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Poprawka 28
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują.
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
powinny być przekazywane konsumentom
przed zawarciem umowy. Informacje te 
mają na celu ukazanie stosunku łączącego 
zakład ubezpieczeń i pośrednika (w 
stosownych przypadkach) oraz struktury i 
składników wynagrodzenia pośredników.

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują.
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
powinny być przekazywane konsumentom 
przed zawarciem umowy. Informacje te 
mają na celu ukazanie stosunku łączącego 
zakład ubezpieczeń i pośrednika (w 
stosownych przypadkach) oraz struktury, 
charakteru i składników wynagrodzenia 
pośredników.

Or. en

Poprawka 29
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konsumentom należy z 
wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy, oraz 
wynagrodzenia, które otrzymują.
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
powinny być przekazywane konsumentom 

(30) Konsumentom należy 
z wyprzedzeniem udostępniać jasne 
informacje na temat statusu osób, które 
sprzedają produkt ubezpieczeniowy.
Konieczne jest nałożenie na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
z Europy obowiązku ujawniania informacji 
na temat statusu tych osób. Informacje te 
powinny być przekazywane konsumentom 
przed zawarciem umowy. Informacje te 
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przed zawarciem umowy. Informacje te 
mają na celu ukazanie stosunku łączącego 
zakład ubezpieczeń i pośrednika (w 
stosownych przypadkach) oraz struktury i 
składników wynagrodzenia pośredników.

mają na celu ukazanie stosunku łączącego 
zakład ubezpieczeń i pośrednika (w
stosownych przypadkach) oraz struktury 
wynagrodzenia pośredników.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 17.

Poprawka 30
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania 
odpowiednich informacji na temat 
wynagrodzenia dystrybutorów 
ubezpieczeń. W związku z tym, w 
przypadku ubezpieczeń na życie, 
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o wysokości 
swojego wynagrodzenia przed 
dokonaniem sprzedaży. W przypadku 
innych produktów ubezpieczeniowych, w 
pięcioletnim okresie przejściowym, klient 
musi być informowany o przysługującym 
mu prawie żądania tych informacji, które 
muszą mu zostać przekazane na jego 
żądanie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 17.
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Poprawka 31
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby udostępnić klientom możliwe do 
porównania informacje na temat 
świadczonych usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, niezależnie od tego, 
czy klient dokonuje zakupu produktu 
ubezpieczeniowego przez pośrednika, czy 
też bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeń, 
oraz aby uniknąć zakłócenia konkurencji, 
do czego prowadzić może zachęcanie 
zakładów ubezpieczeń do bezpośredniej 
sprzedaży produktów klientom, a nie przez 
pośredników, w celu uniknięcia 
konieczności ujawniania informacji, na 
zakłady ubezpieczeń należy również 
nałożyć wymóg przekazywania klientom, z 
którymi mają bezpośrednio do czynienia w 
ramach świadczenia usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, informacji na temat 
wynagrodzenia, które otrzymują z tytułu 
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 17.

Poprawka 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Niniejsza dyrektywa powinna (40) Niniejsza dyrektywa powinna 
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określać minimalne obowiązki zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w zakresie udzielania 
informacji klientom. W tym obszarze 
państwo członkowskie powinno być w 
stanie utrzymać lub przyjąć bardziej 
restrykcyjne przepisy , które mogą być 
nakładane na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
prowadzące działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na ich 
terytorium, niezależnie od przepisów 
państwa członkowskiego ich pochodzenia , 
pod warunkiem że takie bardziej 
restrykcyjne przepisy są zgodne z 
prawodawstwem unijnym , w tym z 
dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym). Państwo członkowskie, 
które zgłasza zamiar stosowania 
dodatkowych przepisów regulujących 
pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i 
stosuje te przepisy obok przepisów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
powinno zadbać o to, by obciążenia 
administracyjne wynikające z tych 
przepisów były współmierne do celu, 
jakim jest ochrona konsumentów. W 
interesie ochrony konsumentów oraz w 
celu zapobiegania niewłaściwej sprzedaży 
produktów ubezpieczeniowych państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
stosowanie w wyjątkowych przypadkach
do pośredników ubezpieczeniowych 
prowadzących pośrednictwo 
ubezpieczeniowe jako działalność 
poboczną bardziej rygorystycznych 
wymogów, gdy uznają to za konieczne i 
współmierne.

określać minimalne obowiązki zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w zakresie udzielania 
informacji klientom. W tym obszarze 
państwo członkowskie powinno być w 
stanie utrzymać lub przyjąć bardziej 
restrykcyjne przepisy , które mogą być 
nakładane na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
prowadzące działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na ich 
terytorium, niezależnie od przepisów 
państwa członkowskiego ich pochodzenia , 
pod warunkiem że takie bardziej 
restrykcyjne przepisy są zgodne z 
prawodawstwem unijnym , w tym z 
dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym). Państwo członkowskie, 
które zgłasza zamiar stosowania 
dodatkowych przepisów regulujących 
pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i 
stosuje te przepisy obok przepisów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
powinno zadbać o to, by obciążenia 
administracyjne wynikające z tych 
przepisów były współmierne do celu, 
jakim jest ochrona konsumentów. W 
interesie ochrony konsumentów oraz w 
celu zapobiegania niewłaściwej sprzedaży 
produktów ubezpieczeniowych państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
stosowanie do pośredników 
ubezpieczeniowych prowadzących 
pośrednictwo ubezpieczeniowe jako 
działalność poboczną bardziej 
rygorystycznych wymogów, gdy uznają to 
za konieczne i współmierne.

Or. en
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Poprawka 33
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Praktyki sprzedaży krzyżowej 
stanowią powszechną strategię stosowaną 
przez podmioty świadczące detaliczne 
usługi finansowe w całej Unii. Praktyki te 
mogą przynosić konsumentom korzyści, 
ale mogą również prowadzić do sytuacji, w 
których interes konsumentów nie jest 
należycie uwzględniany. Na przykład 
niektóre formy praktyk sprzedaży 
krzyżowej lub produktów wiązanych, a 
mianowicie praktyki sprzedaży wiązanej 
polegające na sprzedaży w pakiecie dwóch 
lub większej liczby usług lub produktów 
finansowych, z których przynajmniej 
jedna usługa lub jeden produkt nie są 
dostępne oddzielnie, mogą zakłócać 
konkurencję i niekorzystnie wpływać na 
mobilność konsumentów i ich zdolność do 
dokonywania świadomych wyborów. 
Przykładem praktyk sprzedaży wiązanej 
może być konieczność otwarcia rachunku 
bieżącego w przypadku świadczenia na 
rzecz konsumenta usługi ubezpieczenia w 
celu opłacania składek, czy też 
konieczność zawarcia umowy 
ubezpieczenia komunikacyjnego w 
przypadku udzielenia klientowi kredytu 
konsumenckiego w celu ubezpieczenia 
sfinansowanego pojazdu. Chociaż 
praktyki sprzedaży wiązanej, gdy w 
pakiecie sprzedawane są dwie usługi lub 
produkty finansowe lub większa ich 
liczba, lecz każdą z tych usług można 
również nabyć oddzielnie, również mogą 
zniekształcać konkurencję i niekorzystnie 
wpływać na mobilność klientów i ich 
zdolność do dokonywania świadomych 
wyborów, to przynajmniej pozostawiają 

(41) Praktyki sprzedaży krzyżowej 
stanowią powszechną strategię stosowaną 
przez podmioty świadczące detaliczne 
usługi finansowe w całej Unii.
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one klientom możliwość wyboru, a zatem 
rodzą raczej mniejsze ryzyko 
niewypełnienia przez pośredników 
ubezpieczeniowych ich obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektyw. 
Stosowanie takich praktyk należy 
dokładnie ocenić, mając na względzie 
wspieranie konkurencji i możliwości 
dokonywania wyboru przez konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 21.

Poprawka 34
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Umowy ubezpieczenia zawierające 
aspekty inwestycyjne często oferowane są 
klientom jako produkty alternatywne 
wobec produktów inwestycyjnych objętych 
dyrektywą [MiFID II]17 lub jako 
zamienniki tych produktów. W celu 
zapewnienia spójnej ochrony inwestorów i 
uniknięcia ryzyka arbitrażu regulacyjnego 
ważne jest, by detaliczne produkty 
inwestycyjne (ubezpieczeniowe produkty 
inwestycyjne zdefiniowane w 
rozporządzeniu w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących produktów inwestycyjnych) 
podlegały tym samym standardom w 
zakresie prowadzenia działalności, w tym 
m.in. wymogom w zakresie udostępniania 
odpowiednich informacji, wymogom w 
zakresie adekwatności udzielanych porad 
oraz ograniczeniom w zakresie zachęt, a 
także wymogom w zakresie zarządzania 
konfliktami interesów oraz, w przypadku 

(42) Umowy ubezpieczenia zawierające 
aspekty inwestycyjne często oferowane są 
klientom jako produkty alternatywne 
wobec produktów inwestycyjnych objętych 
dyrektywą [MiFID II]17 lub jako 
zamienniki tych produktów. W celu 
zapewnienia spójnej ochrony inwestorów i 
uniknięcia ryzyka arbitrażu regulacyjnego 
ważne jest, by detaliczne produkty 
inwestycyjne (ubezpieczeniowe produkty 
inwestycyjne zdefiniowane w 
rozporządzeniu w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących produktów inwestycyjnych) 
podlegały tym samym standardom w 
zakresie prowadzenia działalności, w tym 
m.in. wymogom w zakresie udostępniania 
odpowiednich informacji, wymogom w 
zakresie adekwatności udzielanych porad 
oraz ograniczeniom w zakresie zachęt, a 
także wymogom w zakresie zarządzania 
konfliktami interesów oraz, w przypadku 
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doradców niezależnych, ograniczeniom w 
stosunku do formy wynagrodzenia.
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (EUNGiPW) 
oraz Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EUNUiPPE) powinny 
współpracować w celu osiągnięcia 
możliwe największej spójności standardów 
prowadzenia działalności w odniesieniu do 
detalicznych produktów inwestycyjnych 
objętych zakresem [MiFID II] lub 
niniejszej dyrektywy poprzez wydawania 
wytycznych. W odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych standardy określone w 
niniejszej dyrektywie, które mają 
zastosowanie do wszystkich umów 
ubezpieczeniowych (rozdział VII niniejszej 
dyrektywy), oraz zaostrzone standardy 
dotyczące ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych obowiązują łącznie. Stąd 
też osoby prowadzące działalność w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
w odniesieniu do ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych powinny 
spełniać standardy prowadzenia 
działalności mające zastosowanie do 
wszystkich umów ubezpieczeniowych a 
także zaostrzone standardy mające 
zastosowanie do ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych.

doradców niezależnych, ograniczeniom w 
stosunku do formy wynagrodzenia.
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (EUNGiPW) 
oraz Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EUNUiPPE) powinny 
współpracować w celu osiągnięcia 
możliwe największej spójności standardów 
prowadzenia działalności w odniesieniu do 
detalicznych produktów inwestycyjnych 
objętych zakresem [MiFID II] lub 
niniejszej dyrektywy poprzez wydawania 
wytycznych. W odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych standardy określone 
w niniejszej dyrektywie, które mają 
zastosowanie do wszystkich umów 
ubezpieczeniowych (rozdział VI niniejszej 
dyrektywy), oraz zaostrzone standardy 
dotyczące ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych obowiązują łącznie. Stąd 
też osoby prowadzące działalność w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
w odniesieniu do ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych powinny 
spełniać standardy prowadzenia 
działalności mające zastosowanie do 
wszystkich umów ubezpieczeniowych a 
także zaostrzone standardy mające 
zastosowanie do ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 35
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W celu osiągnięcia celów 
określonych w niniejszej dyrektywie 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 

skreślony
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przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu, szczegółowo 
określających pojęcie właściwej wiedzy i 
kompetencji pośrednika, kwestię 
zarządzania konfliktami interesów, 
obowiązki w zakresie prowadzenia 
działalności w stosunku do 
ubezpieczeniowych „konfekcjonowanych” 
detalicznych produktów 
ubezpieczeniowych, a także procedury i 
formularze na potrzeby przekazywania 
informacji na temat nałożonych sankcji. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 36
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane zgodnie z art. [8] – w 
odniesieniu do pojęcia właściwej wiedzy i 
umiejętności pośrednika, zgodnie z art. 
[17 i 23] – w odniesieniu do zarządzania 
konfliktami interesów i zgodnie z art. [24 i 
25] – w odniesieniu do obowiązków 
dotyczących prowadzenia działalności w 
zakresie ubezpieczeniowych 
„konfekcjonowanych” detalicznych 
produktów inwestycyjnych, a także 
wykonawcze standardy techniczne 
określone w art. [30] – w odniesieniu do 
procedur i formularzy na potrzeby 

skreślony
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przekazywania informacji na temat 
nałożonych sankcji, w drodze aktów 
delegowanych na podstawie art. 290 i 291 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz zgodnie z art. 10–15 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych)19. Projekty tych aktów 
delegowanych i wykonawczych 
standardów technicznych powinien 
opracować EUNUiPPE.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawek do odpowiednich artykułów.

