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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тъй като основната цел и предмет на 
настоящото предложение е да се 
съгласуват националните разпоредби в 
споменатите области, предложението 
следва да се основава на член 53, 
параграф 1 и член 62 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Директива е подходящата правна 
форма, за да може разпоредбите, които 
ще бъдат прилагани в обхванатите от 
настоящата директива области, да бъдат 
адаптирани към особеностите на 
конкретния пазар и правната система 
във всяка държава членка. Цел на 
Директивата е и координиране на 
националните разпоредби относно 
условията за започване на дейност по 
застрахователно и презастрахователно 
посредничество, в т.ч. дейност по 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и дейност по 
определяне размера на причинените 
вреди, и затова този акт се основава на 
член 53, параграф 1 от Договора. Освен 
това Директивата се основава и на 
член 62 от Договора, тъй като това е 
сектор, който предлага услуги в целия 
Съюз.

(2) Тъй като основната цел и предмет на 
настоящото предложение е да се 
съгласуват националните разпоредби в 
споменатите области, предложението 
следва да се основава на член 53, 
параграф 1 и член 62 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Директива е подходящата правна 
форма, за да може разпоредбите, които 
ще бъдат прилагани в обхванатите от 
настоящата директива области, да бъдат 
адаптирани към особеностите на 
конкретния пазар и правната система 
във всяка държава членка. Цел на 
Директивата е и координиране на 
националните разпоредби относно 
условията за започване на дейност по 
застрахователно и презастрахователно 
посредничество и затова този акт се 
основава на член 53, параграф 1 от 
Договора. Освен това Директивата се 
основава и на член 62 от Договора, тъй 
като това е сектор, който предлага 
услуги в целия Съюз.

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се гарантира едно и също 
равнище на защита независимо от 
канала, чрез който потребителите 
купуват даден застрахователен 
продукт — пряко от 
застрахователно предприятие или 
непряко от посредник, — в обхвата на 
настоящата директива следва да се 
включат не само застрахователните 
предприятия, но и другите участници 
на пазара, които продават 
застрахователни продукти като 
допълнителна дейност (напр. 
туристически агенции и предприятия 
за отдаване на автомобили под наем, 
както и доставчици на стоки, които 
не отговарят на условията за 
освобождаване).

заличава се

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага за лицата, чиято дейност се 
състои в оказване на съдействие 
(независимо дали за сметка на клиента 
или на застрахователното предприятие) 
във връзка с управлението и 
изпълнението на застрахователни или 
презастрахователни договори, в т.ч. 
дейността по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие, дейността по определяне 
размера на причинените вреди или 
дейността по изготвяне на 
експертни оценки във връзка със 
застрахователни претенции.

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага за лицата, чиято дейност се 
състои в оказване на съдействие 
(независимо дали за сметка на клиента 
или на застрахователното предприятие) 
във връзка с управлението и 
изпълнението на застрахователни или 
презастрахователни договори.
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Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Настоящата директива не следва да 
се прилага за лицата с друга 
професионална дейност, като например 
данъчни експерти или счетоводители, 
които дават съвети относно 
застрахователно покритие по отделни 
поводи в хода на съответната друга 
професионална дейност, нито следва да 
се прилага за предоставянето на 
информация от общ характер относно 
застрахователни продукти, при условие 
че целта на тази дейност не е да бъде в 
помощ на клиента при сключването или 
изпълнението на застрахователен или 
презастрахователен договор.

(12) Настоящата директива не следва да 
се прилага за лицата с друга 
професионална дейност, като например 
данъчни експерти или счетоводители, 
които дават съвети относно 
застрахователно покритие по отделни 
поводи в хода на съответната друга 
професионална дейност, нито следва да 
се прилага за предоставянето на 
информация от общ характер относно 
застрахователни продукти, при условие 
че целта на тази дейност не е да бъде в 
помощ на клиента при сключването или 
изпълнението на застрахователен или 
презастрахователен договор, за 
уреждане на претенции на 
застрахователни или 
презастрахователни дружества по 
занятие или за дейността по 
определяне размера на причинените 
вреди и изготвяне на експертни 
оценки във връзка със 
застрахователни претенции.

Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да не 
прилагат изискванията за 
регистрация спрямо 
застрахователните посредници, 
които извършват застрахователно 
посредничество по отношение на 
определени видове застрахователни 
продукти като допълнителна 
дейност или по отношение на 
дейността по уреждане на 
застрахователни претенции по 

заличава се
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занятие, дейността по определяне 
размера на причинените вреди или 
дейността по изготвяне на 
експертни оценки във връзка със 
застрахователни претенции, при 
условие че спазват изискванията на 
настоящата директива по 
отношение на знанията, уменията и 
добрата репутация, както и 
приложимите изисквания за
предоставянето на информация и за 
извършването на дейността, и при 
условие че пред компетентния орган е 
подадена декларация за дейността.

Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Важно е да се осигури високо 
равнище на професионализъм и 
компетентност на застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на преките застрахователи, 
които извършват свързани с продажбата 
на застрахователни продукти дейности 
преди, по време на и след продажбата.
Следователно професионалните знания 
на посредника, на служителите на 
преките застрахователи, на 
предприятията за отдаване на 
автомобили под наем и на 
туристическите агенции, както и 
професионалните знания на лицата, 
извършващи дейност по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие, дейност по определяне 
размера на причинените вреди и 
дейност по изготвяне на експертни 
оценки във връзка със 
застрахователни претенции, трябва 
да отговарят на сложността на тези 
дейности. Следва да бъде осигурен 
непрекъснат процес на обучение.

(22) Важно е да се осигури високо 
равнище на професионализъм и 
компетентност на застрахователните и 
презастрахователните посредници и 
служителите на преките застрахователи, 
които извършват свързани с продажбата 
на застрахователни продукти дейности 
преди, по време на и след продажбата.
Следователно професионалните знания 
на посредника и на служителите на 
преките застрахователи трябва да им 
осигуряват способността да 
изпълняват своите задачи и 
задължения адекватно. Следва да бъде 
осигурен непрекъснат процес на 
обучение.
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Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да 
се въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти 
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие 
следва да бъдат задължени да 
информират клиента за 
възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 
застрахователни продукти клиентът 
следва да бъде информиран за правото 
си да иска тази информация, която в 
такъв случай трябва задължително 
да му бъде предадена; това изискване 
следва да важи за преходен период от 
5 години.

заличава се

Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да се осигури предоставянето 
на клиента на сравнителна 
информация за извършваните услуги 
по застрахователно посредничество, 
независимо дали клиентът купува 
чрез посредник или пряко от 
застрахователното предприятие, и за 
да се предотврати нарушаването на 

заличава се
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конкуренцията чрез насърчаване на 
застрахователните предприятия да 
продават пряко на клиентите, а не 
чрез посредници, с цел избягване на 
изискванията за предоставяне на 
информация, от застрахователните 
предприятия следва също да се 
изисква да предоставят на 
клиентите, с които работят пряко 
при извършаването на услуги по 
застрахователно посредничество, 
информация относно 
възнагражденията, които получават 
за продажбата на застрахователни 
продукти.

Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) За да бъдат постигнати целите 
на настоящата директива, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощията да 
приема актове по член 290 от 
Договора, които да включват 
подробни разпоредби във връзка с 
понятията за подходящи знания и 
умения на посредника, управлението 
на конфликтите на интереси, 
изискванията по отношение на 
извършването на дейността във 
връзка с пакетите инвестиционни 
застрахователни продукти на дребно 
и реда и формулярите за 
предоставяне на информация за 
наказанията. От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, в това 
число на експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
своевременно да предава по подходящ 
начин съответните документи 

заличава се
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едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.

Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Съгласно членове 290 и 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и членове 10—15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от
24 ноември 2010 година за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) Комисията 
следва да приеме делегирани актове по 
член 8 — относно понятията за 
подходящи знания и умения на 
посредника, по членове 17 и 23 —
относно управлението на 
конфликтите на интереси, и по
членове 24 и 25 — относно 
изискванията за извършването на 
дейността във връзка с пакетите 
инвестиционни застрахователни 
продукти на дребно, както и
технически стандарти за изпълнение по
член 30 — относно реда и формулярите 
за предоставяне на информация за
наказанията. Проектите на тези
делегирани актове и технически 
стандарти за изпълнение следва да 
бъдат изготвени от ЕОЗППО.

(52) Съгласно членове 10—15 от 
Регламент (ЕС) № 1094/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от
24 ноември 2010 година за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване) Комисията 
следва да приеме технически стандарти 
за изпълнение по член [31] — относно 
реда и формулярите за предоставяне на 
информация за наказанията. Проектите 
на тези технически стандарти за 
изпълнение следва да бъдат изготвени 
от ЕОЗППО.

Изменение 11
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се 
установяват разпоредби за започване и 

1. С настоящата директива се 
установяват разпоредби за започване и 
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извършване на дейностите по 
застрахователно и презастрахователно
посредничество, в т.ч. дейността по 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и дейността 
по определяне размера на 
причинените вреди, от физически и 
юридически лица, които са се 
установили или желаят да се установят 
в държава членка.

извършване на дейностите по 
застрахователно и презастрахователно
посредничество от физически и 
юридически лица, които са се 
установили или желаят да се установят 
в държава членка.

Обосновка

Включването на дейностите по уреждане на застрахователни претенции по занятие 
и по определяне размера на причинените вреди в приложното поле на директивата не 
е обосновано. Тези дейности не са свързани с продажбата на застрахователни 
продукти и не могат да бъдат разглеждани като дейности по застрахователно 
посредничество. Освен това тези дейности са вече обхванати в достатъчна степен 
от националните законодателства.

Изменение 12
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) застраховката е допълнителна към 
стоки, доставени от какъвто и да е 
доставчик, когато покритието е за риск 
от повреда, погиване или увреждане 
на стоките, доставени 
от доставчика;

д) застраховката е допълнителна към 
продукта или услугата, доставени от 
какъвто и да е доставчик, когато 
покритието е за:

Обосновка

Изключението за допълнителна застраховка за увреждане или погиване на багаж и 
други рискове, свързани с пътуване, резервирано при същия доставчик, което вече се 
съдържа в ДЗП1, следва да бъде потвърдено. Такива застраховки обичайно са прости 
продукти с ниска премия и кратка продължителност. Поради това включването на 
такива допълнителни застраховки в приложното поле на директивата не е 
необходимо.

