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Grozījums Nr. 28
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību. Nepieciešams 
ieviest obligātu prasību Eiropas 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 
jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir atspoguļot attiecības starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku atlīdzības 
struktūru un saturu.

(30) Patērētājiem būtu jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu 
un par to saņemto atlīdzību. Nepieciešams 
ieviest obligātu prasību Eiropas 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 
jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir atspoguļot attiecības starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku atlīdzības 
struktūru, raksturu un saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Patērētājiem būt jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu
un par to saņemto atlīdzību. Nepieciešams 
ieviest obligātu prasību Eiropas 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 
jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir atspoguļot attiecības starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku atlīdzības 
struktūru un saturu.

(30) Patērētājiem būtu jau iepriekš jāsniedz 
precīza informācija par apdrošināšanas 
pakalpojumus pārdodošo personu statusu. 
Nepieciešams ieviest obligātu prasību 
Eiropas apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām par statusa 
izpaušanu. Šī informācija patērētājam būtu 
jāsniedz pirms līguma noslēgšanas. Tās 
uzdevums ir atspoguļot attiecības starp 
apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku (ja 
tādas ir), kā arī atklāt starpnieku atlīdzības 
struktūru.
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Or. en

Pamatojums

Sk. 17. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 30
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja 
interešu konfliktus, jānodrošina 
pietiekama atklātība par apdrošināšanas 
pakalpojumu izplatītāju atlīdzību. 
Attiecīgi, pārdodot dzīvības 
apdrošināšanas pakalpojumus, 
starpniekam un apdrošināšanas 
starpnieka vai apdrošināšanas sabiedrības 
darbiniekam būtu jāuzliek pienākums 
pirms pārdošanas informēt pircēju par 
savu atlīdzību. Iegādājoties citus 
apdrošināšanas pakalpojumus, klients 
jāinformē par klienta tiesībām pieprasīt 
šādu informāciju, kas klientam jāsniedz 
pēc pieprasījuma, un attiecībā uz šo 
prasību ir 5 gadu pārejas periods.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. 17. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 31
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai sniegtu klientam salīdzināmu 
informāciju par piedāvātajiem 
apdrošināšanas starpniecības 
pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai 
klients veic pirkumu ar starpnieka 
palīdzību vai tieši no apdrošināšanas 
sabiedrības, un lai novērstu konkurences 
traucējumus, mudinot apdrošināšanas 
sabiedrības pārdot pakalpojumus 
klientiem tieši, nevis caur starpniekiem 
nolūkā izvairīties no informēšanas 
prasību pildīšanas, būtu arī jāpieprasa, lai 
apdrošināšanas sabiedrības informētu 
klientus, kuriem tās sniedz 
apdrošināšanas starpniecības 
pakalpojumus tieši, par atlīdzību, ko tās 
saņem par apdrošināšanas pakalpojumu 
pārdošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. 17. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Šajā direktīvā jānorāda obligātās 
saistības, kādas jāuzņemas apdrošināšanas 
sabiedrībām un apdrošināšanas 
starpniekiem, sniedzot informāciju 
klientiem. Šajā jomā dalībvalstij vajadzētu 
būt iespējai paturēt spēkā vai pieņemt 
stingrākus noteikumus, kurus var piemērot 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām neatkarīgi no 
to piederības dalībvalsts noteikumiem, ja 

(40) Šajā direktīvā jānorāda obligātās 
saistības, kādas jāuzņemas apdrošināšanas 
sabiedrībām un apdrošināšanas 
starpniekiem, sniedzot informāciju 
klientiem. Šajā jomā dalībvalstij vajadzētu 
būt iespējai paturēt spēkā vai pieņemt 
stingrākus noteikumus, kurus var piemērot 
apdrošināšanas starpniekiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām neatkarīgi no 
to piederības dalībvalsts noteikumiem, ja 
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tie veic apdrošināšanas starpniecības 
darbības attiecīgās valsts teritorijā, ar 
nosacījumu, ka visi šādi stingrāki 
noteikumi ir saskaņā ar Savienības 
tiesībām, tostarp Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/31/EK 
(2000. gada 8. jūnijs) par dažiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību). Dalībvalstij, kas 
ierosina piemērot un piemēro noteikumus, 
kuri papildus šīs direktīvas noteikumiem 
reglamentē apdrošināšanas starpnieku 
darbību un apdrošināšanas pakalpojumu 
pārdošanu, būtu jānodrošina, ka 
administratīvais slogs, kas izriet no 
minētajiem noteikumiem, ir samērīgs ar 
patērētāju aizsardzību. Patērētāju 
aizsardzības labad un nolūkā novērst 
apdrošināšanas pakalpojumu maldinošu 
pārdošanu dalībvalstīm būtu jāatļauj
izņēmuma kārtā piemērot stingrākas 
prasības apdrošināšanas starpniekiem, kas 
apdrošināšanas starpniecību veic kā 
papildpakalpojumu, ja dalībvalstis uzskata 
to par vajadzīgu un samērīgu.

tie veic apdrošināšanas starpniecības 
darbības attiecīgās valsts teritorijā, ar 
nosacījumu, ka visi šādi stingrāki 
noteikumi ir saskaņā ar Savienības 
tiesībām, tostarp Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/31/EK 
(2000. gada 8. jūnijs) par dažiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību). Dalībvalstij, kas 
ierosina piemērot un piemēro noteikumus, 
kuri papildus šīs direktīvas noteikumiem 
reglamentē apdrošināšanas starpnieku 
darbību un apdrošināšanas pakalpojumu 
pārdošanu, būtu jānodrošina, ka 
administratīvais slogs, kas izriet no 
minētajiem noteikumiem, ir samērīgs ar 
patērētāju aizsardzību. Patērētāju 
aizsardzības labad un nolūkā novērst 
apdrošināšanas pakalpojumu maldinošu 
pārdošanu dalībvalstīm būtu jāatļauj 
piemērot stingrākas prasības 
apdrošināšanas starpniekiem, kas 
apdrošināšanas starpniecību veic kā 
papildpakalpojumu, ja dalībvalstis uzskata 
to par vajadzīgu un samērīgu.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Kombinētās pārdošanas prakse ir 
izplatīta finanšu pakalpojumu 
mazumtirdzniecības uzņēmumu stratēģija 
visā Savienībā. Šāda prakse var dot 
ieguvumu patērētājiem, bet var būt arī 
gadījumi, kad patērētāju intereses nav 
atbilstoši ņemtas vērā. Piemēram, daži 
kombinētās pārdošanas prakses vai 

(41) Kombinētās pārdošanas prakse ir 
izplatīta finanšu pakalpojumu 
mazumtirdzniecības uzņēmumu stratēģija 
visā Savienībā.
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produktu veidi, proti, sasaistīšana, kad 
divi vai vairāki finanšu pakalpojumi tiek 
pārdoti kopā paketē un vismaz viens no 
šiem pakalpojumiem vai produktiem nav 
pieejams atsevišķi, var kaitēt konkurencei 
un negatīvi ietekmēt patērētāju mobilitāti 
un spēju izdarīt uz informāciju pamatotu 
izvēli. Sasaistīšanas prakse var būt, 
piemēram, obligāts noteikums atvērt 
norēķinu kontu prēmiju samaksai, ja 
klientam tiek sniegts apdrošināšanas 
pakalpojums, vai prasība noslēgt 
transportlīdzekļa apdrošināšanas līgumu 
par finansēto automobili, ja patērētājam 
tiek piešķirts patēriņa kredīts automobiļa 
iegādei. Lai gan arī pakalpojumu 
apkopošanas prakse, kad divus vai 
vairākus finanšu pakalpojumus vai 
produktus pārdod kopā paketē, bet katru 
pakalpojumu var iegādāties arī atsevišķi, 
var kaitēt konkurencei un negatīvi 
ietekmēt klientu mobilitāti un spēju izdarīt 
uz informāciju pamatotu izvēli, tā vismaz 
dod klientam iespēju izvēlēties un tādējādi 
var radīt mazāku risku, ka 
apdrošināšanas starpnieki nepilda savus 
pienākumus saskaņā ar šo direktīvu. 
Šādas prakses izmantošana būtu rūpīgi 
jāizvērtē, lai veicinātu konkurenci un 
patērētāja izvēles iespējas.

Or. en

Pamatojums

Sk. 21. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 34
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Apdrošināšanas līgumus, kas ietver (42) Apdrošināšanas līgumus, kas ietver 
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ieguldījumus, bieži piedāvā klientiem kā 
alternatīvas iespējas vai aizstājējus 
ieguldījumu produktiem, uz kuriem attiecas 
Finanšu instrumentu tirgu direktīva 
[FITD II]. Lai konsekventi nodrošinātu 
ieguldītāju aizsardzību un novērstu 
regulējuma arbitrāžas risku, ir svarīgi, lai 
uz privāto ieguldījumu produktiem 
(apdrošināšanas ieguldījumu produktiem, 
kas definēti Regulā par pamatinformācijas 
dokumentiem ieguldījumu produktiem) 
attiektos tādi paši uzņēmējdarbības 
veikšanas standarti, kas ietver attiecīgas 
informācijas sniegšanu, prasības par 
konsultēšanas noderīgumu un stimulu 
ierobežojumus, kā arī prasības par interešu 
konfliktu pārvaldību un, neatkarīgo 
konsultantu gadījumā, atalgojuma formas 
ierobežojumus. Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādei (EVTI) un Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei 
(EAAPI) būtu jāsadarbojas, lai ar vadlīniju 
palīdzību nodrošinātu pēc iespējas lielāku 
uzņēmējdarbības veikšanas standartu 
konsekvenci privāto ieguldījumu 
produktiem, uz kuriem attiecas vai nu 
[FITD II], vai šī direktīva. Attiecībā uz 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem šīs 
direktīvas standarti, kas piemērojami 
visiem apdrošināšanas līgumiem (šīs 
direktīvas VII nodaļa), un paplašinātie 
standarti, kas piemērojami apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem, darbojas 
kumulatīvi. Attiecīgi personām, kas 
nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību 
apdrošināšanas ieguldījumu produktu 
jomā, būtu jāievēro uzņēmējdarbības 
veikšanas standarti, kas piemērojami 
visiem apdrošināšanas līgumiem, un arī 
paplašinātie standarti, kas piemērojami 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem.

ieguldījumus, bieži piedāvā klientiem kā 
alternatīvas iespējas vai aizstājējus 
ieguldījumu produktiem, uz kuriem attiecas 
Finanšu instrumentu tirgu direktīva 
[FITD II]. Lai konsekventi nodrošinātu 
ieguldītāju aizsardzību un novērstu 
regulējuma arbitrāžas risku, ir svarīgi, lai 
uz privāto ieguldījumu produktiem 
(apdrošināšanas ieguldījumu produktiem, 
kas definēti Regulā par pamatinformācijas 
dokumentiem ieguldījumu produktiem) 
attiektos tādi paši uzņēmējdarbības 
veikšanas standarti, kas ietver attiecīgas 
informācijas sniegšanu, prasības par 
konsultēšanas noderīgumu un stimulu 
ierobežojumus, kā arī prasības par interešu 
konfliktu pārvaldību un, neatkarīgo 
konsultantu gadījumā, atalgojuma formas 
ierobežojumus. Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādei (EVTI) un Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei 
(EAAPI) būtu jāsadarbojas, lai ar vadlīniju 
palīdzību nodrošinātu pēc iespējas lielāku 
uzņēmējdarbības veikšanas standartu 
konsekvenci privāto ieguldījumu 
produktiem, uz kuriem attiecas vai nu 
[FITD II], vai šī direktīva. Attiecībā uz 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem šīs 
direktīvas standarti, kas piemērojami 
visiem apdrošināšanas līgumiem (šīs 
direktīvas VI nodaļa), un paplašinātie 
standarti, kas piemērojami apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem, darbojas 
kumulatīvi. Attiecīgi personām, kas 
nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību 
apdrošināšanas ieguldījumu produktu 
jomā, būtu jāievēro uzņēmējdarbības 
veikšanas standarti, kas piemērojami 
visiem apdrošināšanas līgumiem, un arī 
paplašinātie standarti, kas piemērojami 
apdrošināšanas ieguldījumu produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Othmar Karas
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Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Lai sasniegtu šajā direktīvā izvirzītos 
mērķus, Komisijai būtu deleģējamas 
pilnvaras saskaņā ar Līguma 290. pantu 
pieņemt tiesību aktus, sīki izstrādājot 
tādus aspektus kā starpnieka atbilstīgu 
zināšanu un kompetences jēdziens, 
interešu konfliktu pārvaldība, 
uzņēmējdarbības veikšanas saistības 
standartizētu apdrošināšanas privāto 
ieguldījumu produktu jomā un 
procedūras un veidlapas ar sankcijām 
saistītas informācijas sniegšanai. Ir īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā 
Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Izmantojot deleģētus aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. un 291. pantu, un atbilstīgi 
10. līdz 15. pantam Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2010. gada 24. novembra 
Regulā (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido 
Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), 
Komisijai būtu jāpieņem deleģētie akti, kā 

svītrots
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noteikts [8.] pantā par starpnieka 
atbilstīgu zināšanu un kompetences 
jēdzienu, [17. un 23.] pantā par interešu 
konfliktu pārvaldību un [24. un 25.] pantā 
par uzņēmējdarbības veikšanas saistībām 
standartizētu apdrošināšanas privāto 
ieguldījumu produktu jomā, kā arī 
īstenošanas tehniskie standarti, kā 
noteikts [30.] pantā par procedūrām un 
veidlapām ar sankcijām saistītas 
informācijas sniegšanai. Šo deleģēto aktu 
un īstenošanas tehnisko standartu 
projektus būtu jāizstrādā EAAPI.