Poprawka 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
podejmowania i prowadzenia 
działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego , w 
tym w zakresie zawodowej obsługi 
roszczeń i likwidacji szkód, przez osoby 
fizyczne i prawne prowadzące działalność 
w państwie członkowskim lub osoby, które 
zamierzają tam podjąć taką działalność.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
podejmowania i prowadzenia działalności 
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego 
przez osoby fizyczne i prawne prowadzące 
działalność w państwie członkowskim lub 
osoby, które zamierzają tam podjąć taką 
działalność.

Or. xm

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu stosowania o usługi likwidacji szkód i ekspertyzy budzi poważny 
niepokój, gdyż dziedzinę rozpowszechniania produktów ubezpieczeniowych wzbogaca o nową 
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listę zawodów, które ze względu na ich zawodowy charakter nie mają bezpośredniego związku 
z działalnością będącą przedmiotem regulacji.

Poprawka 38
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ubezpieczenie uzupełnia towary 
dostarczane przez dowolnego dostawcę, 
jeżeli takie ubezpieczenie obejmuje ryzyko 
zniszczenia, utraty lub uszkodzenia 
towarów dostarczanych przed tego 
dostawcę ; 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Rozróżnienie na towary i usługi powinno zostać poddane głębszej analizie.

Poprawka 39
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ubezpieczenie uzupełnia towary
dostarczane przez dowolnego dostawcę, 
jeżeli takie ubezpieczenie obejmuje ryzyko 
zniszczenia, utraty lub uszkodzenia 
towarów dostarczanych przed tego 
dostawcę ;

e) ubezpieczenie uzupełnia dostarczane
towary i usługi świadczone przez 
dowolnego dostawcę, jeżeli takie 
ubezpieczenie obejmuje ryzyko 
zniszczenia, utraty lub uszkodzenia 
towarów dostarczanych przed tego 
dostawcę ; niemożność wywiązania się, w 
części lub w całości, z obowiązku 
umownego dotyczącego tychże towarów i 
usług w razie śmierci, inwalidztwa lub 
utraty pracy;
W takim przypadku klient musi zostać 
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poinformowany, że sprzedaż oferowanego 
mu dodatkowego ubezpieczenia stanowi 
działalność nieregulowaną.

Or. en

Poprawka 40
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) kwota składki rocznej z tytułu umowy 
ubezpieczenia, obliczona proporcjonalnie 
w ujęciu rocznym, nie przekracza 600 
EUR.

f) kwota składki rocznej z tytułu umowy 
ubezpieczenia, obliczona proporcjonalnie 
w ujęciu rocznym, nie przekracza 600 
EUR.

EUNUiPPE dokonuje przeglądu kwoty 
określonej w ust. 2 lit. f) w celu 
uwzględnienia zmian europejskiego 
wskaźnika cen konsumpcyjnych, 
publikowanego przez Eurostat. Pierwszy 
przegląd następuje pięć lat po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy, a następne 
przeglądy – co pięć lat od daty 
poprzedniego przeglądu.
EUNUiPPE opracowuje projekty 
standardów regulacyjnych korygujących 
kwotę bazową wyrażoną w euro, o której 
mowa w ust. 2 lit. f), o procentową zmianę 
tego wskaźnika w okresie między wejściem 
w życie niniejszej dyrektywy a datą 
pierwszego przeglądu lub między datą 
ostatniego przeglądu a datą nowego 
przeglądu, z zaokrągleniem w górę do 
pełnej kwoty w euro.
EUNUiPPE przedkłada te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
Komisji pięć lat po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy i przeprowadza 
kolejne przeglądy co pięć lat od daty 
poprzedniego przeglądu.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
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wykonawczych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1094/2010.

Or. en

Poprawka 41
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3). „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu , proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego.

(3). „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu, proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego. Porównywanie 
informacji dotyczących produktów 
ubezpieczeniowych i cen na stronach 
internetowych uznaje się za pośrednictwo 
ubezpieczeniowe.

Or. en

Poprawka 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu , proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego.

(3) „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu, proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy 
w administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia. Taką działalność polegającą 
na doradzaniu, proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów uznaje się za pośrednictwo 
ubezpieczeniowe także wówczas, gdy 
prowadzona jest przez pracownika 
zakładu ubezpieczeń w bezpośrednim 
kontakcie z klientem bez udziału 
pośrednika ubezpieczeniowego.

Or. xm

Uzasadnienie

Pomysł włączenia „działalności w zakresie zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji szkód” 
do definicji pośrednictwa ubezpieczeniowego nie jest właściwy, gdyż ta działalność nie ma nic 
wspólnego z pośrednictwem ubezpieczeniowym.

Poprawka 43
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W celu zagwarantowania takiego 
samego poziomu ochrony oraz 
umożliwienia konsumentowi korzystania z 
porównywalnych standardów zasadnicze 
znaczenie ma to, by niniejsza dyrektywa 
sprzyjała stworzeniu pośrednikom 
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równych szans i konkurencji na równych 
warunkach, niezależnie od tego, czy są oni 
związani z zakładem ubezpieczeń czy nie. 
Konsument korzysta na tym, że produkty 
ubezpieczeniowe są oferowane różnymi 
drogami przez różnych pośredników w 
ramach różnych form współpracy z 
zakładami ubezpieczeń, pod warunkiem że 
muszą oni stosować takie same zasady 
ochrony konsumenta. Ważne jest, by 
państwa członkowskie uwzględniły te 
aspekty w trakcie wdrażania niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „zależny pośrednik ubezpieczeniowy” 
oznacza każdą osobę, która prowadzi 
działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu 
jednego lub większej liczby zakładów 
ubezpieczeń lub pośredników
ubezpieczeniowych i za której działalność 
pełną odpowiedzialność ponosi ten zakład
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy, pod warunkiem że 
pośrednik ubezpieczeniowy, który ponosi 
odpowiedzialność za działalność tej osoby, 
sam nie prowadzi działalności, za którą 
odpowiedzialność ponosi inny zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy;

(8) „zależny pośrednik ubezpieczeniowy” 
oznacza każdą osobę, która prowadzi 
działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu 
jednego lub większej liczby zakładów 
ubezpieczeń w przypadku produktów
ubezpieczeniowych niekonkurujących ze 
sobą i za której działalność pełną 
odpowiedzialność ponoszą te zakłady
ubezpieczeń w odniesieniu do ich 
poszczególnych produktów;

Or. xm

Uzasadnienie

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

Poprawka 45
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8). „zależny pośrednik ubezpieczeniowy” 
oznacza każdą osobę, która prowadzi 
działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu 
jednego lub większej liczby zakładów 
ubezpieczeń lub pośredników 
ubezpieczeniowych i za której działalność 
pełną odpowiedzialność ponosi ten zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy, pod warunkiem że 
pośrednik ubezpieczeniowy, który ponosi 
odpowiedzialność za działalność tej osoby, 
sam nie prowadzi działalności, za którą 
odpowiedzialność ponosi inny zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy;

(8). „zależny pośrednik ubezpieczeniowy” 
oznacza każdą osobę, która prowadzi 
działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu 
jednego lub większej liczby zakładów 
ubezpieczeń lub pośredników 
ubezpieczeniowych i za której działalność 
pełną odpowiedzialność ponosi ten zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy;

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednik jest zależny bez względu na charakter podmiotu, od którego zależy. Termin ten 
musi również zostać dostosowany do definicji przewidzianej w poprzednich aktach 
ustawodawczych, jak jej brzmienie proponowane we wniosku dotyczącym dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi COM(2011)0142 final (CARRP).

Poprawka 46
Othmar Karas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9). „doradztwo” oznacza udzielenie 
klientowi rekomendacji, na jego żądania
lub z inicjatywy zakładu ubezpieczeń lub 
pośrednika ubezpieczeniowego;

(9) „doradztwo” oznacza udzielenie 
klientowi indywidualnej rekomendacji –
na jego życzenie lub z inicjatywy zakładu 
ubezpieczeń lub pośrednika 
ubezpieczeniowego – które stanowi 
odrębną działalność w stosunku do 
pośrednictwa w zakresie produktów 
ubezpieczeniowych lub usług 
ubezpieczeniowych;

Or. en

Uzasadnienie

Udzielanie indywidualnej rekomendacji jest odrębne w stosunku do pośrednictwa w zakresie 
produktów lub usług ubezpieczeniowych. To doprecyzowanie umożliwia uzyskanie spójności z 
wcześniejszymi aktami ustawodawczymi w zakresie usług finansowych, takimi jak CARRP i 
MiFID II.

Poprawka 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9). „doradztwo” oznacza udzielenie 
klientowi rekomendacji, na jego żądania
lub z inicjatywy zakładu ubezpieczeń lub 
pośrednika ubezpieczeniowego;

(9) „doradztwo” oznacza udzielenie 
klientowi indywidualnej rekomendacji, na 
jego życzenie lub z inicjatywy zakładu 
ubezpieczeń lub pośrednika 
ubezpieczeniowego;

Or. en

Uzasadnienie

Doradztwo powinno oznaczać udzielanie rekomendacji dostosowanej do potrzeb 
indywidualnego klienta dotyczących co najmniej jednego konkretnego produktu. Definicja ta 
musi być spójna z takim samym terminem występującym w MiFID oraz w dyrektywie w 
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sprawie kredytów na zakup nieruchomości.

Poprawka 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10). „prowizja warunkowa” oznacza 
wynagrodzenie w formie prowizji, w 
przypadku której przypadająca do wypłaty 
kwota uzależniona jest od osiągnięcia 
uzgodnionych celów związanych z
przedmiotem transakcji zawartej za 
pośrednictwem danego pośrednika między 
klientem a danym ubezpieczycielem;

(10). „prowizja warunkowa” oznacza 
wynagrodzenie w formie prowizji
uzależnione od osiągnięcia uprzednio
uzgodnionych celów lub progów
związanych z wielkością transakcji 
zawartej za pośrednictwem danego 
pośrednika między klientem a 
ubezpieczycielem;

Or. en

Poprawka 49
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „praktyka sprzedaży wiązanej” 
oznacza oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy nie są osobno 
udostępniane konsumentowi;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawki Malcolma Harboura do art. 21.
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Poprawka 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „praktyka sprzedaży wiązanej” 
oznacza oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy nie są osobno 
udostępniane konsumentowi;

(19) „praktyka sprzedaży wiązanej” 
oznacza oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy nie są osobno 
udostępniane konsumentowi; Praktyka 
sprzedaży wiązanej nie oznacza 
fakultatywnego oferowania jednego 
produktu ubezpieczeniowego lub jednej 
usługi ubezpieczeniowej bądź większej 
liczby tych produktów lub usług jako 
dodatku do produktu ubezpieczeniowego 
lub finansowego bądź usługi 
ubezpieczeniowej lub finansowej.

Or. en

Poprawka 51
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) „praktyka sprzedaży łączonej” 
oznacza oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy są również osobno 

skreślony
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udostępniane konsumentowi, lecz 
niekoniecznie na tych samych warunkach, 
na jakich oferowane są w połączeniu z 
usługami dodatkowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawki Malcolma Harboura do art. 21.

Poprawka 52
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) „produkt” oznacza polisę 
ubezpieczeniową obejmującą jedno ryzyko 
lub większą ich liczbę.

Or. en

Poprawka 53
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że w przypadku gdy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny 
prowadzi działalność, za którą 
odpowiedzialność ponosi zakład 
ubezpieczeń lub reasekuracji lub inny 
zarejestrowany pośrednik ubezpieczeniowy 
lub reasekuracyjny, zarejestrowany 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
asekuracyjny lub zakład ubezpieczeń lub 
reasekuracji ponoszą odpowiedzialność za 

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że w przypadku gdy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny 
prowadzi działalność, za którą 
odpowiedzialność ponosi zakład 
ubezpieczeń lub reasekuracji lub inny 
zarejestrowany pośrednik ubezpieczeniowy 
lub reasekuracyjny, od pośrednika
ubezpieczeniowego nie wymaga się, aby 
dostarczył właściwemu organowi 
informacji, o których mowa w art. 3 ust. 7 
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zapewnienie spełnienia przez tego
pośrednika warunków rejestracji 
określonych w niniejszej dyrektywie. W 
takim przypadku osoba lub podmiot 
przyjmujący odpowiedzialność, po tym, 
jak zostaną poinformowani przez państwa 
członkowskie o kwestiach określonych w
ust. 7 lit. a) i b) niniejszego artykułu, 
muszą uzyskać pewność w kwestii 
określonej w ust. 7 lit. c) niniejszego 
artykułu. Państwa członkowskie mogą 
również postanowić, że osoby lub 
podmioty przyjmujące odpowiedzialność 
za pośredników dokonują ich rejestracji.

lit. a) i b), a odpowiedzialny za niego 
zakład ubezpieczeń dba o to, aby 
pośrednik ten spełnił warunki rejestracji i 
przestrzegał innych przepisów 
określonych w niniejszej dyrektywie.
Państwa członkowskie mogą również 
postanowić, że osoby lub podmioty 
przyjmujące odpowiedzialność za 
pośredników dokonują ich rejestracji.

