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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kilus finansų krizei žlugo vartotojų pasitikėjimas ne tik mažmenine bankininkyste, bet ir 
draudimo produktų pardavimu. Draudimo tarpininkai yra vertingas sektoriaus turtas, jų 
giliomis žiniomis pasitiki vartotojai. Šis pasitikėjimas susijęs su rizika, pasirodė, kad esama 
daug trūkumų, kuriuos siekiama šalinti atliekant šį persvarstymą. Pagal DTD1 buvo 
nustatytos vartotojų apsaugos gairės ir paaiškinta, kokią atsakomybę turi prisiimti valstybės 
narės, ji buvo parengta siekiant užtikrinti aukštą draudimo tarpininkų profesionalumo ir 
kompetencijos lygį. Nuo tada, kai Parlamentui dirbant prie direktyvos „Mokumas II“ 
pasirodė, kad galimas rinkos nepakankamumas, susijęs su draudimo paslaugomis, 
Parlamentas paragino persvarstyti DTD1. Siekiant padėti atlikti persvarstymą, įmonė 
PricewaterhouseCooper (PWC) atliko tyrimą1, buvo pavesta atlikti poveikio vertinimą2.

Komisijos pasiūlymo išdėstymas nauja redakcija yra gera pradžia. Draudimo produktai yra 
itin sudėtingas dalykas vartotojams, kurie reguliariai nesprendžia su sutartimis susijusių 
klausimų. Draudimas atlieka svarbų vaidmenį vartotojams itin sunkiais laikais, jie priklauso 
nuo aiškių ir sąžiningų taisyklių besilaikančių tarpininkų. Todėl Europos teisės aktų leidėjai 
raginami užtikrinti, kad būtų šalinami DTD1 ir per pasaulio finansų krizę atsiskleidę 
trūkumai.

Dėl to nuomonės referentė ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atkreipti 
dėmesį į šias sritis:

– Siejimas ir grupavimas. Sąvokos paaiškintos siekiant aiškiai apsaugoti Europos vartotojų 
itin vertinamus produktus ir nutraukti netinkamą pardavimo veiklą. Siejimo vykdyti nebus 
leidžiama, nes praeityje juo buvo piktnaudžiaujama, o nauda vartotojams nepakankamai 
didelė, kad būtų galima pateisinti riziką. 

– Siekiant užtikrinti, kad tarpininko konsultacija visada būtų grindžiama kuo didesnės naudos 
vartotojui siekiu, buvo pertvarkytos atlygio taisyklės. Pavienių sutarčių reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką ribos ir pardavimo tikslai daugiau nebus veiksnys, į kurį 
vartotojai turėtų atsižvelgti. Su atskleidimu susijusi našta teks tarpininkui – vartotojas 
neturės prašyti pateikti informacijos, ją atskleis pats tarpininkas.

– Geografinė taikymo sritis apibrėžiama aiškiau, kad bendrojoje rinkoje registruoti ir jai 
nepriklausantys tarpininkai galėtų prekiauti tarpusavyje. Siekiama suteikti teisinį aiškumą ir 
išvengti nereikalingų abejonių.

– Direktyvos taikymo sritis buvo išplėsta, taigi kainų palyginimo interneto svetainėms tenka 
daugiau užduočių, jos prilyginamos fizines buveines turintiems tarpininkams.

                                               
1 Direktyvos dėl draudimo tarpininkavimo persvarstymo poveikio tyrimas (angl. Study on the impact of the 

revision of the Insurance Mediation Directive, ETD/2007/IM/B2/51), galutinė ataskaita;
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf

2 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Poveikio vertinimas“, pridedamas prie dokumento Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo tarpininkavimo;

