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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Protože hlavním cílem a předmětem 
tohoto návrhu je harmonizace 
vnitrostátních předpisů týkajících se 
zmíněných oblastí, měl by být návrh 
založen na čl. 53 odst. 1 a článku 62 
Smlouvy o fungování EU. Forma směrnice 
je vhodná k tomu, aby bylo případně 
možno přizpůsobit prováděcí ustanovení v 
oblastech, kterých se tato směrnice týká, 
specifickým vlastnostem konkrétního trhu 
a právního systému v jednotlivých 
členských státech. Účelem této směrnice 
by také měla být koordinace vnitrostátních 
pravidel týkajících se přístupu k činnosti 
zprostředkování pojištění či zajištění 
včetně profesionální správy pojistných 
událostí a likvidace škod, a proto je 
založena na čl. 53 odst. 1 smlouvy. Navíc 
vzhledem k tomu, že v tomto odvětví jsou 
služby poskytovány po celé Unii, je tato 
směrnice rovněž založena na článku 62 
smlouvy.

(2) Protože hlavním cílem a předmětem 
tohoto návrhu je harmonizace 
vnitrostátních předpisů týkajících se 
zmíněných oblastí, měl by být návrh 
založen na čl. 53 odst. 1 a článku 62 
Smlouvy o fungování EU. Forma směrnice 
je vhodná k tomu, aby bylo případně 
možno přizpůsobit prováděcí ustanovení v 
oblastech, kterých se tato směrnice týká, 
specifickým vlastnostem konkrétního trhu 
a právního systému v jednotlivých 
členských státech. Účelem této směrnice 
by také měla být koordinace vnitrostátních 
pravidel týkajících se přístupu k činnosti 
zprostředkování pojištění či zajištění, a 
proto je založena na čl. 53 odst. 1 Smlouvy. 
Navíc vzhledem k tomu, že v tomto 
odvětví jsou služby poskytovány po celé 
Unii, je tato směrnice rovněž založena na 
článku 62 Smlouvy.

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo zajištěno, že se uplatní stejná 
úroveň ochrany bez ohledu na to, jakou 
cestou spotřebitelé pojistný produkt 
koupili – zda přímo od pojišťovny, nebo 

vypouští se
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nepřímo od zprostředkovatele – je třeba, 
aby oblast působnosti směrnice 
zahrnovala nejen pojišťovny, ale i další 
účastníky na trhu, pro něž je prodej 
pojistných produktů doplňkovou službou 
(např. cestovní kanceláře a půjčovny 
automobilů, dodavatele zboží, kteří 
nesplňují podmínky pro výjimku).

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
osoby, jejichž činnost spočívá v pomoci (ať 
zastupují zákazníka, nebo pojišťovnu) se 
správou a plněním smluv o pojištění či 
zajištění, včetně profesionální správy 
pojistných událostí, nebo likvidace škod a 
odborného posuzování nároků.

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
osoby, jejichž činnost spočívá v pomoci (ať 
zastupují zákazníka, nebo pojišťovnu) se 
správou a plněním smluv o pojištění či 
zajištění.

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na osoby s jinou profesní činností, jako 
jsou daňoví odborníci nebo účetní, které v 
průběhu této jiné profesní činnosti 
příležitostně radí ve věcech pojistného 
krytí, ani by se neměla vztahovat na pouhé 
poskytování informací obecné povahy o 
pojistných produktech, pokud účelem této 
činnosti není pomáhat zákazníkům s 
uzavíráním nebo plněním pojistných nebo 
zajistných smluv.

