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ĪSS PAMATOJUMS

Patērētāju uzticības sabrukums pēc finanšu krīzes ietekmē ne tikai mazumtirdzniecības banku 
sektoru — tas skar arī apdrošināšanas produktu pārdošanu. Apdrošināšanas starpnieki ir 
nozīmīga šā sektora priekšrocība, jo viņiem ir visaptverošas zināšanas, uz kurām patērētāji 
varēja paļauties. Paļaušanās ir saistīta ar riskiem un tās sakarībā ir atklājušies vairāki trūkumi, 
kurus ar šo pārskatīšanu ir mēģināts novērst. Direktīvā par apdrošināšanas starpniecību I tika 
noteikti patērētāju aizsardzības kritēriji un dalībvalstu tās atbildības līmenis, kura tām ir 
jāuzņemas, lai nodrošinātu augstu profesionālismu un kompetenci apdrošināšanas starpnieku 
vidū.  Kopš tā laika, kad Parlaments strādāja pie Maksātspējas II direktīvas, bija saskatāmas 
tirgus trūkumu pazīmes attiecībā uz apdrošināšanas starpniecību un Parlaments aicināja 
pārskatīt Direktīvu par apdrošināšanas starpniecību. Lai palīdzētu veikt pārskatīšanu, PWC
veica pētījumu1 un tika pasūtīts ietekmes novērtējums.

Pārstrādātais Komisijas priekšlikums ir labs atskaites punkts.  Apdrošināšanas produkti ir 
ārkārtīgi sarežģīti patērētājiem, kuriem ar līgumiem nav regulāras saskares.  Apdrošināšanai 
dažkārt ir svarīga nozīme brīdī, kad patērētāji ir visneaizsargātākie un nezinošākie un 
paļaujas, ka starpnieki ievēros precīzus un taisnīgus noteikumus.  Tāpēc Eiropas 
likumdevējiem ir jānodrošina, lai tiktu novērsti Apdrošināšanas starpniecības direktīvā 
konstatētie trūkumi un tie trūkumi, kas atklājās saistībā ar pasaules finanšu krīzi.

Tāpēc es gribu, lai par atzinumu atbildīgā Ekonomikas un monetārā komiteja pievērstu 
uzmanību šādām jomām:

- Sasaistīšana un apkopošana ir precizēta tā, ka produkti, kas no Eiropas patērētāju viedokļa 
ir ļoti nozīmīgi, tiktu īpaši aizsargāti, novēršot sliktas pārdošanas paņēmienus.  Sasaistīšana 
netiks atļauta, jo tā ir ļaunprātīgi izmantota pagātnē un patērētāju ieguvumi nav tik lieli, lai 
attaisnotu risku. 

- Atalgojuma noteikumi ir uzlaboti, lai starpnieka konsultācijas pamatā būtu tikai patērētāja 
intereses.  Prasību normas un atsevišķu līgumu pārdošanas mērķi vairs nebūs faktors, kas 
patērētājiem būs jāņem vērā.  Informācijas sniegšanas pienākums nozīmē to, ka starpniekiem
būs pašiem pēc savas iniciatīvas jāsniedz informācija, nevis patērētājiem tā ir jāprasa.

- Ģeogrāfiskais areāls ir noteikts precīzāk, lai starpnieki varētu pārdot viens otram, 
pārdošanu reģistrējot vienotā tirgus reģistrā. Mērķis ir nodrošināt juridisku precizitāti, 
novēršot nevajadzīgas šaubas.

- Direktīvas piemērošanas jomā ir paplašināta, lai cenu salīdzināšanas tīmekļa vietnēs tiktu 
paaugstināta maksa, tās nostādot vienādā stāvoklī ar birojos izvietotiem starpniekiem.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
                                               
1 Pētījums par apdrošināšanas starpniecības direktīvas ietekmi (ETD/2007/IM/B2/51) galīgais ziņojums; 
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/roundtable_en.pdf.
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un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(31) Lai mazinātu apdrošināšanas 
pakalpojuma pārdevēja un pircēja interešu 
konfliktus, jānodrošina pietiekama 
atklātība par apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatītāju atlīdzību. Attiecīgi, pārdodot 
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, 
starpniekam un apdrošināšanas starpnieka 
vai apdrošināšanas sabiedrības 
darbiniekam būtu jāuzliek pienākums 
pirms pārdošanas informēt pircēju par savu 
atlīdzību. Iegādājoties citus apdrošināšanas 
pakalpojumus, attiecībā uz kuriem ir 
jāievēro 5 gadu pārejas periods, tiek 
piemēroti tie paši noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgi no produktu veida, kuru jūs pērkat, būtu jāizveido vienkārša, līdzīga informācijas 
sniegšanas sistēma attiecībā uz visiem produktu veidiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērstu maldinošas pārdošanas 
gadījumus, ja tas ir nepieciešams, 
apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanā 
būtu jāsniedz godīgas un profesionālas
konsultācijas.