Изменение 13
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква д) – подточка i) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) риск от повреда, погиване или 
увреждане на стоките, доставени от 
предоставящото застраховката лице, 
или

Обосновка

Изключението за допълнителна застраховка за увреждане или погиване на багаж и 
други рискове, свързани с пътуване, резервирано при същия доставчик, което вече се 
съдържа в ДЗП1, следва да бъде потвърдено. Такива застраховки обичайно са прости 
продукти с ниска премия и кратка продължителност. Поради това включването на 
такива допълнителни застраховки в приложното поле на директивата не е 
необходимо.

Изменение 14
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква д) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) риск от увреждане или загуба на 
багаж и други рискове, свързани с 
пътуването, резервирано при 
предоставящото застраховката лице, 
дори когато застраховката покрива 
животозастраховане или рискове 
„отговорност“, при условие че 
покритието е съпътстващо на 
основното покритие за свързани с 
пътуването рискове;

Обосновка

Изключението за допълнителна застраховка за увреждане или погиване на багаж и 
други рискове, свързани с пътуване, резервирано при същия доставчик, което вече се 
съдържа в ДЗП1, следва да бъде потвърдено. Такива застраховки обичайно са прости 
продукти с ниска премия и кратка продължителност. Поради това включването на 
такива допълнителни застраховки в приложното поле на директивата не е 
необходимо.

Изменение 15
Предложение за директива
Член 2 – точка 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети, 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на застрахователни 
договори, по сключване на такива 
договори или по оказване на съдействие 
за управлението и изпълнението на 
такива договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие, както и дейността по 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и дейността 
по определяне размерите на 
причинените вреди. Тези дейности се 
смятат за застрахователно 
посредничество и когато се извършват 
от застрахователно предприятие без 
намесата на застрахователен посредник. 

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети, 
предлагане или друга подготвителна 
работа за сключване на застрахователни 
договори или по сключване на такива 
договори или оказване на съдействие за 
управлението и изпълнението на такива 
договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие. Тези дейности се смятат за 
застрахователно посредничество и 
когато се извършват от застрахователно 
предприятие без намесата на 
застрахователен посредник.

Изменение 16
Предложение за директива
Член 2 – точка 3 – алинея 2 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) уреждането на претенции на 
застрахователно предприятие по 
занятие и дейността по определяне 
размера на причинените вреди и 
изготвяне на експертни оценки във 
връзка със застрахователни 
претенции;

Изменение 17
Предложение за директива
Член 2 – точка 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „презастрахователно посредничество“ 
са дейностите по предоставяне на 
съвети, предлагане или друга 
подготвителна работа за сключване на 

6. „презастрахователно посредничество“ 
са дейностите по предоставяне на 
съвети, предлагане или друга 
подготвителна работа за сключване на 
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презастрахователни договори, по 
сключване на такива договори или по 
оказване на съдействие за управлението 
и изпълнението на такива договори, по-
специално при настъпването на 
застрахователно събитие, както и 
дейността по уреждане на 
застрахователни претенции по 
занятие и дейността по определяне 
размерите на причинените вреди. 
Тези дейности се смятат за 
презастрахователно посредничество и 
когато се извършват от 
презастрахователно предприятие без 
намесата на презастрахователен 
посредник.

презастрахователни договори или по 
сключване на такива договори или 
оказване на съдействие за управлението 
и изпълнението на такива договори, по-
специално при настъпването на 
застрахователно събитие. Тези дейности 
се смятат за презастрахователно 
посредничество и когато се извършват 
от презастрахователно предприятие без
намесата на презастрахователен 
посредник.

Изменение 18
Предложение за директива
Член 2 – точка 6 – алинея 2 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) уреждането на претенции на 
презастрахователно предприятие по 
занятие и дейността по определяне 
размера на причинените вреди и 
изготвяне на експертни оценки във 
връзка със застрахователни 
претенции;

Изменение 19
Предложение за директива
Член 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „съвет“ е предоставянето на 
препоръка на клиент по негово искане 
или по инициатива на 
застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник;

9. „съвет“ е предоставянето на лични 
препоръки на действителен или 
потенциален клиент във връзка със 
застрахователен продукт по негово 
искане или по инициатива на 
застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник;
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Изменение 20
Предложение за директива
Член 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „условна комисиона“ е 
възнаграждението под формата на 
комисиона, чийто размер зависи от 
постигането на договорените цели във 
връзка с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника;

10. „условна комисиона“ е 
възнаграждението под формата на 
комисиона, чийто размер зависи от 
постигането на всякакви видове 
договорени цели във връзка с 
дейностите, извършвани от 
посредника за този застраховател;

Обосновка

Комисионни може да се получават не само за постигане на целите, свързани с 
осигурените договори, но също така чрез броя жалби от клиенти на посредника. 
Определението следва да включва всички елементи, които оказват влияние върху 
възнаграждението. Някои групи за банково застраховане изчисляват комисионните 
въз основа на кръстосаните продажби: например комисионните върху ипотека се 
различават в зависимост от това, дали на същия клиент е продадена застраховка 
„живот“. Тази практика насърчава посредниците да продават няколко продукта 
едновременно, дори и клиентът да няма нужда от тях, или би могъл да намери по-
привлекателно предложение някъде другаде.