Or. en

Poprawka 54
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy nie dokonywały 
rejestracji pośrednika ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego, dopóki nie upewnią 
się, że dany pośrednik spełnia wymogi 
określone w art. 8.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy nie dokonywały 
rejestracji pośrednika ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego, dopóki nie upewnią 
się, że dany pośrednik spełnia wymogi 
określone w art. 8 lub że inny pośrednik 
lub zakład będzie ponosił 
odpowiedzialność za dopilnowanie, by 
pośrednik spełniał te wymogi zgodnie z 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci. 

Or. en

Poprawka 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zarejestrowani pośrednicy 
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni mogą 
podejmować i prowadzić działalność w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego w Unii, zarówno w 
ramach swobody przedsiębiorczości, jak i 
w ramach swobody świadczenia usług.

Or. en

Poprawka 56
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informują właściwe organy o 
tożsamości akcjonariuszy lub 
udziałowców, czy to osób fizycznych, czy 
też prawnych, którzy posiadają w 
pośredniku udział kapitałowy 
przekraczający 10 % oraz o wysokości 
tych udziałów;

a) zależni pośrednicy; oraz

Or. en

Poprawka 57
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informują swoje właściwe organy o 
tożsamości osób, które mają bliskie 
powiązania z pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym;

b) pośrednicy, w przypadku gdy inny 
zakład ubezpieczeń ponosi 
odpowiedzialność za dopilnowanie, by 
pośrednik spełniał te wymogi zgodnie z 
art. 3 ust. 1 akapit trzeci. 
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Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ich właściwe organy wymagały od 
pośredników ubezpieczeniowych 
i reasekuracyjnych, do których ma 
zastosowanie art. 3 ust. 7, powiadamiania 
bez zbędnej zwłoki o zmianie dotyczącej 
informacji dostarczonych na mocy art. 3 
ust. 7 lit. a) i b).

Or. en

Poprawka 58
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Zarejestrowani pośrednicy 
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni mogą 
podejmować i prowadzić działalność w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego we Wspólnocie, 
zarówno w ramach swobody 
przedsiębiorczości, jak i w ramach 
swobody świadczenia usług.

Or. en

Uzasadnienie

Ten dawny art. 3 ust. 5 dyrektywy IMD 1 powinien zostać przywrócony, aby wyjaśnić, że 
zarejestrowani pośrednicy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni mogą prowadzić działalność 
transgraniczną, zarówno w ramach swobody przedsiębiorczości, jak i w ramach swobody 
świadczenia usług, po powiadomieniu właściwych organów, którym podlegają.

Poprawka 59
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 skreślony
Procedura zgłoszenia w przypadku 
prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego jako 
działalności pobocznej; zawodowa 
obsługa roszczeń i świadczenie usług w 
zakresie wyceny szkód
1. Wymogów rejestracyjnych określonych 
w art. 3 nie stosuje się do pośrednika 
ubezpieczeniowego, który prowadzi 
pośrednictwo ubezpieczeniowe jako 
działalność poboczną, pod warunkiem że 
jego działalność spełnia następujące 
warunki:
a) podstawową działalnością zawodową 
pośrednika ubezpieczeniowego jest 
działalność inna niż pośrednictwo 
ubezpieczeniowe;
b) pośrednik ubezpieczeniowy pośredniczy 
w sprzedaży tylko niektórych produktów 
ubezpieczeniowych, które stanowią 
uzupełnienie produktu lub usługi i które 
zostały przez niego wyraźnie wskazane w 
zgłoszeniu;
c) dane produkty ubezpieczeniowe nie 
obejmują ubezpieczenia na życie lub 
ryzyka z tytułu odpowiedzialności, chyba 
że ochrona z tego tytułu jest wtórna w 
stosunku do głównego zakresu ochrony.
2. Wymogów rejestracyjnych określonych 
w art. 3 nie stosuje się do pośredników 
ubezpieczeniowych, którzy prowadzą 
wyłącznie działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń lub usług w 
zakresie wyceny szkód.
3. Każdy pośrednik ubezpieczeniowy, 
który podlega przepisom ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu, składa we 
właściwym organie państwa 
członkowskiego swojego pochodzenia 
zgłoszenie, w którym informuje właściwy 
organ o swojej tożsamości, adresie i 
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działalności zawodowej.
4. Pośrednicy, którzy podlegają przepisom 
ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, podlegają 
przepisom rozdziałów I, III, IV, V, VIII, 
IX i art. 15 i 16 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

W zasadzie pośrednicy powinni być zarejestrowani, należy zatem uniknąć sytuacji pomiędzy 
zarejestrowaniem a brakiem zarejestrowania. Trudno dostrzec również faktyczne 
uproszczenie wynikające z tej procedury dla zainteresowanych przedsiębiorstw, biorąc pod 
uwagę , że należy przestrzegać wymogów zawartych w art. 8 .

Poprawka 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dane produkty ubezpieczeniowe nie 
obejmują ubezpieczenia na życie lub 
ryzyka z tytułu odpowiedzialności, chyba 
że ochrona z tego tytułu jest wtórna w 
stosunku do głównego zakresu ochrony.

c) dane produkty ubezpieczeniowe nie 
obejmują ubezpieczenia na życie lub 
ryzyka z tytułu odpowiedzialności, chyba 
że ochrona z tego tytułu jest uzupełniająca
w stosunku do usługi lub produktu 
oferowanego przez pośrednika 
ubezpieczeniowego w ramach jego 
podstawowej działalności zawodowej.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie warunków umożliwiających uproszczoną procedurę rejestracji przeznaczoną 
dla pośredników, którzy prowadzą pośrednictwo ubezpieczeniowe jako działalność poboczną, 
ma na celu umożliwienie współmiernego podejścia do procedury rejestracji różnorodnych 
dróg dystrybucji. Oryginalne brzmienie, czyli „główny zakres ochrony”, jest niejednoznaczne 
i nie jest poparte precyzyjną definicją we wniosku ustawodawczym.

Poprawka 61
Othmar Karas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Pośrednicy zarejestrowani na mocy 
dyrektywy IMD I nie są zobowiązani do 
ponownej rejestracji na mocy dyrektywy 
IMD II.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć zbędnych obciążeń administracyjnych, ci pośrednicy, którzy zostali już 
zarejestrowani na mocy przepisów poprzedniej dyrektywy i spełniają wymogi nowej 
dyrektywy w zakresie szkoleń i doświadczenia zawodowego, powinni zostać zarejestrowani 
automatycznie.

Poprawka 62
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Pośrednik ubezpieczeniowy działa 
w ramach swobody przedsiębiorczości, 
jeżeli prowadzi działalność w 
przyjmującym państwie członkowskim 
przez nieokreślony czas, będąc stale 
obecnym w tym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 63
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit czwarty a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarejestrowani pośrednicy 
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni mogą 
podejmować i prowadzić działalność w 
zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
lub reasekuracyjnego w Unii, zarówno w 
ramach swobody przedsiębiorczości, jak i 
w ramach swobody świadczenia usług. 

Or. en

Poprawka 64
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit czwarty b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny prowadzi działalność 
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego w ramach swobody 
świadczenia usług, jeżeli: 
a) prowadzi działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego lub 
reasekuracyjnego dla ubezpieczającego, 
który ma miejsce zamieszkania lub 
siedzibę w innym państwie członkowskim 
niż państwo członkowskie pochodzenia 
pośrednika;
b) wszelkie ubezpieczane ryzyko jest 
umiejscowione w innym państwie 
członkowskim niż państwo członkowskie 
pochodzenia pośrednika;
c) przestrzega przepisów art. 6 ust. 1 i 4.

Or. en

Poprawka 65
Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli główne miejsce prowadzenia 
działalności pośrednika 
ubezpieczeniowego mieści się w innym 
państwie członkowskim, właściwy organ 
tego innego państwa członkowskiego 
może uzgodnić z właściwym organem 
państwa członkowskiego pochodzenia, że 
w odniesieniu do obowiązków określonych 
w rozdziałach VI, VII i VIII niniejszej 
dyrektywy będzie działał tak, jakby był 
właściwym organem państwa 
członkowskiego pochodzenia. W 
przypadku takiego uzgodnienia właściwy 
organ państwa członkowskiego 
pochodzenia niezwłocznie informuje o 
tym fakcie pośrednika ubezpieczeniowego 
i EUNUiPPE.

1. Każde państwo członkowskie wymaga, 
by:

a) każdy pośrednik ubezpieczeniowy, który 
jest osobą prawną, posiadał siedzibę 
zarządu w tym samym państwie 
członkowskim, w którym znajduje się jego 
siedziba statutowa, i rzeczywiście 
prowadził tam działalność;
b) każdy pośrednik ubezpieczeniowy, który 
nie jest osobą prawną, lub każdy 
pośrednik ubezpieczeniowy, który jest 
osobą prawną, ale na podstawie prawa 
krajowego nie posiada siedziby statutowej, 
posiadał siedzibę zarządu w państwie 
członkowskim, w którym rzeczywiście 
prowadzi działalność.
Jeżeli główne miejsce prowadzenia 
działalności pośrednika 
ubezpieczeniowego znajduje się w innym 
państwie członkowskim, właściwy organ 
tego innego państwa członkowskiego 
może uzgodnić z właściwym organem 
państwa członkowskiego pochodzenia, że 
w odniesieniu do obowiązków określonych 
w rozdziałach VI, VII i VIII niniejszej 
dyrektywy będzie działał tak, jakby był 
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właściwym organem państwa 
członkowskiego pochodzenia. W 
przypadku takiego uzgodnienia właściwy 
organ państwa członkowskiego 
pochodzenia niezwłocznie informuje o 
tym fakcie pośrednika ubezpieczeniowego 
i EUNUiPPE.

Or. en

Poprawka 66
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie ma podstawy, aby uznać, że 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
asekuracyjny prowadzący działalność na 
jego terytorium w ramach swobody 
świadczenia usług lub za pośrednictwem 
zakładu narusza którykolwiek z 
obowiązków określonych w niniejszej 
dyrektywie, przekazuje ono te ustalenia 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego pochodzenia, który 
podejmuje odpowiednie środki. Jeżeli, 
pomimo środków podjętych przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
pochodzenia, pośrednik ubezpieczeniowy 
lub reasekuracyjny nadal prowadzi 
działalność w sposób wyraźnie naruszający 
interesy konsumentów z przyjmującego 
państwa członkowskiego lub zakłócający 
prawidłowe funkcjonowanie rynków 
ubezpieczeń i reasekuracji, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub asekuracyjny podlega 
następującym środkom:

3. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie ma podstawy, aby uznać, że 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
asekuracyjny prowadzący działalność na 
jego terytorium w ramach swobody 
świadczenia usług lub za pośrednictwem 
zakładu narusza którykolwiek z 
obowiązków określonych w niniejszej 
dyrektywie, i jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie posiada na mocy 
niniejszej dyrektywy uprawnień do 
poczynienia kroków w reakcji na takie 
naruszenie, przekazuje ono te ustalenia 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego pochodzenia, który 
podejmuje odpowiednie środki. Jeżeli, 
pomimo środków podjętych przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
pochodzenia, pośrednik ubezpieczeniowy 
lub reasekuracyjny nadal prowadzi 
działalność w sposób wyraźnie naruszający 
interesy konsumentów z przyjmującego 
państwa członkowskiego lub zakłócający 
prawidłowe funkcjonowanie rynków 
ubezpieczeń i reasekuracji, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub asekuracyjny podlega 
następującym środkom:
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Or. en

Poprawka 67
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą dostosować
wymagane warunki w odniesieniu do 
wiedzy i umiejętności do danej działalności 
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego 
oraz produktów będących przedmiotem 
pośrednictwa , w szczególności wtedy, gdy 
podstawowa działalność prowadzona przez 
pośrednika jest inna niż pośrednictwo 
ubezpieczeniowe. W takich przypadkach 
taki pośrednik może prowadzić 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego jedynie wtedy, gdy 
pośrednik ubezpieczeniowy spełnia 
warunki niniejszego artykułu lub jeżeli 
zakład ubezpieczeń przyjmuje na siebie 
pełną odpowiedzialność za 
działania pośrednika . Państwa 
członkowskie mogą przewidzieć, że w 
przypadkach określonych w art. 3 ust. 1 
akapit drugi zakład ubezpieczeń lub 
pośrednik sprawdza, czy wiedza i 
umiejętności pośredników są zgodne ze 
zobowiązanymi określonymi w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu, i w razie 
konieczności zapewnia takim 
pośrednikom szkolenie odpowiadające 
wymogom dotyczącym produktów 
sprzedawanych przez pośredników.

Państwa członkowskie dostosowują
wymagane warunki w odniesieniu do 
wiedzy i umiejętności do danej działalności 
w zakresie pośrednictwa
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego 
oraz produktów będących przedmiotem 
pośrednictwa, w szczególności wtedy, gdy 
podstawowa działalność prowadzona przez 
pośrednika jest inna niż pośrednictwo 
ubezpieczeniowe.