Or. en

Pamatojums

Sk. attiecīgo pantu grozījumu pamatojumus.

Grozījums Nr. 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi 
attiecībā uz apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
sākšanu un veikšanu, tostarp profesionālu 
prasību pārvaldību un zaudējumu 
novērtēšanu, ko īsteno fiziskas un 
juridiskas personas, kuras ir reģistrētas 
kādā dalībvalstī vai vēlas būt tajā
reģistrētas.

1. Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi 
attiecībā uz tādu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
sākšanu un veikšanu, ko īsteno fiziskas un 
juridiskas personas, kuras ir reģistrētas 
kādā dalībvalstī vai vēlas būt tajā 
reģistrētas.

Or. xm

Pamatojums

Darbības jomas paplašināšana, iekļaujot prasību pārvaldības un zaudējumu novērtēšanas 
darbības, rada neskaidrību, jo piesaista apdrošināšanas jomai daudzus speciālistus, kuru 
profesionālā darbība nav saistīta ar šīs direktīvas darbības jomu.
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Grozījums Nr. 38
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apdrošināšana ir papildpakalpojums 
jebkura piegādātāja piegādātajām 
precēm, ja šāda apdrošināšana attiecas uz 
minētā piegādātāja piegādāto preču 
nozaudēšanas vai bojājuma risku;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jautājums par pakalpojumu un preču nošķiršanu būtu jāanalizē padziļināti.

Grozījums Nr. 39
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apdrošināšana ir papildpakalpojums 
jebkura piegādātāja piegādātajām precēm, 
ja šāda apdrošināšana attiecas uz minētā 
piegādātāja piegādāto preču nozaudēšanas 
vai bojājuma risku;

e) apdrošināšana ir papildpakalpojums 
jebkura piegādātāja piegādātajām precēm
un pakalpojumiem, ja šāda apdrošināšana 
attiecas uz minētā piegādātāja piegādāto 
preču nozaudēšanas vai bojājuma risku, 
nespēju pilnīgi vai daļēji pildīt 
līgumsaistības, kas attiecas uz minētajām 
precēm vai pakalpojumiem, nāves, 
invaliditātes vai bezdarba gadījumā;

šajā gadījumā klients ir jāinformē par to, 
ka viņam pārdotā papildu apdrošināšana 
nav reglamentēta darbība;

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) gada prēmijas summa par apdrošināšanas 
līgumu pēc tam, kad veikts proporcionāls 
aprēķins, lai iegūtu gada summu, nav 
lielāka par EUR 600.

f) gada prēmijas summa par apdrošināšanas 
līgumu pēc tam, kad veikts proporcionāls 
aprēķins, lai iegūtu gada summu, nav 
lielāka par EUR 600.

EAAPI regulāri pārskata 2. punkta 
f) apakšpunktā minēto summu, lai ņemtu 
vērā izmaiņas Eiropas patēriņa cenu 
indeksā, ko publicē Eiropas Kopienu 
Statistikas birojs; pirmo pārskatīšanu veic 
piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, un nākamās pārskatīšanas — ik 
pēc pieciem gadiem no iepriekšējās 
pārskatīšanas dienas;
EAAPI izstrādā regulatīvo standartu 
projektu, ar ko 2. punkta f) apakšpunktā 
minēto pamatsummu euro koriģē 
atbilstīgi minētā indeksa procentuālajām 
izmaiņām laika posmā no šīs direktīvas 
stāšanās spēkā līdz pirmās pārskatīšanas 
dienai vai no iepriekšējās pārskatīšanas 
dienas līdz jaunās pārskatīšanas dienai un 
noapaļo uz augšu līdz tuvākajam euro;
EAAPI iesniedz šos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai pēc pieciem 
gadiem no šīs direktīvas stāšanās spēkā 
un veic turpmāku pārskatīšanu ik pēc 
pieciem gadiem no iepriekšējās 
pārskatīšanas dienas;
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 15. pantu pieņemt 
pirmajā daļā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus.

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "apdrošināšanas starpniecība" ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā, un 
profesionālas prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības. Šīs 
darbības uzskatāmas par apdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 
apdrošināšanas sabiedrība, neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam.

3. “apdrošināšanas starpniecība” ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā, un 
profesionālas prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības. Šīs 
darbības uzskatāmas par apdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 
apdrošināšanas sabiedrība, neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam.
Apdrošināšanas produktu un cenu 
salīdzināšana tīmekļa vietnē būtu 
jāuzskata par apdrošināšanas 
starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "apdrošināšanas starpniecība" ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā, un 
profesionālas prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības. Šīs 
darbības uzskatāmas par apdrošināšanas 

3. “apdrošināšanas starpniecība” ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanas, šādu 
līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām 
palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, 
jo īpaši prasības gadījumā. Šīs darbības par 
darbībām, kas saistītas ar konsultēšanu, 
piedāvāšanu vai citiem priekšdarbiem 
pirms apdrošināšanas līgumu 
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starpniecību arī tad, ja tās veic 
apdrošināšanas sabiedrība, neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam.

noslēgšanas, kā arī šādu līgumu 
noslēgšanu arī tad jāuzskata par 
apdrošināšanas starpniecību, ja tās veic 
apdrošināšanas sabiedrības darbinieks,
tieši sazinoties ar klientu un neiesaistoties 
apdrošināšanas starpniekam.

Or. xm

Pamatojums

Apdrošināšanas starpniecības definīcijā nav pareizi iekļaut „prasību pārvaldības un 
zaudējumu novērtēšanas darbības”, jo tām nav nekādas saistības ar starpniecības darbībām.

Grozījums Nr. 43
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a lai nodrošinātu vienādu aizsardzības 
līmeni un salīdzināmus standartus 
patērētājiem, ir būtiski, lai šī direktīva 
starpniekiem nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un vienādus 
konkurences noteikumus neatkarīgi no tā, 
vai viņi ir vai nav saistīti ar kādu 
apdrošināšanas sabiedrību. Patērētājiem 
ir izdevīgi, lai apdrošināšanas produktus 
piedāvātu dažādi kanāli un starpnieki, kas 
dažādos veidos sadarbojas ar 
apdrošināšanas sabiedrībām, ar 
nosacījumu, ka tās piemēro vienādus 
patērētāju aizsardzības noteikumus. 
Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm ir 
jāņem vērā minētie aspekti;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. "nolīgts apdrošināšanas starpnieks" ir 
jebkura persona, kura veic apdrošināšanas 
starpniecības darbību vienas vai vairāku 
apdrošināšanas sabiedrību vai 
apdrošināšanas starpnieku interesēs un tās 
vai to vārdā un par kuras rīcību pilnībā 
atbildīgas ir minētās apdrošināšanas 
sabiedrības vai apdrošināšanas starpnieki,
ar nosacījumu, ka apdrošināšanas 
starpnieki, kas ir atbildīgi par minētās 
personas rīcību, paši nerīkojas citas 
apdrošināšanas sabiedrības vai cita 
apdrošināšanas starpnieka atbildībā;

8. “nolīgts apdrošināšanas starpnieks” ir 
jebkura persona, kura veic apdrošināšanas 
starpniecības darbību vienas vai vairāku 
apdrošināšanas sabiedrību interesēs un tās 
vai to vārdā, ja apdrošināšanas 
pakalpojumi savstarpēji nekonkurē, un 
par kuras rīcību pilnībā atbild
apdrošināšanas sabiedrības, kuras piedāvā 
attiecīgos pakalpojumus;

Or. xm

Pamatojums

La modifica della definizione di intermediario assicurativo collegato non è chiara. Se tale 
figura coincide con quella di un normale collaboratore di un agente o di un broker già 
tradizionalmente presente nelle compagini agenziali e di brokeraggio dove l’intermediario 
principale per conto del quale tale soggetto opera si assume la responsabilità della sua 
attività attraverso la polizza di r.c. professionale non ravvediamo la necessità di segnalarla. 
Se si tratta di una nuova figura occorre identificarne i profili e soprattutto le differenze con i 
tradizionali collaboratori di agenti e broker.

Grozījums Nr. 45
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. "nolīgts apdrošināšanas starpnieks" ir 
jebkura persona, kura veic apdrošināšanas 
starpniecības darbību vienas vai vairāku 
apdrošināšanas sabiedrību vai 
apdrošināšanas starpnieku interesēs un tās 
vai to vārdā un par kuras rīcību pilnībā 
atbildīgas ir minētās apdrošināšanas

8. “nolīgts apdrošināšanas starpnieks” ir 
jebkura persona, kura veic apdrošināšanas 
starpniecības darbību vienas vai vairāku 
apdrošināšanas sabiedrību vai 
apdrošināšanas starpnieku interesēs un tās 
vai to vārdā un par kuras rīcību pilnībā 
atbildīgas ir minētās apdrošināšanas 
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sabiedrības vai apdrošināšanas starpnieki, 
ar nosacījumu, ka apdrošināšanas 
starpnieki, kas ir atbildīgi par minētās 
personas rīcību, paši nerīkojas citas 
apdrošināšanas sabiedrības vai cita 
apdrošināšanas starpnieka atbildībā;

sabiedrības vai apdrošināšanas starpnieki;

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgi no attiecīgās sabiedrības lieluma starpnieks jebkurā gadījumā ir nolīgts 
darbinieks. Šis termins ir jāsaskaņo arī ar definīcijām iepriekšējos tiesību aktos, piemēram, 
redakcijai, kas ierosināta priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par 
kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu, COM(2011)0142 galīgā redakcija (CARRP).

Grozījums Nr. 46
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. "konsultēšana" ir ieteikumu sniegšana 
klientam vai nu pēc tā pieprasījuma, vai 
pēc apdrošināšanas sabiedrības vai 
apdrošināšanas starpnieka iniciatīvas;

9. “konsultēšana” ir personīgu ieteikumu 
sniegšana klientam vai nu pēc tā 
pieprasījuma, vai pēc apdrošināšanas 
sabiedrības vai apdrošināšanas starpnieka 
iniciatīvas, un šī darbība nav saistīta ar 
apdrošināšanas produktu vai 
pakalpojumu starpniecību;

Or. en

Pamatojums

Personīgu ieteikumu sniegšana nav saistīta ar apdrošināšanas produktu vai pakalpojumu 
starpniecību. Šis precizējums nodrošina atbilstību iepriekšējiem tiesību aktiem finanšu 
pakalpojumu jomā, piemēram, CARRP un FITD II.

Grozījums Nr. 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. "konsultēšana" ir ieteikumu sniegšana 
klientam vai nu pēc tā pieprasījuma, vai 
pēc apdrošināšanas sabiedrības vai 
apdrošināšanas starpnieka iniciatīvas;

9. “konsultēšana” ir personīgu ieteikumu 
sniegšana klientam vai nu pēc tā 
pieprasījuma, vai pēc apdrošināšanas 
sabiedrības vai apdrošināšanas starpnieka 
iniciatīvas;

Or. en

Pamatojums

Konsultēšana būtu jāsaprot kā vienam klientam piemērotu ieteikumu sniegšana par vienu vai 
vairākiem konkrētiem produktiem. Minētā definīcija jāsaskaņo ar šā paša termina definīciju
FITD un direktīvā par hipotēku kredītiem.

Grozījums Nr. 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. "nosacītā komisijas maksa" ir 
atalgojums komisijas maksas veidā, ja 
maksājamā summa pamatojas uz to, kā ir
izpildīti ar uzņēmējdarbību saistītie mērķi, 
par kuriem vienojušies starpnieks un
attiecīgais apdrošinātājs;

10. “nosacītā komisijas maksa” ir 
atalgojums komisijas maksas veidā, kuru 
nosaka, ņemot vērā to, kā ir sasniegti
mērķi vai robežvērtības, kas saistīti ar 
uzņēmējdarbības apjomu un par kuriem
iepriekš vienojušies starpnieks un 
apdrošinātājs;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. "sasaistīšanas prakse" ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana 
paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
nav patērētājam pieejams atsevišķi;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. M. H. ierosināto 21. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. "sasaistīšanas prakse" ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana 
paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
nav patērētājam pieejams atsevišķi;

19. “sasaistīšanas prakse” ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana 
paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
nav patērētājam pieejams atsevišķi.
Saistīšanas prakse nav viena vai vairāku 
apdrošināšanas produktu vai 
pakalpojumu iespējama piedāvāšana 
papildus finanšu vai apdrošināšanas 
produktam vai pakalpojumam;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. "apkopošanas prakse" ir viena vai 
vairāku papildpakalpojumu piedāvāšana 
paketē kopā ar apdrošināšanas 
pakalpojumu vai produktu, ja šis 
apdrošināšanas pakalpojums vai produkts 
ir patērētājam pieejams arī atsevišķi, bet 
ne vienmēr ar tādiem pašiem 
noteikumiem vai nosacījumiem kā tad, 
kad tas tiek piedāvāts apkopojumā ar 
papildpakalpojumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. M. H. ierosināto 21. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 52
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a “produkts” ir apdrošināšanas polise, 
ar kuru tiks segts viens vai vairāki riski;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka gadījumā, ja 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieks rīkojas apdrošināšanas vai 