Изменение 21
Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 заличава се
Процедура по деклариране на 

допълнителна дейност по 
застрахователно посредничество, 

дейност по уреждане на 
застрахователни претенции по 

занятие и дейност по определяне 
размера на причинените вреди

1. Изискванията за регистрация по 
член 3 не се прилагат за 
застрахователните посредници, 
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които извършват застрахователно 
посредничество като допълнителна 
дейност, ако дейностите им 
отговарят на всички долупосочени 
условия:
а) основната дейност по занятие на 
застрахователния посредник не е 
застрахователно посредничество;
б) застрахователният посредник 
посредничи само при продажбата на 
определени застрахователни 
продукти, които допълват друг 
продукт или услуга, и ясно посочва 
тези продукти в декларацията;
в) съответните застрахователни 
продукти не покриват 
животозастрахователни рискове или 
свързани с отговорност рискове, освен 
ако това покритие е допълнително 
спрямо основното покритие.
2. Изискванията за регистрация по 
член 3 не се прилагат за 
застрахователните посредници, 
чиято единствена дейност е 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие и определяне 
размера на причинените вреди.
3. Всеки застрахователен посредник, 
за когото важат разпоредбите на 
параграфи 1 и 2 от настоящия член, 
представя пред компетентния орган 
на своята държава членка по 
произход декларация, с която обявява 
своите идентификационни данни, 
адрес и извършвани дейности по 
занятие.
4. За посредниците, за които важат 
разпоредбите на параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, се прилагат 
разпоредбите на глави І, ІІІ, ІV, V, VІІІ 
и ІХ и членове 15 и 16 от настоящата 
директива.



PE504.065v02-00 16/34 AD\930817BG.doc

BG

Обосновка

С изключването на дейностите по уреждане на застрахователни претенции по 
занятие и по определяне размера на причинените вреди от приложното поле на 
директивата и включването наново на изключението в член 1, параграф 2, буква д) 
процедурата по деклариране се лишава от основната си цел и поради това следва да 
бъде заличена.

Изменение 22
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Застрахователните и 
презастрахователните посредници — в 
т.ч. тези, които извършват такова 
посредничество като допълнителна 
дейност, лицата, които извършват 
уреждане на застрахователни 
претенции по занятие, определяне 
размера на причинените вреди и 
изготвяне на експертни оценки във 
връзка със застрахователни 
претенции, както и служителите на 
застрахователните предприятия, които 
извършват застрахователно 
посредничество — са длъжни да 
притежават съответните знания и 
умения, определени от държавата 
членка по произход на посредника или 
предприятието, както и да изпълняват 
задачите и задълженията си адекватно, 
показвайки подходящ професионален 
опит, съответстващ на сложността 
на продуктите, за чиято продажба 
посредничат .

1. Застрахователните и 
презастрахователните посредници, 
както и служителите на 
застрахователните предприятия, които 
извършват застрахователно 
посредничество, са длъжни да 
притежават съответните знания и 
умения, определени от държавата 
членка по произход на посредника или 
предприятието, както и да изпълняват 
задачите и задълженията си адекватно.

Обосновка

Важно е посредниците и служителите на застрахователните предприятия да 
притежават подходящи знания и способности за адекватно изпълнение на техните 
задачи. Допълнителното изискване за показване на подходящ професионален опит 
обаче следва да бъде заличено. В противен случай достъпът до професията на 
застрахователен посредник ще стане на практика невъзможен.
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Изменение 23
Предложение за директива
Член 8 - параграф 8 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
определя следното:

8. Държавите членки определят
следното:

Изменение 24
Предложение за директива
Член 8 - параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. При взаимното признаване на 
придобити подходящи знания и 
умения от страна на 
застрахователни и 
презастрахователни посредници, 
както и от страна на служители на 
застрахователни предприятия, 
извършващи дейности по 
застрахователно посредничество, и 
по-специално на професионалната им 
квалификация, приемащата държава 
членка приема националните 
квалификационни степени, 
съответстващи на ниво 3 или по-
високо ниво съгласно Европейската 
квалификационна рамка за обучение 
през целия живот, установена с 
препоръката на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 
2008 г., като гаранция за спазването 
на изискванията за знания и умения 
от страна на застрахователния или 
презастрахователния посредник, 
които са условие за регистрация в 
съответствие с настоящата 
директива.
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Обосновка

С цел да се избегне разпокъсаността на вътрешния пазар, следва да се установят 
минималните изисквания относно знанията и уменията, приложими във всички 
държави членки, въз основа на Европейската квалификационна рамка.