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na osoby s jinou profesní činností, jako 
jsou daňoví odborníci nebo účetní, které v 
průběhu této jiné profesní činnosti 
příležitostně radí ve věcech pojistného 
krytí, ani by se neměla vztahovat na pouhé 
poskytování informací obecné povahy o 
pojistných produktech, pokud účelem této 
činnosti není pomáhat zákazníkům s 
uzavíráním nebo plněním pojistných nebo 
zajistných smluv, profesionálně spravovat 
pojistné události pro pojišťovny nebo 
zajišťovny či provádět likvidaci škod a 
odborné posuzování nároků.
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Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by neměly vztahovat 
požadavky týkající se registrace na 
zprostředkovatele pojištění, kteří 
vykonávají zprostředkování pojištění pro 
určité druhy pojistných smluv jako 
doplňkovou službu nebo pro profesionální 
správu pojistných událostí, likvidaci škod 
nebo odborné posuzování nároků, za 
předpokladu, že splňují požadavky této 
směrnice ohledně znalostí, schopností a 
dobré pověsti a platné požadavky ohledně 
informování a výkonu činnosti a že 
příslušnému orgánu předložili prohlášení 
o činnosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je důležité zajistit vysokou úroveň 
profesionality a způsobilosti 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění a 
zaměstnanců přímých pojistitelů, kteří jsou 
zapojeni do činností před prodejem 
pojistné smlouvy, během prodeje či po 
něm. Odborné znalosti zprostředkovatele,
zaměstnanců přímých pojistitelů, půjčoven 
automobilů a cestovních kanceláří, jakož i 
odborné znalosti osob vykonávajících 
činnost správy pojistných událostí, 
likvidace škod nebo odborného 
posuzování nároků proto musí odpovídat 
složitosti těchto úkolů. Měl by být zajištěn 
neustálý profesní rozvoj.

(22) Je důležité zajistit vysokou úroveň 
profesionality a způsobilosti 
zprostředkovatelů pojištění či zajištění a 
zaměstnanců přímých pojistitelů, kteří jsou 
zapojeni do činností před prodejem 
pojistné smlouvy, během prodeje či po 
něm. Odborné znalosti zprostředkovatele a
zaměstnanců přímých pojistitelů proto 
musí být takové, aby jim umožňovaly 
řádně plnit jejich úkoly a povinnosti. Měl 
by být zajištěn neustálý profesní rozvoj.



AD\930817CS.doc 5/27 PE504.065v02-00

CS

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu a 
kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u 
produktů životního pojištění by 
zprostředkovatel nebo zaměstnanec 
zprostředkovatele pojištění či pojišťovny 
měl být povinen informovat zákazníka o 
své odměně, a to před uskutečněním 
prodeje. U ostatních pojistných produktů 
musí být, s výhradou pětiletého 
přechodného období, zákazník 
informován o svém právu požadovat tuto 
informaci, která mu musí být na žádost 
poskytnuta.

vypouští se

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Také pojišťovny by měly být povinny 
poskytovat zákazníkům, se kterými při 
poskytování služeb zprostředkování 
pojištění jednají přímo, informace o 
odměně, kterou dostávají za prodej 
pojistných produktů, v zájmu toho, aby 
zákazník obdržel srovnatelnou informaci 
o poskytované službě zprostředkování 
pojištění bez ohledu na to, zda jedná se 
zprostředkovatelem, či přímo s 
pojišťovnou, a rovněž aby se zamezilo 
narušení hospodářské soutěže, jež by 
způsobila pobídka pojišťovnám prodávat 
produkty přímo spíše než skrze 
zprostředkovatele, a tím se vyhnout 
požadavkům na informování.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Za účelem dosažení cílů této 
směrnice by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde o 
podrobnosti týkající se pojmů 
přiměřených znalostí a schopností 
zprostředkovatele, řešení střetů zájmů, 
povinností výkonu činnosti ve vztahu k 
pojistným strukturovaným retailovým 
investičním produktům a postupů a 
formulářů k předkládání informací o 
sankcích. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a 
Radě.

vypouští se

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článků 290 a 291 
Smlouvy o fungování Evropské unie a v 
souladu s články 10 až 15 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o 
zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění) by 
Komise měla přijmout akty v přenesené 
pravomoci, jak je uvedeno v článku [8] 
ohledně pojmů přiměřených znalostí a 
schopností zprostředkovatele, v článcích 

(52) V souladu s články 10 až 15 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o 
zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění) by 
Komise měla přijmout prováděcí technické 
normy uvedené v článku [31] týkající se 
postupů a formulářů k předkládání 
informací ve vztahu k sankcím. Návrhy 
prováděcích technických norem by měl 
vypracovat orgán EIOPA.
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[17 a 23] ohledně řešení střetů zájmů a v 
článcích [24 a 25] ohledně povinností 
výkonu činnosti ve vztahu k pojistným 
strukturovaným retailovým investičním 
produktům, jakož i prováděcím 
technickým normám uvedeným v článku 
[30] týkajícím se postupů a formulářů k 
předkládání informací ve vztahu k 
sankcím. Předlohy aktů v přenesené 
pravomoci a návrhy prováděcích 
technických norem by měl vypracovat 
orgán EIOPA.