Dalībvalstis var noteikt, ka gadījumā, ja 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieks rīkojas apdrošināšanas vai 
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pārapdrošināšanas sabiedrības vai cita 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieka atbildībā, šā otra starpnieka vai 
sabiedrības atbildībā ir nodrošināt, ka 
attiecīgais starpnieks ir izpildījis šajā 
direktīva noteiktos reģistrācijas 
nosacījumus. Šādā gadījumā personai vai 
struktūrai, kas uzņemas atbildību, pēc 
tam, kad dalībvalstis to informējušas par 
šā panta 7. punkta a) un b) apakšpunktā
noteiktajiem jautājumiem, jāpārliecinās 
par atbilstību šā panta 7. punkta 
c) apakšpunktam. Dalībvalstis arī var 
noteikt, ka persona vai struktūra, kas 
uzņemas atbildību par starpnieku, reģistrē 
šo starpnieku.

pārapdrošināšanas sabiedrības vai cita 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieka atbildībā, apdrošināšanas 
starpniekam nav jāsniedz kompetentajai 
iestādei 3. panta 7. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētā informācija, un 
atbildīgā apdrošināšanas sabiedrība 
nodrošina, ka apdrošināšanas starpnieks 
ir izpildījis šajā direktīvā noteiktos 
reģistrācijas nosacījumus un citus 
noteikumus. Dalībvalstis arī var noteikt, ka 
persona vai struktūra, kas uzņemas 
atbildību par starpnieku, reģistrē šo 
starpnieku.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes nereģistrē apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieku, kamēr tās 
nav pārliecinājušās, ka starpnieks atbilst 
8. pantā noteiktajām prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes nereģistrē apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieku, kamēr tās 
nav pārliecinājušās, ka starpnieks atbilst 
8. pantā noteiktajām prasībām vai ka cits 
apdrošināšanas starpnieks vai sabiedrība 
nodrošinās apdrošināšanas starpnieka 
atbilstību šīm prasībām saskaņā ar 
3. panta 1. punkta trešo daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Reģistrētiem apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem ļauj sākt 
un veikt apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
Savienībā, īstenojot brīvību veikt 
uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sniegt informāciju to kompetentajām 
iestādēm par to akcionāru un dalībnieku 
— juridisku vai fizisku personu —
identitāti, kuru turējumā ir vairāk nekā 
10 % starpnieka kapitāla daļu, un par šo 
turējumā esošo daļu summām;

a) nolīgtus apdrošināšanas starpniekus un

Or. en

Grozījums Nr. 57
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sniegt informāciju to kompetentajām 
iestādēm par to personu identitāti, kurām 
ir cieša saistība ar apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieku;

b) apdrošināšanas starpniekus, ja cita 
apdrošināšanas sabiedrība apņemas 
nodrošināt apdrošināšanas starpnieka 
atbilstību šīm prasībām saskaņā ar 
3. panta 1. punkta trešo daļu;
dalībvalstis nodrošina, ka to kompetentās 
iestādes pieprasa, lai apdrošināšanas un 
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pārapdrošināšanas starpnieki, uz kuriem 
attiecas 3. panta 7. punkts, tās lieki 
nekavējoties informētu par 3. panta 
7. punkta a) un b) apakšpunktā minētās 
informācijas izmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Reģistrētiem apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem ļauj sākt 
un veikt apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
Kopienā, īstenojot brīvību veikt 
uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Šis bijušais IMD I 3. panta 5. punkts būtu jāiekļauj, lai precizētu to, ka reģistrētiem un 
deklarētiem apdrošināšanas starpniekiem ļauj veikt pārrobežu darbību, īstenojot brīvību veikt 
uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus, ja šie starpnieki ir informējuši savas kompetentās 
iestādes.

Grozījums Nr. 59
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants svītrots
Deklarēšanas procedūra, ja 
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apdrošināšanas starpniecību sniedz kā 
papildpakalpojumu; profesionālas 
prasību pārvaldības vai zaudējumu 

novērtēšanas pakalpojumi
1. Šīs direktīvas 3. pantā noteiktās 
reģistrācijas prasības nepiemēro 
apdrošināšanas starpniekam, kas 
apdrošināšanas starpniecību sniedz kā 
papildpakalpojumu, ja tā darbība atbilst 
visiem turpmāk minētajiem 
nosacījumiem:
a) apdrošināšanas starpnieka galvenā 
profesionālā nodarbošanās nav 
apdrošināšanas starpniecība;
b) apdrošināšanas starpnieks nodarbojas 
ar starpniecību tikai attiecībā uz 
konkrētiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem, kuri papildina kādu 
produktu vai pakalpojumu, un precīzi 
norāda tos deklarācijā;
c) attiecīgie apdrošināšanas pakalpojumi 
nav dzīvības apdrošināšana vai nesedz 
atbildības riskus, ja vien šāds segums 
neizriet no galvenā apdrošināšanas 
seguma.
2. Šīs direktīvas 3. pantā noteiktās 
reģistrācijas prasības nepiemēro 
apdrošināšanas starpniekiem, kuru 
vienīgā darbība ir profesionālas prasību 
pārvaldības vai zaudējumu novērtēšanas 
pakalpojumi.
3. Ikviens apdrošināšanas starpnieks, uz 
kuru attiecas šā panta 1. un 2. punkts, 
iesniedz tā piederības dalībvalsts 
kompetentajai iestādei deklarāciju, ar ko 
tas kompetento iestādi informē par tā 
identitāti, adresi un profesionālo 
nodarbošanos.
4. Starpniekiem, uz kuriem attiecas šā 
panta 1. un 2. punkts, piemēro šīs 
direktīvas I, III, IV, V, VIII un 
IX nodaļas un 15. un 16. panta 
noteikumus.
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Or. en

Pamatojums

Būtībā starpnieki būtu jāreģistrē, un būtu jānovērš tāds stāvoklis, kas nav ne reģistrācija, ne 
arī reģistrācijas neesamība. Ņemot vērā to, ka jāpilda 8. pantā minētās prasības, nešķiet, ka 
šī procedūra patiešām vienkāršos attiecīgo sabiedrību darbību.

Grozījums Nr. 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecīgie apdrošināšanas pakalpojumi 
nav dzīvības apdrošināšana vai nesedz 
atbildības riskus, ja vien šāds segums
neizriet no galvenā apdrošināšanas 
seguma.

c) attiecīgie apdrošināšanas pakalpojumi 
nav dzīvības apdrošināšana vai nesedz 
atbildības riskus, izņemot gadījumus, kad
šāds segums papildina pakalpojumu vai 
produktu, ko apdrošināšanas starpnieks 
piedāvā, veicot savu profesionālo 
pamatdarbību.

Or. en

Pamatojums

Precizēti nosacījumi, lai starpniekiem, kas sniedz papildpakalpojumus, nodrošinātu samērīgu 
piekļuvi reģistrācijas procedūrai dažādos izplatīšanas kanālos. Sākotnējā redakcijā minētais 
„galvenais apdrošināšanas segums” ir neskaidrs un šā tiesību akta priekšlikumā tas nav 
precīzi definēts.

Grozījums Nr. 61
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Saskaņā ar IMD I reģistrētiem 
starpniekiem nav otrreiz jāreģistrējas 
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saskaņā ar IMD II.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu administratīvo slogu, būtu automātiski jāreģistrē tie apdrošināšanas 
starpnieki, kas jau ir reģistrēti saskaņā ar iepriekšējās direktīvas noteikumiem un ir izpildījuši 
jaunajā direktīvā noteiktās prasības attiecībā uz apmācību un pieredzi.

Grozījums Nr. 62
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Apdrošināšanas starpnieks veic 
darbību, īstenojot brīvību veikt 
uzņēmējdarbību, ja, pastāvīgi uzturoties 
uzņēmējā dalībvalstī, viņš šajā dalībvalstī 
uzņēmējdarbību veic nenoteiktu laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reģistrētiem apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem ļauj sākt 
un veikt apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
Savienībā, īstenojot brīvību veikt 
uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reģistrēts apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks veic
apdrošināšanas starpniecības darbību, 
īstenojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, 
ja:
a) viņš sniedz apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpniecības 
pakalpojumus, sadarbojoties ar polises 
turētāju, vai polises turētājam, kas 
pastāvīgi dzīvo vai ir reģistrēts dalībvalstī, 
kas nav starpnieka dzīvesvietas 
dalībvalsts;
b) apdrošināmie riski ir dalībvalstī, kas 
nav starpnieka dzīvesvietas dalībvalsts;
c) viņš ievēro 6. panta 1. un 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja apdrošināšanas starpnieka galvenā 
uzņēmējdarbības vieta atrodas citā 
dalībvalstī, tad attiecīgās citas dalībvalsts 
kompetentā iestāde var vienoties ar 
piederības dalībvalsts kompetento iestādi, 
ka tā rīkosies kā piederības dalībvalsts 
kompetentā iestāde attiecībā uz šīs 
direktīvas VI, VII un VIII nodaļā 
noteiktajiem pienākumiem. Ja ir panākta 
šāda vienošanās, piederības dalībvalsts 
kompetentā iestāde par to nekavējoties 

1. Visas dalībvalstis pieprasa, lai:
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paziņo apdrošināšanas starpniekam un 
EAAPI.

a) visu apdrošināšanas starpnieku, kas ir 
juridiskas personas, galvenais birojs būtu 
tajā pašā dalībvalstī, kurā ir biroja 
juridiskā adrese, un lai starpnieki faktiski 
veiktu darbību šajā valstī;
b) visiem apdrošināšanas starpniekiem, 
kas nav juridiskas personas, vai visiem 
apdrošināšanas starpniekiem, kas ir 
juridiskas personas, bet kam saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem nav 
juridiskās adreses, to galvenais birojs 
būtu dalībvalstī, kurā tās faktiski veic 
savu uzņēmējdarbību.
Ja apdrošināšanas starpnieka galvenā 
uzņēmējdarbības vieta ir citā dalībvalstī, 
tad attiecīgās citas dalībvalsts kompetentā 
iestāde var vienoties ar piederības 
dalībvalsts kompetento iestādi, ka tā 
rīkosies kā piederības dalībvalsts 
kompetentā iestāde attiecībā uz šīs 
direktīvas VI, VII un VIII nodaļā 
noteiktajiem pienākumiem. Ja ir panākta 
šāda vienošanās, piederības dalībvalsts 
kompetentā iestāde par to nekavējoties ziņo 
apdrošināšanas starpniekam un EAAPI.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja uzņēmējai dalībvalstij ir pamats 
secināt, ka apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks, kas tās 
teritorijā darbojas, izmantojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību vai ar uzņēmuma 
starpniecību, pārkāpj kādu no šajā direktīvā 
noteiktajiem pienākumiem, tā par saviem 

3. Ja uzņēmējai dalībvalstij ir pamats 
secināt, ka apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks, kas tās 
teritorijā darbojas, izmantojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību vai ar uzņēmuma 
starpniecību, pārkāpj kādu no šajā direktīvā 
noteiktajiem pienākumiem, un, ja 
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konstatējumiem paziņo piederības 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kura 
veic attiecīgus pasākumus. Gadījumos, 
kad, neraugoties uz pasākumiem, ko 
veikusi piederības dalībvalsts kompetentā 
iestāde, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks turpina 
darbību tā, ka tas acīmredzami kaitē 
uzņēmējas dalībvalsts patērētāju interesēm 
vai sakārtotai apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas tirgu darbībai, 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpniekam piemēro šādus pasākumus:

uzņēmēja dalībvalsts saskaņā ar šo 
direktīvu nav pilnvarota veikt pasākumus, 
lai reaģētu uz šādiem pārkāpumiem, tā par 
saviem konstatējumiem paziņo piederības 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kura 
veic attiecīgus pasākumus. Gadījumos, 
kad, neraugoties uz pasākumiem, ko 
veikusi piederības dalībvalsts kompetentā 
iestāde, apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks turpina 
darbību tā, ka tas acīmredzami kaitē 
uzņēmējas dalībvalsts patērētāju interesēm 
vai sakārtotai apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas tirgu darbībai, 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpniekam piemēro šādus pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 67
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izvirzītās prasības attiecībā uz 
zināšanām un prasmi var koriģēt atbilstoši 
konkrētai apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbībai 
un pakalpojumiem, kuriem veic 
starpniecību, īpaši, ja starpnieka 
pamatdarbs nav apdrošināšanas 
starpniecība. Šādos gadījumos minētais 
starpnieks apdrošināšanas starpniecības 
darbību var veikt tikai ar nosacījumu, ka 
apdrošināšanas starpnieks, kas atbilst šā 
panta nosacījumiem, vai apdrošināšanas 
sabiedrība uzņemas pilnu atbildību par 
starpnieka rīcību. Dalībvalstis var noteikt, 
ka 3. panta 1. punkta otrajā daļā minētajos 
gadījumos apdrošināšanas sabiedrībai vai 
starpniekam ir jāpārbauda, vai starpnieku 
zināšanas un prasme atbilst prasībām, kas 
izklāstītas šā punkta pirmajā daļā, un ka 

Dalībvalstis izvirzītās prasības attiecībā uz 
zināšanām un prasmi koriģē atbilstoši 
konkrētai apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbībai 
un pakalpojumiem, kuriem veic 
starpniecību, īpaši, ja starpnieka 
pamatdarbs nav apdrošināšanas 
starpniecība.
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apdrošināšanas sabiedrībai vajadzības 
gadījumā šādiem starpniekiem ir 
jānodrošina apmācība, kas atbilst prasībām 
attiecībā uz pakalpojumiem, kurus pārdod 
starpnieki.