Wymogi w zakresie szkolenia i 
monitorowania zawarte w niniejszym 
artykule nie powinny mieć bezpośredniego 
zastosowania do tych pośredników, którzy 
prowadzą pośrednictwo ubezpieczeniowe 
jako działalność poboczną, lecz do 
zakładów ubezpieczeń lub innych 
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pośredników, którzy ponoszą 
odpowiedzialność za ich działalność i sami 
spełniają te wymagania.
Państwa członkowskie mogą przewidzieć, 
że w przypadkach określonych w art. 3 
ust. 1 akapit drugi zakład ubezpieczeń lub 
pośrednik sprawdza, czy wiedza i 
umiejętności pośredników są zgodne ze 
zobowiązanymi określonymi w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu, i w razie 
konieczności zapewnia takim 
pośrednikom szkolenie odpowiadające 
wymogom dotyczącym produktów 
sprzedawanych przez pośredników.

Or. en

Uzasadnienie

W razie zmiany wymogów zawodowych zakład ubezpieczeń, który wystawia polisę, nie tylko 
ponosi pełną odpowiedzialność za działalność pośrednika, lecz także odpowiada za szkolenie 
i monitorowanie pośrednika prowadzącego pośrednictwo ubezpieczeniowe jako działalność 
poboczną.

Poprawka 68
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni posiadają ubezpieczenie od 
odpowiedzialności zawodowej, 
obejmujące całe terytorium Unii lub jakąś 
inną, porównywalną gwarancję 
odpowiedzialności, wynikającej z 
zaniedbania zawodowego, opiewającą 
przynajmniej na 1 120 000 EUR w 
stosunku do każdego roszczenia oraz 1 
680 000 EUR rocznie w stosunku do 
wszystkich roszczeń łącznie , o ile takie 
ubezpieczenie lub porównywalna 
gwarancja nie zostały już przewidziane 
przez zakład ubezpieczeń, zakład 

3. Pośrednicy ubezpieczeniowi 
i reasekuracyjni posiadają ubezpieczenie 
od odpowiedzialności zawodowej
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reasekuracji lub inny zakład, w którego 
imieniu działa pośrednik ubezpieczeniowy 
lub reasekuracyjny lub w którego imieniu 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny jest upoważniony do 
działania, lub o ile taki zakład nie przyjął 
pełnej odpowiedzialności za działania 
pośrednika.

lub dostarczają jakąś inną równorzędną 
rękojmię adekwatne do:
– rozmiarów prowadzonego przez nich 
pośrednictwa;
– głównego lub pobocznego charakteru 
pośrednictwa ubezpieczeniowego w 
ramach jego działalności zawodowej; oraz
– złożoności produktów będących 
przedmiotem pośrednictwa.
Obejmuje ono całe terytorium Unii i 
stanowi rękojmię odpowiedzialności 
wynikającej z zaniedbania zawodowego, 
opiewającą przynajmniej na 
1 120 000 EUR w stosunku do każdego 
roszczenia oraz 1 680 000 EUR rocznie w 
stosunku do wszystkich roszczeń łącznie, o 
ile takie ubezpieczenie lub porównywalna 
rękojmia nie zostały już przewidziane 
przez zakład ubezpieczeń, zakład
reasekuracji lub inny zakład, w którego 
imieniu działa pośrednik ubezpieczeniowy 
lub reasekuracyjny bądź w którego 
imieniu pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny jest upoważniony do 
działania, lub który przyjął pełną 
odpowiedzialność za działania pośrednika.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić pewien stopień współmierności między złożonością produktów 
ubezpieczeniowych a ubezpieczeniem od odpowiedzialności, jakie powinni posiadać 
pośrednicy. Słowo „gwarancja” jest dość wąskim terminem prawniczym i powinno zostać 
zmienione, by objąć równorzędne instrumenty, np. umożliwiające dawanie rękojmi (niem. 
Bürgschaft).
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Poprawka 69
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNUiPPE opracowuje projekty 
standardów regulacyjnych 
dostosowujących kwotę bazową w euro, o 
której mowa w ust. 3 i 4, o procentową 
zmianę tego wskaźnika w okresie między 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy a 
datą pierwszego przeglądu lub między 
datą ostatniego przeglądu a datą nowego 
przeglądu, z zaokrągleniem w górę się do 
pełnej kwoty w euro.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na różnorodny charakter rynków krajowych ze wszech miar właściwe jest to, by 
kraje członkowskie pochodzenia ustalały wymagany poziom standardów zawodowych.

Poprawka 70
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNUiPPE opracowuje projekty 
standardów regulacyjnych 
dostosowujących kwotę bazową w euro, o 
której mowa w ust. 3 i 4, o procentową 
zmianę tego wskaźnika w okresie między 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy a 
datą pierwszego przeglądu lub między 
datą ostatniego przeglądu a datą nowego 
przeglądu, z zaokrągleniem w górę się do 
pełnej kwoty w euro.

skreślony

Or. en
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Poprawka 71
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNUiPPE przedkłada te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
Komisji pięć lat po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy i przeprowadza 
kolejne przeglądy co pięć lat od daty 
poprzedniego przeglądu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy odczytać w powiązaniu z innymi poprawkami Malcolma Harboura do art. 8.

Poprawka 72
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNUiPPE przedkłada te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
Komisji pięć lat po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy i przeprowadza 
kolejne przeglądy co pięć lat od daty 
poprzedniego przeglądu.

skreślony

Or. en

Poprawka 73
Malcolm Harbour
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 7 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
wykonawczych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1094/2010.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy odczytać w powiązaniu z innymi poprawkami Malcolma Harboura do art. 8.

Poprawka 74
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 7 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
wykonawczych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1094/2010.

skreślony

Or. en

Poprawka 75
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony
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a) pojęcie właściwej wiedzy i umiejętności 
pośrednika, o których jest mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, na potrzeby 
świadczenia usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz jego 
klientów;
b) odpowiednie kryteria służące, w 
szczególności, określeniu poziomu 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
umiejętności wymaganych do 
prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;
c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, służące 
aktualizacji ich wiedzy i zdolności poprzez 
ustawiczne doskonalenie zawodowe w 
celu utrzymanie odpowiedniego poziomu 
świadczonych usług.

Or. en

Poprawka 76
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) pojęcie właściwej wiedzy i umiejętności 
pośrednika, o których jest mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, na potrzeby 
świadczenia usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz jego 
klientów;
b) odpowiednie kryteria służące, w 
szczególności, określeniu poziomu 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
umiejętności wymaganych do 
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prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;
c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, służące 
aktualizacji ich wiedzy i zdolności poprzez 
ustawiczne doskonalenie zawodowe w 
celu utrzymanie odpowiedniego poziomu 
świadczonych usług.

Or. fi

Uzasadnienie

Wprowadzenie bardziej szczegółowych zasad dotyczących krajowych praktyk i wymogów w 
zakresie szkoleń powinno być przedmiotem decyzji na szczeblu krajowym, a nie w gestii 
Komisji.

Poprawka 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) pojęcie właściwej wiedzy i umiejętności 
pośrednika, o których jest mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, na potrzeby 
świadczenia usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego na rzecz jego 
klientów;
b) odpowiednie kryteria służące, w 
szczególności, określeniu poziomu 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
umiejętności wymaganych do 
prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;
c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, służące 
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aktualizacji ich wiedzy i zdolności poprzez 
ustawiczne doskonalenie zawodowe w 
celu utrzymanie odpowiedniego poziomu 
świadczonych usług.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 290 TFUE akty delegowane mają na celu – zgodnie z art. 290 TFUE –
określenie innych niż istotne aspektów aktu ustawodawczego.. Natomiast wymogi zawodowe 
są wyraźnie istotnyi aspektami omawianego aktu ustawodawczego. Akty delegowane, zamiast 
uczynić z omawianej dyrektywy narzędzie minimalnej harmonizacji, skorygowałyby pewne 
aspekty za pomocą narzędzia maksymalnej harmonizacji. Zgodnie z art. 8 ust. 1 omawianego 
wniosku państwa członkowskie muszą ustalić, jaką właściwą wiedzę i umiejętności powinni 
posiadać pośrednicy ubezpieczeniowi.

Poprawka 78
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanawianie właściwych, skutecznych, 
bezstronnych i niezależnych procedur 
reklamacyjnych i odszkodowawczych 
w celu pozasądowego rozstrzygania 
sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a klientami oraz 
między zakładami ubezpieczeń a klientami, 
gdzie stosowne, wykorzystując istniejące 
instytucje. Państwa członkowskie 
zapewniają ponadto uczestnictwo 
wszystkich zakładów ubezpieczeń i 
pośredników ubezpieczeniowych w 
procedurach pozasądowego rozstrzygania 
sporów, w sytuacji gdy spełnione są 
następujące warunki:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanawianie właściwych, skutecznych, 
bezstronnych i niezależnych procedur 
reklamacyjnych i odszkodowawczych 
w celu pozasądowego rozstrzygania 
sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a klientami oraz 
między zakładami ubezpieczeń a klientami, 
gdzie stosowne, wykorzystując istniejące 
instytucje.

Or. en
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Uzasadnienie

Wymóg zawarty w projekcie wniosku mówiący o tym, że decyzje podmiotów odpowiedzialnych 
za alternatywne rozstrzyganie sporów nie będą wiążące dla przedsiębiorstw, w zasadniczy 
sposób osłabi ochronę konsumentów. Jeżeli przedsiębiorstwa nie będą ryzykowały, że decyzja 
stanie się dla nich wiążąca, motywacja do osiągnięcia mediacyjnego rozstrzygnięcia będzie 
znacznie mniejsza. Poprawki te mają na celu pominięcie wszystkich warunków dotyczących 
procedur alternatywnego rozwiązywania sporów zawartych w art. 13. Umożliwi to państwom 
członkowskim elastyczność w przyjmowaniu ustaleń dotyczących alternatywnego 
rozwiązywania sporów dostosowanych do specyfiki ich rynków i systemu prawnego.

Poprawka 79
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanawianie właściwych, skutecznych, 
bezstronnych i niezależnych procedur 
reklamacyjnych i odszkodowawczych 
w celu pozasądowego rozstrzygania 
sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a klientami oraz 
między zakładami ubezpieczeń a klientami, 
gdzie stosowne, wykorzystując istniejące 
instytucje. Państwa członkowskie 
zapewniają ponadto uczestnictwo 
wszystkich zakładów ubezpieczeń i 
pośredników ubezpieczeniowych w 
procedurach pozasądowego rozstrzygania 
sporów, w sytuacji gdy spełnione są 
następujące warunki:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanawianie właściwych, skutecznych, 
bezstronnych i niezależnych procedur 
reklamacyjnych i odszkodowawczych 
w celu pozasądowego rozstrzygania 
sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a klientami oraz 
między zakładami ubezpieczeń a klientami, 
gdzie stosowne, wykorzystując istniejące 
instytucje.

Or. en

Poprawka 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanawianie właściwych, skutecznych, 
bezstronnych i niezależnych procedur 
reklamacyjnych i odszkodowawczych 
w celu pozasądowego rozstrzygania 
sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a klientami oraz 
między zakładami ubezpieczeń a klientami, 
gdzie stosowne, wykorzystując istniejące 
instytucje. Państwa członkowskie 
zapewniają ponadto uczestnictwo 
wszystkich zakładów ubezpieczeń i 
pośredników ubezpieczeniowych w 
procedurach pozasądowego rozstrzygania 
sporów, w sytuacji gdy spełnione są 
następujące warunki:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanawianie właściwych, skutecznych, 
bezstronnych i niezależnych procedur 
reklamacyjnych i odszkodowawczych 
w celu pozasądowego rozstrzygania 
sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a klientami oraz 
między zakładami ubezpieczeń a klientami, 
gdzie stosowne, wykorzystując istniejące 
instytucje.

Or. en

Uzasadnienie

Procedury odszkodowawcze należy ustanowić w celu pozasądowego rozstrzygania sporów 
między pośrednikami ubezpieczeniowymi a klientami oraz między zakładami ubezpieczeń a 
klientami. Przepisy te powinny być spójne z niedawnymi inicjatywami dotyczącymi dyrektywy 
w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów.

Poprawka 81
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedura prowadzi do wydania 
decyzji, które nie są wiążące;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy odczytać w powiązaniu z innymi poprawkami MH do art. 13.
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Poprawka 82
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedura prowadzi do wydania 
decyzji, które nie są wiążące;

skreślona

Or. en

Poprawka 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedura prowadzi do wydania 
decyzji, które nie są wiążące;

skreślona

Or. en

Poprawka 84
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) W przypadku gdy klient wszczyna 
ustanowioną na mocy prawa krajowego 
procedurę alternatywnego rozstrzygania 
sporów przeciwko pośrednikowi 
ubezpieczeniowemu lub zakładowi 
ubezpieczeń w związku ze sporem 
dotyczącym praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
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pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń jest zobowiązany do udziału 
w tej procedurze.
Do celów stosowania niniejszej dyrektywy 
właściwe organy współpracują ze sobą 
nawzajem oraz z organami 
odpowiedzialnymi za pozasądowe 
procedury reklamacyjne i 
odszkodowawcze, o których mowa 
powyżej, w zakresie dopuszczonym przez 
obowiązujące dyrektywy lub 
rozporządzenia UE. 