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se přístupu fyzických a právnických osob, 
které jsou usazeny v členském státě nebo si 
přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti 
zprostředkování pojištění a zajištění , 
včetně profesionální správy pojistných 
událostí a likvidace škod, a výkonu této 
činnosti.

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se přístupu fyzických a právnických osob, 
které jsou usazeny v členském státě nebo si 
přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti 
zprostředkování pojištění a zajištění a 
výkonu této činnosti.

Odůvodnění

Zařazení profesionální správy pojistných událostí a likvidace škod do oblasti působnosti této 
směrnice není odůvodněné. Tato činnost nesouvisí s prodejem pojistných produktů a nelze ji 
považovat za činnost v oblasti zprostředkování pojištění. Je navíc dostatečně pokryta 
vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pojištění je doplňkem ke zboží 
dodanému jakýmkoli jiným 
poskytovatelem, kdy takové pojištění kryje 
riziko špatného fungování, ztráty nebo 
poškození zboží dodaného tímto 

e) pojištění je doplňkem k produktu nebo 
službě dodané jakýmkoli jiným 
poskytovatelem, kdy takové pojištění 
kryje:
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poskytovatelem ,

Odůvodnění

Výjimka pro doplňkové pojištění vztahující se na poškození nebo ztrátu zavazadel a na jiná 
rizika spojená s cestováním objednaným u tohoto poskytovatele, která již byla obsažena 
v IMD1, by měla být zachována. Toto pojištění je většinou krátkodobým jednoduchým 
produktem s nízkou výší pojistného. Zahrnutí takového doplňkového pojištění do obsahu 
působnosti směrnice proto není nutné.

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) riziko špatného fungování, ztráty nebo 
poškození zboží dodaného tímto 
poskytovatelem nebo

Odůvodnění

Výjimka pro doplňkové pojištění vztahující se na poškození nebo ztrátu zavazadel a na jiná 
rizika spojená s cestováním objednaným u tohoto poskytovatele, která již byla obsažena 
v IMD1, by měla být zachována. Toto pojištění je většinou krátkodobým jednoduchým 
produktem s nízkou výší pojistného. Zahrnutí takového doplňkového pojištění do obsahu 
působnosti směrnice proto není nutné.

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) poškození nebo ztrátu zavazadla a jiná 
rizika spojená s cestováním objednaným u 
tohoto poskytovatele, i když pojištění 
zahrnuje životní pojištění nebo pojištění 
občanskoprávní odpovědnosti, za 
předpokladu, že toto krytí je doplňkové k 
hlavnímu krytí vztahujícímu se na rizika 
spojená s tímto cestováním;

Odůvodnění

Výjimka pro doplňkové pojištění vztahující se na poškození nebo ztrátu zavazadel a na jiná 
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rizika spojená s cestováním objednaným u tohoto poskytovatele, která již byla obsažena 
v IMD1, by měla být zachována. Toto pojištění je většinou krátkodobým jednoduchým 
produktem s nízkou výší pojistného. Zahrnutí takového doplňkového pojištění do obsahu 
působnosti směrnice proto není nutné.

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství , navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události , a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod . Tyto činnosti se považují 
za zprostředkování pojištění i v případě, že 
jsou vykonávány pojišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele pojištění. 

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství, navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv či uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události. Tyto činnosti se 
považují za zprostředkování pojištění i v 
případě, že jsou vykonávány pojišťovnou 
bez zásahu zprostředkovatele pojištění.