Šajā pantā minētās apmācības un 
uzraudzības prasības nebūtu jāpiemēro 
tieši tiem starpniekiem, kas sniedz 
apdrošināšanas starpniecības 
papildpakalpojumus, bet gan 
apdrošināšanas sabiedrībām vai citiem 
starpniekiem, kuru atbildībā tie veic savu 
darbību un kuri paši pilda šos 
pienākumus.
Dalībvalstis var noteikt, ka 3. panta 
1. punkta otrajā daļā minētajos gadījumos 
apdrošināšanas sabiedrībai vai starpniekam 
ir jāpārbauda, vai starpnieku zināšanas un 
prasme atbilst prasībām, kas izklāstītas šā 
punkta pirmajā daļā, un ka apdrošināšanas 
sabiedrībai vajadzības gadījumā šādiem 
starpniekiem ir jānodrošina apmācība, kas 
atbilst prasībām attiecībā uz 
pakalpojumiem, kurus pārdod starpnieki.

Or. en

Pamatojums

Mainot profesionālās prasības, apdrošināšanas sabiedrība, kas paraksta polisi, ne tikai 
uzņemas pilnu atbildību par starpnieka darbību, bet atbild arī par apdrošināšanas 
starpnieka, kas sniedz apdrošināšanas papildpakalpojumus, apmācību un uzraudzību.

Grozījums Nr. 68
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem ir jābūt profesionālās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kas
attiecas uz visu Savienības teritoriju, vai 

3. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem ir jābūt profesionālās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
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citām pielīdzināmām garantijām attiecībā 
uz atbildību, kas rodas profesionālas 
nolaidības dēļ, vismaz EUR 1 120 000 
apmērā attiecībā uz katru prasību un 
EUR 1 680 000 apmērā attiecībā uz visām 
prasībām gada laikā, ja vien šādu 
apdrošināšanu vai pielīdzināmas garantijas 
jau nav paredzējusi apdrošināšanas 
sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība 
vai cita uzņēmējsabiedrība, kuras vārdā 
rīkojas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks vai kuras 
interesēs apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks ir pilnvarots 
rīkoties, vai ja šāda uzņēmējsabiedrība nav 
uzņēmusies pilnu atbildību par starpnieka 
rīcību.

vai jānodrošina cits līdzvērtīgs galvojums 
attiecībā uz:
– starpniecības darījuma summu;
– to, vai apdrošināšanas starpniecība ir 
vai nav to pamatuzņēmējdarbības veids,
un
– starpniecības produktu sarežģītību.
Tas attiecas uz visu Savienības teritoriju
un sniedz garantijas attiecībā uz atbildību, 
kas rodas profesionālas nolaidības dēļ, 
vismaz EUR 1 120 000 apmērā attiecībā uz 
katru prasību un EUR 1 680 000 apmērā 
attiecībā uz visām prasībām gada laikā, ja 
vien šādu apdrošināšanu vai pielīdzināmas 
garantijas jau nav paredzējusi 
apdrošināšanas sabiedrība, 
pārapdrošināšanas sabiedrība vai cita 
uzņēmējsabiedrība, kuras vārdā rīkojas 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieks vai kuras interesēs 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieks ir pilnvarots rīkoties, vai ja šāda 
uzņēmējsabiedrība nav uzņēmusies pilnu 
atbildību par starpnieka rīcību.

Or. en
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Pamatojums

Savā ziņā jānodrošina apdrošināšanas produktu sarežģītības un starpnieku civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas samērīgums. Vārds „garantija” ir diezgan šaurā nozīmē 
saprotams juridisks termins, kas būtu jāgroza, lai iekļautu līdzvērtīgus instrumentus, 
piemēram, ļautu piemērot galvojumus (vācu valodā: Bürgschaft).

Grozījums Nr. 69
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAAPI izstrādā regulatīvo standartu 
projektu, ar ko 3. un 4. punktā minēto 
pamatsummu euro koriģē atbilstīgi 
minētā indeksa procentuālajām izmaiņām 
laika posmā no šīs direktīvas stāšanās 
spēkā līdz pirmās pārskatīšanas dienai vai 
no iepriekšējās pārskatīšanas dienas līdz 
jaunās pārskatīšanas dienai un noapaļo 
uz augšu līdz tuvākajam euro.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā valstu tirgi ir ļoti atšķirīgi, būtu pilnīgi atbilstīgi, ja reģistrācijas dalībvalstis noteiktu 
vajadzīgo profesionālo standartu līmeni.

Grozījums Nr. 70
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAAPI izstrādā regulatīvo standartu 
projektu, ar ko 3. un 4. punktā minēto 
pamatsummu euro koriģē atbilstīgi 
minētā indeksa procentuālajām izmaiņām 
laika posmā no šīs direktīvas stāšanās 

svītrots
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spēkā līdz pirmās pārskatīšanas dienai vai 
no iepriekšējās pārskatīšanas dienas līdz 
jaunās pārskatīšanas dienai un noapaļo 
uz augšu līdz tuvākajam euro.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 7. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAAPI iesniedz šos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai pēc pieciem 
gadiem no šīs direktīvas stāšanās spēkā 
un veic turpmāku pārskatīšanu ik pēc 
pieciem gadiem no iepriekšējās 
pārskatīšanas dienas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāizskata kopā ar citiem M. H. ierosinātajiem 8. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 72
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 7. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAAPI iesniedz šos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai pēc pieciem 
gadiem no šīs direktīvas stāšanās spēkā 
un veic turpmāku pārskatīšanu ik pēc 
pieciem gadiem no iepriekšējās 
pārskatīšanas dienas.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 7. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 15. pantu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāizskata kopā ar citiem M. H. ierosinātajiem 8. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 74
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 7. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 15. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 75
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

a) jēdzienu par starpnieka atbilstīgām 
zināšanām un prasmi, kad tas veic 
apdrošināšanas starpniecību ar saviem 
klientiem, kā minēts šā panta 1. punktā;
b) kritērijus, kas piemēroti, lai noteiktu 
konkrētu profesionālās kvalifikācijas, 
pieredzes un prasmju līmeni, kas 
nepieciešams apdrošināšanas 
starpniecības veikšanai;
c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām ar mērķi pastāvīgas 
profesionālas attīstības procesā papildināt 
savas zināšanas un uzlabot spējas nolūkā 
uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

a) jēdzienu par starpnieka atbilstīgām 
zināšanām un prasmi, kad tas veic 
apdrošināšanas starpniecību ar saviem 
klientiem, kā minēts šā panta 1. punktā;
b) kritērijus, kas piemēroti, lai noteiktu 
konkrētu profesionālās kvalifikācijas, 
pieredzes un prasmju līmeni, kas 
nepieciešams apdrošināšanas 
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starpniecības veikšanai;
c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām ar mērķi pastāvīgas 
profesionālas attīstības procesā papildināt 
savas zināšanas un uzlabot spējas nolūkā 
uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti.

Or. fi

Pamatojums

Sīkākas prasības, kas būtu saskaņā ar dalībvalstīs īstenoto izglītošanas praksi un prasībām, 
vajadzētu noteikt pašām dalībvalstīm, nevis Komisijai.

Grozījums Nr. 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

a) jēdzienu par starpnieka atbilstīgām 
zināšanām un prasmi, kad tas veic 
apdrošināšanas starpniecību ar saviem 
klientiem, kā minēts šā panta 1. punktā;
b) kritērijus, kas piemēroti, lai noteiktu 
konkrētu profesionālās kvalifikācijas, 
pieredzes un prasmju līmeni, kas 
nepieciešams apdrošināšanas 
starpniecības veikšanai;
c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām ar mērķi pastāvīgas 
profesionālas attīstības procesā papildināt 
savas zināšanas un uzlabot spējas nolūkā 
uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti.



PE504.096v01-00 36/91 AM\924646LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. pantu deleģētie akti attiecas uz nebūtiskiem tiesību aktu elementiem. 
Tomēr profesionālās prasības pilnīgi noteikti ir šā tiesību akta būtisks elements. Savukārt, lai 
padarītu šo direktīvu par minimālās saskaņošanas dokumentu, konkrētus aspektus varētu 
koriģēt ar deleģētiem aktiem, izmantojot maksimālas saskaņošanas dokumentu. Saskaņā ar šā 
priekšlikuma 8. panta 1. punktu dalībvalstīm ir jānosaka apdrošināšanas starpniekam 
obligātais atbilstīgo zināšanu un prasmju līmenis.

Grozījums Nr. 78
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 
efektīvu, objektīvu un neatkarīgu sūdzību 
un strīdu procedūru izveidi, lai ārpus tiesas 
izšķirtu strīdus starp apdrošināšanas 
starpniekiem un klientiem un starp 
apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem, 
vajadzības gadījumā izmantojot pastāvošās 
organizācijas. Dalībvalstis turklāt 
nodrošina, ka visas apdrošināšanas 
sabiedrības un visi apdrošināšanas 
starpnieki piedalās ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas procedūrās, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 
efektīvu, objektīvu un neatkarīgu sūdzību 
un strīdu procedūru izveidi, lai ārpus tiesas 
izšķirtu strīdus starp apdrošināšanas 
starpniekiem un klientiem un starp 
apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem, 
vajadzības gadījumā izmantojot pastāvošās 
organizācijas.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma projektā nosakot prasību, ka ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūrās 
pieņemtie lēmumi sabiedrībām nav saistoši, būtībā tiktu mazināts patērētāju aizsardzības 
līmenis. Ja sabiedrības nebūs pakļautas saistību riskam, tās vairs nebūs ieinteresētas izšķirt 
strīdus ar ārpustiesas kārtībā. Šajos grozījumos ierosināts svītrot visus nosacījumus, kas 
13. pantā paredzēti attiecībā uz ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūrām. Tādējādi 
dalībvalstis varēs elastīgāk pieņemt valsts tirgum un tiesu sistēmai piemērotāko strīdu 
izšķiršanas ārpustiesas kārtību.
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Grozījums Nr. 79
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 
efektīvu, objektīvu un neatkarīgu sūdzību 
un strīdu procedūru izveidi, lai ārpus tiesas 
izšķirtu strīdus starp apdrošināšanas 
starpniekiem un klientiem un starp 
apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem, 
vajadzības gadījumā izmantojot pastāvošās 
organizācijas. Dalībvalstis turklāt 
nodrošina, ka visas apdrošināšanas 
sabiedrības un visi apdrošināšanas 
starpnieki piedalās ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas procedūrās, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 
efektīvu, objektīvu un neatkarīgu sūdzību 
un strīdu procedūru izveidi, lai ārpus tiesas 
izšķirtu strīdus starp apdrošināšanas 
starpniekiem un klientiem un starp 
apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem, 
vajadzības gadījumā izmantojot pastāvošās 
organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 
efektīvu, objektīvu un neatkarīgu sūdzību 
un strīdu procedūru izveidi, lai ārpus tiesas 
izšķirtu strīdus starp apdrošināšanas 
starpniekiem un klientiem un starp 
apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem, 
vajadzības gadījumā izmantojot pastāvošās 
organizācijas. Dalībvalstis turklāt 
nodrošina, ka visas apdrošināšanas 
sabiedrības un visi apdrošināšanas 
starpnieki piedalās ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas procedūrās, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 
efektīvu, objektīvu un neatkarīgu sūdzību 
un strīdu procedūru izveidi, lai ārpus tiesas 
izšķirtu strīdus starp apdrošināšanas 
starpniekiem un klientiem un starp 
apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem, 
vajadzības gadījumā izmantojot pastāvošās 
organizācijas.



PE504.096v01-00 38/91 AM\924646LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Procedūras strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā ir jāparedz gan starpniekiem, gan 
apdrošināšanas sabiedrībām, gan klientiem. Šis noteikums būtu jāsaskaņo ar nesenajām 
iniciatīvām Direktīvā par strīdu izšķiršanu ārpustiesas kārtībā (ADR).

