimo, 
komisinių ar jų abiejų derinio 
apskaičiavimo pagrindas;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atskleistų klientui informaciją apie 
savo atlygį.
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Or. en

Pagrindimas

Deleguoti teisės aktai, kaip numatyta 17 straipsnio 5 dalyje, pagal SESV 290 straipsnį, yra 
skirti neesminiams teisės aktų aspektams spręsti. Tačiau specialūs atlyginimų atskleidimo ir 
skaičiavimo ir (arba) nustatymo elementai akivaizdžiai yra esminis nagrinėjamo teisės akto 
aspektas. Užuot pasiekus, kad ši direktyva būtų minimalaus suderinimo priemonė, 
deleguotieji aktai pakoreguotų tam tikrus aspektus kaip maksimalaus suderinimo priemonė.

Pakeitimas 128
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarydamas kiekvieną konkrečią 
sutartį, draudimo tarpininkas (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) arba draudimo 
įmonė, remdamiesi kliento pateikta 
informacija, nustato:

1. Prieš sudarydamas kiekvieną konkrečią 
sutartį, draudimo tarpininkas (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) arba draudimo 
įmonė, remdamiesi kliento pateikta 
informacija, nurodo:

Or. en

Pakeitimas 129
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarydamas kiekvieną konkrečią 
sutartį, draudimo tarpininkas (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) arba draudimo 
įmonė, remdamiesi kliento pateikta 
informacija, nustato:

1. Prieš sudarydamas kiekvieną konkrečią 
sutartį, draudimo tarpininkas (įskaitant 
priklausomus tarpininkus) arba draudimo 
įmonė, remdamiesi kliento pateikta 
informacija arba apie klientą pateikta 
informacija, nustato:

Or. en
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Pakeitimas 130
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a ir b punktuose nurodyta 
informacija išdėstoma atsižvelgiant į 
siūlomo draudimo produkto sudėtingumą ir
klientui kylančios finansinės rizikos lygį .

2. 1 dalies a ir b punktuose nurodyta 
informacija išdėstoma atsižvelgiant į 
siūlomo draudimo produkto sudėtingumą,
klientui kylančios finansinės rizikos lygį ir 
produkto pirkimo būdą.

Or. en

Pakeitimas 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė informuoja klientą, kad
jie konsultuoja remdamiesi sąžiningos 
analizės rezultatais, jie privalo konsultuoti
atlikę pakankamai išsamią rinkoje siūlomų 
draudimo sutarčių analizę, kad galėtų
vadovaudamiesi profesionaliais kriterijais 
klientui rekomenduoti sudaryti jo poreikius 
tinkamai atitinkančią draudimo sutartį.

3. Jeigu draudimo tarpininkas informuoja 
klientą, kad jis konsultuoja remdamasis
sąžiningos analizės rezultatais, jis privalo 
konsultuoti atlikęs pakankamai išsamią 
rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, 
kad galėtų vadovaudamasis profesionaliais 
kriterijais klientui rekomenduoti sudaryti jo 
poreikius tinkamai atitinkančią draudimo 
sutartį.

Or. xm

Pagrindimas

Siūloma nuoroda į draudimo įmonę išbraukta dalyje, kurioje numatoma, kad įmonė klientui 
teikia nepriklausomas draudimo konsultacijas, nes tai yra akivaizdus prieštaravimas.
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Pakeitimas 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė informuoja klientą, kad jie
konsultuoja remdamiesi sąžiningos 
analizės rezultatais, jie privalo konsultuoti
atlikę pakankamai išsamią rinkoje siūlomų 
draudimo sutarčių analizę, kad galėtų 
vadovaudamiesi profesionaliais kriterijais 
klientui rekomenduoti sudaryti jo poreikius 
tinkamai atitinkančią draudimo sutartį.

3. Jeigu draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė informuoja klientą, kad jie
teikia konsultuojas remdamiesi sąžiningos 
analizės rezultatais, jie privalo teikti 
konsultacijas atlikę pakankamai išsamią 
rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, 
kad galėtų vadovaudamiesi profesionaliais 
kriterijais klientui rekomenduoti sudaryti jo 
poreikius tinkamai atitinkančią draudimo 
sutartį.

Or. en

Pakeitimas 133
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš sudarant sutartį, nesvarbu, 
konsultacija teikiama ar ne, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė klientui 
suteikia svarbią informaciją apie draudimo 
produktą suprantama forma, kad klientas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą, atsižvelgdami į draudimo 
produkto sudėtingumą ir kliento tipą.