Lai novērstu maldinošas pārdošanas 
gadījumus, apdrošināšanas pakalpojumu 
pārdošanā, ja nepieciešams, sniedz godīgas 
un profesionālas konsultācijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



PE502.077v01-00 6/18 PA\922425LV.doc

LV

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu būt tiesībām piemērot stingrākus noteikumus, kurus tās uzskata par 
pareiziem, jo Eiropas apdrošināšanas tirgus ir neviendabīgs.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka šī rindkopa attiecas uz apdrošināšanas uzņēmumu tīmekļa vietnēm.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Saskaņošana ar definīciju, kas ir izmantota CARP un MiFiD.  Tas nozīmē, ka ir jānošķir 
informācija no padoma.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. "nosacītā komisijas maksa" ir 
atalgojums komisijas maksas veidā, ja 
maksājamā summa pamatojas uz to, kā ir 
izpildīti jebkura veida saskaņoti mērķi, kas 
attiecas uz starpnieka kopā ar minēto 
apdrošinātāju īstenoto darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

19. „sasaistīšanas prakse” ir prakse, kad 
tiek piedāvāts: 

- viens vai vairāki apdrošināšanas 
pakalpojumi vai produkti paketē, ja šie 
apdrošināšanas pakalpojumi vai produkti 
patērētājam nav pieejami atsevišķi;
- viens vai vairāki pakalpojumi paketē 
kopā ar apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu, ja šis apdrošināšanas 
pakalpojums vai produkts  patērētājam 
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nav pieejami atsevišķi;

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

20. „sasaistīšanas prakse” ir prakse, kad 
tiek piedāvāti: 

- divi vai vairāki apdrošināšanas 
pakalpojumi vai produkti paketē, ja šie 
apdrošināšanas pakalpojumi vai produkti 
patērētājam ir pieejami arī atsevišķi;
- viens vai vairāki pakalpojumi paketē 
kopā ar apdrošināšanas pakalpojumu vai 
produktu, ja šis apdrošināšanas 
pakalpojums vai produkts ir patērētājam 
pieejami arī atsevišķi, bet ne vienmēr ar 
tādiem pašiem noteikumiem vai 
nosacījumiem kā tad, kad tas tiek 
piedāvāts kopā ar papildpakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Starpniekiem, uz kuriem attiecas šā 4. Starpniekiem, uz kuriem attiecas šā 
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panta 1. un 2. punkts, piemēro šīs 
direktīvas I, III, IV, V, VIII un IX nodaļas 
un 15. un 16. panta noteikumus.

panta 1. un 2. punkts, piemēro šīs 
direktīvas I, III, IV, V, VI, VIII un IX 
nodaļas un 15. un 16. panta noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Interešu konfliktu un informācijas sniegšanas regulējums būtu jāpiemēro arī 
papildpakalpojumiem.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar apdrošināšanas 
starpniecības direktīvu I reģistrētie 
apdrošināšanas starpnieki ir uzskatāmi 
par reģistrētiem arī saskaņā ar 
pārstrādāto direktīvu, izņemot gadījumos, 
kad paredzēti 2., 3. un 4. punktā.

Or. en

Pamatojums

Apdrošināšanas starpnieki, kas ir reģistrēti saskaņā ar apdrošināšanas starpniecības 
direktīvu I nebūtu jāreģistrē saskaņā ar apdrošināšanas starpniecības direktīvu II.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starpnieku vai apdrošināšanas sabiedrību 
darbinieku un viņu zināšanu kontrole un 
novērtējumu veiks struktūra, par kuru 
vienojas valstu kompetentās iestādes un 
kas ir neatkarīga no apdrošināšanas 
sabiedrībām.
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Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām ar mērķi pastāvīgas 
profesionālas attīstības procesā papildināt 
savas zināšanas un uzlabot spējas nolūkā 
uzturēt atbilstīgu darbības kvalitāti.