Grozījums Nr. 81
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procedūras rezultātā pieņemtie lēmumi 
nav saistoši;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāizskata kopā ar citiem M. H. ierosinātajiem 13. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 82
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procedūras rezultātā pieņemtie lēmumi 
nav saistoši;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procedūras rezultātā pieņemtie lēmumi 
nav saistoši;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 84
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ja klients pret apdrošināšanas 
starpnieku vai apdrošināšanas sabiedrību 
valsts tiesību aktos noteiktajā kārtībā 
ierosina ārpustiesas strīdu izšķiršanas 
procedūru, lai izšķirtu strīdu par tiesībām 
un pienākumiem, kas noteikti šajā 
direktīvā, apdrošināšanas starpniekam vai 
apdrošināšanas sabiedrībai ir jāpiedalās 
šajā procedūrā;
šīs direktīvas piemērošanas nolūkā 
kompetentās iestādes sadarbojas 
savstarpēji un ar iestādēm, kas atbild par 
minēto sūdzību un strīdu izšķiršanas 
ārpustiesas procedūru, un tādā ziņā, kāda
atļauta spēkā esošajās ES direktīvās vai 
regulās;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ierobežojuma periods strīda 
iesniegšanai tiesā ir pārtraukts, kamēr 
norisinās alternatīva strīdu izšķiršanas 
procedūra;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāizskata kopā ar citiem M. H. ierosinātajiem 13. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 86
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ierobežojuma periods strīda 
iesniegšanai tiesā ir pārtraukts, kamēr 
norisinās alternatīva strīdu izšķiršanas 
procedūra;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ierobežojuma periods strīda 
iesniegšanai tiesā ir pārtraukts, kamēr 
norisinās alternatīva strīdu izšķiršanas 
procedūra;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) prasības noilguma periods ir 
pārtraukts, kamēr norisinās procedūra;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāizskata kopā ar citiem M. H. ierosinātajiem 13. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 89
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) prasības noilguma periods ir 
pārtraukts, kamēr norisinās procedūra;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) prasības noilguma periods ir 
pārtraukts, kamēr norisinās procedūra;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) procedūra norisinās bez maksas vai ar 
mērenām izmaksām;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāizskata kopā ar citiem M. H. ierosinātajiem 13. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 92
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) procedūra norisinās bez maksas vai ar 
mērenām izmaksām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) procedūra norisinās bez maksas vai ar 
mērenām izmaksām;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) elektroniski līdzekļi nav vienīgie 
līdzekļi, ar kuriem puses var piekļūt 
procedūrai, un

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāizskata kopā ar citiem M. H. ierosinātajiem 13. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 95
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) elektroniski līdzekļi nav vienīgie 
līdzekļi, ar kuriem puses var piekļūt 
procedūrai, un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) elektroniski līdzekļi nav vienīgie 
līdzekļi, ar kuriem puses var piekļūt 

svītrots
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procedūrai, un

Or. en

Grozījums Nr. 97
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) izņēmuma gadījumos, kad ir steidzama 
nepieciešamība, ir iespējams veikt 
pagaidu pasākumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāizskata kopā ar citiem M. H. ierosinātajiem 13. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 98
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) izņēmuma gadījumos, kad ir steidzama 
nepieciešamība, ir iespējams veikt 
pagaidu pasākumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) izņēmuma gadījumos, kad ir steidzama 
nepieciešamība, ir iespējams veikt 
pagaidu pasākumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 100
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja klients pret apdrošināšanas starpnieku 
vai apdrošināšanas sabiedrību valsts 
tiesību aktos noteiktajā kārtībā ierosina 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru, 
lai izšķirtu strīdu par tiesībām un 
pienākumiem, kas noteikti šajā direktīvā, 
apdrošināšanas starpniekam vai 
apdrošināšanas sabiedrībai ir jāpiedalās 
šajā procedūrā.

Or. en

Pamatojums

Jāizskata kopā ar citiem M. H. ierosinātajiem 13. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 101
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīva piemērošanas nolūkā 
kompetentās iestādes sadarbojas 
savstarpēji un ar iestādēm, kas atbild par 
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minētajām sūdzību un strīdu izšķiršanas 
ārpustiesas procedūrām, un tādā ziņā, 
kāda atļauta spēkā esošajās ES direktīvās 
vai regulās.

Or. en

Pamatojums

Jāizskata kopā ar citiem M. H. ierosinātajiem 13. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 102
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina minēto 
organizāciju sadarbību pārrobežu strīdu 
izšķiršanā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina minēto 
organizāciju sadarbību pārrobežu strīdu 
izšķiršanā.

2. Darījumos starp uzņēmumu un klientu 
šīs organizācijas ievēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
XXX/XXXX/ES par patērētāju strīdu 
izšķiršanu ārpustiesas kārtībā.
Šīs direktīvas piemērošanas nolūkā 
dalībvalstis nodrošina, ka pārrobežu 
strīdu izšķiršanas gadījumos šīs 
organizācijas un kompetentās iestādes 
sadarbojas savstarpēji un ar iestādēm, kas 
atbild par minētajām sūdzību un strīdu 
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izšķiršanas ārpustiesas procedūrām, un 
tādā ziņā, kāda atļauta spēkā esošajās ES 
direktīvās vai regulās.

Or. en

Pamatojums

Procedūras strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā ir jāparedz gan starpniekiem, gan 
apdrošināšanas sabiedrībām, gan klientiem. Šis noteikums būtu jāsaskaņo ar nesenajām 
iniciatīvām Direktīvā par strīdu izšķiršanu ārpustiesas kārtībā (ADR).

Grozījums Nr. 104
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā 
reģistrētie apdrošināšanas starpnieki, 
norādot attiecīgās struktūras nosaukumu, 
adresi un tīmekļa vietnes adresi, informē 
patērētājus par tām ADR struktūrām, 
kurās tie ir iesaistīti un kuras ir 
kompetentas risināt starpnieku un 
patērētāju iespējamos strīdus.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Apdrošināšanas starpnieki, kas 
Savienībā veic tirdzniecību tiešsaistē vai 
pārrobežu tirdzniecību, informē 
patērētājus par platformu, kas paredzēta 
strīdu izšķiršanai tiešsaistē (ja tāda ir), kā 
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arī norāda savu e-pasta adresi. Minētajai 
informācijai ir jābūt viegli, tieši, skaidri 
un pastāvīgi pieejamai apdrošināšanas 
starpnieku tīmekļa vietnēs un, ja 
piedāvājums veikts, izmantojot e-pastu vai 
citu teksta ziņojumu, kas nosūtīts, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, —
pieejamai minētajā ziņojumā. Tajā ietver 
elektronisku saiti uz strīdu izšķiršanai 
tiešsaistē paredzētās platformas 
sākumlapu. Apdrošināšanas starpnieki 
informē patērētājus arī par 
apdrošināšanas starpnieka vai sabiedrības 
ombuda uzturētu patērētāju sūdzību 
izskatīšanas sistēmu — strīdu izšķiršanai 
tiešsaistē paredzēto platformu, kur 
patērētāji iesniedz sūdzības 
apdrošināšanas starpniekam.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Uzskata, ka apdrošināšanas starpnieks 
konsultācijas sniedz neatkarīgi tikai tad, 
ja starpnieks par to paziņo informācijā, ko 
sniedz klientam.

Or. en

Pamatojums

Pēdējais punkts ir pievienots, lai precizētu, ka nebūtu jāuzskata, ka nenolīgtie starpnieki pēc 
būtības konsultācijas sniedz neatkarīgi.

Grozījums Nr. 107
Olle Schmidt
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) par to, vai tas sniedz konsultācijas, 
pamatojoties uz taisnīgu analīzi, vai

i) par to, vai tas sniedz konsultācijas, 
pamatojoties uz taisnīgu un neatkarīgu
analīzi, vai

Or. en

Pamatojums

Tā kā patērētājiem ir jābūt labi informētiem par saņemto padomu, ir ievietots vārds 
„neatkarīgu”.

Grozījums Nr. 108
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) par to, vai tam ir līgumsaistības veikt 
apdrošināšanas starpniecības 
uzņēmējdarbību tikai ar vienu vai vairākām 
apdrošināšanas sabiedrībām un ka tas 
nesniedz konsultācijas, pamatojoties uz 
taisnīgu analīzi. Tādā gadījumā tas sniedz 
to apdrošināšanas sabiedrību nosaukumus, 
ar kurām tas var veikt un veic 
uzņēmējdarbību;

iii) par to, vai tam ir līgumsaistības veikt 
apdrošināšanas starpniecības 
uzņēmējdarbību tikai ar vienu vai vairākām 
apdrošināšanas sabiedrībām un ka tas 
nesniedz konsultācijas, pamatojoties uz 
taisnīgu un neatkarīgu analīzi. Tādā 
gadījumā tas sniedz to apdrošināšanas 
sabiedrību nosaukumus, ar kurām tas var 
veikt un veic uzņēmējdarbību;

Or. en

Pamatojums

Tā kā patērētājiem ir jābūt labi informētiem par saņemto padomu, ir ievietots vārds 
„neatkarīgu”.

Grozījums Nr. 109
Malcolm Harbour
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
saņemtā atalgojuma būtība;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka šis apakšpunkts dublē e) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saistībā ar apdrošināšanas līgumu 
saņemtā atalgojuma būtība;

svītrots

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 111
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, atalgojuma 
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem vai, ja precīzu summu nav 
iespējams norādīt, visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāze;

svītrots

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, atalgojuma
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem vai, ja precīzu summu nav 
iespējams norādīt, visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 

f) vai saistībā ar apdrošināšanas līgumu
atalgojuma avots ir:
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aprēķinu bāze;
i) polises turētājs;
ii) apdrošināšanas sabiedrība;
iii) cits apdrošināšanas starpnieks;
iv) visi i), ii) un iii) punktā minētie;

Or. xm

Pamatojums

Attiecībā uz atalgojuma pārredzamību uzskata, ka atbilstošs risinājums ir norādīt izmantoto 
atalgojuma veidu un atalgojuma avotu.

Grozījums Nr. 113
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, atalgojuma
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai 
izskatāmajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem vai, ja precīzu summu nav 
iespējams norādīt, visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāze;

f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu, maksas pilna summa saistībā ar 
piedāvātajiem vai izskatāmajiem 
apdrošināšanas pakalpojumiem vai, ja 
precīzu summu nav iespējams norādīt, visu 
maksu;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums nodrošinās, ka klientiem pilnībā tiks atklāts maksas apmērs.

Grozījums Nr. 114
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ja komisijas maksas summa pamatojas 
uz to, kā ir sasniegti ar uzņēmējdarbību 
saistīti mērķi vai robežvērtības, par ko 
vienojušies starpnieks ar apdrošinātāju, 
šie mērķi un robežvērtības, kā arī 
summas, kas maksājamas pēc to 
sasniegšanas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja atalgojuma vērtība ir daļa no uzņēmuma lēmumu pieņemšanas procesa, no klientiem 
nebūtu jāslēpj informācija par uzņēmuma atalgojumu — tādējādi atbalstām EAAPI (CEIOPS) 
ieteikumu, ka Komisijai jāpieņem pieeja, saskaņā ar kuru klientiem pēc pieprasījuma tiek 
sniegta informācija par atalgojumu.

Grozījums Nr. 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ja komisijas maksas summa pamatojas 
uz to, kā ir sasniegti ar uzņēmējdarbību 
saistīti mērķi vai robežvērtības, par ko 
vienojušies starpnieks ar apdrošinātāju, 
šie mērķi un robežvērtības, kā arī 
summas, kas maksājamas pēc to 
sasniegšanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ja komisijas maksas summa pamatojas 
uz to, kā ir sasniegti ar uzņēmējdarbību 
saistīti mērķi vai robežvērtības, par ko 
vienojušies starpnieks ar apdrošinātāju, 
šie mērķi un robežvērtības, kā arī 
summas, kas maksājamas pēc to 
sasniegšanas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta 
f) apakšpunkta, piecus gadus no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas tādu 
apdrošināšanas līgumu starpnieks, kas 
nav neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, pirms 
ikviena šāda apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas, ja starpnieka atalgojums būs 
maksa vai komisijas maksa,

svītrots
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a) norāda klientam summu vai, ja precīzu 
summu nav iespējams norādīt, maksas vai 
komisijas maksas, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi, ja klients to pieprasa;
b) informē klientu par tiesībām pieprasīt 
a) apakšpunktā minēto informāciju.

Or. xm

Pamatojums

Īpaša atsauce uz nefinanšu apdrošināšanas produktu darbību nav nepieciešama, jo tie 
neietver nevienu ieguldījuma komponentu un komisijas maksa nekādā veidā neietekmē to 
darbību.

Grozījums Nr. 118
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta 
f) apakšpunkta, piecus gadus no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas tādu 
apdrošināšanas līgumu starpnieks, kas 
nav neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, pirms 
ikviena šāda apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas, ja starpnieka atalgojums būs 
maksa vai komisijas maksa,

svītrots

a) norāda klientam summu vai, ja precīzu 
summu nav iespējams norādīt, maksas vai 
komisijas maksas, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi, ja klients to pieprasa;
b) informē klientu par tiesībām pieprasīt 
a) apakšpunktā minēto informāciju.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 119
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta 
f) apakšpunkta, piecus gadus no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas tādu 
apdrošināšanas līgumu starpnieks, kas 
nav neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, pirms 
ikviena šāda apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas, ja starpnieka atalgojums būs
maksa vai komisijas maksa,

2. Ja starpnieka atalgojums būs komisijas 
maksa, tas:

Or. en

Pamatojums

Ja atalgojuma vērtība ir daļa no uzņēmuma lēmumu pieņemšanas procesa, no klientiem 
nebūtu jāslēpj informācija par uzņēmuma atalgojumu — tādējādi atbalstām EAAPI (CEIOPS) 
ieteikumu, ka Komisijai jāpieņem pieeja, saskaņā ar kuru klientiem pēc pieprasījuma tiek 
sniegta informācija par atalgojumu.

Grozījums Nr. 120
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu arī par jebkāda mainīga 
atalgojuma būtību un aprēķinu bāzi, ja 
kāds to darbinieks saņem jebkādu 
mainīgu atalgojumu par attiecīgā 
apdrošināšanas pakalpojuma izplatīšanu 
un pārvaldību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Informācijas atklāšanas ierobežojumi ir īpaši aktuāli attiecībā uz darbinieku mainīgu 
atalgojumu. Atalgojuma un piemaksu struktūras ir krasi atšķirīgas un vairākumā gadījumu 
ļoti sarežģītas, tāpēc klienti tās nespēj izprast. Turklāt iespējamie interešu konflikti tiešajā 
tirdzniecībā noteikti nerada tādu pašu risku patērētājiem kā riski starpniecības tirdzniecībā.