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf
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PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(31) siekiant sušvelninti draudimo 
produkto pardavėjo ir pirkėjo interesų 
konfliktus, būtina užtikrinti, kad būtų 
atskleidžiama pakankamai informacijos 
apie draudimo produktų platintojų atlygį.
Todėl gyvybės draudimo produktų atveju 
tarpininkas ir draudimo tarpininko arba 
draudimo įmonės darbuotojas turėtų būti 
įpareigoti informuoti klientą apie savo 
atlygį prieš pardavimą. Kai parduodami 
kiti draudimo produktai, taikomas 5 metų 
pereinamasis laikotarpis ir tokios pačios 
taisyklės;

Or. en

Pagrindimas

Nesvarbu, koks produktas perkamas, visų tipų produktams turėtų būti taikoma panaši 
paprasta informacijos atskleidimo sistema.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kad būtų išvengta netinkamo pardavimo kad būtų išvengta netinkamo pardavimo 
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atvejų, parduodant draudimo produktus, jei 
reikia, turėtų būti teikiamos sąžiningos ir 
profesionalios konsultacijos;

atvejų, parduodant draudimo produktus, jei 
reikia, teikiamos sąžiningos ir 
profesionalios konsultacijos;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatyti minimalūs draudimo įmonių ir 
draudimo tarpininkų įsipareigojimai dėl 
informacijos teikimo klientams. Šiuo 
klausimu valstybė narė turėtų galėti 
išlaikyti arba nustatyti griežtesnes 
nuostatas, kurios gali būti taikomos 
draudimo tarpininkams ir draudimo 
įmonėms, nesvarbu, kokios nuostatos 
galioja jų buveinės valstybėje narėje, kai 
jie draudimo tarpininkavimo veiklą vykdo 
tos valstybės narės teritorijoje, jeigu visos 
tokios griežtesnės nuostatos atitinka 
Sąjungos teisės aktus, įskaitant 2000 m. 
birželio 8 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva). Valstybė narė, kuri, 
be šios direktyvos nuostatų, siūlo taikyti ir 
taiko papildomas draudimo tarpininkus ir 
draudimo produktų pardavimą 
reglamentuojančias nuostatas, turėtų 
užtikrinti, kad dėl tų nuostatų atsirandanti 
administracinė našta būtų proporcinga 
vartotojų apsaugai. Siekdamos užtikrinti 
vartotojų apsaugą ir išvengti netinkamo 
draudimo produktų pardavimo, valstybės 
narės turėtų leisti išimties tvarka taikyti 
griežtesnius reikalavimus tokiems 
draudimo tarpininkams, kurie draudimo 
tarpininkavimu užsiima kaip papildoma 

(40) šioje direktyvoje turėtų būti 
nustatyti minimalūs draudimo įmonių ir 
draudimo tarpininkų įsipareigojimai dėl 
informacijos teikimo klientams. Šiuo 
klausimu valstybė narė turėtų galėti 
išlaikyti arba nustatyti griežtesnes 
nuostatas, kurios gali būti taikomos 
draudimo tarpininkams ir draudimo 
įmonėms, nesvarbu, kokios nuostatos 
galioja jų buveinės valstybėje narėje, kai 
jie draudimo tarpininkavimo veiklą vykdo 
tos valstybės narės teritorijoje, jeigu visos 
tokios griežtesnės nuostatos atitinka 
Sąjungos teisės aktus, įskaitant 2000 m. 
birželio 8 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva). Valstybė narė, kuri, 
be šios direktyvos nuostatų, siūlo taikyti ir 
taiko papildomas draudimo tarpininkus ir 
draudimo produktų pardavimą 
reglamentuojančias nuostatas, turėtų 
užtikrinti, kad dėl tų nuostatų atsirandanti 
administracinė našta būtų proporcinga 
vartotojų apsaugai. Siekdamos užtikrinti 
vartotojų apsaugą ir išvengti netinkamo 
draudimo produktų pardavimo, valstybės 
narės turėtų leisti taikyti griežtesnius 
reikalavimus tokiems draudimo 
tarpininkams, kurie draudimo 
tarpininkavimu užsiima kaip papildoma 
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veikla, jei jos mano, kad tai būtina ir 
proporcinga;

veikla, jei jos mano, kad tai būtina ir 
proporcinga;