Изменение 25
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органите, посочени в параграф 1, са 
или публични органи, или организации, 
признати съгласно националното 
законодателство или от публичните 
органи, оправомощени изрично за тази 
цел по националното законодателство. 
Тези органи не могат да бъдат 
застрахователни или 
презастрахователни предприятия.

2. Органите, посочени в параграф 1, са 
или публични органи, или организации, 
признати съгласно националното 
законодателство или от публичните 
органи, оправомощени изрично за тази 
цел по националното законодателство. 
Тези органи не могат да бъдат 
застрахователни или 
презастрахователни предприятия, или 
асоциации, чиито членове пряко или 
косвено включват застрахователни 
или презастрахователни 
предприятия или застрахователни 
или презастрахователни посредници.

Обосновка

Това изменение има за цел да избегне конфликт на интереси между 
застрахователните посредници и техните надзорни органи, като по този начин се 
укрепи качеството на услугите и ефективността на пазара.

Изменение 26
Предложение за директива
Член 10 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Правомощията, посочени в 
параграф 3, се упражняват в 
съответствие с националното право 
и включват най-малкото:
a) правото на достъп до документи 
от всякакъв вид, които биха били 
важни за изпълнението на 
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надзорните задължения, и на 
получаване на копие от тях;
б) правото да се изисква информация 
от всяко лице, а ако е необходимо —
да се призовават и разпитват лицата 
с цел получаване на информация;
в) правото да се извършват проверки 
на място;
г) правото да се извършва т.нар. 
„привидно пазаруване“ („mystery 
shopping“);
д) правото да се изисква временна 
забрана на професионална дейност;
е) правото да се изисква от 
застрахователните предприятия да 
предоставят информация;
ж) правото на сезиране с цел 
наказателно преследване;
з) правото да се разреши на одитори 
или експерти да извършат проверки 
или разследвания.

Обосновка

Това изменение има за цел да избегне конфликт на интереси между 
застрахователните посредници и техните надзорни органи, като по този начин се 
укрепи качеството на услугите и ефективността на пазара.

Изменение 27
Предложение за директива
Член 13 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни , справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и техни
клиенти и между застрахователни 
предприятия и техни клиенти, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 

1. Държавите членки осигуряват 
създаването на целесъобразни, 
ефективни, справедливи и независими 
процедури за подаване на жалби и 
обезщетяване за решаване по 
извънсъдебен път на спорове между 
застрахователни посредници и 
потребители и между застрахователни 
предприятия и потребители, 
ползвайки, когато е целесъобразно, 
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съществуващите вече организации. 
Освен това държавите членки 
гарантират, че всички застрахователни 
предприятия и застрахователни 
посредници участват в процедурите за 
извънсъдебно решаване на спорове, 
когато са спазени следните условия:

съществуващите вече организации. 
Освен това държавите членки 
гарантират, че всички застрахователни 
предприятия и застрахователни 
посредници участват в процедурите за 
извънсъдебно решаване на спорове, 
когато са спазени следните условия:

Изменение 28
Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) че дава съветите си въз основа на 
справедлив анализ; или

i) че дава съветите си въз основа на 
справедлив анализ, като взема под 
внимание интересите на клиента; 
или

Изменение 29
Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) че няма договорно задължение да 
извършва застрахователно 
посредничество изключително за едно 
или повече застрахователни 
предприятия и не дава съветите си въз 
основа на справедлив анализ. В този 
случай по искане на клиента 
посредникът съобщава фирмите на 
застрахователните предприятия, с които 
може да извършва и действително 
извършва дейността си. ;

iii) че няма договорно задължение да 
извършва застрахователно 
посредничество изключително за едно 
или повече застрахователни 
предприятия и не дава съветите си въз 
основа на справедлив анализ, като 
взема под внимание интересите на 
клиента. В този случай по искане на 
клиента посредникът съобщава фирмите 
на застрахователните предприятия, с 
които може да извършва и действително 
извършва дейността си;

Изменение 30
Предложение за директива
Член 17– параграф 1 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) дали ще получи такса или комисиона 
от какъвто и да е вид, като посочва 
пълния размер на възнаграждението във 
връзка с предлаганите или 
разглежданите застрахователни 
продукти или — когато не може да 
бъде посочен точният размер —
начина на изчисление на пълния размер 
на таксата, комисионата или 
съчетанието им;

е) дали посредникът или който и да е 
от неговите служители ще получи 
такса или комисиона от какъвто и да е 
вид, като посочва размера на 
възнаграждението или — когато 
размерът на възнаграждението не 
може да бъде посочен или усилията за 
тази цел биха били непропорционално 
големи — начина на изчисление на 
таксата, комисионата или съчетанието 
им, ако клиентът поиска това. 
Клиентът следва да бъде уведомен за 
своето право да поиска такава 
информация;

Изменение 31
Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) дали размерът на комисионата 
зависи от постигането на 
договорените цели или прагове, които 
са свързани с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника; 
посочват се целите или праговете, 
както и дължимите суми при 
постигането им.

заличава се

Обосновка

Предоставянето на прекомерно подробна информация може да бъде объркващо за 
потребителите. Предоставянето на информация за възнагражденията и вида и 
начина на изчисляване на променливите възнаграждения не допринася за защитата на 
потребителите.