Grozījums Nr. 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu arī par jebkāda mainīga 
atalgojuma būtību un aprēķinu bāzi, ja 
kāds to darbinieks saņem jebkādu 
mainīgu atalgojumu par attiecīgā 
apdrošināšanas pakalpojuma izplatīšanu 
un pārvaldību.

svītrots

Or. xm

Pamatojums

Šī informācija nedod līguma slēdzējam nekādu būtisku konkrētu labumu galīgā lēmuma 
pieņemšanā, gluži otrādi, sniedz tikai papildu informāciju pirms līguma noslēgšanas.
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Grozījums Nr. 122
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu arī par jebkāda mainīga 
atalgojuma būtību un aprēķinu bāzi, ja 
kāds to darbinieks saņem jebkādu 
mainīgu atalgojumu par attiecīgā 
apdrošināšanas pakalpojuma izplatīšanu 
un pārvaldību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja klientam saskaņā ar apdrošināšanas 
līgumu pēc tā noslēgšanas jāveic jebkādi 
maksājumi, apdrošināšanas sabiedrība 
vai starpnieks saskaņā ar šo pantu 

svītrots
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informē arī par visiem šādiem 
maksājumiem.

Or. xm

Pamatojums

Šī informācija nedod līguma slēdzējam nekādu būtisku konkrētu labumu galīgā lēmuma 
pieņemšanā, gluži otrādi, sniedz tikai papildu informāciju pirms līguma noslēgšanas.

Grozījums Nr. 124
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja klientam saskaņā ar apdrošināšanas 
līgumu pēc tā noslēgšanas jāveic jebkādi 
maksājumi, apdrošināšanas sabiedrība 
vai starpnieks saskaņā ar šo pantu 
informē arī par visiem šādiem 
maksājumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 125
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

a) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem nosaka, kā klientam sniedzama 
informācija par starpnieka atalgojumu, 
tostarp nosacīto komisijas maksu, kas 
minēta šā panta 1. punkta f) un 
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g) apakšpunktā un 2. punktā;
b) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem konkrēti nosaka visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi;
c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām nolūkā sniegt klientiem 
informāciju par to atalgojumu.

Or. en

Pamatojums

IMD2 būtu vajadzīgs precīzs un visaptverošs 1. līmeņa teksts, kas ir pretrunā pamatojumam 
pilnvarot Komisiju pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 126
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

a) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem nosaka, kā klientam sniedzama 
informācija par starpnieka atalgojumu, 
tostarp nosacīto komisijas maksu, kas 
minēta šā panta 1. punkta f) un
g) apakšpunktā un 2. punktā;
b) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem konkrēti nosaka visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi;
c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām nolūkā sniegt klientiem 
informāciju par to atalgojumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 127
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

a) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem nosaka, kā klientam sniedzama 
informācija par starpnieka atalgojumu, 
tostarp nosacīto komisijas maksu, kas 
minēta šā panta 1. punkta f) un 
g) apakšpunktā un 2. punktā;
b) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem konkrēti nosaka visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi;
c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām nolūkā sniegt klientiem 
informāciju par to atalgojumu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 17. panta 5. punktā paredzētie deleģēti akti saskaņā ar LESD 290. pantu attiecas 
uz nebūtiskiem tiesību aktu elementiem. Tomēr konkrēti elementi, kas saistīti ar atalgojuma 
apmēra atklāšanu/noteikšanu pilnīgi noteikti ir šā tiesību akta būtisks elements. Savukārt, lai 
padarītu šo direktīvu par minimālās saskaņošanas dokumentu, konkrētus aspektus varētu 
koriģēt ar deleģētiem aktiem, izmantojot maksimālas saskaņošanas dokumentu.

Grozījums Nr. 128
Catherine Stihler
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms konkrēta līguma noslēgšanas 
apdrošināšanas starpnieks, tostarp nolīgtais 
starpnieks, vai apdrošināšanas sabiedrība
nosaka, pamatojoties uz informāciju, ko 
sniedzis klients:

1. Pirms konkrēta līguma noslēgšanas 
apdrošināšanas starpnieks, tostarp nolīgtais 
starpnieks, vai apdrošināšanas sabiedrība
precizē, pamatojoties uz informāciju, ko 
sniedzis klients:

Or. en

Grozījums Nr. 129
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms konkrēta līguma noslēgšanas 
apdrošināšanas starpnieks, tostarp nolīgtais 
starpnieks, vai apdrošināšanas sabiedrība 
nosaka, pamatojoties uz informāciju, ko 
sniedzis klients:

1. Pirms konkrēta līguma noslēgšanas 
apdrošināšanas starpnieks, tostarp nolīgtais 
starpnieks, vai apdrošināšanas sabiedrība 
nosaka, pamatojoties uz informāciju, ko 
sniedzis klients, vai informāciju par 
klientu:

Or. en

Grozījums Nr. 130
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minēto informāciju modulē atbilstoši 
piedāvātā apdrošināšanas pakalpojuma 
sarežģītībai un klienta finansiālā riska 
līmenim.

2. Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minēto informāciju modulē atbilstoši 
piedāvātā apdrošināšanas pakalpojuma 
sarežģītībai un klienta finansiālā riska 
līmenim, kā arī izplatīšanas kanālam.
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Or. en

Grozījums Nr. 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē 
klientu, ka tie savas konsultācijas sniedz, 
pamatojoties uz taisnīgu analīzi, to
pienākums ir minētās konsultācijas sniegt, 
pamatojoties uz pietiekami liela tirgū 
pieejamu apdrošināšanas līgumu skaita 
analīzi, kas atbilstoši profesionālajiem 
kritērijiem tiem ļauj sniegt ieteikumu par 
to, kurš apdrošināšanas līgums būtu 
piemērotākais, lai apmierinātu klienta 
vajadzības.

3. Ja apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu, ka tas savas konsultācijas sniedz, 
pamatojoties uz taisnīgu analīzi, tā
pienākums ir minētās konsultācijas sniegt, 
pamatojoties uz pietiekami liela tirgū 
pieejamu līgumu skaita analīzi, kas 
atbilstoši profesionālajiem kritērijiem tam
ļauj sniegt ieteikumu par to, kurš līgums 
būtu piemērotākais, lai apmierinātu klienta 
vajadzības.

Or. xm

Pamatojums

Aicina svītrot atsauci uz apdrošināšanas sabiedrību attiecībā uz sabiedrības neatkarīgu 
apdrošināšanas konsultāciju sniegšanu klientam, jo terminos ir acīmredzama pretruna.

Grozījums Nr. 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums.

3. Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē klientu, 
ka tie savas konsultācijas sniedz, 
pamatojoties uz taisnīgu analīzi, to 
pienākums ir minētās konsultācijas sniegt, 
pamatojoties uz pietiekami liela tirgū 
pieejamu apdrošināšanas līgumu skaita 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).
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analīzi, kas atbilstoši profesionālajiem 
kritērijiem tiem ļauj sniegt ieteikumu par 
to, kurš apdrošināšanas līgums būtu 
piemērotākais, lai apmierinātu klienta 
vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms līguma noslēgšanas, neatkarīgi no 
tā, vai tiek sniegtas konsultācijas, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz klientam 
attiecīgo informāciju par apdrošināšanas 
pakalpojumu saprotamā veidā tā, lai klients 
varētu pieņemt uz informāciju pamatotu 
lēmumu, vienlaikus ņemot vērā 
apdrošināšanas pakalpojuma sarežģītību un 
klienta veidu.

4. Pirms līguma noslēgšanas, neatkarīgi no 
tā, vai tiek sniegtas konsultācijas, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz klientam 
attiecīgo informāciju par apdrošināšanas 
pakalpojumu saprotamā veidā tā, lai klients 
varētu pieņemt uz informāciju pamatotu 
lēmumu, vienlaikus ņemot vērā 
apdrošināšanas pakalpojuma sarežģītību un 
klienta veidu. Minēto informāciju sniedz 
viegli saprotamā valodā, izmantojot 
standarta informācijas veidlapu un 
ietverot galveno informāciju par 
apdrošināšanas līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Šā panta noteikumus nepiemēro 
personām, kas veic apdrošināšanas 
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starpniecību, ja to saistībā ar 
apdrošināšanas ieguldījumu produktu 
pārdošanu veic:
a) apdrošināšanas starpnieks;
b) apdrošināšanas sabiedrība.

Or. en

Pamatojums

Apdrošināšanas starpniecība, kas saistīta ar apdrošināšanas ieguldījumu produktu 
pārdošanu, jau ir iztirzāta VII nodaļā. Arī attiecīgā piemērotības un atbilstības pārbaude jau 
tiek piemērota un ir izklāstīta 25. pantā. Tāpēc šie noteikumi nebūtu jādublē.

Grozījums Nr. 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Informāciju, kas minēta 16., 17. un 
18. pantā, nav jāsniedz, ja apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
veic starpniecību lielu risku apdrošināšanā, 
ja starpniecību veic pārapdrošināšanas 
starpnieki vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības, vai saistībā ar profesionāliem 
klientiem, kā norādīts pielikumā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Or. en

Grozījums Nr. 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums.

2.a Dalībvalstis, kuras saglabā vai pieņem 
stingrākus noteikumus, ko piemēro 
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apdrošināšanas starpniekiem, nodrošina, 
ka šajos noteikumos ir ņemts vērā 
princips nodrošināt visiem dalībniekiem 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un ka 
šo noteikumu radītais administratīvais 
slogs ir relatīvi samērīgs attiecībā pret 
ieguvumiem patērētāju aizsardzības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atļauj apkopošanas praksi, 
bet neatļauj sasaistīšanas praksi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā šie priekšlikumi nav iekļauti Komisijas IMD apspriešanas procesā un ietekmes 
novērtējumā, nav konkrēti pierādīts, ka patērētājiem kaitē saistītu apdrošināšanas produktu 
aizliegums.

Grozījums Nr. 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atļauj apkopošanas praksi, 
bet neatļauj sasaistīšanas praksi.

1. Dalībvalstis neatļauj negodīgu 
komercpraksi, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
11. maija Direktīvā 2005/29/EK, kas 
attiecas uz uzņēmēju negodīgu 
komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret 
patērētājiem.



AM\924646LV.doc 67/91 PE504.096v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atļauj apkopošanas praksi, 
bet neatļauj sasaistīšanas praksi.

1. Dalībvalstis var atļaut apkopošanas 
praksi, bet neatļauj sasaistīšanas praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu, apdrošināšanas 
sabiedrība vai, attiecīgā gadījumā, 
apdrošināšanas starpnieks izsaka 
piedāvājumu un informē klientu, ka
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un sniedz informāciju par 
izmaksām un maksām katrai paketes daļai, 
ko iespējams iegādāties paketē vai 
atsevišķi.

2. Ja apdrošināšanu piedāvā paketē kopā 
ar citu pakalpojumu vai produktu, 
apdrošināšanas sabiedrībai vai, attiecīgā 
gadījumā, apdrošināšanas starpnieks 
informē klientu, vai paketes daļas 
iespējams iegādāties atsevišķi, un sniedz 
informāciju par izmaksām un maksām 
katrai paketes daļai, ko iespējams 
iegādāties paketē vai atsevišķi.

Or. en

Pamatojums

Šī redakcija saskaņo priekšlikumu atbilstoši FITD pieejai.

Grozījums Nr. 141
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu piedāvā paketē kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu, 
apdrošināšanas sabiedrība vai, attiecīgā 
gadījumā, apdrošināšanas starpnieks izsaka 
piedāvājumu un informē klientu, ka
paketes daļas iespējams iegādāties 
atsevišķi, un sniedz informāciju par 
izmaksām un maksām katrai paketes daļai, 
ko iespējams iegādāties paketē vai 
atsevišķi.

2. Ja tiek piedāvāta apdrošināšanas pakete, 
apdrošināšanas sabiedrībai vai, attiecīgā 
gadījumā, apdrošināšanas starpnieks 
informē klientu, vai paketes daļas 
iespējams iegādāties atsevišķi, un, ja šāda 
iespēja ir pieejama, pēc klienta 
pieprasījuma sniedz informāciju par 
izmaksām un maksām katrai paketes daļai, 
ko iespējams iegādāties paketē vai 
atsevišķi.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 142
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EAAPI vēlākais līdz [20XX.] gada 
31. decembrim izstrādā un periodiski 
atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 
novērtēšanas un uzraudzības 
pamatnostādnes, jo īpaši situācijām, kad 
kombinētās pārdošanas prakse neatbilst 
16., 17. un 18. pantā vai šā panta 
1. punktā noteiktajiem pienākumiem.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ierosinātos 21. panta grozījumus, šis punkts ir lieks.

Grozījums Nr. 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EAAPI vēlākais līdz [20XX.] gada 
31. decembrim izstrādā un periodiski 
atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 
novērtēšanas un uzraudzības 
pamatnostādnes, jo īpaši situācijām, kad 
kombinētās pārdošanas prakse neatbilst 
16., 17. un 18. pantā vai šā panta 
1. punktā noteiktajiem pienākumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
VII nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PAPILDU PRASĪBAS KLIENTU 
AIZSARDZĪBAI SAISTĪBĀ AR 
APDROŠINĀŠANAS IEGULDĪJUMU 
PRODUKTIEM

PRASĪBAS KLIENTU AIZSARDZĪBAI 
SAISTĪBĀ AR APDROŠINĀŠANAS 
IEGULDĪJUMU PRODUKTIEM

Or. en

Grozījums Nr. 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī nodaļa nosaka papildu prasības 
apdrošināšanas starpniecībai, ja to 
saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu 
produktu pārdošanu veic:

Šī nodaļa aizstāj VI nodaļas 15. līdz
18. pantu par apdrošināšanas ieguldījumu 
produktu pārdošanu, ko veic:

Or. xm

Pamatojums

IMD2 skaidri jānosaka, ka uz apdrošināšanas ieguldījumu produktu pārdošanu nevar 
attiecināt papildu darbības noteikumus, jo tie būtu ierobežojošāki salīdzinājumā ar 
noteikumiem par FITD darbības jomā esošo produktu pārdošanas praksi.