4. Prieš sudarant sutartį, nesvarbu, 
konsultacija teikiama ar ne, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė klientui 
suteikia svarbią informaciją apie draudimo 
produktą suprantama forma, kad klientas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą, atsižvelgdami į draudimo 
produkto sudėtingumą ir kliento tipą. Ji 
pateikiama standartizuotame 
informaciniame lape, aiškia kalba, ir 
nurodant pagrindinę draudimo sutarties 
informaciją.

Or. en
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Pakeitimas 134
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 a straipsnis
Šio straipsnio nuostatos netaikomos 
asmenims, vykdantiems draudimo 
tarpininkavimo veiklą, kai parduodant 
investicinius draudimo produktus 
draudimo tarpininkavimu užsiima:
a) draudimo tarpininkas;
b) draudimo įmonė.

Or. en

Pagrindimas

Draudimo tarpininkavimas, kai parduodami investiciniai draudimo produktai, jau aptartas 
VII skyriuje. Susijęs priimtinumo ir tinkamumo vertinimas taip pat jau taikomas ir aptartas  
25 straipsnyje. Todėl taisyklių nereikėtų kartoti.

Pakeitimas 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 16, 17 ir 18 straipsniuose nurodytos 
informacijos teikti nereikia, kai draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė 
tarpininkauja draudžiant nuo didelės 
rizikos, kai tarpininkauja perdraudimo 
tarpininkai arba perdraudimo įmonės arba 
kai tarpininkaujama profesionaliems 
klientams, kaip nurodyta priede .

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en
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Pakeitimas 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Valstybės narės, kurios toliau taiko 
arba priima griežtesnes nuostatas, 
taikomas draudimo tarpininkams, 
užtikrina, kad šių nuostatų laikymasis 
nepažeistų vienodų sąlygų principų ir kad 
administracinė našta, atsirandanti dėl šių 
nuostatų, būtų proporcinga, atsižvelgiant į 
vartotojų apsaugos naudą.

Or. en

Pakeitimas 137
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia taikyti 
grupavimą, bet ne siejimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokių aiškių įrodymų, kad vartotojai nukenčia, kai remiamas draudimas sieti draudimo 
produktus, nes šie pasiūlymai nebuvo įtraukti į Komisijos konsultacijas dėl DTD ir į poveikio 
vertinimą.

Pakeitimas 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia taikyti 
grupavimą, bet ne siejimą.

1. Valstybės narės neleidžia vykdyti 
nesąžiningos komercinės praktikos, kaip 
apibrėžta 2005 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu 
vidaus rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia taikyti 
grupavimą, bet ne siejimą.

1. Valstybės narės gali leisti taikyti 
grupavimą, bet ne siejimą.

Or. en

Pakeitimas 140
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su kita paslauga ar produktu 
kaip paketas, draudimo įmonė arba, kai 
taikoma, draudimo tarpininkas pasiūlo ir
informuoja klientą, kad atskiras paketo 
sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai ir 
atskirai pateikia kiekvienos paketo 
sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

2. Kai draudimas siūlomas kartu su kita 
paslauga ar produktu kaip paketas, 
draudimo įmonė arba, kai taikoma, 
draudimo tarpininkas informuoja klientą,
ar atskiras paketo sudedamąsias dalis 
galima įsigyti atskirai ir atskirai pateikia 
kiekvienos paketo sudedamosios dalies, 
kurią galima nusipirkti iš jo arba per jį, 
įkainius ir mokesčius.
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Or. en

Pagrindimas

Ši formuluotė pasiūlymą suderina su FPRD traktavimu.

Pakeitimas 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai draudimo paslauga arba produktas 
siūlomi kartu su kita paslauga ar 
produktu kaip paketas, draudimo įmonė 
arba, kai taikoma, draudimo tarpininkas
pasiūlo ir informuoja klientą, kad atskiras 
paketo sudedamąsias dalis galima įsigyti 
atskirai ir atskirai pateikia kiekvienos 
paketo sudedamosios dalies, kurią galima 
nusipirkti iš jo arba per jį, įkainius ir 
mokesčius.

2. Kai taikomas grupavimas, draudimo 
įmonė arba, kai taikoma, draudimo 
tarpininkas informuoja klientą, ar atskiras 
paketo sudedamąsias dalis galima įsigyti 
atskirai ir, jeigu tai padaryti galima, 
kliento prašymu, atskirai pateikia 
kiekvienos paketo sudedamosios dalies, 
kurią galima nusipirkti iš jo arba per jį, 
įkainius ir mokesčius.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 142
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip [20XX m.] gruodžio 
31 d. EDPPI parengia ir periodiškai 
atnaujina kryžminio pardavimo vertinimo 
ir priežiūros gaires, kuriose visų pirma 
nurodomos situacijos, kai kryžminis 
pardavimas neatitinka įpareigojimų, 
nustatytų 16, 17 ir 18 straipsniuose arba 
šio straipsnio 1 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į siūlomus 21 straipsnio pakeitimų, ši dalis yra nebereikalinga.