Or. en

Pamatojums

Apmācības prasības ir galvenie faktori, ar kuriem nodrošina augsta līmeņa profesionālismu 
un patērētāju aizsardzību. Taču tās ir būtiskas pamatkoncepcijas un tāpēc būtu jānosaka 
deleģētajos aktos.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pilnvaras, kas minētas 3. punktā, 
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īsteno saskaņā ar valstu tiesību aktiem, un 
tās ietver vismaz tiesības:
(a) piekļūt jebkuram dokumentam , kas 
attiektos uz uzraudzības pienākumu 
veikšanu,  jebkādā formātā un saņemt tā 
kopiju;
(b) pieprasīt informāciju no jebkuras 
personas un vajadzības gadījumā izsaukt 
un nopratināt personu, lai gūtu 
informāciju;
(c) veikt pārbaudes uz vietas;
(d) veikt kontrolpirkumus; 
(e) pieprasīt profesionālās darbības 
pagaidu aizliegšanu;
(f) pieprasīt apdrošināšanas sabiedrībai 
sniegt informāciju;
(g) nodot lietas kriminālvajāšanai;
(h) ļaut revidentiem vai speciālistiem veikt 
pārbaudes vai izmeklēšanu; 

Or. en

Pamatojums

Kompetento iestāžu pilnvaras vajadzētu aprakstīt labāk, lai nodrošinātu, ka kompetentās 
iestādes visās dalībvalstīs ir tiesīgas veikt pienākumus, kas ir paredzēti šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) procedūras rezultātā pieņemtie lēmumi 
nav saistoši;

(a) procedūras rezultātā pieņemtie lēmumi 
ir saistoši apdrošināšanas sabiedrībām vai 
starpniekiem;

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs lēmumi saista visas nozares sabiedrības.  Izdarot grozījumu, tiek 
nodrošināta patērētāju aizsardzība šajās valstīs pret regulējuma pasliktināšanos.
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības un starpnieki izmanto tikai 
reģistrētu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku vai 1. panta 
2. punktā minēto personu , vai personu, 
kuras izpildījušas 4. pantā minēto 
deklarēšanas procedūru, pakalpojumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības un starpnieki izmanto tikai 
reģistrētu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku vai 1. panta 
2. punktā minēto personu , vai personu, 
kuras izpildījušas 4. pantā minēto 
deklarēšanas procedūru, pakalpojumus. Ja 
valstu tiesību aktos ir atļauts 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem, kas atrodas Eiropas 
Savienībā, izmantot ārpus Eiropas 
Savienības reģistrētu apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieku 
pakalpojumus, ārpus Savienības esošam 
starpniekam vai sabiedrībai nav 
jāreģistrējas nevienā no dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Ģeogrāfiskais areāls ir padarīts skaidrāks, lai nodrošinātu, ka ES reģistrētie starpnieki var 
sadarboties arī ar ārpus ES esošiem starpniekiem.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Patērētājiem ir jābūt labi informētiem par saņemto padomu.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(g) Ir aizliegtas komisijas maksas, kuru 
pamatā ir ar tādu ar uzņēmējdarbību
saistītu mērķu vai robežvērtību 
sasniegšana, par ko vienojušies starpnieks 
ar apdrošinātāju.

Or. en

Pamatojums

Jākonstatē tiešs interešu konflikts starp produktu pārdošanas mērķiem vai robežvērtībām un 
rīcību patērētāju interesēs.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Patērētājam nebūtu jāprasa informācija — tā viņam būtu jāsaņem.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) norāda klientam summu vai, ja precīzu 
summu nav iespējams norādīt, maksas vai 
komisijas maksas, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi, ja klients to pieprasa; 

(a) norāda klientam summu vai, ja precīzu 
summu nav iespējams norādīt, maksas vai 
komisijas maksas, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi;

Or. en

Pamatojums

Patērētājam nebūtu jāprasa informācija — tā viņam būtu jāsaņem.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja klientam saskaņā ar apdrošināšanas 
līgumu pēc tā noslēgšanas jāveic jebkādi 
maksājumi, apdrošināšanas sabiedrība vai 
starpnieks saskaņā ar šo pantu informē arī 
par visiem šādiem maksājumiem, izņemot 
gadījumus, kad ir pilnībā darīts zināms 
regulārs ikmēneša tiešais debets par tieši 
tādu pašu summu, tostarp to mēnešu 
skaits, kad tiešais debets tiek atrēķināts 
pirms līguma parakstīšanas. 