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) profesionální správa pojistných 
událostí pro pojišťovnu a likvidace škod a 
odborné posuzování nároků;

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „zprostředkováním zajištění“ činnost 
spočívající v poradenství , navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání zajistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 

6. „zprostředkováním zajištění“ činnost 
spočívající v poradenství, navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání zajistných smluv či uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
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správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události, a činnosti 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod. Tyto činnosti se považují 
za zprostředkování zajištění i v případě, že 
jsou vykonávány zajišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele zajištění;

správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události. Tyto činnosti se 
považují za zprostředkování zajištění i v 
případě, že jsou vykonávány zajišťovnou
bez zásahu zprostředkovatele zajištění;

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 6 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) profesionální správa pojistných 
událostí pro zajišťovnu a likvidace škod a 
odborné posuzování nároků;

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „poradenstvím“ poskytování doporučení 
zákazníkům buď na jejich žádost, nebo z 
podnětu pojišťovny nebo zprostředkovatele 
pojištění;

9. „poradenstvím“ poskytování osobních 
doporučení současným nebo potenciálním
zákazníkům ve vztahu k pojistnému 
produktu buď na jejich žádost, nebo z 
podnětu pojišťovny nebo zprostředkovatele 
pojištění;

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „podmíněnou provizí“ odměna ve 
formě provize, kdy je splatná částka vázána 
na splnění dohodnutých cílů týkajících se 
obchodní činnosti vykonané
zprostředkovatelem pro daného pojistitele;

10. „podmíněnou provizí“ odměna ve 
formě provize, kdy je splatná částka vázána 
na splnění jakýchkoli dohodnutých cílů 
týkajících se činností prováděných
zprostředkovatelem pro daného pojistitele;
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Odůvodnění

Provize se mohou vytvářet nejen při plnění cílů týkajících se vykonané obchodní činnosti, ale 
také v závislosti na počtu požadavků od zákazníků zprostředkovatele. Definice by měla 
zahrnout všechny prvky, které tuto odměnu ovlivňují. Některé pojišťovací skupiny vypočítávají 
provize na základě křížového prodeje: např. provize z hypotéky se odlišuje v závislosti na tom, 
zda je témuž zákazníkovi prodáno životní pojištění. Tato praxe vybízí zprostředkovatele 
k tomu, aby prodával několik produktů současně, ačkoli je zákazník nepotřebuje nebo by mohl 
najít zajímavější nabídku jinde.

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 vypouští se
Postup prohlášení pro poskytování 

doplňkového zprostředkování pojištění; 
služby profesionální správy pojistných 

událostí nebo likvidace škod
1. Registrační požadavky uvedené v 
článku 3 se nevztahují na 
zprostředkovatele pojištění, který provádí 
zprostředkování pojištění jako doplňkovou 
činnost, pokud splňuje všechny 
následující podmínky:
a) hlavní profesní činnost dotyčného 
zprostředkovatele pojištění je jiná než 
zprostředkování pojištění;
b) zprostředkovatel pojištění 
zprostředkovává pouze určité pojistné 
produkty, jež jsou doplňkové ve vztahu k 
jinému produktu či službě, a jasně je v 
prohlášení uvede;
c) dotčené pojistné produkty nepokrývají 
životní pojištění nebo občanskoprávní 
odpovědnost, ledaže je toto krytí 
doprovodné ke krytí hlavnímu.
2. Registrační požadavky uvedené v 
článku 3 se nevztahují na 
zprostředkovatele pojištění, jehož jedinou 
činností jsou služby profesionální správy 
pojistných událostí a likvidace škod.
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3. Zprostředkovatel pojištění, na něhož se 
vztahují odstavce 1 a 2 tohoto článku, 
předloží příslušnému orgánu svého 
členského státu původu prohlášení, ve 
kterém příslušný orgán informuje o své 
totožnosti, adrese a profesní činnosti.
4. Na zprostředkovatele pojištění, na které 
se vztahují odstavce 1 a 2 tohoto článku, 
se vztahují též ustanovení kapitoly I, III, 
IV, V, VIII, IX a články 15 a 16 této 
směrnice.