Pakeitimas 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip [20XX m.] gruodžio 
31 d. EDPPI parengia ir periodiškai 
atnaujina kryžminio pardavimo vertinimo 
ir priežiūros gaires, kuriose visų pirma 
nurodomos situacijos, kai kryžminis 
pardavimas neatitinka įpareigojimų, 
nustatytų 16, 17 ir 18 straipsniuose arba 
šio straipsnio 1 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 skyriaus antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PAPILDOMI VARTOTOJŲ APSAUGOS 
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU 
INVESTICINIAIS DRAUDIMO 
PRODUKTAIS

VARTOTOJŲ APSAUGOS 
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU 
INVESTICINIAIS DRAUDIMO 
PRODUKTAIS

Or. en

Pakeitimas 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skyriuje nustatyti papildomi 
draudimo tarpininkavimo reikalavimai, 
kai parduodant investicinius draudimo 
produktus draudimo tarpininkavimu 
užsiima:

Šis skyrius pakeičia VI skyriaus 15–
18 straipsnius, kuriuose nustatoma, kad
investicinius draudimo produktus
parduoda:

Or. xm

Pagrindimas

DTD2 turėtų būti aiškiai nurodyta, kad draudimo investicinių produktų pardavimui neturėtų 
būti taikomos visos papildomos elgesio taisyklės, nes tai reikštų, kad jam taikomos griežtesnės 
taisykles, nei produktų, kuriems taikoma FPRD, pardavimui.

Pakeitimas 146
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnio 1 ir 2 dalys taip pat taikomos 
draudimo tarpininkams ir draudimo 
įmonėms, kai jie verčiasi draudimo 
tarpininkavimo veikla, apimančia visus 
draudimo produktus.
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Or. en

Pagrindimas

Kaip ir Malcolmo Harbouro 17 straipsnio pakeitimų atveju, atlyginimo atskleidimas duoda 
nedaug naudos sprendžiant interesų konfliktus. Šiuo pakeitimu 23 straipsnyje nurodytų 
taisyklių, susijusių su interesų konfliktais, taikymas išplečiamas visiems draudimo 
produktams.

Pakeitimas 147
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnio 1 ir 2 dalys taip pat taikomos 
draudimo tarpininkams ir draudimo 
įmonėms, kurios vykdo draudimo 
tarpininkavimo veiklą, apimančią visus 
draudimo produktus.

Or. en

Pagrindimas

Taisyklės, susijusios su interesų konfliktais, turėtų būti taikomos visiems draudimo 
produktams.

Pakeitimas 148
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnio 1 ir 2 dalys taip pat taikomos 
draudimo tarpininkams ir draudimo 
įmonėms, kai jie verčiasi draudimo 
tarpininkavimo veikla, apimančia visus 
draudimo produktus. 

Or. en
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Pakeitimas 149
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali išlaikyti arba priimti 
griežtesnes įstatymų nuostatas dėl 23, 24 
ir 25 straipsniuose nurodytų vartotojų 
apsaugos reikalavimų, jeigu tos nuostatos 
neprieštarauja Sąjungos teisės aktams. 
EVPRI ir EDPPI turėtų dirbti kartu, kad 
priimdamos gaires užtikrintų kuo didesnį 
veiklos vykdymo standartų, skirtų 
mažmeniniams investiciniams 
produktams, kuriems taikoma FPRD II 
arba ši direktyva, nuoseklumą.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir Malcolmo Harbouro 17 straipsnio pakeitimų atveju, atlyginimo atskleidimas duoda 
nedaug naudos sprendžiant interesų konfliktus. Šiuo pakeitimu 23 straipsnyje nurodytų 
taisyklių, susijusių su interesų konfliktais, taikymas išplečiamas visiems draudimo 
produktams.

Pakeitimas 150
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali išlaikyti arba priimti 
griežtesnes įstatymų nuostatas dėl 23, 24 
ir 25 straipsniuose nurodytų vartotojų 
apsaugos reikalavimų, jeigu tos nuostatos 
neprieštarauja Sąjungos teisės aktams. 
EVPRI ir EDPPI turėtų dirbti kartu, kad 
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priimdamos gaires užtikrintų kuo didesnį 
veiklos vykdymo standartų, skirtų 
mažmeniniams investiciniams 
produktams, kuriems taikoma FPRD II 
arba ši direktyva, nuoseklumą. 

Or. en

Pakeitimas 151
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali išlaikyti arba priimti 
griežtesnes įstatymų nuostatas dėl 23, 24 
ir 25 straipsniuose nurodytų vartotojų 
apsaugos reikalavimų, jeigu jos 
neprieštarauja Sąjungos teisės aktams.