Or. en

Pamatojums

Tas būtu netaisns slogs apdrošināšanas sabiedrībām vai starpniekiem, ja tām būtu 
patērētājam jāpaziņo katru reizi, kad rodas debets, par tiešajiem debetiem, kas ir nolīgti 
līgumā, taču patērētājam par tiem ir jābūt labi informētam.
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no gadījumiem, kad iepazīstas tikai ar viena apdrošinātāja līgumiem un tos 
iesaka, būtu jāanalizē vairāku šo pakalpojumu sniedzēju līgumi.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).
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klienta veidu.

Or. en

Pamatojums

Language correction.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja notiek pārdošana pa tālruni, tad 
iepriekšēju informāciju klientam sniedz 
saskaņā ar Savienības noteikumiem, kas 
attiecas uz patērētāju finanšu pakalpojumu 
tālpārdošanu. Bez tam informāciju klientam 
sniedz saskaņā ar 1. vai 2. punktu tūlīt pēc 
apdrošināšanas līguma noslēgšanas.

7. Ja notiek pārdošana pa tālruni, tad 
iepriekšēju informāciju klientam sniedz 
saskaņā ar Savienības noteikumiem, kas 
attiecas uz patērētāju finanšu pakalpojumu 
tālpārdošanu. Papildus tam — ja ir ievēroti 
4. b punktā minētie nosacījumi,
informāciju klientam sniedz saskaņā ar 
1. vai 2. punktu tūlīt pēc apdrošināšanas 
līguma noslēgšanas.

Or. en

Pamatojums

Tas ir pamatoti vaicāt patērētājam, vai viņš labāk vēlas papīra vai elektroniskos līdzekļus, 
nevis ļaut telefona pārdevējam izdarīt izvēli viņa vietā.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības 
veiktu visus atbilstīgos pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai konstatētu interešu 
konfliktus, kas rodas, veicot 
apdrošināšanas starpniecību, starp pašu 
starpnieku vai sabiedrību, tostarp to 
vadītājiem, darbiniekiem un nolīgtajiem 

1. Dalībvalstis pieprasa, lai apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības 
veiktu visus atbilstīgos pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai konstatētu, mazinātu, 
novērstu un likvidētu interešu konfliktus, 
kas rodas, veicot apdrošināšanas 
starpniecību, starp pašu starpnieku vai 
sabiedrību, tostarp to vadītājiem, 
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apdrošināšanas starpniekiem, vai 
personām, kam ir tieša vai netieša saikne ar 
tiem saistībā ar kontroli, un to klientiem 
vai starp kādu klientu un citu klientu.

darbiniekiem un nolīgtajiem 
apdrošināšanas starpniekiem, vai 
personām, kam ir tieša vai netieša saikne ar 
tiem saistībā ar kontroli, un to klientiem 
vai starp kādu klientu un citu klientu.

Or. en

Pamatojums

Tas ir pamatoti vaicāt patērētājam, vai viņš labāk vēlas papīra vai elektroniskos līdzekļus, 
nevis ļaut apdrošināšanas pa tālruni sabiedrībai veikt šo zvanu.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) apdrošināšanas pakalpojumiem un 
ierosinātajām ieguldījumu stratēģijām. Šajā 
informācijā jāietver attiecīgi norādījumi 
par risku, kas saistīts ar ieguldījumiem 
minētajos produktos vai konkrētām 
ieguldījumu stratēģijām, un brīdinājumi par 
šādu risku, tostarp atdeves no sākotnējā 
ieguldījuma neesamības vai sākotnējā 
ieguldījuma zaudējuma risku, un

Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izmaksām un saistītām maksām. (c) izmaksām un saistītām maksām. Ja 
maksas tiek noteiktas vairākkārt un 
dažādā apmērā, tiks sniegts izmaksu 
aprēķins, tostarp gadījumos, kad šādas 
maksas ir reāli iespējamas.
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Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Or. en