Or. en

Poprawka 85
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) [bieg] terminu do wniesienia sporu do 
sądu ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury alternatywnego rozstrzygania 
sporów;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy odczytać w powiązaniu z innymi poprawkami Malcolma Harboura do art. 
13.

Poprawka 86
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) [bieg] terminu do wniesienia sporu do 
sądu ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury alternatywnego rozstrzygania 
sporów;

skreślona

Or. en

Poprawka 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) [bieg] terminu do wniesienia sporu do 
sądu ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury alternatywnego rozstrzygania 
sporów;

skreślona

Or. en

Poprawka 88
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) bieg terminu przedawnienia roszczenia 
ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy odczytać w powiązaniu z innymi poprawkami Malcolma Harboura do art. 
13.
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Poprawka 89
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) bieg terminu przedawnienia roszczenia 
ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury;

skreślona

Or. en

Poprawka 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) bieg terminu przedawnienia roszczenia 
ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury;

skreślona

Or. en

Poprawka 91
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawkę należy odczytać w powiązaniu z innymi poprawkami Malcolma Harboura do art. 
13.

Poprawka 92
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami;

skreślona

Or. en

Poprawka 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami;

skreślona

Or. en

Poprawka 94
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 

skreślona
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dostęp do procedury, oraz;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy odczytać w powiązaniu z innymi poprawkami Malcolma Harboura do art. 
13.

Poprawka 95
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury, oraz;

skreślona

Or. en

Poprawka 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury, oraz;

skreślona

Or. en

Poprawka 97
Malcolm Harbour
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych. 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy odczytać w powiązaniu z innymi poprawkami Malcolma Harboura do art. 
13.

Poprawka 98
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych. 

skreślona

Or. en

Poprawka 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych. 

skreślona
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Or. en

Poprawka 100
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy klient wszczyna 
ustanowioną na mocy prawa krajowego 
procedurę alternatywnego rozstrzygania 
sporów przeciwko pośrednikowi 
ubezpieczeniowemu lub zakładowi 
ubezpieczeń w związku ze sporem 
dotyczącym praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń jest zobowiązany do udziału 
w tej procedurze.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy odczytać w powiązaniu z innymi poprawkami Malcolma Harboura do art. 
13.

Poprawka 101
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania niniejszej dyrektywy 
właściwe organy współpracują ze sobą 
nawzajem oraz z organami 
odpowiedzialnymi za pozasądowe 
procedury reklamacyjne i 
odszkodowawcze, o których mowa 
powyżej, w zakresie dopuszczonym przez 
obowiązujące dyrektywy i rozporządzenia 
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UE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy interpretować w powiązaniu z pozostałymi poprawkami zgłoszonymi przez 
Malcolma Harboura do art. 13.

Poprawka 102
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby te instytucje współpracowały w 
zakresie rozwiązywania sporów 
transgranicznych.

skreślony

Or. en

Poprawka 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby te instytucje współpracowały w 
zakresie rozwiązywania sporów 
transgranicznych.

2. W odniesieniu do transakcji 
zawieranych między firmą a klientem 
indywidualnym, organy te stosują się do 
przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
XXX/XXXX/EU w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów konsumenckich.
Do celów stosowania niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
zakresie rozwiązywania sporów 
transgranicznych właściwe organy 
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współpracowały ze sobą nawzajem oraz z 
organami odpowiedzialnymi za 
pozasądowe procedury reklamacyjne i 
odszkodowawcze, o których mowa 
powyżej, w zakresie dopuszczonym przez 
obowiązujące dyrektywy i rozporządzenia 
UE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy stworzyć procedury odszkodowawcze w ramach pozasądowych metod rozwiązywania 
sporów zarówno dla pośredników i zakładów ubezpieczeń, jak i klientów. Przepisy te powinny 
być spójne z niedawnymi inicjatywami przewidzianymi w dyrektywie w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich.

Poprawka 104
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby pośrednicy ubezpieczeniowi mający 
siedziby na ich terytoriach informowali 
konsumentów o nazwie, adresie i adresie 
strony internetowej podmiotów ADR, 
które są dla nich właściwe i które są 
właściwe dla rozstrzygania ewentualnych 
sporów między nimi a konsumentami. 

Or. en

Poprawka 105
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Pośrednicy ubezpieczeniowi w Unii 
zajmujący się sprzedażą online oraz 
sprzedażą transgraniczną online podają 
konsumentom w odpowiednim przypadku 
informacje o platformie ODR  oraz swój 
adres poczty elektronicznej. Informacja ta 
musi być łatwo, bezpośrednio, widocznie i 
stale dostępna na stronie internetowej 
pośredników ubezpieczniowych oraz, jeśli 
oferta jest składana za pomocą 
wiadomości wysyłanej pocztą 
elektroniczną lub innej wiadomości 
tekstowej przekazywanej środkami 
elektronicznymi – w tej wiadomości. 
Informacja ta musi zawierać łącze 
elektroniczne do strony startowej 
platformy ODR. Pośrednicy 
ubezpieczeniowi informują również 
konsumentów o platformie ODR, jeżeli 
konsument składa reklamację do 
pośrednika ubezpieczeniowego za 
pośrednictwem systemu składania 
reklamacji konsumenckich prowadzonego 
przez pośrednika ubezpieczeniowego lub 
do rzecznika praw konsumenta w danej 
firmie. 

Or. en

Poprawka 106
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Uznaje się, że pośrednik 
ubezpieczeniowy świadczy usługi doradcze 
w sposób niezależny, tylko wtedy, gdy 
oświadczy on w informacjach udzielonych 
konsumentowi, że tak właśnie jest. 
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Or. en

Uzasadnienie

Dodaje się ostatni ustęp, aby wyjasnić, że pośrednicy „niezwiązani” nie powinni być uważani 
per se za pośredników świadczących usługi w sposób niezależny.

Poprawka 107
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) świadczy usługi doradcze na podstawie 
rzetelnej analizy; lub

(i) świadczy usługi doradcze na podstawie 
rzetelnej i niezależnej analizy; lub

Or. en

Uzasadnienie

Dodaje się słowo „niezależnej”, ponieważ ważne jest, aby konsumenci byli prawidłowo 
poinformowani o tym, w oparciu o co są świadczone usługi doradcze.

Poprawka 108
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) nie podlega zobowiązaniu umownemu 
do prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 
wyłącznie z jednym zakładem lub większą 
liczbą zakładów i nie świadczy doradztwa 
na podstawie rzetelnej analizy. W takim 
przypadku podaje mu nazwy zakładów 
ubezpieczeń, z którymi może prowadzić i 
prowadzi działalność;

iii) nie podlega zobowiązaniu umownemu 
do prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 
wyłącznie z jednym zakładem lub większą 
liczbą zakładów i nie świadczy doradztwa 
na podstawie rzetelnej i niezależnej 
analizy. W takim przypadku podaje mu 
nazwy zakładów ubezpieczeń, z którymi 
może prowadzić i prowadzi działalność;

Or. en
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Uzasadnienie

Dodaje się słowo „niezależnej”, ponieważ ważne jest, aby konsumenci byli prawidłowo 
poinformowani o tym, w oparciu o co świadczone są usługi doradcze.

Poprawka 109
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje na temat charakteru 
wynagrodzenia otrzymanego w związku z 
umową ubezpieczenia;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że jest to powtórzenie treści zawartej w lit. e).

Poprawka 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje na temat charakteru 
wynagrodzenia otrzymanego w związku z 
umową ubezpieczenia;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

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 
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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.

Poprawka 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –
pełną wysokość wynagrodzenia 
związanego z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.
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Poprawka 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –
pełną wysokość wynagrodzenia
związanego z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

f) czy w związku z umową ubezpieczenia, 
źródłem wynagrodzenia jest:

(i) ubezpieczający;
(ii) zakład ubezpieczeń;
(iii) inny pośrednik ubezpieczeniowy;
(iv) kombinacja ppkt (i), (ii) i (iii).

Or. xm

Uzasadnienie

W odniesieniu do przejrzystości w zakresie wynagradzania odpowiednim rozwiązaniem jest 
udzielnie informacji o formie wynagrodzenia oraz jego źródle.

Poprawka 113
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –
pełną wysokość wynagrodzenia
związanego z oferowanymi lub 
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
jakiegokolwiek rodzaju – pełną wysokość
honorarium związanego z oferowanymi 
lub rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej 
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nie ma możliwości podania dokładnej 
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty 
honorarium;

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki proponowanej poprawce konsumenci będą mieli pełny dostęp do informacji o 
honorariach.

Poprawka 114
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest 
od osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył – cele lub progi, a 
także kwoty przypadające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcia.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy odmawiać konsumentom informacji o wynagrodzeniu firm, jeżeli uważają oni, że 
są one częścią procesu podejmowania decyzji. Popieramy EUNUiPPE, która sugeruje, że 
Komisja powinna przyjąć podejście polegające na udzielaniu konsumentom informacji „na 
żądanie”.

Poprawka 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest 
od osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył – cele lub progi, a 
także kwoty przypadające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcie.

skreślona

Or. en

Poprawka 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest 
od osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył – cele lub progi, a 
także kwoty przypadające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcie.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.
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Poprawka 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy pośrednik 
pośredniczący w zawieraniu umów 
ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
przed zawarciem jakiejkolwiek takiej 
umowy ubezpieczenia, jeżeli ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 
prowizji,

skreślony

a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;
b) informuje klienta o przysługującym mu 
prawie do żądania informacji, o których 
mowa w lit. a).

Or. xm

Uzasadnienie

Proponujemy, aby skreślić powyższy ustęp w odniesieniu do przepisów dotyczących 
wprowadzania na rynek niefinansowych produktów ubezpieczeniowych, ponieważ produkty te 
nie zawierają żadnego komponentu inwestycyjnego, a prowizje nie mają żadnego związku z 
ich wynikami.

Poprawka 118
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy pośrednik 
pośredniczący w zawieraniu umów 
ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
przed zawarciem jakiejkolwiek takiej 
umowy ubezpieczenia, jeżeli ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 
prowizji,

skreślony

a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;
b) informuje klienta o przysługującym mu 
prawie do żądania informacji, o których 
mowa w lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 119
Malcolm Harbour
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy pośrednik 
pośredniczący w zawieraniu umów 
ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
przed zawarciem jakiejkolwiek takiej 
umowy ubezpieczenia, jeżeli ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 
prowizji,

2. Jeżeli pośrednik ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 
prowizji, to:

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy odmawiać konsumentom informacji o wynagrodzeniu firm, jeżeli uważają oni, że 
informacje te są częścią procesu podejmowania decyzji. Popieramy EUNUiPPE, która 
sugeruje, aby Komisja udzialała konsumentom informacji „na żądanie”.

Poprawka 120
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy informuje również 
klienta o charakterze i podstawie 
obliczenia kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia otrzymanego przez 
jakiegokolwiek ich pracownika z tytułu 
dystrybucji danego produktu 
ubezpieczeniowego i administrowania 
nim.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Ograniczenia w ujawnianiu informacji są szczególnie ważne w odniesieniu do zmiennego 
wynagrodzenia pracowników. Struktury płac i bonusów są bardzo zróżnicowane, często 
złożone i mogą być trudno zrozumiałe dla klientów. Ponadto ewentualne konflikty interesów, 
jakie mogą zaistnieć przy sprzedaży bezpośredniej, teoretycznie nie stanowią dla 
konsumentów takiego samego zagrożenia jak przy sprzedaży z udziałem pośredników. 

Poprawka 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy informuje również 
klienta o charakterze i podstawie 
obliczenia kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia otrzymanego przez 
jakiegokolwiek ich pracownika z tytułu 
dystrybucji danego produktu 
ubezpieczeniowego i administrowania 
nim.

skreślony

Or. xm

Uzasadnienie

Udzielenie klientowi zawierającemu umowę takich informacji nie będzie miało decydującego 
wpływu na podjęcie przez niego ostatecznej decyzji, natomiast będzie stanowić pomoc na 
etapie poprzedzającym zawarcie umowy.

Poprawka 122
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy informuje również 
klienta o charakterze i podstawie 

skreślony
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obliczenia kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia otrzymanego przez 
jakiegokolwiek ich pracownika z tytułu 
dystrybucji danego produktu 
ubezpieczeniowego i administrowania 
nim.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli po zawarciu umowy 
ubezpieczenia klient dokonuje z jej tytułu 
jakichkolwiek płatności, zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy ujawniają również 
informacje zgodnie z niniejszym 
artykułem w odniesieniu do każdej takiej 
płatności.

skreślony

Or. xm

Uzasadnienie

Udzielenie klientowi zawierającemu umowę takich informacji nie będzie miało decydującego 
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wpływu na podjęcie przez niego ostatecznej decyzji, natomiast będzie stanowić pomoc na 
etapie poprzedzającym zawarcie umowy.