Or. en

Pagrindimas

Taisyklės, susijusios su interesų konfliktais, turėtų būti taikomos visiems draudimo 
produktams.

Pakeitimas 152
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pagal 15, 16 ir 17 straipsnius 
draudimo tarpininko ar draudimo įmonės 
taikyti veiksmai yra nepakankami, 
siekiant patikimai užkirsti kelią žalos, kuri 
gali būti padaryta esamų ir galimų klientų 
interesams dėl interesų konfliktų, rizikai, 
prieš imdamasis veiklos kliento vardu 

2. Draudimo tarpininkas ar draudimo 
įmonė išlaiko ir efektyviai taiko 
organizacines ir administracines 
priemones, siekdami imtis visų įmanomų 
veiksmų, galinčių užkirsti kelią interesų 
konfliktams, darantiems žalingą poveikį 
klientų interesams.
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draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė aiškiai atskleidžia informaciją 
klientui apie bendrą interesų konfliktų 
pobūdį ar priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas keičiamas, kad būtų suderintas su FPRD.

Pakeitimas 153
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pagal 15, 16 ir 17 straipsnius
draudimo tarpininko ar draudimo įmonės 
taikyti veiksmai yra nepakankami, siekiant 
patikimai užkirsti kelią žalos, kuri gali būti 
padaryta esamų ir galimų klientų 
interesams dėl interesų konfliktų, rizikai,
prieš imdamasis veiklos kliento vardu
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
aiškiai atskleidžia informaciją klientui apie 
bendrą interesų konfliktų pobūdį ar
priežastis.

2. Draudimo tarpininkas ar draudimo 
įmonė išlaiko ir efektyviai taiko 
organizacines ir administracines 
priemones, siekdami imtis visų įmanomų 
veiksmų, galinčių užkirsti kelią interesų 
konfliktams, darantiems žalingą poveikį 
klientų interesams. Jeigu draudimo 
tarpininko ar draudimo įmonės taikyti 
veiksmai yra nepakankami, siekiant 
patikimai užkirsti kelią žalos, kuri gali būti 
padaryta esamų ir galimų klientų 
interesams dėl interesų konfliktų, rizikai, 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
aiškiai atskleidžia informaciją klientui apie 
bendrą interesų konfliktų pobūdį ir (arba)
priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad tie investicinių draudimo produktų pardavimo standartai būtų nuoseklūs, 
nepriklausomai nuo to, ar šie produktai yra finansinės priemonės ar draudimo investavimo 
produktai. Tai padės sumažinti painiavą ir reguliacinio arbitražo galimybes, kartu stiprins 
draudėjų apsaugą. Todėl svarbu, kad DTD2 tekstas atspindėtų FPRD tekstą.
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Pakeitimas 154
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Informacija turi būti:
a) pateikiama patvariojoje laikmenoje; ir
b) būti pakankamai išsami, atsižvelgiant į 
kliento pobūdį, kad tas klientas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą 
dėl paslaugos, su kuria yra susijęs kilęs 
interesų konfliktas.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad tie investicinių draudimo produktų pardavimo standartai būtų nuoseklūs, 
nepriklausomai nuo to, ar šie produktai yra finansinės priemonės ar draudimo investavimo 
produktai. Tai padės sumažinti painiavą ir reguliacinio arbitražo galimybes, kartu stiprins 
draudėjų apsaugą. Todėl svarbu, kad DTD2 tekstas atspindėtų FPRD tekstą.

Pakeitimas 155
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
teikdamas draudimo tarpininkavimo 
paslaugas klientams arba jų naudai 
draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė 
veiktų garbingai, sąžiningai ir 
profesionaliai, vadovaudamiesi savo 
klientų interesais, ir visų pirma laikytųsi 
šiame straipsnyje ir 25 straipsnyje 
nustatytų principų.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Dubliuojamas 15 straipsnis.

Pakeitimas 156
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Informacijos įgyvendinimo 
reikalavimai, nurodyti 24 ir 
25 straipsniuose, turėtų būti proporcingi, 
atsižvelgiant į tai, ar klientas yra 
profesionalus klientas, kaip nurodyta 
priede.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomi 24 straipsnio pakeitimai pateikia gaires, kaip taikyti šiuos straipsnius 
profesionaliems klientams, o kiti pakeitimai suderina tekstą su dabartiniu DPRD II 
traktavimu.

Pakeitimas 157
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visa informacija, įskaitant draudimo 
tarpininko arba draudimo įmonės 
rinkodaros pranešimus, adresuota 
esamiems ar galimiems klientams, yra
teisinga, aiški ir neklaidinanti. 
Rinkodaros pranešimai yra aiškiai 
atpažįstami.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Dubliuojamas 15 straipsnis.