Odůvodnění

Vzhledem k vyřazení činností profesionální správy pojistných událostí a likvidace škod 
z oblasti působnosti směrnice a k opětovnému zařazení výjimky do čl. 1 odst. 2 písm. e) ztratil 
postup prohlášení svůj hlavní smysl, a měl by tudíž být vypuštěn.

Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění , 
včetně osob vykonávajících tuto činnost 
jako doplňkovou, osob vykonávajících 
činnosti profesionální správy pojistných 
událostí, likvidace škod nebo odborné 
posuzování nároků a zaměstnanců
pojišťoven vykonávajících činnosti 
zprostředkování pojištění, musí mít 
přiměřené znalosti a schopnosti, které 
stanoví členský stát původu 
zprostředkovatele nebo pojišťovny, aby 
řádně plnili své úkoly a povinnosti, a které 
musí prokázat odpovídající odbornou 
zkušenost přiměřenou složitosti produktů, 
jež zprostředkovávají .

1. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění a 
zaměstnanci pojišťoven vykonávající
činnosti zprostředkování pojištění musí mít 
přiměřené znalosti a schopnosti, které 
stanoví členský stát původu 
zprostředkovatele nebo pojišťovny, aby 
řádně plnili své úkoly a povinnosti.

Odůvodnění

Je důležité, aby zprostředkovatelé pojištění a zaměstnanci pojišťoven měli přiměřené znalosti 
a schopnosti, a mohli tak řádně plnit své úkoly. Dodatečný požadavek, kterým je povinnost 
prokázat odpovídající odbornou zkušenost, by však měl být vypuštěn. Jinak by se 
zprostředkovatelem pojištění nemohl stát téměř nikdo.
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Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

8. Členské státy upřesní:

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 8. – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Za účelem vzájemného uznávání 
přiměřených znalostí a dovedností a 
obzvláště úrovně odborné kvalifikace 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění a 
zaměstnanců pojišťoven zabývajících se 
činností ve zprostředkování pojištění uzná 
hostitelský členský stát doloženou 
vnitrostátní kvalifikaci na úrovni 3 nebo 
vyšší podle evropského rámce kvalifikací 
pro celoživotní učení vytvořeného na 
základě doporučení Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 
jako důkaz, že zprostředkovatel pojištění 
či zajištění splňuje požadavky na znalosti 
a schopnosti, jež jsou podmínkou 
k registraci v souladu s touto směrnicí.

Odůvodnění

Aby se zabránilo fragmentaci vnitřního trhu, měly by být na základě evropského rámce 
kvalifikací stanoveny minimální požadavky týkající se znalostí a schopností, platné pro 
všechny členské státy.

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgány uvedené v odstavci 1 jsou buď 
veřejné orgány, nebo instituce uznané 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
veřejnými orgány výslovně za tímto 
účelem zmocněnými vnitrostátními 
právními předpisy. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny.

2. Orgány uvedené v odstavci 1 jsou buď 
veřejné orgány, nebo instituce uznané 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
veřejnými orgány výslovně za tímto 
účelem zmocněnými vnitrostátními 
právními předpisy. Nesmějí to být 
pojišťovny ani zajišťovny nebo sdružení, 
jejichž členové přímo nebo nepřímo 
zahrnují pojišťovny nebo zajišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění nebo zajištění.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit střetu zájmů mezi zprostředkovateli pojištění 
a jejich orgány dohledu, čímž se posiluje kvalita služby a efektivnost trhu.

Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 10. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pravomoci uvedené v odstavci 3 jsou 
vykonávány v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zahrnují 
přinejmenším právo:
a) mít přístup k jakémukoli dokumentu v 
jakékoli formě, který by byl relevantní pro 
výkon povinností dohledu, a obdržet jeho 
kopii;
b) požadovat informace od kterékoli osoby 
a v případě nutnosti osobu předvolat 
a vyslechnout ji za účelem získání 
informací;
c) provádět kontroly na místě;
d) provádět zkušební nákupy (mystery 
shopping);
e) požádat o dočasný zákaz profesionální 
činnosti;
f) požadovat, aby pojišťovny poskytovaly 
informace;
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g) postoupit věci k trestnímu stíhání;
h) umožnit auditorům nebo odborníkům 
provádět ověřování či vyšetřování.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit střetu zájmů mezi zprostředkovateli pojištění 
a jejich orgány dohledu, čímž se posiluje kvalita služby a efektivnost trhu.

Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 
stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a 
zákazníky, jakož i mezi pojišťovnami a 
zákazníky, popřípadě s využitím 
stávajících orgánů. Členské státy dále 
zajistí, aby se postupů pro mimosoudní 
urovnávání sporů účastnily všechny 
pojišťovny a zprostředkovatelé pojištění, 
jestliže jsou splněny tyto podmínky:

1. Členské státy zajišťují vytvoření 
přiměřených, účinných, nestranných a 
nezávislých postupů pro vyřizování 
stížností a zjednávání nápravy s cílem 
mimosoudního urovnávání sporů mezi 
zprostředkovateli pojištění a 
spotřebiteli, jakož i mezi pojišťovnami a 
spotřebiteli, popřípadě s využitím 
stávajících orgánů. Členské státy dále 
zajistí, aby se postupů pro mimosoudní 
urovnávání sporů účastnily všechny 
pojišťovny a zprostředkovatelé pojištění, 
jestliže jsou splněny tyto podmínky:

Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) radí na základě nestranné analýzy nebo i) radí na základě nestranné analýzy 
zohledňující zájem zákazníka nebo

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod iii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) jeho smluvním závazkem není 
vykonávat činnost ve zprostředkování 
pojištění výhradně pro jednu nebo více 
pojišťoven a neradí na základě nestranné 
analýzy. V tomto případě sděluje názvy 
pojišťoven, pro něž může vykonávat a 
vykonává činnost ;

iii) jeho smluvním závazkem není 
vykonávat činnost ve zprostředkování 
pojištění výhradně pro jednu nebo více 
pojišťoven a neradí na základě nestranné 
analýzy zohledňující zájem zákazníka. V 
tomto případě sděluje názvy pojišťoven, 
pro něž může vykonávat a vykonává 
činnost ;

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jestliže zprostředkovatel obdrží poplatek 
nebo jakoukoli provizi, uvede celou částku
odměny za nabízené nebo zvažované 
pojistné produkty nebo, pokud není možné 
částku přesně vyčíslit, základ pro výpočet 
všech poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;

f) jestliže zprostředkovatel nebo kterýkoli z 
jeho zaměstnanců obdrží poplatek nebo 
jakoukoli provizi, uvede částku nebo, 
pokud není možné částku vyčíslit nebo je 
to možné pouze s vynaložením 
nepřiměřeného úsilí, základ pro výpočet
poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinací, pokud to zákazník požaduje. 
Zákazník musí být informován o právu 
požadovat tyto informace.

Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 
prováděného mezi zprostředkovatelem a 
pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 
limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

vypouští se
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Odůvodnění

Zveřejnění příliš mnoha informací může být pro spotřebitele matoucí. Zveřejnění výše odměny 
a povahy a základu pro výpočet jakékoli proměnné odměny nepřispívá k ochraně spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. f) po pět let 
od data, ke kterému tato směrnice vstoupí 
v platnost, zprostředkovatel pojistných 
smluv jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel 
odměněn formou poplatku nebo provize,

vypouští se

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;
b) informuje zákazníka o jeho právu 
požadovat informace uvedené v písmeni 
a).

Odůvodnění

Zveřejnění příliš mnoha informací může být pro spotřebitele matoucí. Zveřejnění výše odměny 
a povahy a základu pro výpočet jakékoli proměnné odměny nepřispívá k ochraně spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojišťovna nebo zprostředkovatel 
pojištění též zákazníka informuje o povaze 
a o základu pro výpočet jakékoli 
proměnné odměny, kterou obdrží některý 
z jejich zaměstnanců za distribuci a 
správu dotčeného pojistného produktu.