Poprawka 124
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli po zawarciu umowy 
ubezpieczenia klient dokonuje z jej tytułu 
jakichkolwiek płatności, zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik
ubezpieczeniowy ujawniają również 
informacje zgodnie z niniejszym 
artykułem w odniesieniu do każdej takiej 
płatności.

skreślony

Or. en

Poprawka 125
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) odpowiednie kryteria służące 
określeniu sposobu ujawnienia klientowi 
wynagrodzenia pośrednika, w tym prowizji 
warunkowej, o czym jest mowa w ust. 1 lit. 
f) i g) i ust. 2 niniejszego artykułu;
b) odpowiednie kryteria służące 
określeniu, w szczególności, podstawy 
obliczania wszelkich honorariów lub 
prowizji lub obu tych rodzajów 
wynagrodzenia łącznie;
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c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, w celu ujawnienia 
klientom ich wynagrodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa IMD2 powinna zawierać jasny i kompleksowy tekst poziomu 1, co jest sprzeczne z 
przekazaniem Komisji uprawnień do przyjmowania aktow delegowanych.

Poprawka 126
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) odpowiednie kryteria służące 
określeniu sposobu ujawnienia klientowi 
wynagrodzenia pośrednika, w tym prowizji 
warunkowej, o czym jest mowa w ust. 1 lit. 
f) i g) i ust. 2 niniejszego artykułu;
b) odpowiednie kryteria służące 
określeniu, w szczególności, podstawy 
obliczania wszelkich honorariów lub 
prowizji lub obu tych rodzajów 
wynagrodzenia łącznie;
c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, w celu ujawnienia 
klientom ich wynagrodzenia.

Or. en
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Poprawka 127
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) odpowiednie kryteria służące 
określeniu sposobu ujawnienia klientowi 
wynagrodzenia pośrednika, w tym prowizji 
warunkowej, o czym jest mowa w ust. 1 lit. 
f) i g) i ust. 2 niniejszego artykułu;
b) odpowiednie kryteria służące 
określeniu, w szczególności, podstawy 
obliczania wszelkich honorariów lub 
prowizji lub obu tych rodzajów 
wynagrodzenia łącznie;
c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, w celu ujawnienia 
klientom ich wynagrodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Akty delegowane, o których mowa w art. 17 ust. 5, mają na celu – zgodnie z art. 290 TFUE –
określenie innych niż istotne aspektów aktu ustawodawczego. Natomiast szczególne cechy 
ujawnienia i obliczenia/określenia wynagrodzenia są wyraźnie istotnymi aspektami 
przedmiotowego aktu ustawodawczego. Akty delegowane zamiast uczynić z niniejszej 
dyrektywy narzędzie minimalnej harmonizacji, skorygowałyby pewne aspekty za pomocą 
narzędzia maksymalnej harmonizacji.

Poprawka 128
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed zawarciem każdej szczególnej 
umowy pośrednik ubezpieczeniowy, w tym 
zależny pośrednik ubezpieczeniowy, lub 
zakład ubezpieczeń określa na podstawie 
informacji dostarczonych przez klienta:

(Nie dotyczy wersji polskiej)

Or. en

Poprawka 129
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed zawarciem każdej szczególnej 
umowy pośrednik ubezpieczeniowy, w tym 
zależny pośrednik ubezpieczeniowy, lub 
zakład ubezpieczeń określa na podstawie 
informacji dostarczonych przez klienta:

1. Przed zawarciem każdej szczególnej 
umowy pośrednik ubezpieczeniowy, w tym 
zależny pośrednik ubezpieczeniowy, lub 
zakład ubezpieczeń określa na podstawie 
informacji dotyczących klienta lub
dostarczonych przez niego:

Or. en

Poprawka 130
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczegóły, o których mowa w ust. 1 lit. 
a) i b), zmienia się zgodnie ze stopniem 
kompleksowości sugerowanego produktu 
ubezpieczeniowego oraz poziomem ryzyka 
finansowego, na które narażony jest klient.

2. Szczegóły, o których mowa w ust. 1 lit. 
a) i b), zmienia się zgodnie ze stopniem 
kompleksowości sugerowanego produktu 
ubezpieczeniowego oraz poziomem ryzyka 
finansowego, na które narażony jest klient, 
a także sposobem sprzedaży.

Or. en
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Poprawka 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy i 
zakład ubezpieczeń informuje klienta, iż 
prowadzi działalność doradczą na 
podstawie rzetelnej analizy, ma obowiązek 
świadczenia działalności doradczej na 
podstawie analizy wystarczającej liczby 
umów ubezpieczeń dostępnych na rynku, 
umożliwiającej mu sformułowanie zaleceń, 
zgodnie z kryteriami zawodowymi, 
dotyczących umowy ubezpieczenia, która 
w najwłaściwszy sposób spełniałaby 
potrzeby klienta.

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy 
informuje klienta, iż prowadzi działalność 
doradczą na podstawie rzetelnej analizy, 
ma obowiązek świadczenia działalności 
doradczej na podstawie rzetelnej analizy, 
wystarczającej liczby umów ubezpieczeń 
dostępnych na rynku, umożliwiającej mu 
sformułowanie zaleceń, zgodnie z 
kryteriami zawodowymi dotyczącymi 
umowy ubezpieczenia, która w 
najwłaściwszy sposób spełniałaby potrzeby 
klienta.

Or. xm

Uzasadnienie

Proponujemy, aby skreślić odniesienie do zakładu ubezpieczeniowego w części, która mówi o 
tym, że zakład prowadzi działalność doradczą pod adresem konsumenta na podstawie 
niezależnej analizy, ponieważ jest to oczywista sprzeczność.

Poprawka 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy i 
zakład ubezpieczeń informuje klienta, iż
prowadzi działalność doradczą na 
podstawie rzetelnej analizy, ma obowiązek
świadczenia działalności doradczej na 
podstawie analizy wystarczającej liczby 
umów ubezpieczeń dostępnych na rynku, 

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy i 
zakład ubezpieczeń informuje klienta, iż
udziela porad na podstawie rzetelnej 
analizy, ma obowiązek udzielać porad na 
podstawie analizy wystarczającej liczby 
umów ubezpieczeń dostępnych na rynku, 
umożliwiającej mu sformułowanie zaleceń, 
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umożliwiającej mu sformułowanie zaleceń, 
zgodnie z kryteriami zawodowymi, 
dotyczących umowy ubezpieczenia, która 
w najwłaściwszy sposób spełniałaby 
potrzeby klienta.

zgodnie z kryteriami zawodowymi, 
dotyczących umowy ubezpieczenia, która 
w najwłaściwszy sposób spełniałaby 
potrzeby klienta.

Or. en

Poprawka 133
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta.

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta. 
Informacje te są przekazywane na 
standardowym arkuszu informacyjnym 
prostym językiem i obejmują kluczowe 
informacje o umowie ubezpieczenia.

Or. en

Poprawka 134
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Przepisy niniejszego artykułu nie mają 
zastosowania do osób zajmujących się 
pośrednictwem ubezpieczeniowym 
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prowadzonym w związku ze sprzedażą 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych przez:
a) pośrednika ubezpieczeniowego;
b) zakład ubezpieczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednictwem ubezpieczeniowym związanym ze sprzedażą ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych zajęto się już w rozdziale VII. Związana z tym ocena odpowiedniości i 
stosowności również ma już zastosowanie, o czym mowa w art. 25. Dlatego nie należy 
powtarzać tych przepisów.

Poprawka 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacji określonych w art. 16, 17 i 18 
nie trzeba udzielać, jeżeli pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń pośredniczą w ubezpieczeniu 
dużego ryzyka, w przypadku pośrednictwa 
prowadzonego przez pośredników 
reasekuracyjnych lub zakłady ubezpieczeń, 
ani też w stosunku do klientów 
profesjonalnych określonych w 
załączniku .

(Nie dotyczy wersji polskiej)

Or. en

Poprawka 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie, które 
zachowują lub przyjmują bardziej surowe 
przepisy mające zastosowanie do 
pośredników ubezpieczeniowych, dbają o 
to, aby przepisy te przestrzegały zasad 
równych warunków działania oraz aby 
obciążenie administracyjne wynikające z 
tych przepisów było współmierne do 
korzyści w zakresie ochrony konsumenta.

Or. en

Poprawka 137
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopuszczają 
praktyki sprzedaży łączonej, lecz nie 
praktyki sprzedaży wiązanej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma wyraźnego dowodu na to, że sprzedaż wiązana przynosi szkodę konsumentowi, który 
przemawiałby za zakazem takiej sprzedaży. Propozycje te nie zostały objęte konsultacją w 
ramach oceny skutków, jakiej dokonała Komisja odnośnie do dyrektywy w sprawie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Poprawka 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopuszczają
praktyki sprzedaży łączonej, lecz nie 
praktyki sprzedaży wiązanej.

1. Państwa członkowskie nie dopuszczają
nieuczciwych praktyk handlowych 
określonych w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2005/29/WE z dnia 
11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopuszczają
praktyki sprzedaży łączonej, lecz nie 
praktyki sprzedaży wiązanej.

1. Państwa członkowskie mogą dopuścić
praktyki sprzedaży łączonej, lecz nie 
praktyki sprzedaży wiązanej.

Or. en

Poprawka 140
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z inną 
usługą lub innym produktem jako pakiet, 
zakład ubezpieczeń lub, w stosownych 
przypadkach, pośrednik ubezpieczeniowy
oferują klientowi i informują go o 
możliwości odrębnego zakupu składników 

2. W przypadku gdy ubezpieczenie jest
oferowane wraz z inną usługą lub innym 
produktem jako pakiet, zakład ubezpieczeń 
lub, w stosownych przypadkach, pośrednik 
ubezpieczeniowy  informują klienta, czy 
istnieje możliwość odrębnego zakupu 
składników pakietu, oraz przekazują 
informacje na temat kosztów i opłat 
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pakietu oraz przekazują informacje na 
temat kosztów i opłat związanych z 
każdym składnikiem pakietu, który można 
od nich lub za ich pośrednictwem odrębnie 
zakupić.

związanych z każdym składnikiem pakietu, 
który można od nich lub za ich 
pośrednictwem odrębnie zakupić.

Or. en

Uzasadnienie

Takie sformułowanie przybliża treść wniosku do podejścia przyjętego w dyrektywie w sprawie 
rynków instrumentów finansowych (MiFID).

Poprawka 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy oferowane są wraz z 
inną usługą lub innym produktem jako 
pakiet, zakład ubezpieczeń lub, w 
stosownych przypadkach, pośrednik 
ubezpieczeniowy oferują klientowi i 
informują go o możliwości odrębnego 
zakupu składników pakietu oraz
przekazują informacje na temat kosztów i 
opłat związanych z każdym składnikiem 
pakietu, który można od nich lub za ich 
pośrednictwem odrębnie zakupić.

2. W przypadku praktyki sprzedaży 
wiązanej zakład ubezpieczeń lub,
w stosownych przypadkach, pośrednik 
ubezpieczeniowy informują klienta, czy 
istnieje możliwość odrębnego zakupu 
składników pakietu, i jeżeli taka możliwość 
istnieje, przekazują informacje na temat 
kosztów i opłat związanych z każdym 
składnikiem pakietu, który można od nich 
lub za ich pośrednictwem odrębnie 
zakupić.

Or. en

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 142
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EUNUiPPE opracowuje najpóźniej do 
dnia 31 grudnia [20XX] i okresowo 
aktualizuje wytyczne w zakresie oceniania 
i nadzorowania praktyk sprzedaży 
krzyżowej, w szczególności w sytuacjach, 
w których praktyki sprzedaży krzyżowej 
stosowane są z naruszeniem obowiązków 
określonych w art. 16, 17 i 18 lub w ust. 1 
niniejszego artykułu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W związku z proponowaną zmianą art. 21, ustęp ten nie jest już potrzebny.

Poprawka 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EUNUiPPE opracowuje najpóźniej do 
dnia 31 grudnia [20XX] i okresowo 
aktualizuje wytyczne w zakresie oceniania 
i nadzorowania praktyk sprzedaży 
krzyżowej, w szczególności w sytuacjach, 
w których praktyki sprzedaży krzyżowej 
stosowane są z naruszeniem obowiązków 
określonych w art. 16, 17 i 18 lub w ust. 1 
niniejszego artykułu.

skreślony

Or. en
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Poprawka 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

DODATKOWE WYMOGI W ZAKRESIE 
OCHRONY KLIENTÓW W 
ODNIESIENIU DO 
UBEZPIECZENIOWYCH PRODUKTÓW 
INWESTYCYJNYCH

WYMOGI W ZAKRESIE OCHRONY
KONSUMENTÓW W ODNIESIENIU DO 
UBEZPIECZENIOWYCH PRODUKTÓW 
INWESTYCYJNYCH

Or. en

Poprawka 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozdziale wprowadza się 
dodatkowe wymogi mające zastosowanie 
do pośrednictwa ubezpieczeniowego 
prowadzonego w związku ze sprzedażą
ubezpieczeniowych produktów
inwestycyjnych przez:

Niniejszy rozdział zastępuje art. 15–18 
rodziału VI w odniesieniu do sprzedaży
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych przez:

Or. xm

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić w dyrektywie IMD2, że sprzedaż ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych nie powinna podlegać wszystkim dodatkowym zasadom postępowania, 
ponieważ mogłoby to prowadzić do przyjęcia bardziej surowych zasad niż te, które mają 
zastosowanie do sprzedaży produktow objętych dyrektywą MiFID.