Or. en

Pagrindimas

Dėl nevienodos Europos draudimo rinkos struktūros valstybėms narėms atitinkamais atvejais 
turėtų būti leidžiama taikyti griežtesnes taisykles.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turi būti paaiškinta, kad ši dalis taikoma draudimo palyginimo interneto svetainėms.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Direktyvoje dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės 
(CARP) ir MiFID vartojama apibrėžtimi.  Taip siekiama atskirti, kas yra informacija, o kas –
konsultacija.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 19 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. „siejimas“ – siūlymas pirkti vieną ar 
daugiau papildomų paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 

19. siejimas – siūlymas pirkti: 
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paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui atskirai neteikiami.

– vieną ar daugiau draudimo paslaugų ar 
produktų kaip paketą, kai šios draudimo 
paslaugos ar produktai vartotojui atskirai 
neteikiami;
– vieną ar daugiau papildomų paslaugų 
kartu su draudimo paslauga ar produktu 
kaip paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui atskirai neteikiami.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. „grupavimas“ – siūlymas pirkti vieną 
ar daugiau papildomų paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui taip pat teikiami 
atskirai, tačiau nebūtinai tomis pačiomis 
sąlygomis kaip sugrupuoti su 
papildomomis paslaugomis.

20. grupavimas – siūlymas pirkti:

– vieną ar daugiau draudimo paslaugų ar 
produktų kaip paketą, kai šios draudimo 
paslaugos ar produktai vartotojui taip pat 
teikiami atskirai;
– vieną ar daugiau paslaugų kartu su 
draudimo paslauga ar produktu kaip 
paketą, kai ši draudimo paslauga arba 
produktas vartotojui taip pat teikiami 
atskirai, tačiau nebūtinai tomis pačiomis 
sąlygomis kaip sugrupuoti su paslaugomis.

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tarpininkams, kuriems taikomos šio 
straipsnio 1 ir 2 dalys, yra taikomos šios 
direktyvos I, III, IV, V, VIII, IX skyrių ir 
15 bei 16 straipsnių nuostatos.

4. Tarpininkams, kuriems taikomos šio 
straipsnio 1 ir 2 dalys, yra taikomos šios 
direktyvos I, III, IV, V, VI, VIII, IX skyrių 
ir 15 bei 16 straipsnių nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl interesų konfliktų ir informavimo turėtų būti taikomos ir papildomam 
pardavimui.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Išskyrus 2, 3 ir 4 dalis, pagal DTD1 
registruoti draudimo tarpininkai išlieka 
registruoti pagal šią naujos redakcijos 
direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal DTD1 registruoti draudimo tarpininkai neturėtų privalėti vėl registruotis pagal DTD2.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpininkų ar draudimo įmonių 
darbuotojų mokymą ir jų žinių bei įgūdžių 
kontrolę ir vertinimą vykdo įstaiga, dėl 
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kurios susitaria nacionalinės 
kompetentingos institucijos, 
nepriklausomos nuo draudimo įmonių.

Or. en

Pagrindimas

People in contact with consumers and the management structure have the necessary skills 
and expertise to perform their tasks and comply with their duties adequately and in 
compliance with the Directive.

However, doubts have been raised on the training quality when organised by the insurance 
undertaking without any external assessment. The training should better be organized by a 
body not directly or indirectly dependent from insurance undertakings. Such training is 
mainly sales-oriented and not on compliance with legislation as regards the obligation to act 
honestly, fairly and professionally in accordance with the best interest of its customers like 
provided by Article 15.1. If training is organized by an insurance undertaking or an 
intermediation firm, Member States should set up an independent assessment of the training 
programmes and the intermediary’s knowledge and skills.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atnaujintų savo žinias ir gebėjimus 
tęsdami profesinį tobulinimąsi, taip 
siekdami užtikrinti tinkamą savo veiklos 
rezultatų lygį.