Pakeitimas 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. Teikiant 
konsultacijas, informacijoje nurodoma, ar 
konsultacijos teikiamos nepriklausomai ir 
ar jos grindžiamos plačia ar labiau ribota 
rinkos analize, taip pat nurodoma, ar 
draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė nuolat teiks klientui rekomenduoto 
draudimo produkto tinkamumo vertinimą;

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 159
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. Teikiant 
konsultacijas, informacijoje nurodoma, ar 
konsultacijos teikiamos nepriklausomai ir 
ar jos grindžiamos plačia ar labiau ribota 
rinkos analize, taip pat nurodoma, ar 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė
nuolat teiks klientui rekomenduoto 
draudimo produkto tinkamumo vertinimą;

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. Teikiant 
konsultacijas, informacijoje nurodoma, ar 
konsultacijos teikiamos nepriklausomai ir 
ar jos grindžiamos plačia ar labiau ribota 
rinkos analize, taip pat nurodoma, ar 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
teiks klientui naujausią informaciją apie
rekomenduoto draudimo produkto
tinkamumą;
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Or. en

Pagrindimas

Nuolatinis vertinimas, o tai reiškia, pakartotinos privalomos konsultacijos apie draudimo 
produktą ir jo tinkamumą yra sunkiai įmanomos, o teikti naujausią informaciją apie produktą 
ar paslaugas kliento prašymu yra būtina paslauga.

Pakeitimas 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) draudimo produktus ir siūlomas 
investavimo strategijas. Tai turėtų apimti 
atitinkamas gaires ir įspėjimus dėl rizikos, 
susijusios su investicijomis į tuos 
produktus arba konkrečiomis investavimo 
strategijomis; ir

b) ar konsultacijos teikiamos 
nepriklausomai remiantis sąžiningos 
analizės rezultatais rinkoje arba remiantis
draudimo įmonės siūlomų produktų 
analizės rezultatais. Informacijoje 
nurodoma, ar draudimo tarpininkas arba
draudimo įmonė nuolat teiks klientui 
rekomenduoto draudimo produkto 
tinkamumo vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išlaidas ir susijusius mokesčius. c) draudimo produktus, atsižvelgiant į 
draudimo produkto sudėtingumą ir 
kliento tipą (nesvarbu, ar jis klientas, ar 
ne). Ji turėtų apimti atitinkamas gaires ir 
įspėjimus dėl rizikos, susijusios su 
investavimu į šiuos produktus.

Or. en
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Pakeitimas 162
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiame straipsnyje nurodyta informacija 
turėtų būti teikiama suprantama forma taip, 
kad esami arba galimi klientai galėtų 
tinkamai suprasti konkretaus siūlomo 
draudimo produkto pobūdį ir riziką ir 
priimti investicinius sprendimus, 
remdamiesi turima informacija. Šios 
informacijos pateikimo forma gali būti 
standartizuota.

4. Šiame straipsnyje nurodyta informacija 
turėtų būti teikiama suprantama forma taip, 
kad esami arba galimi klientai galėtų 
tinkamai suprasti konkretaus siūlomo 
draudimo produkto rūšies pobūdį ir riziką 
ir priimti investicinius sprendimus, 
remdamiesi turima informacija. Šios 
informacijos pateikimo forma gali būti 
standartizuota.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su FPRD formuluote.

Pakeitimas 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė informuoja klientą, kad teikiamos
nepriklausomos konsultacijos dėl
draudimo, draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė:

5. Kai draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė informuoja klientą, kad
konsultacijos teikiamos nepriklausomai, 
atitinkama informacija, nurodyta šio 
straipsnio 3 dalyje, turi apimti tai, kas 
pateikiama prieš draudimo konsultacijas:

Or. en
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Pakeitimas 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina pakankamai daug draudimo
produktų rinkoje. Draudimo produktai 
turėtų būti įvairūs jų rūšies ir emitentų 
arba produktų teikėjų atžvilgiu, jie 
neturėtų būti tik tie, kuriuos parengia arba 
teikia su draudimo tarpininku arba 
draudimo įmone glaudžiai susiję subjektai;
ir

a) draudimų produktų, kuriais bus 
paremtos rekomendacijos, asortimentą ir, 
visų pirma, ar tas asortimentas apsiriboja
draudimo produktais, kuriuos parengia 
arba teikia su klientą atstovaujančiu
tarpininku glaudžiai susiję subjektai; ir