Grozījums Nr. 146
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 23. panta 1. un 2. punktu 
piemēro apdrošināšanas starpniekiem vai 
apdrošināšanas sabiedrībām arī tad, ja tie 
veic visu apdrošināšanas produktu 
pārdošanas starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Kā jau minēts M. H. ierosinātajos 17. panta grozījumos, atalgojuma atklāšanai nav lielas 
nozīmes interešu konfliktu risināšanā. Šis grozījums paplašina 23. pantā minētos noteikumus 
par interešu konfliktiem, iekļaujot visus apdrošināšanas produktus.

Grozījums Nr. 147
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 23. panta 1. un 2. punktu 
piemēro apdrošināšanas starpniekiem vai 
apdrošināšanas sabiedrībām arī tad, ja tie 
veic visu apdrošināšanas produktu 
pārdošanas starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par interešu konfliktiem būtu jāpiemēro visiem apdrošināšanas produktiem.

Grozījums Nr. 148
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 23. panta 1. un 2. punktu 
piemēro apdrošināšanas starpniekiem vai 
apdrošināšanas sabiedrībām arī tad, ja tie 
veic visu apdrošināšanas produktu 
pārdošanas starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var saglabāt vai pieņemt 
stingrākus noteikumus attiecībā uz 
klientu aizsardzības prasībām, kas 
minētas 23., 24. un 25. pantā, ja šādi 
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noteikumi ir saskaņā ar Savienības 
tiesībām. EVTI un EAAPI vajadzētu 
sadarboties, lai panāktu iespējami lielāku 
uzņēmējdarbības standartu saskaņotību 
privāto ieguldījumu produktu jomā, uz 
kuriem attiecas vai nu FITD II noteiktais 
regulējums, vai arī šajā direktīvā 
noteiktais regulējums, kas paredzēts 
pamatnostādnēs.

Or. en

Pamatojums

Kā jau minēts M. H. ierosinātajos 17. panta grozījumos, atalgojuma atklāšanai nav lielas 
nozīmes interešu konfliktu risināšanā. Šis grozījums paplašina 23. pantā minētos noteikumus 
par interešu konfliktiem, iekļaujot visus apdrošināšanas produktus.

Grozījums Nr. 150
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var saglabāt vai pieņemt 
stingrākus noteikumus attiecībā uz 
klientu aizsardzības prasībām, kas 
minētas 23., 24. un 25. pantā, ja šādi 
noteikumi ir saskaņā ar Savienības 
tiesībām. EVTI un EAAPI vajadzētu 
sadarboties, lai panāktu iespējami lielāku 
uzņēmējdarbības standartu saskaņotību 
privāto ieguldījumu produktu jomā, uz 
kuriem attiecas vai nu FITD II noteiktais 
regulējums, vai arī šajā direktīvā 
noteiktais regulējums, kas paredzēts 
pamatnostādnēs.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Othmar Karas
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Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var saglabāt vai pieņemt 
stingrākus noteikumus attiecībā uz 
klientu aizsardzības prasībām, kas 
minētas 23., 24. un 25. pantā, ja šādi 
noteikumi ir saskaņā ar Savienības 
tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par interešu konfliktiem būtu jāpiemēro visiem apdrošināšanas produktiem.

Grozījums Nr. 152
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ar pasākumiem, ko apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība
veic saskaņā ar 15., 16. un 17. pantu, 
nepietiek, lai ar pamatotu pārliecību 
nodrošinātu, ka tiks novērsts klientu un 
potenciālo klientu interešu apdraudējums, 
kas izriet no interešu konfliktiem, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pirms uzsākt 
darbību klienta vārdā, klientam skaidri 
atklāj interešu konfliktu vispārējo būtību 
vai avotus.

2. Apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība pastāvīgi 
piemēro efektīvus organizatoriskus un 
administratīvus pasākumus, lai veiktu 
visas pamatotās darbības, kas paredzētas, 
lai novērstu 23. pantā noteikto interešu 
konfliktu negatīvu ietekmi uz tās klientu 
interesēm.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nolūkā saskaņot redakciju ar FITD.
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Grozījums Nr. 153
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ar pasākumiem, ko apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība
veic saskaņā ar 15., 16. un 17. pantu, 
nepietiek, lai ar pamatotu pārliecību 
nodrošinātu, ka tiks novērsts klientu un 
potenciālo klientu interešu apdraudējums, 
kas izriet no interešu konfliktiem, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pirms uzsākt 
darbību klienta vārdā, klientam skaidri 
atklāj interešu konfliktu vispārējo būtību 
vai avotus.

2. Apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība pastāvīgi 
piemēro efektīvus organizatoriskus un 
administratīvus pasākumus, lai veiktu 
visus pamatotās darbības, kas paredzētas, 
lai novērstu 23. pantā noteikto interešu 
konfliktu negatīvu ietekmi uz tās klientu 
interesēm. Ja ar pasākumiem, ko veic
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, nepietiek, lai ar 
pamatotu pārliecību nodrošinātu, ka tiks 
novērsts klientu un potenciālo klientu 
interešu apdraudējums, kas izriet no 
interešu konfliktiem, apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
klientam skaidri atklāj interešu konfliktu 
vispārējo būtību un/vai avotus, kā arī 
veiktos attiecīgo risku mazināšanas 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saskaņot apdrošināšanas ieguldījumu produktu pārdošanas standartus neatkarīgi 
no tā, vai šie produkti ir finanšu instrumenti vai apdrošināšanas ieguldījumu produkti. 
Tādējādi būs iespējams mazināt neskaidrību un novērst regulējuma arbitrāžas risku, 
vienlaikus stiprinot polises turētāju aizsardzību. Tādēļ ir svarīgi, lai IMD2 teksts tiktu 
saskaņots ar FITD redakciju.

Grozījums Nr. 154
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šādai informācijai:
a) jābūt pieejamai uz pastāvīga 
informācijas nesēja un
b) jābūt pietiekami izsmeļošai, lai, ņemot 
vērā klienta individualitāti, ļautu 
konkrētajam klientam pieņemt apzinātu 
lēmumu par pakalpojumu, kas rada 
interešu konfliktu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saskaņot apdrošināšanas ieguldījumu produktu pārdošanas standartus neatkarīgi 
no tā, vai šie produkti ir finanšu instrumenti vai apdrošināšanas ieguldījumu produkti. 
Tādējādi būs iespējams mazināt neskaidrību un novērst regulējuma arbitrāžas risku, 
vienlaikus stiprinot polises turētāju aizsardzību. Tādēļ ir svarīgi, lai IMD2 teksts tiktu 
saskaņots ar FITD redakciju.

Grozījums Nr. 155
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar klientiem 
vai to uzdevumā, apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība 
rīkotos godīgi, taisnīgi un profesionāli 
atbilstoši savu klientu interesēm un jo 
īpaši ievērotu šajā pantā un 25. pantā
norādītos principus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dublē 15. pantu.
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Grozījums Nr. 156
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvas 24. un 25. pantā 
noteiktajām prasībām attiecībā uz 
informāciju vajadzētu būt samērīgām, 
ņemot vērā to, vai klients ir profesionāls 
klients vai nav tāds, kā noteikts pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie 24. panta grozījumi sniedz norādes par šo pantu piemērošanu attiecībā uz 
profesionāliem klientiem, kā arī citiem grozījumiem nolūkā saskaņot redakciju pašreizējai 
pieejai FITD II.

Grozījums Nr. 157
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visa informācija, tostarp mārketinga 
ziņojumi, ko klientiem vai potenciālajiem 
klientiem adresējis apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība, 
ir patiesa, skaidra un nav maldinoša. 
Mārketinga ziņojumi ir skaidri 
atpazīstami kā tādi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dublē 15. pantu.
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Grozījums Nr. 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem. Ja tiek sniegtas 
konsultācijas, informācijā norāda, vai 
konsultācijas sniedz neatkarīgā veidā un 
vai tās pamatojas uz plašu vai 
ierobežotāku tirgus analīzi, un norāda, vai 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniegs 
klientam pastāvīgu novērtējumu par 
klientam ieteiktā apdrošināšanas 
pakalpojuma piemērotību;

a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem. Ja tiek sniegtas 
konsultācijas, informācijā norāda, vai 
konsultācijas sniedz neatkarīgā veidā un 
vai tās pamatojas uz plašu vai ierobežotāku 
tirgus analīzi, un norāda, vai 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniegs klientam
pastāvīgu novērtējumu par klientam 
ieteiktā apdrošināšanas pakalpojuma 
piemērotību;

a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem. Ja tiek sniegtas 
konsultācijas, informācijā norāda, vai 
konsultācijas sniedz neatkarīgā veidā un 
vai tās pamatojas uz plašu vai ierobežotāku 
tirgus analīzi, un norāda, vai 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniegs klientam
jaunāko informāciju par klientam ieteiktā 
apdrošināšanas pakalpojuma piemērotību;

Or. en
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Pamatojums

Pastāvīgu novērtējumu, proti, nepārtrauktus obligātus ieteikumus par apdrošināšanas 
pakalpojumu un tā piemērotību, ir sarežģīti īstenot, turpretim jaunākās informācijas 
sniegšana klientam par produktu vai pakalpojumu ir vajadzīgs pakalpojums.

Grozījums Nr. 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apdrošināšanas pakalpojumiem un 
ierosinātajām ieguldījumu stratēģijām. 
Šajā informācijā jāietver attiecīgi 
norādījumi par risku, kas saistīts ar 
ieguldījumiem minētajos produktos vai 
konkrētām ieguldījumu stratēģijām, un 
brīdinājumi par šādu risku, un

b) par to, vai ieteikumi tiek sniegti 
neatkarīgi un ir pamatoti ar objektīvu 
tirgus analīzi vai tie ir pamatoti ar 
apdrošināšanas sabiedrības piedāvāto 
produktu analīzi; informācijā norāda, vai 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniegs 
klientam pastāvīgu novērtējumu par 
klientam ieteiktā apdrošināšanas 
pakalpojuma piemērotību;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izmaksām un saistītām maksām. c) apdrošināšanas produktiem, ņemot 
vērā apdrošināšanas produkta sarežģītību 
un klienta grupu (ir vai nav patērētājs); 
šajā informācijā būtu jāietver attiecīgi 
norādījumi un brīdinājumi par risku, kas 
saistīts ar ieguldījumiem minētajos 
produktos.

Or. en
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Grozījums Nr. 162
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā pantā minētā informācija jāsniedz 
saprotamā formā tādā veidā, lai klienti vai 
potenciālie klienti varētu atbilstīgi izprast 
piedāvātā konkrētā apdrošināšanas 
pakalpojuma būtību un riskus un tādējādi 
pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 
pamatojoties uz informāciju. Šo 
informāciju var sniegt standarta formātā.

4. Šajā pantā minētā informācija jāsniedz 
saprotamā formā tādā veidā, lai klienti vai 
potenciālie klienti varētu atbilstīgi izprast 
piedāvātā konkrētā apdrošināšanas 
pakalpojuma veida būtību un riskus un 
tādējādi pieņemt lēmumus par 
ieguldījumiem, pamatojoties uz 
informāciju. Šo informāciju var sniegt 
standarta formātā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar FITD II redakciju.