Poprawka 146
Malcolm Harbour



PE504.096v01-00 76/98 AM\924646PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 ust. 1 i 2 mają zastosowanie 
również do pośredników 
ubezpieczeniowych i zakładów 
ubezpieczeń zajmujących się 
pośrednictwem ubezpieczeniowym w 
odniesieniu do wszystkich produktów 
ubezpieczeniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Tak jak w przypadku poprawek Malcolma Harboura do art. 17 ujawnianie informacji o 
wynagrodzeniu ma niewielkie znaczenie przy rozwiązywaniu konfliktów interesów. Poprawka 
ta rozszerza stosowanie zasad dotyczących konfliktów interesów, o których mowa w art. 23, 
na wszystkie produkty ubezpieczeniowe.

Poprawka 147
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 ust. 1 i 2 mają zastosowanie 
również do pośredników 
ubezpieczeniowych i zakładów 
ubezpieczeń zajmujących się 
pośrednictwem ubezpieczeniowym w 
odniesieniu do wszystkich produktów 
ubezpieczeniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady dotyczące konfliktu interesów powinny mieć zastosowanie do wszystkich produktów 
ubezpieczeniowych.
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Poprawka 148
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 ust. 1 i 2 mają zastosowanie 
również do pośredników 
ubezpieczeniowych i zakładów 
ubezpieczeń zajmujących się 
pośrednictwem ubezpieczeniowym w 
odniesieniu do wszystkich produktów 
ubezpieczeniowych. 

Or. en

Poprawka 149
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zachować 
lub przyjąć bardziej restrykcyjne przepisy 
dotyczące wymogów w zakresie ochrony 
klientów, o których mowa w art. 23, 24 i 
25, pod warunkiem że przepisy te są 
zgodne z prawem unijnym. EUNGiPW i 
EUNUiPPE powinny współpracować, aby 
dzięki opracowaniu wytycznych osiągnąć 
możliwie najbardziej spójne standardy 
prowadzenia działalności w odniesieniu 
do detalicznych produktów inwestycyjnych 
podlegających dyrektywie MiFID II lub 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Tak jak w przypadku poprawek Malcolma Harboura do art. 17 ujawnianie informacji o 
wynagrodzeniu ma niewielkie znaczenie przy rozwiązywaniu konfliktów interesów. Poprawka 
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ta rozszerza stosowanie zasad dotyczących konfliktów interesów, o których mowa w art. 23, 
na wszystkie produkty ubezpieczeniowe.

Poprawka 150
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zachować 
lub przyjąć bardziej restrykcyjne przepisy 
dotyczące wymogów w zakresie ochrony 
klientów, o których mowa w art. 23, 24 i 
25, pod warunkiem że przepisy te są 
zgodne z prawem unijnym. EUNGiPW i
EUNUiPPE powinny współpracować, aby 
dzięki opracowaniu wytycznych osiągnąć 
możliwe najbardziej spójne standardy 
prowadzenia działalności w odniesieniu 
do detalicznych produktów inwestycyjnych 
podlegających dyrektywie MiFID II lub 
niniejszej dyrektywie. 

Or. en

Poprawka 151
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zachować 
lub przyjąć bardziej restrykcyjne przepisy 
dotyczące wymogów w zakresie ochrony 
klientów, o których mowa w art. 23, 24 i 
25, pod warunkiem że przepisy te są 
zgodne z prawem unijnym.

Or. en
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Uzasadnienie

Zasady dotyczące konfliktu interesów powinny mieć zastosowanie do wszystkich produktów 
ubezpieczeniowych.

Poprawka 152
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy kroki podejmowane 
przez pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 15, 16 i 
17 są niewystarczające, by z należytą 
pewnością zapewnić uniknięcie ryzyka 
naruszenia interesów klientów i 
potencjalnych klientów wynikającego z 
konfliktów interesów, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
wyraźnie ujawnia klientowi ogólny 
charakter lub źródła konfliktów interesów, 
przed podjęciem czynności handlowych w 
jego imieniu.

2. Pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń zachowuje i wprowadza 
skuteczne uzgodnienia organizacyjno-
administracyjne z myślą o poczynieniu 
wszelkich rozsądnych kroków mających 
na celu uniknięcie szkodliwego wpływu, 
jaki może wywrzeć konflikt interesów na 
interesy ich klientów.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana mająca na celu dostosowanie do tekstu dyrektywy MiFID.

Poprawka 153
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy kroki podejmowane 
przez pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 15, 16 i 
17 są niewystarczające, by z należytą 

2. Pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń zachowuje i wprowadza 
skuteczne uzgodnienia organizacyjno-
administracyjne z myślą o poczynieniu 
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pewnością zapewnić uniknięcie ryzyka 
naruszenia interesów klientów i 
potencjalnych klientów wynikającego z 
konfliktów interesów, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
wyraźnie ujawnia klientowi ogólny 
charakter lub źródła konfliktów interesów,
przed podjęciem czynności handlowych w 
jego imieniu.

wszelkich rozsądnych kroków mających 
na celu uniknięcie szkodliwego wpływu, 
jaki może wywrzeć konflikt interesów na 
interesy klientów firmy. W przypadku gdy
kroki podejmowane przez pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakład ubezpieczeń 
są niewystarczające, by z należytą 
pewnością zapewnić uniknięcie ryzyka 
naruszenia interesów klientów i 
potencjalnych klientów wynikającego z 
konfliktów interesów, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
wyraźnie ujawnia klientowi ogólny 
charakter i/lub źródła konfliktów interesów
oraz kroki poczynione, aby zmniejszyć to 
ryzyko.

Or. en

Uzasadnienie

Jest wyjątkowo ważne, aby standardy odnośnie do sprzedaży ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych były spójne, niezależnie od tego, czy produkty te są instrumentami 
finansowymi czy też ubezpieczeniowymi produktami inwestycyjnymi. Pomoże to zmniejszyć 
zamieszanie i potencjalne pole interwencji arbitrażu regulacyjnego, a jednocześnie zwiększy 
ochronę ubezpieczającego. Dlatego ważne jest, aby tekst IMD2 odzwierciedlał tekst MiFID.

Poprawka 154
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Ujawniane informacje muszą:
a) być przedstawione na trwałym nośniku; 
oraz
b) zawierać wystarczające szczegóły, 
biorąc pod uwagę rodzaj klienta, 
umożliwiające klientowi podjęcie 
świadomej decyzji co do usługi, w 
kontekście której zaistniał konflikt 
interesów.
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Or. en

Uzasadnienie

Jest wyjątkowo ważne, aby standardy odnośnie do sprzedaży ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych były spójnie, niezależnie od tego czy produkty te są instrumentami 
finansowymi czy też ubezpieczeniowymi produktami inwestycyjnymi. Pomoże to zmniejszyć 
zamieszanie i potencjalne pole interwencji arbitrażu regulacyjnego, a jednocześnie zwiększy 
ochronę ubezpieczającego. Dlatego ważne jest, aby tekst IMD2 odzwierciedlał tekst MiFID.

Poprawka 155
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń, świadcząc pośrednictwo
ubezpieczeniowe w ramach transakcji 
zawieranych z klientami lub na ich rzecz, 
postępował uczciwie, rzetelnie i 
profesjonalnie zgodnie z najlepszym 
interesem klientów oraz stosował się, w 
szczególności, do zasad określonych w 
niniejszym artykule i w art. 25.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp powtarza treść art. 15.

Poprawka 156
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Stosowanie wymogów dotyczących 
informacji, o których mowa w art. 24 i 25, 
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powinno być proporcjonalne i należy przy 
tym brać pod uwagę, czy klient jest 
klientem profesjonalnym, określonym w 
załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany zaproponowane do art. 24 zawierają wskazówki co do stosowania tych artykułów do 
klientów profesjonalnych, a celem pozostałych poprawek jest dostosowanie tekstu do 
obecnego podejścia przyjętego w dyrektywie MiFID II.

Poprawka 157
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie informacje, w tym materiały 
marketingowe, kierowane przez 
pośrednika ubezpieczeniowego lub zakład 
ubezpieczeń do klientów lub 
potencjalnych klientów muszą być
rzetelne, jasne i nie mogą wprowadzać w 
błąd. Materiały marketingowe muszą być 
w jednoznaczny sposób oznaczone jako 
takie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp powtarza treść art. 15.

Poprawka 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa, informacje 
te powinny określać, czy doradztwo 
świadczone jest niezależnie oraz czy 
opiera się na szerokiej, czy też bardziej 
ograniczonej analizie rynku oraz powinny 
wskazywać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
udostępniać będzie klientowi bieżącą 
ocenę odpowiedniości poleconego mu 
produktu ubezpieczeniowego;

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług.

Or. en

Poprawka 159
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa, informacje 
te powinny określać, czy doradztwo 
świadczone jest niezależnie oraz czy opiera 
się na szerokiej, czy też bardziej 
ograniczonej analizie rynku oraz powinny 
wskazywać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
udostępniać będzie klientowi bieżącą 
ocenę odpowiedniości poleconego mu 
produktu ubezpieczeniowego;

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa, informacje 
te powinny określać, czy doradztwo 
świadczone jest niezależnie oraz czy opiera 
się na szerokiej, czy też bardziej 
ograniczonej analizie rynku oraz powinny 
wskazywać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
udostępniać będzie klientowi najnowsze 
informacje o odpowiedniości poleconego 
mu produktu ubezpieczeniowego;

Or. en

Uzasadnienie

Udostępnienie bieżącej oceny, czyli obowiązkowej wielokrotnie powtarzanej porady 
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dotyczącej danego produktu ubezpieczeniowego i jego odpowiedniości, jest niezbyt realne, 
natomiast udostępnienie najnowszych informacji o produkcie lub usłudze na wniosek klienta 
jest niezbędną usługą. 

Poprawka 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) produktów ubezpieczeniowych i 
proponowanych strategii inwestycyjnych. 
Informacje te powinny obejmować 
stosowne wytyczne oraz ostrzeżenia 
dotyczące ryzyka związanego z inwestycją 
w te produkty oraz poszczególnych 
strategii inwestycyjnych; oraz

b) czy doradztwo jest udzielane w sposób 
niezależny na podstawie rzetelnej analizy 
rynku lub na podstawie analizy produktów 
oferowanych przez zakład ubezpieczeń. W 
informacjach należy podać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
udostępni klientowi bieżącą ocenę 
odpowiedniości poleconego mu produktu 
ubezpieczeniowego;

Or. en

Poprawka 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kosztów i odnośnych opłat. c) produktów ubezpieczeniowych, biorąc 
pod uwage złożoność produktów 
ubezpieczeniowych oraz rodzaj klienta 
(czy jest już klientem czy też nie).
Obejmuje to odpowiednie wskazówki oraz 
ostrzeżenia przed ryzykiem związanym z 
inwestycjami w takie produkty.

Or. en
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Poprawka 162
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje, o których mowa w 
niniejszym artykule, powinny być 
przekazywane w przystępnej formie w taki 
sposób, aby klienci lub potencjalni klienci 
byli w normalnych okolicznościach w 
stanie zrozumieć charakter konkretnego 
produktu ubezpieczeniowego, który jest 
oferowany, oraz związane z nim ryzyko i 
w konsekwencji byli w stanie podjąć 
świadome decyzje inwestycyjne. 
Informacje te mogą być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

4. Informacje, o których mowa w 
niniejszym artykule, powinny być 
przekazywane w przystępnej formie w taki 
sposób, aby klienci lub potencjalni klienci 
byli w normalnych okolicznościach w 
stanie zrozumieć charakter konkretnego 
rodzaju produktu ubezpieczeniowego, 
który jest oferowany, oraz związane z nim 
ryzyko i w konsekwencji byli w stanie 
podjąć świadome decyzje inwestycyjne. 
Informacje te mogą być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zachowanie spójności z brzmieniem dyrektywy MiFID II.