Or. en

Pakeitimas 165
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina pakankamai daug draudimo 
produktų rinkoje. Draudimo produktai 
turėtų būti įvairūs jų rūšies ir emitentų arba 
produktų teikėjų atžvilgiu, jie neturėtų būti 
tik tie, kuriuos parengia arba teikia su 
draudimo tarpininku arba draudimo įmone 
glaudžiai susiję subjektai; ir

a) įvertina draudimo produktų rinkoje
asortimentą. Draudimo produktai turėtų 
būti įvairūs jų rūšies ir emitentų arba 
produktų teikėjų atžvilgiu, jie neturėtų būti 
tik tie, kuriuos parengia arba teikia su 
draudimo tarpininku arba draudimo įmone 
glaudžiai susiję subjektai; ir

Or. en

Pakeitimas 166
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina pakankamai daug draudimo 
produktų rinkoje. Draudimo produktai 
turėtų būti įvairūs jų rūšies ir emitentų arba 
produktų teikėjų atžvilgiu, jie neturėtų būti 
tik tie, kuriuos parengia arba teikia su 
draudimo tarpininku arba draudimo įmone 
glaudžiai susiję subjektai; ir

a) įvertina draudimo produktų rinkoje
asortimentą. Draudimo produktai turėtų 
būti įvairūs jų rūšies ir emitentų arba 
produktų teikėjų atžvilgiu, jie neturėtų būti 
tik tie, kuriuos parengia arba teikia su 
draudimo tarpininku arba draudimo įmone 
glaudžiai susiję subjektai; ir

Or. en

Pakeitimas 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna atlyginimo, 
komisinių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečiasis 
asmuo arba jo vardu veikiantis asmuo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Draudimas imti atlyginimą, komisinius ar dauti kokią nors piniginę naudą iš trečiųjų šalių už 
nepriklausomų konsultacijų apie draudimą teikimą nesukuria vienodų sąlygų visiems 
platinimo kanalams. Dėl jo neatsiras daugiau skaidrumo ir vartotojai nebus labiau apsaugoti, 
veikiau bus pašalinti tie platinimo kanalai ir taip sumažės konkurencija, išaugs kainos 
vartotojams.

Pakeitimas 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna atlyginimo, 
komisinių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečiasis 
asmuo arba jo vardu veikiantis asmuo.

b) ar atlyginimą už konsultacijas moka 
klientas;

Or. en

Pakeitimas 169
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna atlyginimo, komisinių arba 
kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečiasis asmuo arba jo vardu 
veikiantis asmuo.

b) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir neima atlyginimo, komisinių arba kokios 
nors piniginės naudos, kurią moka arba 
teikia trečiasis asmuo arba jo vardu 
veikiantis asmuo.

Or. en

Pakeitimas 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar dėl draudimo sutarties tarpininkas 
iš trečiųjų šalių gauna atlyginimą ar 
komisinius.

Or. en
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Pakeitimas 171
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės gali nustatyti 
papildomus reikalavimus dėl draudimo 
tarpininkų ar draudimo įmonių, 
informuojančių klientą, kad investicijų 
konsultacijos teikiamos nepriklausomai.

Or. en

Pakeitimas 172
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 33 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
priemonių, kuriomis užtikrinama, kad 
draudimo tarpininkai arba draudimo 
įmonės, teikdamos draudimo 
tarpininkavimo paslaugas savo klientams, 
laikytųsi šiame straipsnyje nustatytų 
principų. Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) esamam ar galimam klientui siūlomos 
(-ų) ar suteiktos (-ų) paslaugos (-ų) 
pobūdis, atsižvelgiant į sandorių rūšį, 
objektą, dydį ir dažnumą; ir
b) siūlomų ar aptariamų produktų, 
įskaitant įvairių rūšių draudimo 
produktus, pobūdis.

Or. en



PE504.096v01-00 84/91 AM\924646LT.doc

LT

Pagrindimas

Nėra aiškiai apibrėžti deleguotųjų aktų įgaliojimai ir tikslas.

Pakeitimas 173
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės leidžia draudimo 
tarpininkams ir draudimo įmonėms, 
užsiimantiems draudimo tarpininkavimu, 
kai produktai parduodami neteikiant 
konsultacijų, teikti šias paslaugas savo 
klientams be reikalavimo gauti 
informaciją ar atlikti tikrinimus, 
numatytus 2 dalyje, jei tenkinamos visos 
šios sąlygos:
a) paslaugos be konsultacijų reiškia 
draudimu pagrįstas investicijas, kurios 
teikia tik investicinę poziciją 
pagrindinėms finansinėms priemonėms, 
kurios laikomos nekompleksinėmis, kaip 
nurodyta Direktyvos 2004/39/EB 25 
straipsnio 3 dalies a punkte; arba
b) produktas ar paslauga yra teikiama 
klientui ar potencialiam klientui išreiškus 
aiškų pageidavimą;
c) klientas ar potencialus klientas buvo 
aiškiai informuotas, kad teikdamas šią 
paslaugą draudimo tarpininkas ar 
draudimo įmonė neprivalo įvertinti 
siūlomo produkto tinkamumo ir 
priimtinumo; ir
d) draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė laikosi savo įsipareigojimų pagal 
23 straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