Grozījums Nr. 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē klientu 
par to, ka apdrošināšanas konsultācijas tiek 
sniegtas neatkarīgi, apdrošināšanas
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība:

5. Kad apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē klientu 
par to, ka apdrošināšanas konsultācijas tiek 
sniegtas neatkarīgi, attiecīgajā 
informācijā, kas minēta 3. punktā, iekļauj 
šādas ziņas, ko sniedz pirms 
apdrošināšanas konsultācijas:

Or. en
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Grozījums Nr. 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo apdrošināšanas pakalpojumu. 
Apdrošināšanas pakalpojumiem jābūt 
dažāda veida un no dažādiem emitentiem 
vai pakalpojumu sniedzējiem, un tie 
nedrīkst aprobežoties tikai ar
apdrošināšanas pakalpojumiem, ko emitē 
vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un

a) apdrošināšanas pakalpojumu tvērumu, 
ar ko tiks pamatots ieteikums, un, jo īpaši, 
vai šis tvērums attiecas tikai uz
apdrošināšanas pakalpojumiem, ko emitē 
vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar starpnieku, kas pārstāv klientu; 
un

Or. en

Grozījums Nr. 165
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo apdrošināšanas pakalpojumu. 
Apdrošināšanas pakalpojumiem jābūt 
dažāda veida un no dažādiem emitentiem 
vai pakalpojumu sniedzējiem, un tie 
nedrīkst aprobežoties tikai ar 
apdrošināšanas pakalpojumiem, ko emitē 
vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un

a) novērtē tirgū pieejamo apdrošināšanas 
pakalpojumu tvērumu. Apdrošināšanas 
pakalpojumiem jābūt dažāda veida un no 
dažādiem emitentiem vai pakalpojumu 
sniedzējiem, un tie nedrīkst aprobežoties 
tikai ar apdrošināšanas pakalpojumiem, ko 
emitē vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un

Or. en

Grozījums Nr. 166
Othmar Karas
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo apdrošināšanas pakalpojumu. 
Apdrošināšanas pakalpojumiem jābūt 
dažāda veida un no dažādiem emitentiem 
vai pakalpojumu sniedzējiem, un tie 
nedrīkst aprobežoties tikai ar 
apdrošināšanas pakalpojumiem, ko emitē 
vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un

a) novērtē tirgū pieejamo apdrošināšanas 
pakalpojumu tvērumu. Apdrošināšanas 
pakalpojumiem jābūt dažāda veida un no 
dažādiem emitentiem vai pakalpojumu 
sniedzējiem, un tie nedrīkst aprobežoties 
tikai ar apdrošināšanas pakalpojumiem, ko 
emitē vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un

Or. en

Grozījums Nr. 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Aizliegums trešām personām pieņemt maksas, komisijas naudas vai jebkādus citus labumus
naudas izteiksmē, ko maksā vai sniedz par neatkarīgām konsultācijām, visiem izplatīšanas 
kanāliem nenodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Šāds aizliegums neuzlabos 
pārredzamību vai patērētāju aizsardzību, tas drīzāk ierobežos šos izplatīšanas kanālus, 
tādējādi samazinot konkurenci un palielinot cenas patērētājiem.
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Grozījums Nr. 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

b) informē, vai klientam ir jāmaksā par 
konsultāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

b) neakceptē un neietur maksas, komisijas 
naudas vai jebkādus citus monetārus 
labumus, ko maksā vai sniedz jebkura trešā 
persona vai persona, kas rīkojas trešās 
personas vārdā, saistībā ar pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informē, vai saistībā ar 
apdrošināšanas līgumu apdrošināšanas 
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starpnieks saņem maksu vai komisijas 
naudu no trešām pusēm;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis drīkst piemērot papildu 
prasības apdrošināšanas starpniekiem vai 
apdrošināšanas sabiedrībām, kas informē 
klientu par to, ka apdrošināšanas 
konsultācijas tiek sniegtas neatkarīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu par 
pasākumiem, ar ko nodrošina, ka 
apdrošināšanas starpnieki un 
apdrošināšanas sabiedrības, veicot 
apdrošināšanas starpniecību ar saviem 
klientiem, ievēro šajā pantā noteiktos 
principus. Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

a) klientam vai potenciālajam klientam 
piedāvātā(-o) vai sniegtā(-o) 
pakalpojuma(-u) būtību, ņemot vērā 
darījumu veidu, priekšmetu, apjomu un 
biežumu; un
b) piedāvāto vai izskatīto produktu, 
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tostarp dažāda veida apdrošināšanas 
pakalpojumu, būtību.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidri noteikts deleģēto aktu pilnvarojums un mērķis.

Grozījums Nr. 173
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis gadījumos, kad 
apdrošināšanas starpnieki un 
apdrošināšanas sabiedrības, veicot 
apdrošināšanas starpniecību saistībā ar 
pārdošanu, nesniedz konsultācijas, ļauj 
sniegt klientiem šos pakalpojumus, 
neprasot iegūt 2. punktā paredzēto 
informāciju vai veikt novērtējumu, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:
a) pakalpojums, par kuru netiek sniegtas 
konsultācijas, ir saistīts ar apdrošināšanas 
ieguldījumiem, ar kuriem apdrošina 
pamatā esošos finanšu instrumentus, kas 
uzskatāmi par nekompleksiem finanšu 
instrumentiem, kā noteikts Direktīvas 
2004/39/EK 25. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā, risku, vai
b) produkts tiek pārdots vai pakalpojums 
sniegts, izpildot klienta vai potenciāla 
klienta skaidri izteiktu vēlmi;
c) klients vai potenciālais klients ir skaidri 
informēts, ka, sniedzot konkrēto 
pakalpojumu, apdrošināšanas 
starpniekam vai apdrošināšanas 
sabiedrībai nav jānovērtē piedāvātā 
pakalpojuma piemērotība vai atbilstība,
un
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d) apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība pilda 23. pantā 
noteiktos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina, lai apdrošināšanas sabiedrības un apdrošināšanas starpnieki varētu 
pārdot nekompleksus apdrošināšanas ieguldījumu produktus, nepildot pienākumu novērtēt 
klientu zināšanas un pieredzi, ja patērētāji skaidri izlemj, ka viņi vēlas saņemt konsultācijas 
par apdrošināšanas ieguldījumu produktiem. Tādējādi iespējams izveidot vienlīdzīgus
konkurences apstākļus ar neapdrošināšanas ieguldījumu produktiem.

Grozījums Nr. 174
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis gadījumos, kad 
apdrošināšanas starpnieki un 
apdrošināšanas sabiedrības, veicot 
apdrošināšanas starpniecību saistībā ar 
pārdošanu, nesniedz konsultācijas, ļauj 
sniegt klientiem šos pakalpojumus, 
neprasot iegūt 2. punktā paredzēto 
informāciju vai veikt novērtējumu, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:
a) pakalpojums, par kuru netiek sniegtas 
konsultācijas, attiecas uz apdrošināšanas 
ieguldījumiem, kas:
i) apdrošina pamatā esošos finanšu 
instrumentus, kuri uzskatāmi par 
nekompleksiem finanšu instrumentiem, 
kā noteikts [Direktīvas 2004/39/EK*] 
25. panta 3. punkta a) apakšpunktā, risku,
vai
ii) neietver tādu struktūru, kuras dēļ 
klientam ir sarežģīti izprast ar šo 
pakalpojumu saistīto risku;
b) produkts tiek pārdots vai pakalpojums 
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sniegts, izpildot klienta vai potenciāla 
klienta vēlmi;
c) klients vai potenciālais klients ir skaidri 
informēts, ka, sniedzot konkrēto 
pakalpojumu, apdrošināšanas 
starpniekam vai apdrošināšanas 
sabiedrībai nav jānovērtē piedāvātā 
pakalpojuma piemērotība vai atbilstība, 
un ka tādēļ viņš negūst atbilstošo 
aizsardzību, kas paredzēta attiecīgās 
profesionālās ētikas normās; šo 
brīdinājumu var sniegt standarta formātā; 
un
d) apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība pilda 23. pantā 
noteiktos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Lai gan šajā pantā ir paredzēts atspoguļot neapdrošināšanas ieguldījumu aizsardzību, kas 
noteikta FITD2, faktiski tā nolūks ir daudz stingrāks. Ierosinātais papildinājums nodrošina 
uzņēmumiem iespēju pārdot nekompleksus apdrošināšanas ieguldījumu produktus, neuzliekot 
pienākumu novērtēt klientu zināšanas un pieredzi. Savukārt patērētājiem tiek nodrošināta 
iespēja izlemt, vai viņi vēlas saņemt konsultācijas par apdrošināšanas ieguldījumu 
produktiem. Tādējādi iespējams izveidot vienlīdzīgus konkurences apstākļus ar 
neapdrošināšanas ieguldījumu produktiem.

Grozījums Nr. 175
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis gadījumos, kad 
apdrošināšanas starpnieki un 
apdrošināšanas sabiedrības, veicot 
apdrošināšanas starpniecību saistībā ar 
pārdošanu, nesniedz konsultācijas, ļauj 
sniegt klientiem šos pakalpojumus, 
neprasot iegūt 2. punktā paredzēto 
informāciju vai veikt novērtējumu, ja ir 
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izpildīti šādi nosacījumi:
a) pakalpojums, par kuru netiek sniegtas 
konsultācijas, ir saistīts ar apdrošināšanas 
ieguldījumiem, ar kuriem apdrošina 
pamatā esošos finanšu instrumentus, kas 
uzskatāmi par nekompleksiem finanšu 
instrumentiem, kā noteikts Direktīvas 
2004/39/EK 25. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā, risku; vai
b) produkts tiek pārdots vai pakalpojums 
sniegts, izpildot klienta vai potenciāla 
klienta skaidri izteiktu vēlmi;
c) klients vai potenciālais klients ir skaidri 
informēts, ka, sniedzot konkrēto 
pakalpojumu, apdrošināšanas 
starpniekam vai apdrošināšanas 
sabiedrībai nav jānovērtē piedāvātā 
pakalpojuma piemērotība vai atbilstība; 
un
d) apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība pilda 23. pantā 
noteiktos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina, lai apdrošināšanas sabiedrības un apdrošināšanas starpnieki varētu 
pārdot nekompleksus apdrošināšanas ieguldījumu produktus, nepildot pienākumu novērtēt 
klientu zināšanas un pieredzi. Savukārt patērētājiem tiek nodrošināta iespēja izlemt, vai viņi 
vēlas saņemt konsultācijas par apdrošināšanas ieguldījumu produktiem. Tādējādi iespējams 
izveidot vienlīdzīgus konkurences apstākļus ar neapdrošināšanas ieguldījumu produktiem.

Grozījums Nr. 176
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai to 
administratīvās sankcijas un pasākumi būtu 
efektīvi, samērīgi un preventīvi.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai to 
administratīvās sankcijas un pasākumi būtu 
efektīvi, samērīgi, preventīvi un atbilstīgi 
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produkta vai pakalpojuma sarežģītības 
pakāpei.

Or. en

Pamatojums

Sankcijas daudz precīzāk būtu jāsamēro ar starpniecības produktu vai pakalpojumu 
sarežģītības pakāpi.

Grozījums Nr. 177
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde nekavējoties publicē informāciju
par jebkuru sankciju vai pasākumu, kas 
piemērots par šīs direktīvas īstenošanai 
pieņemto valsts noteikumu pārkāpumiem, 
tostarp informāciju par pārkāpuma veidu 
un būtību un par to atbildīgo personu 
identitāti, ja vien šāda informācijas 
izpaušana būtiski neapdraud 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
tirgus. Ja publicēšana varētu radīt 
nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām 
personām, kompetentās iestādes publicē 
anonīmu informāciju par sankcijām.

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisiju par 
jebkuru sankciju vai pasākumu, kas 
piemērots par šīs direktīvas īstenošanai 
pieņemto valsts noteikumu pārkāpumiem, 
tostarp informāciju par pārkāpuma veidu 
un būtību.

Or. en

Pamatojums

Neapšaubāmi būs ārkārtīgi sarežģīti iepriekš novērtēt iespējamo nesamērīgo kaitējumu, ko 
iesaistītajām personām radīs publikācija. Tā kā tiek publicētas ne vien sankcijas, bet arī 
attiecīgo personu vārdi, pārkāpumi un sankcijas, šāda publicēšana iesaistītajām personām 
radīs arī dubultu risku.

Grozījums Nr. 178
Othmar Karas
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Direktīvas priekšlikums
33. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 34. pantu attiecībā uz 8., 
17., 23., 24. un 25. pantu.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 34. pantu attiecībā uz 23. 
un 25. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 8., 17., 
23., 24. un 25. pantā minētos deleģētos 
aktus uz nenoteiktu laiku pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas.

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 23. un 
25. pantā minētos deleģētos aktus uz 
nenoteiktu laiku pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 8., 17., 23., 24. un 
25. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas 
tajā norādīts. Tas neietekmē citus spēkā 
esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
brīdī var atsaukt 23. un 25. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neietekmē citus spēkā esošos deleģētos 
aktus.
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Or. en

Grozījums Nr. 181
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar
8., 17., 23., 24. un 25. pantu, stājas spēkā 
tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome divu mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei, nav cēluši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
23.un 25. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei, nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu 
pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija pārskata šo direktīvu. 
Pārskatīšana ietver vispārēju apskatu par 
šajā direktīvā izklāstīto noteikumu 
piemērošanu praksē, ņemot vērā privāto 
ieguldījumu produktu tirgu attīstību, kā arī 
pieredzi, kas gūta, praksē piemērojot šo 
direktīvu un Regulu par ieguldījumu 
produktu pamatinformācijas dokumentiem 
[FITD II]. Pārskatīšanā tiek apsvērta 
iespēja piemērot šīs direktīvas noteikumus 

1. Piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija, apspriedusies ar Eiropas 
Uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju,
pārskata šo direktīvu un iesniedz pirmo 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Pārskatīšana ietver vispārēju 
apskatu par šajā direktīvā izklāstīto 
noteikumu piemērošanu praksē, ņemot vērā 
privāto ieguldījumu produktu tirgu 
attīstību, kā arī pieredzi, kas gūta, praksē 
piemērojot šo direktīvu un Regulu par 
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produktiem, kas ietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK darbības jomā. Šajā 
pārskatīšanā ietver arī īpašu 17. panta 
2. punkta ietekmes analīzi, ņemot vērā 
konkurences stāvokli starpniecības 
pakalpojumu tirgū līgumiem, kas nav 
neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, un 
17. panta 2. punktā minēto pienākumu 
ietekmi uz apdrošināšanas starpniekiem, 
kas ir mazi un vidēji uzņēmumi.

ieguldījumu produktu pamatinformācijas 
dokumentiem [FITD II]. Pārskatīšanā tiek 
apsvērta iespēja piemērot šīs direktīvas 
noteikumus produktiem, kas ietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK darbības jomā. Šajā 
pārskatīšanā ietver arī īpašu 17. panta 
2. punkta ietekmes analīzi, ņemot vērā 
konkurences stāvokli starpniecības 
pakalpojumu tirgū līgumiem, kas nav 
neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, un 
17. panta 2. punktā minēto pienākumu 
ietekmi uz apdrošināšanas starpniekiem, 
kas ir mazi un vidēji uzņēmumi.

Or. en