Poprawka 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klienta, 
że doradztwo jest świadczone w sposób 
niezależny, pośrednik ubezpieczeniowy 
lub zakład ubezpieczeń:

5. W przypadku poinformowania klienta, 
że doradztwo w zakresie ubezpieczenia jest
świadczone w sposób niezależny,
odpowiednie informacje, o których mowa 
w ust. 3, są podawane przed udzieleniem 
porady w zakresie ubezpieczenia i 
zawierają następujące szczegóły:

Or. en
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Poprawka 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby produktów ubezpieczeniowych
dostępnych na rynku. Produkty 
ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz

a) szereg produktów ubezpieczeniowych, 
na których opiera się zalecenie, a w 
szczególności informację, czy ten szereg
produktów ogranicza się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z pośrednikiem, który 
reprezentuje klienta; oraz

Or. en

Poprawka 165
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby produktów ubezpieczeniowych 
dostępnych na rynku. Produkty 
ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz

a) dokonuje oceny szeregu produktów 
ubezpieczeniowych dostępnych na rynku.
Produkty ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz

Or. en
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Poprawka 166
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby produktów ubezpieczeniowych 
dostępnych na rynku. Produkty 
ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz

a) dokonuje oceny szeregu produktów 
ubezpieczeniowych dostępnych na rynku. 
Produkty ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz

Or. en

Poprawka 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych uiszczanych 
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz przyjmowania od osób trzecich honorarium, prowizji lub innych korzyści pieniężnych 
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za doradztwo w zakresie ubezpieczeń udzielane w sposób niezależny nie stwarza równych 
warunków działania dla różnych kanałów dystrybucji. Nie przyniesie to większej 
przejrzystości ani większej ochrony konsumenta, lecz wyeliminuje te kanały dystrybucji, a tym 
samym zmniejszy konkurencję i spowoduje wzrost cen dla konsumentów.

Poprawka 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych uiszczanych 
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej.

b) informuje, czy klient ma zapłacić 
honorarium za udzielenie porady;

Or. en

Poprawka 169
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych uiszczanych 
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej.

(Nie dotyczy wersji polskiej)

Or. en
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Poprawka 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) informuje, czy w związku z umową 
ubezpieczenia pośrednik ubezpieczeniowy 
otrzymuje honorarium lub prowizje od 
osób trzecich.

Or. en

Poprawka 171
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie mogą nałożyć 
dodatkowe wymogi na pośredników 
ubezpieczeniowych lub zakłady 
ubezpieczeń, którzy informują klienta, że 
doradztwo w sprawie inwestycji jest 
udzielane w sposób niezależny.

Or. en

Poprawka 172
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33 
dotyczących środków mających na celu 
zapewnienie przestrzegania przez 

skreślony
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pośredników ubezpieczeniowych i zakłady 
ubezpieczeń zasad określonych w 
niniejszym artykule przy świadczeniu 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz 
swoich klientów. Te akty delegowane 
określają:
a) charakter usługi lub usług 
oferowanych klientowi lub potencjalnemu 
klientowi lub świadczonych na ich rzecz, z 
uwzględnieniem rodzaju, przedmiotu, 
wielkości i częstotliwości transakcji; oraz
b) charakter oferowanych lub 
rozpatrywanych produktów, w tym różne 
rodzaje produktów ubezpieczeniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres i cel aktów delegowanych nie jest wyraźnie określony.

Poprawka 173
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zezwalają 
pośrednikom ubezpieczeniowym i 
zakładom ubezpieczeń, które zajmują się 
pośrednictwem ubezpieczeniowym w 
transakcjach sprzedaży bez udzielania 
porad, na świadczenie swoim klientom 
usług bez konieczności uzyskiwania 
informacji ani dokonywania ustaleń, o 
których mowa w ust. 2, jeżeli spełnione są 
następujące warunki: 
a) usługa świadczona bez udzielania 
porady odnosi się do inwestycji opartych 
na ubezpieczeniu, których ryzyko 
inwestycyjne odnosi się tylko do bazowych 
instrumentów finansowych uznanych za 
niekompleksowe, zgodnie z art. 25 ust. 3 
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lit. a) dyrektywy 2004/39/WE; lub
b) produkt jest dostarczany, a usługa jest 
świadczona na wyraźne życzenie klienta 
lub potencjalnego klienta;
c) klient lub potencjalny klient został 
wyraźnie poinformowany, że świadcząc tę 
usługę, pośrednik ubezpieczeniowy lub 
zakład ubezpieczeń nie jest zobowiązany 
do oceniania adekwatności lub 
stosowności oferowanego produktu; oraz
d) pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń spełnił obowiązki 
spoczywające na nim na mocy art. 23.

Or. en

Uzasadnienie

Zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowy powinni móc sprzedawać niekompleksowe 
ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne bez konieczności oceniania wiedzy i doświadczenia 
klientów, jeżeli konsument zdecyduje, że chce skorzystać z porady w zakresie 
ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Posłuży to stworzeniu równych warunków 
działania dla produktów inwestycyjnych niezwiązanych z ubezpieczeniami.

Poprawka 174
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zezwalają 
pośrednikom ubezpieczeniowym i 
zakładom ubezpieczeń, które zajmują się 
pośrednictwem ubezpieczeniowym w 
transakcjach sprzedaży bez udzielania 
porad, na świadczenie swoim klientom 
usług bez konieczności uzyskiwania 
informacji ani oceny, o których mowa w 
ust. 2, jeżeli spełnione są następujące 
warunki: 
a) usługa świadczona bez udzielania 
porady odnosi się do inwestycji opartych 
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na ubezpieczeniach:
(i) których ryzyko inwestycyjne odnosi się 
tylko do bazowych instrumentów 
finansowych uznanych za 
niekompleksowe, zgodnie z art. 25 ust. 3 
lit. a) [dyrektywy 2004/39/WE*]; lub
(ii) które nie zawierają struktury 
utrudniającej klientowi zrozumienie 
związanego z nimi ryzyka;
b) produkt jest dostarczany, a usługa jest 
świadczona z inicjatywy klienta lub 
potencjalnego klienta;
c) klient lub potencjalny klient został 
wyraźnie poinformowany, że świadcząc tę 
usługę, pośrednik ubezpieczeniowy lub 
zakład ubezpieczeń nie jest zobowiązany 
do oceniania adekwatności lub 
stosowności oferowanego produktu, w 
związku z czym klient lub potencjalny 
klient nie korzysta z odnośnej ochrony 
ustanowionej na podstawie właściwych 
reguł prowadzenia działalności. 
Ostrzeżenie to można przekazywać 
w ujednoliconym formacie; oraz
d) pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń spełnił obowiązki 
spoczywające na nim na mocy art. 23.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tego artykułu jest odzwierciedlenie ochrony inwestycji niezwiązanych z ubezpieczeniem 
określonych w dyrektywie MiFID2, natomiast w praktyce ma znacznie dalej idące skutki. 
Proponowane uzupełnienie umożliwi firmom dalszą sprzedaż niekompleksowych 
ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych bez obowiązku oceniania wiedzy i 
doświadczenia klientów. Z kolei konsumenci mogą, jeżeli tego chcą, otrzymać poradę w 
zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Stwarza to równe warunki działania 
dla produktów inwestycyjnych niezwiązanych z ubezpieczeniami.

Poprawka 175
Othmar Karas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zezwalają 
pośrednikom ubezpieczeniowym i 
zakładom ubezpieczeń, które zajmują się 
pośrednictwem ubezpieczeniowym w 
transakcjach sprzedaży bez udzielania 
porad, na świadczenie swoim klientom 
usług bez konieczności uzyskiwania 
informacji ani oceny, o których mowa w 
ust. 2, jeżeli spełnione są następujące 
warunki: 
a) usługa świadczona bez udzielenia 
porady odnosi się do inwestycji opartych 
na ubezpieczeniu, których ryzyko 
inwestycyjne odnosi się tylko do bazowych 
instrumentów finansowych uznanych za 
niekompleksowe, zgodnie z art. 25 ust. 3 
lit. a) dyrektywy 2004/39/WE; lub
b) produkt jest dostarczany, a usługa jest 
świadczona na wyraźne życzenie klienta 
lub potencjalnego klienta;
c) klient lub potencjalny klient został 
wyraźnie poinformowany, że świadcząc tę 
usługę, pośrednik ubezpieczeniowy lub 
zakład ubezpieczeń nie jest zobowiązany 
do oceniania adekwatności lub 
stosowności oferowanego produktu; oraz
d) pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń spełnił obowiązki 
spoczywające na nim na mocy art. 23.

Or. en

Uzasadnienie

Zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowy powinni móc sprzedawać niekompleksowe 
ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne bez konieczności oceniania wiedzy i doświadczenia 
klientów, jeżeli konsument decyduje, że chce skorzystać z porady w zakresie 
ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Posłuży to stworzeniu równych warunków 
działania dla produktów inwestycyjnych niezwiązanych z ubezpieczeniami.
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Poprawka 176
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczność, proporcjonalność i
odstraszający charakter swoich sankcji i 
środków administracyjnych.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczność, proporcjonalność i
odstraszający charakter swoich sankcji i 
środków administracyjnych odpowiadający 
złożoności produktu lub usługi.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku pośrednictwa sankcje powinny być wyraźnie proporcjonalne do złożoności 
produktów lub usług.

Poprawka 177
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
publikowanie przez właściwe organy bez 
zbędnej zwłoki informacji o sankcjach lub 
środkach nałożonych za naruszenie 
przepisów prawa krajowego przyjętych w 
celu wdrożenia niniejszej dyrektywy, w 
tym informacji na temat rodzaju i
charakteru naruszenia oraz tożsamości 
osób odpowiedzialnych za naruszenie, 
chyba że opublikowanie tych informacji 
stanowiłoby poważne zagrożenie dla 
rynków ubezpieczeń i reasekuracji. W 
przypadku gdy publikacja wspomnianych 
informacji wyrządziłaby niewspółmierną 
szkodę zaangażowanym stronom, 
właściwe organy publikują informacje o 
nałożonych sankcjach w sposób 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
właściwe organy bez zbędnej zwłoki
informowały Komisję o sankcjach lub 
środkach nałożonych za naruszenie 
przepisów prawa krajowego przyjętych w 
celu wdrożenia niniejszej dyrektywy, w 
tym także o rodzaju i charakterze
naruszenia.
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anonimowy.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena ex-ante ewentualnej niewspółmiernej szkody poniesionej przez strony, których dotyczy 
opublikowanie informacji o sankcjach, będzie bez wątpienia bardzo trudna. Dlatego też 
publikacja informacji o sankcjach podwójnie narazi osoby, do których się odnosi, ponieważ 
nie tylko poniosą one samą sankcję, lecz również zostanie podana do publicznej wiadomości 
ich nazwa, rodzaj naruszenia i sankcja.

Poprawka 178
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 34 aktów delegowanych 
dotyczących art. 8, 17, 23, 24 i 25.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 34 aktów delegowanych 
dotyczących art. 23 i 25.

Or. en

Poprawka 179
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8, 
17, 23, 24 i 25, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 23 i 
25, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 180
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 8, 17, 23, 24 i 25, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 23 i 25, może zostać w dowolnym 
terminie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 181
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8, 17, 23, 24 i 25 wchodzi 
w życie, tylko jeśli Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie lub jeśli, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 23 i 25 wchodzi w życie 
tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada 
nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en
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Poprawka 182
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje przeglądu niniejszej 
dyrektywy po pięciu latach od jej wejścia w 
życie. Przegląd ten obejmuje ogólną 
analizę praktycznego stosowania 
przepisów ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie, z należytym uwzględnieniem 
zmian na rynkach detalicznych produktów 
inwestycyjnych oraz doświadczeń 
nabytych przy praktycznym stosowaniu 
przepisów niniejszej dyrektywy, 
rozporządzenia w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących produktów inwestycyjnych 
oraz [MiFID II]. W ramach tego przeglądu 
rozpatruje się możliwość zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy do 
produktów wchodzących w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE. Przegląd ten 
obejmuje również szczególną analizę 
wpływu art. 17 ust. 2, z uwzględnieniem 
stanu konkurencji na rynku usług 
pośrednictwa w odniesieniu do umów 
innych niż umowy należące do 
którejkolwiek z grup wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
oraz wpływu obowiązków, o których 
mowa w art. 17 ust. 2, na pośredników 
ubezpieczeniowych będących małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami.

1. Po pięciu latach od wejścia w życie
niniejszej dyrektywy Komisja, po 
konsultacji ze Wspólnym Komitetem 
Europejskich Urzędów Nadzoru, 
dokonuje przeglądu tej dyrektywy i 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie pierwsze sprawozdanie. Przegląd 
ten obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie, z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynkach 
detalicznych produktów inwestycyjnych 
oraz doświadczeń nabytych przy 
praktycznym stosowaniu przepisów 
niniejszej dyrektywy, rozporządzenia w 
sprawie dokumentów zawierających 
kluczowe informacje, dotyczących 
produktów inwestycyjnych oraz [MiFID 
II]. W ramach tego przeglądu rozpatruje się 
możliwość zastosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy do produktów 
wchodzących w zakres dyrektywy 
2003/41/WE. Przegląd ten obejmuje 
również szczególną analizę wpływu art. 17 
ust. 2, z uwzględnieniem stanu konkurencji 
na rynku usług pośrednictwa w odniesieniu 
do umów innych niż umowy należące do 
którejkolwiek z grup wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
oraz wpływu obowiązków, o których 
mowa w art. 17 ust. 2, na pośredników 
ubezpieczeniowych będących małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami.

Or. en
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