Draudimo įmonėms ir tarpininkams turėtų būti suteikta galimybė prekiauti nekompleksiniais 
investiciniais draudimo produktais be reikalavimo įvertinti klientų žinias ir patirtį, kai 
vartotojai aiškiai nusprendžia, kad jie nori išklausyti konsultacijas dėl investicinių draudimo 
produktų. Šių nuostatų tikslas sukurti vienodas veiklos sąlygas investiciniams nedraudimo 
produktams.

Pakeitimas 174
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės leidžia draudimo 
tarpininkams ir draudimo įmonėms, 
užsiimantiems draudimo tarpininkavimu, 
kai produktai parduodami neteikiant 
konsultacijų, teikti šias paslaugas savo 
klientams be reikalavimo gauti 
informaciją ar atlikti tikrinimus, 
numatytus 2 dalyje, jei tenkinamos visos 
šios sąlygos:
a) paslaugos be konsultacijų reiškia 
draudimu pagrįstas investicijas, kurios:
i) teikia tik investicinę poziciją 
pagrindinėms finansinėms priemonėms, 
kurios laikomos nekompleksinėmis, kaip 
nurodyta [Direktyvos 2004/39/EB*] 25 
straipsnio 3 dalies a punkte; arba
ii) neapima struktūrų, dėl kurių klientui 
sunku suprasti su tuo susijusią riziką.
b) produktas ar paslauga yra teikiama 
kliento ar potencialaus kliento iniciatyva;
c) esamas ar galimas klientas buvo aiškiai 
informuotas, kad teikdamas šią paslaugą 
draudimo tarpininkas ar draudimo įmonė 
neprivalo įvertinti teikiamos ar siūlomo 
produkto tinkamumo ar priimtinumo, ir 
dėl to jis negali pasinaudoti teise į 
apsaugą pagal atitinkamas verslo etikos 
taisykles. Šio įspėjimo pateikimo forma 
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gali būti standartizuota; ir
d) draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė laikosi savo įsipareigojimų pagal 
23 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nors šis straipsnis skirtas atspindėti nedraudimoinvesticijų apsaugą, nustatytą FPRD2, 
praktikoje jis yra kur kas griežtesnis. Siūlomas papildymas leis įmonėms ir toliau pardavinėti 
nekompleksinius investicinius draudimo produktus be reikalavimo įvertinti klientų žinias ir 
patirtį. Taip pat vartotojams suteikta galimybė nuspręsti, ar jie nori išklausyti konsultacijas 
apie investicinius draudimo produktus. Taip sukuriamos vienodos veiklos sąlygas 
investiciniams nedraudimo produktams.

Pakeitimas 175
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės leidžia draudimo 
tarpininkams ir draudimo įmonėms, 
užsiimantiems draudimo tarpininkavimu, 
kai produktai parduodami neteikiant 
konsultacijų, teikti šias paslaugas savo 
klientams be reikalavimo gauti 
informaciją ar atlikti tikrinimus, 
numatytus 2 dalyje, jei tenkinamos visos 
šios sąlygos:
a) paslaugos be konsultacijų reiškia 
draudimu pagrįstas investicijas, kurios 
teikia tik investicinę poziciją 
pagrindinėms finansinėms priemonėms, 
kurios laikomos nekompleksinėmis, kaip 
nurodyta Direktyvos 2004/39/EB 25
straipsnio 3 dalies a punkte; arba
b) produktas ar paslauga yra teikiama 
klientui ar potencialiam klientui išreiškus 
aiškų pageidavimą;
c) klientas ar potencialus klientas buvo 
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aiškiai informuotas, kad teikdamas šią 
paslaugą draudimo tarpininkas ar 
draudimo įmonė neprivalo įvertinti 
siūlomo produkto tinkamumo ir 
priimtinumo, ir
d) draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė laikosi savo įsipareigojimų pagal 
23 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Draudimo įmonėms ir tarpininkams turėtų būti suteikta galimybė prekiauti nekompleksiniais 
investiciniais draudimo produktais be reikalavimo įvertinti klientų žinias ir patirtį, kai 
vartotojai aiškiai nusprendžia, kad jie nori išklausyti konsultacijas dėl investicinių draudimo 
produktų. Šių nuostatų tikslas sukurti vienodas veiklos sąlygas investiciniams nedraudimo 
produktams.