Изменение 32
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), 
за срок от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива посредникът по 
застрахователни договори, различни 
от договорите от класовете по 
приложение І от Директива 
2002/83/ЕО, ако възнаграждението му 
ще бъде под формата на такса или 
комисиона, преди сключването на 
такъв застрахователен договор 
извършва следното:

заличава се

а) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не 
може да бъде посочен точният 
размер — начина на изчисление, ако 
клиентът поиска това;
б) уведомява клиента за правото му да 
изисква информацията по буква а).

Обосновка

Предоставянето на прекомерно подробна информация може да бъде объркващо за 
потребителите. Предоставянето на информация за възнагражденията и вида и 
начина на изчисляване на променливите възнаграждения не допринася за защитата на 
потребителите.

Изменение 33
Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователното предприятие 
или застрахователният посредник 
информира също така клиента за 
вида и начина на изчисляване на 
променливите възнаграждения, 
получавани от служителите му за 
разпространението и управлението 
на съответния застрахователен 

заличава се
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продукт.

Обосновка

Предоставянето на прекомерно подробна информация може да бъде объркващо за 
потребителите. Предоставянето на информация за възнагражденията и вида и 
начина на изчисляване на променливите възнаграждения не допринася за защитата на 
потребителите.

Изменение 34
Предложение за директива
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако клиентът прави плащания по 
застрахователния договор след 
сключването му, застрахователното 
предприятие или застрахователният 
посредник обявява информацията по 
настоящия член за всяко плащане.

заличава се

Изменение 35
Предложение за директива
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33. В тези делегирани актове се 
посочва:

заличава се

а) подходящи критерии за определяне 
на начина, по който пред клиента се 
обявява възнаграждението на 
посредника — в т.ч. условната 
комисиона — съгласно параграф 1, 
букви е) и ж) и параграф 2 от 
настоящия член;
б) подходящи критерии за определяне 
на начина на изчисляване на пълния 
размер на таксата или комисионата 
или на съчетанието им;
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в) действията, за които може 
основателно да се очаква, че ще бъдат 
предприети от застрахователните 
посредници и предприятия за 
обявяване на възнаграждението им 
пред клиента.

Изменение 36
Предложение за директива
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато информацията по членове 16, 
17 и 18 се предоставя на нехартиен 
траен носител или чрез интернет сайт, 
при поискване на клиента му се 
предоставя безплатно копие на хартиен 
носител.

3. Когато информацията по членове 16, 
17 и 18 се предоставя на нехартиен 
траен носител или чрез интернет сайт, 
при поискване на клиента му се 
предоставя безплатно копие на хартиен 
носител. Клиентът получава 
информация относно това право.

Изменение 37
Предложение за директива
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато мерките, предприети от 
застрахователен посредник или 
застрахователно предприятие съгласно 
членове 15,16 и 17, не са достатъчни, за 
да се гарантира с приемлива степен на 
увереност, че възникващите от 
конфликти на интереси рискове от 
увреждане на интересите на клиентите и 
потенциалните клиенти ще бъдат 
предотвратени, застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие ясно обявява пред клиента 
общия характер или източниците на 
конфликтите на интереси преди 
сключването на сделки за сметка на 
клиента.

2. Всеки застрахователен посредник или 
застрахователно предприятие поддържа 
и прилага ефективни организационни 
и административни разпоредби с 
оглед на предприемането на всички
разумни мерки за предотвратяването 
на конфликти на интереси, които по 
неблагоприятен начин засягат 
интересите на неговите клиенти. 
Когато мерките, предприети от 
застрахователен посредник или 
застрахователно предприятие, не са 
достатъчни, за да се гарантира с 
приемлива степен на увереност, че 
възникващите от конфликти на 
интереси рискове от увреждане на 
интересите на клиентите и 
потенциалните клиенти ще бъдат 
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предотвратени, застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие ясно обявява пред клиента 
общия характер или източниците на 
конфликтите на интереси преди 
сключването на сделки за сметка на 
клиента.

Обосновка

Целта е да се гарантира, че текстът на ДЗП II е приведен в съответствие с този на 
ДПФИ ІІ, като и двата изискват от дружествата да разполагат с ефективни 
организационни и административни разпоредби, целящи предотвратяването на 
конфликти на интереси.

Изменение 38
Предложение за директива
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 33, с които се определят:

заличава се

а) мерките и действащите 
организационни и административни 
правила, които може основателно да 
се очаква да бъдат въведени от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия за 
установяване, предотвратяване, 
управление и разкриване на 
конфликти на интереси при 
извършване на застрахователно 
посредничество;
б) подходящи критерии за определяне 
на видовете конфликти на интереси, 
които могат да увредят интересите 
на клиентите или потенциалните 
клиенти на застрахователния 
посредник или застрахователното 
предприятие.
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Изменение 39
Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му. Когато се предоставят 
съвети, в информацията се посочва дали 
това се извършва независимо и дали се 
основава на широк или на по-ограничен 
анализ на пазара, както и дали 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие ще 
извършва постоянно оценка за 
подходящ продукт по отношение на 
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

а) застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие и 
услугите му. Когато се предоставят 
съвети, в информацията се посочва 
изрично дали това се извършва 
независимо и дали се основава на широк 
или на по-ограничен анализ на пазара, 
както и дали застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие ще извършва гарантирана 
по силата на сключен договор или 
необвързваща периодична оценка по 
отношение на пригодността на 
препоръчания на клиента 
застрахователен продукт;

Изменение 40
Предложение за директива
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие информира клиента, че 
съветите във връзка със 
застрахователния продукт се 
предоставят независимо, 
посредникът или предприятието:

заличава се

a) анализира достатъчно голям брой 
застрахователни продукти, 
предлагани на пазара. 
Застрахователните продукти трябва 
да бъдат диверсифицирани от гледна 
точка на вида, емитентите и 
доставчиците си и не трябва да се 
ограничават до застрахователни 
продукти, емитирани или предлагани 
от лица, намиращи се в тесни връзки 
със застрахователния посредник или 
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застрахователното предприятие; 
както и
б) не може да приема или получава 
такси, комисиони или други парични 
възнаграждения от трето лице или 
лице, действащо за сметка на трето 
лице, във връзка с предоставянето на 
услугата на клиентите.

Обосновка

Директивата не следва да проявява дискриминация по отношение на специфичните 
системи за възнагражденията, които са се установили на пазара и които осигуряват 
застрахователно покритие за гражданите.

Изменение 41
Предложение за директива
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 33, с 
които се установяват мерки за 
осигуряване на спазването от страна 
на застрахователните посредници и 
предприятия на принципите, 
изложени в настоящия член, при 
извършването на застрахователно 
посредничество с клиенти. В тези 
делегирани актове се посочва:

заличава се

а) естеството на услугите, 
предлагани или предоставяни на 
клиента или потенциалния клиент, 
имайки предвид типа, предмета, 
обема и честотата на сделките; 
както и
б) естеството на предлаганите или 
разглежданите продукти, в т.ч. 
различните видове застрахователни 
продукти.
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Изменение 42
Предложение за директива
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато предоставя съвети, 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
получава необходимата информация за 
знанията и опита на клиента или 
потенциалния клиент в областта, към 
която се отнася продуктът или услугата 
от съответния вид, както и за 
финансовото състояние и 
инвестиционните цели на клиента или 
потенциалния клиент; въз основа на 
тази информация застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие трябва да препоръча на 
клиента или потенциалния клиент 
застрахователните продукти, които са 
подходящи за този клиент.

1. Когато предоставя съвети, 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
получава необходимата информация за 
нуждите, знанията и опита на клиента 
или потенциалния клиент в областта, 
към която се отнася продуктът или 
услугата от съответния вид, както и за 
финансовите интереси и 
инвестиционните цели на клиента или 
потенциалния клиент; въз основа на 
тази информация застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие трябва да препоръча на 
клиента или потенциалния клиент 
застрахователните продукти, които са в 
най-голяма степен в интерес на този 
клиент.

Изменение 43
Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
счита въз основа на получената
съгласно предишната алинея 
информация, че продуктът или услугата 
не са уместни за клиента или 
потенциалния клиент, 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
предупреждава клиента или 
потенциалния клиент. Това 
предупреждение може да бъде 
извършено в стандартизирана форма.

Когато застрахователният посредник 
или застрахователното предприятие 
счита въз основа на поисканата
съгласно предишната алинея 
информация, че продуктът или услугата 
не са в най-голяма степен в интерес 
на клиента или потенциалния клиент, 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие 
осведомява клиента или потенциалния 
клиент за причините. Това 
предупреждение се представя в 
стандартизирана форма.
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Изменение 44
Предложение за директива
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие създава 
дело, в което включва съответните 
документи, например договора, сключен 
между него и клиента и уреждащ 
правата и задълженията на страните и 
другите условия, съгласно които ще 
предоставя услуги на клиента. Правата 
и задълженията на страните по договора 
могат да бъдат уредени чрез позоваване 
на други документи или правни 
текстове.

3. Застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие създава 
досие, в което включва съответните 
документи, например договора, сключен 
между него и клиента и уреждащ 
правата и задълженията на страните и 
другите условия, съгласно които ще 
предоставя услуги на клиента. Правата 
и задълженията на страните по договора 
могат да бъдат уредени чрез позоваване 
на други документи или правни 
текстове. Това досие се предоставя 
задължително на клиента.

Изменение 45
Предложение за директива
Член 25 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки позволяват на 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия, 
когато извършват застрахователно 
посредничество при продажби без 
предоставяне на съвет, да действат, 
без да са получили информацията, или 
да извършат проучването, предвидено 
в параграф 2, ако са изпълнени 
следните условия:
а) дейността по застрахователното 
посредничество се извършва по 
инициатива на клиента или 
потенциалния клиент,
б) дейността по застрахователното 
посредничество се отнася до 
инвестиции в застрахователното 
дело, които:
i) водят до експозиция на
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инвестициите единствено на 
финансови инструменти, считани за 
некомплексни съгласно определението 
в член 25, параграф 3, буква a) от 
[Директива 2004/39/EО]; или
ii) не включват структура, която 
затруднява разбирането от клиента 
на съществуващия риск;
в) клиентът или потенциалният 
клиент е ясно информиран, че 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие не 
са задължени да извършват оценка на 
пригодността или 
целесъобразността на предложения 
продукт и че по тази причина 
клиентът или потенциалният 
клиент  не е защитен от 
съответните правила за 
осъществяване на стопанска 
дейност. Това предупреждение може 
да бъде извършено в стандартизирана 
форма.