Or. en

Pagrindimas

Mokymo reikalavimai yra ypač svarbūs siekiant užtikrinti aukštą profesionalumo ir vartotojų 
apsaugos lygį.  Tačiau tai esminės sistemos koncepcijos, taigi jos neturėtų būti dėstomos 
deleguotuosiuose aktuose.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 3 dalyje nurodyti įgaliojimai vykdomi 
vadovaujantis nacionaline teise ir apima 
bent:
a) galimybę susipažinti su bet kokios 
formos dokumentu, kuris būtų reikalingas 
priežiūros funkcijoms atlikti, ir gauti jo 
kopiją;
b) teisę pareikalauti iš kiekvieno asmens 
suteikti informaciją ir prireikus pakviesti 
ir apklausti asmenį, siekiant gauti 
informacijos;
c) teisę atlikti patikras vietoje;
d) teisę atlikti kontrolinį pirkimą; 
e) teisę prašyti laikinai uždrausti vykdyti 
profesinę veiklą;
f) teisę prašyti draudimo įmonių pateikti 
informaciją;
g) teisę perduoti spręsti klausimus 
patraukiant baudžiamojon atsakomybėn;
h) teisę leisti auditoriams ar ekspertams 
atlikti patikras ar tyrimus. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės turėtų įgaliojimus, kurių reikia norint atlikti 
pagal šią direktyvą nustatytas užduotis, kompetentingų institucijų įgaliojimai turėtų būti 
geriau aprašyti.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai privalomi draudimo įmonei ar 
tarpininkui;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse sprendimai privalomi šiam sektoriui.  Šiuo pakeitimu siekiama 
apsaugoti tų šalių vartotojus, kad nebūtų žengtas žingsnis atgal.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės ir tarpininkai 
naudotųsi tik registruotų draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų arba 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų asmenų, arba 4 straipsnyje 
nurodytus deklaravimo reikalavimus 
įvykdžiusių asmenų teikiamomis draudimo 
ir perdraudimo tarpininkavimo 
paslaugomis.

Valstybės narės užtikrina, kad draudimo ir 
perdraudimo įmonės ir tarpininkai 
naudotųsi tik registruotų draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų arba 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų asmenų, arba 4 straipsnyje 
nurodytus deklaravimo reikalavimus 
įvykdžiusių asmenų teikiamomis draudimo 
ir perdraudimo tarpininkavimo 
paslaugomis. Jei numatyta pagal 
nacionalinę teisę, kai draudimo ir 
perdraudimo tarpininkai, įsisteigę 
Europos Sąjungoje, naudojasi draudimo 
ar perdraudimo paslaugomis ne Europos 
Sąjungoje, tarpininkui ar įmonei, 
įsisteigusiems ne Sąjungoje, nereikia 
registruotis valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Aiškiau apibrėžiama geografinė taikymo sritis siekiant užtikrinti, kad ES registruoti 
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tarpininkai galėtų ir toliau dirbti drauge su tarpininkais už ES ribų.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ar tarpininkas konsultuoja remdamasis 
sąžininga analize; arba

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

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turi būti gerai informuoti apie jiems teikiamas konsultacijas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) informaciją apie komisinius, kurie
priklauso nuo rezultatų siekiant sutartų 
tikslų arba ribų, susijusių su veikla, kurią 
tarpininkas vykdė bendradarbiaudamas su 
draudiku.

Or. en

Pagrindimas

Esama tiesioginio interesų konflikto tarp produktų pardavimo tikslų ar ribų ir siekio veikti 
atsižvelgiant į vartotojo interesus.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja.