Pakeitimas 176
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
administracinės sankcijos ir priemonės 
būtų veiksmingos, proporcingos ir
atgrasios.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
administracinės sankcijos ir priemonės 
būtų veiksmingos, proporcingos, atgrasios
ir atitinka produkto ar paslaugos 
sudėtingumą.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant aiškiau, sankcijos taip pat turėtų būti proporcingos tarpininkaujamų produktų ar 
paslaugų sudėtingumui.

Pakeitimas 177
Othmar Karas
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Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato, kad 
kompetentinga institucija nepagrįstai 
nedelsdama skelbia apie bet kokią sankciją 
ar priemonę, taikytą už nacionalinių 
nuostatų, priimtų įgyvendinant šią 
direktyvą, pažeidimus, įskaitant 
informaciją apie pažeidimo tipą ir pobūdį
ir už jį atsakingų asmenų tapatybę, nebent 
dėl tokio informacijos atskleidimo kiltų 
didelis pavojus draudimo ir perdraudimo 
rinkoms. Jei dėl paskelbimo susijusioms 
šalims būtų padaryta neproporcinga žala, 
kompetentingos institucijos informaciją 
apie sankcijas skelbia anonimiškai.

Valstybės narės numato, kad 
kompetentinga institucija nepagrįstai 
nedelsdama informuoja Komisiją apie bet 
kokią sankciją ar priemonę, taikytą už 
nacionalinių nuostatų, priimtų 
įgyvendinant šią direktyvą, pažeidimus, 
įskaitant informaciją apie pažeidimo tipą ir 
pobūdį.

Or. en

Pagrindimas

Galimos neproporcingos žalos susijusioms šalims ex-ante vertinimas, be abejonės, bus labai 
sudėtingas. Taip pat sankcijų paskelbimas bus dviguba bausmė atsakingiems asmenims, nes 
jie turės pakelti ne tik pačią sankciją, bet ir pavardės, pažeidimo tipo ir sankcijos paskelbimą.

Pakeitimas 178
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 34 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 8, 17, 23, 
24 ir 25 straipsnių.

Komisija įgaliojama pagal 34 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 23 ir 
25 straipsnių.

Or. en



AM\924646LT.doc 89/91 PE504.096v01-00

LT

Pakeitimas 179
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8, 17, 23, 24 ir 25 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

2. 23 ir 25 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 180
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 8, 17, 23, 24 ir 
25 straipsniuose nurodytus įgaliojimus 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu 
dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 23 ir 25 
straipsniuose nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

Or. en

Pakeitimas 181
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 8, 17, 23, 24 ir 25 straipsnius 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ar Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba praneša Komisijai, kad 
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas 2 mėnesiais.

5. Pagal 23 ir 25 straipsnius priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ar Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 2 
mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 182
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po penkerių metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šią 
direktyvą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių taikymas, deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkose, taip pat į 
patirtį, įgytą praktiškai taikant šią direktyvą 
ir Reglamentą dėl investicinių produktų 
pagrindinės informacijos dokumentų ir 
[FPRD II]. Atliekant peržiūrą apsvarstoma 
galimybė šios direktyvos nuostatas taikyti 
produktams, kuriems taikoma Direktyva 
2003/41/EB. Atliekant šią peržiūrą 
specialiai analizuojamas 17 straipsnio 2 
dalies poveikis, atsižvelgiant į 
konkurenciją tarpininkavimo paslaugų, 
susijusių su sutartimis, išskyrus bet kuriai 
iš Direktyvos 2002/83/EB I priede 
nurodytų grupių priskiriamas sutartis, 

1. Po penkerių metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo Komisija, pasikonsultavusi su 
Europos priežiūros institucijų jungtiniu 
komitetu peržiūri šią direktyvą ir pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai pirmą 
ataskaitą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių taikymas, deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkose, taip pat į 
patirtį, įgytą praktiškai taikant šią direktyvą 
ir Reglamentą dėl investicinių produktų 
pagrindinės informacijos dokumentų ir 
[FPRD II]. Atliekant peržiūrą apsvarstoma 
galimybė šios direktyvos nuostatas taikyti 
produktams, kuriems taikoma Direktyva 
2003/41/EB. Atliekant šią peržiūrą 
specialiai analizuojamas 17 straipsnio 2 
dalies poveikis, atsižvelgiant į 
konkurenciją tarpininkavimo paslaugų, 
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rinkoje, ir 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
įpareigojimų poveikis draudimo 
tarpininkams, kurie yra mažosios ir 
vidutinės įmonės.

susijusių su sutartimis, išskyrus bet kuriai 
iš Direktyvos 2002/83/EB I priede 
nurodytų grupių priskiriamas sutartis, 
rinkoje, ir 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
įpareigojimų poveikis draudimo 
tarpininkams, kurie yra mažosios ir 
vidutinės įmonės.

Or. en