Обосновка

С настоящото изменение се създава стандарт, еквивалентен на стандартите в 
Директивата за пазарите на финансови инструменти ІІ, като по този начин се 
осигуряват равни условия на конкуренция с незастрахователните инвестиционни 
продукти.

Изменение 46
Предложение за директива
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 33, с 
които се осигурява спазването от 
страна на застрахователните 
посредници и предприятия на 
принципите, изложени в настоящия 
член, при извършването на 
застрахователно посредничество с 

заличава се
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клиенти. В тези делегирани актове се 
посочва:
а) естеството на услугите, 
предлагани или предоставяни на 
клиента или потенциалния клиент, 
имайки предвид типа, предмета, 
обема и честотата на сделките;
б) естеството на предлаганите или 
разглежданите продукти, в т.ч. 
различните видове застрахователни 
продукти.

Изменение 47
Предложение за директива
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че в 
случаите по параграф 1 
административните наказания и мерки, 
които може да бъдат наложени, 
включват най-малко следното:

2. Държавите членки гарантират, че в 
случаите по параграф 1 
административните наказания и мерки, 
които може да бъдат наложени, 
включват най-малко следното:

а) публично изявление, в което се 
посочва физическото или 
юридическото лице нарушител и 
естеството на нарушението;
б) разпореждане, с което се изисква 
физическото или юридическото лице 
нарушител да прекрати деянието и да не 
извършва повторно това деяние;

б) разпореждане, с което се изисква 
физическото или юридическото лице 
нарушител да прекрати деянието и да не 
извършва повторно това деяние;

в) по отношение на застрахователни и 
презастрахователни посредници —
прекратяване на регистрацията по 
член 3;

в) по отношение на застрахователни и 
презастрахователни посредници —
прекратяване на регистрацията по 
член 3;

г) по отношение на член на 
управителния орган на 
застрахователен или 
презастрахователен посредник или 
предприятие или по отношение на 
всяко друго физическо лице, което е 
отговорно за нарушението, — забрана 
за заемане на длъжности при 
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застрахователни и 
презастрахователни посредници и 
предприятия;
д) по отношение на юридическо лице ― 
имуществена санкция в размер до 10 %
от общия годишен оборот на 
юридическото лице за предходната 
стопанска година; когато юридическото 
лице е дъщерно предприятие на
предприятие майка, за общ годишен 
оборот се приема общият годишен 
оборот съгласно консолидирания отчет 
на първостепенното предприятие майка 
за предходната стопанска година;

д) по отношение на юридическо лице ― 
имуществена санкция в размер до 8 % 
от общия годишен оборот на 
юридическото лице за предходната 
стопанска година; когато юридическото 
лице е дъщерно предприятие на 
предприятие майка, за общ годишен 
оборот се приема общият годишен 
оборот съгласно консолидирания отчет 
на първостепенното предприятие майка 
за предходната стопанска година;

е) по отношение на физическо лице ― 
глоба в размер до 5 000 000 EUR, а в 
държавите членки, в които еврото не е 
официална парична единица, —
равностойността в националната 
парична единица към датата на влизане 
в сила на настоящата директива. 

е) по отношение на физическо лице ― 
глоба в размер до 3 000 000 EUR, а в 
държавите членки, в които еврото не е 
официална парична единица, —
равностойността в националната 
парична единица към датата на влизане 
в сила на настоящата директива. 

Държавите членки гарантират, че 
когато размерът на облагата, 
извлечена вследствие на 
нарушението, може да бъде 
определен, максималният размер на 
наказанието е не по-малък от 
двойния размер на облагата.

Изменение 48
Предложение за директива
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34 заличава се
Упражняване на делегираните 

правомощия
1. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове при спазване на 
установените в настоящия член 
условия.
2. Делегираните правомощия съгласно 
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членове 8, 17, 23, 24 и 25 се 
предоставят на Комисията за 
неопределен срок от датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива.
3. Европейският парламент или 
Съветът може по всяко време да 
оттегли делегираните правомощия 
по членове 8, 17, 23, 24 и 25. С 
решението за оттегляне се 
прекратяват делегираните 
правомощия, посочени в него. То 
поражда действие в деня след 
публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз или на 
посочена в него по-късна дата. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага щом приеме делегиран акт, 
Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 
8, 17, 23, 24 или 25, влиза в сила само 
ако Европейският парламент и 
Съветът не са повдигнали възражение 
в срок от 2 месеца, след като са били 
уведомени за него, или ако преди 
изтичането на този срок 
Европейският парламент и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок се 
удължава с 2 месеца по искане на 
Европейския парламент или Съвета.
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