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti tikimasi, kad vartotojas paprašys informacijos; ji turėtų būti jiems suteikiama.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei klientas atlieka kokius nors 
mokėjimus pagal draudimo sutartį po jos 
sudarymo, draudimo įmonė arba 
tarpininkas taip pat atskleidžia informaciją 
pagal šį straipsnį apie kiekvieną tokį 
mokėjimą, išskyrus atvejus, kai visiškai 
atskleidžiama lygiai ta pati reguliaraus 
mėnesinio tiesioginio debeto suma, 
įskaitant mėnesių, kuriais tiesioginis 
debetas bus debetuojamas prieš pasirašant 
sutartį, skaičių. x

Or. en

Pagrindimas

Reguliarių tiesioginių debetų, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, atveju, kai vartotojas buvo 
gerai informuotas apie tokius tiesioginius debetus, neteisinga, kad draudimo įmonėms ar 
tarpininkams būtų užkraunama našta susisiekti su vartotoju kiekvieną kartą, kai debetuojama.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant išvengti atvejų, kai nagrinėjamos tik vieno draudimo paslaugų teikėjo sutartys, 
siūloma, kad būtų analizuojamos daugiau kaip vieno paslaugų teikėjo sutartys.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Prekiaujant draudimo produktais 
telefonu, iš anksto klientui teikiama 
informacija turi atitikti Sąjungos 
reikalavimus, taikomus nuotolinei prekybai 
vartotojams skirtomis finansinėmis 
paslaugomis. Be to, informacija pagal 1 ar 
2 dalyje nustatytus reikalavimus klientui 
pateikiama iš karto sudarius sutartį.

7. Prekiaujant draudimo produktais 
telefonu, iš anksto klientui teikiama 
informacija turi atitikti Sąjungos 
reikalavimus, taikomus nuotolinei prekybai 
vartotojams skirtomis finansinėmis 
paslaugomis. Be to, jei tenkinamos 4 
dalies b punkto sąlygos, informacija pagal 
1 ar 2 dalyje nustatytus reikalavimus 
klientui pateikiama iš karto sudarius 
sutartį.

Or. en
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Pagrindimas

Sąžininga paklausti klientų, ar jie norėtų gauti informaciją ant popieriaus ar elektroninėmis 
priemonėmis, o ne pardavėjui telefonu priimti sprendimą už klientą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės 
imtųsi visų tinkamų veiksmų, siekdamos 
nustatyti interesų konfliktus, kurių gali kilti 
užsiimant draudimo tarpininkavimu, tarp tų 
draudimo tarpininkų ar įmonių, įskaitant jų 
vadovus, darbuotojus ir priklausomus 
draudimo tarpininkus, arba tiesiogiai ar 
netiesiogiai su jais kontrolės ryšiais 
susijusių asmenų ir klientų, arba tarp vieno 
kliento ir kito kliento.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės 
imtųsi visų tinkamų veiksmų, siekdamos 
nustatyti, sumažinti ir pašalinti interesų 
konfliktus ir išvengti šių konfliktų, kurių 
gali kilti užsiimant draudimo 
tarpininkavimu, tarp tų draudimo 
tarpininkų ar įmonių, įskaitant jų vadovus, 
darbuotojus ir priklausomus draudimo 
tarpininkus, arba tiesiogiai ar netiesiogiai 
su jais kontrolės ryšiais susijusių asmenų ir 
klientų, arba tarp vieno kliento.

Or. en

Pagrindimas

Sąžininga paklausti klientų, ar jie norėtų gauti informaciją ant popieriaus ar elektroninėmis 
priemonėmis, o ne draudimo įmonei telefonu priimti sprendimą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) draudimo produktus ir siūlomas 
investavimo strategijas. Tai turėtų apimti 
atitinkamas gaires ir įspėjimus dėl rizikos, 
susijusios su investicijomis į tuos 
produktus arba konkrečiomis investavimo 
strategijomis, įskaitant riziką, kad nebus 
pradinių investicijų grąžos arba jos bus 
prarastos; ir
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Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išlaidas ir susijusius mokesčius. c) išlaidas ir susijusius mokesčius. Jei 
daugiau nei vienu atveju reikalaujama 
mokesčių ir jų sumos skiriasi, pateikiama 
išlaidų sąmata, joje taip pat nurodoma, 
kada gali būti tikimasi tokių mokesčių.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en