vypouští se
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Odůvodnění

Zveřejnění příliš mnoha informací může být pro spotřebitele matoucí. Zveřejnění výše odměny 
a povahy a základu pro výpočet jakékoli proměnné odměny nepřispívá k ochraně spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud zákazník učiní jakoukoli platbu 
v rámci pojistné smlouvy po jejím 
uzavření, pojišťovna nebo 
zprostředkovatel pojištění mu též sdělí 
informace v souladu s tímto článkem u 
každé takové platby.

vypouští se

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) odpovídající kritéria pro určení, jakým 
způsobem má být zákazník informován o 
odměně zprostředkovatele – včetně 
podmíněné provize – jak je uvedeno v 
odst. 1 písm. f) a g) a odstavci 2 tohoto 
článku;
b) odpovídající kritéria pro určení 
zejména základu pro výpočet všech 
poplatků nebo provizí nebo jejich 
kombinací;
c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k informování zákazníka o své odměně.
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Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jsou však informace uvedené v 
článcích 16, 17 a 18 poskytovány na 
trvanlivém médiu jiném než papír nebo 
prostřednictvím internetové stránky, 
poskytne se zákazníkovi na žádost 
bezplatně papírová verze.

3. Pokud jsou však informace uvedené v 
článcích 16, 17 a 18 poskytovány na 
trvanlivém médiu jiném než papír nebo 
prostřednictvím internetové stránky, 
poskytne se zákazníkovi na žádost 
bezplatně papírová verze. Zákazník musí 
být o tomto právu informován.

Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejsou-li opatření přijatá 
zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou v souladu s články 15, 16 a 17
dostatečná k zajištění s přiměřenou 
spolehlivostí, že rizikům poškození zájmů 
zákazníků a potenciálních zákazníků 
plynoucím ze střetů zájmů bude zabráněno, 
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna 
zákazníka jasně informuje o obecné povaze 
nebo zdrojích střetů zájmů předtím, než 
provede obchod na jeho účet.

2. Zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna udržují a uplatňují účinná 
organizační a administrativní opatření s 
cílem provést veškeré přiměřené kroky k 
tomu, aby střety zájmů neovlivnily 
záporně zájmy jejich zákazníků. Nejsou-li 
opatření přijatá zprostředkovatelem 
pojištění nebo pojišťovnou dostatečná k 
zajištění s přiměřenou spolehlivostí, že 
rizikům poškození zájmů zákazníků a 
potenciálních zákazníků plynoucím ze 
střetů zájmů bude zabráněno, 
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna 
zákazníka jasně informuje o obecné povaze 
nebo zdrojích střetů zájmů předtím, než 
provede obchod na jeho účet.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby bylo znění směrnice IMD II v souladu se 
směrnicí MiFID II, která požaduje, aby měly podniky účinná organizační a administrativní 
opatření pro předcházení střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33, které upřesní:

vypouští se

a) kroky a účinná organizační a správní 
opatření, jejichž přijetí lze od 
zprostředkovatelů pojištění a pojišťoven 
přiměřeně očekávat, ke zjištění, 
předcházení, řízení nebo oznamování 
střetů zájmů při zprostředkování pojištění;
b) odpovídající kritéria pro určení druhů
střetů zájmů, jež mohou poškodit zájmy 
zákazníků nebo potenciálních zákazníků 
zprostředkovatele pojištění nebo 
pojišťovny.

Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách. Je-li 
poskytováno poradenství, mělo by být v 
informacích upřesněno, zda je poradenství 
poskytováno nezávisle a zda se zakládá na 
široké či omezenější analýze trhu, a mělo 
by zde být rovněž uvedeno, zda 
zprostředkovatel pojištění či pojišťovna 
bude zákazníkovi poskytovat průběžné
posuzování vhodnosti pojistného produktu, 
který mu doporučuje;

a) zprostředkovateli pojištění nebo 
pojišťovně a jejich službách. Je-li 
poskytováno poradenství, mělo by být v 
informacích výslovně upřesněno, zda je 
poradenství poskytováno nezávisle a zda se 
zakládá na široké či omezenější analýze 
trhu, a mělo by zde být rovněž uvedeno, 
zda zprostředkovatel pojištění či 
pojišťovna bude zákazníkovi poskytovat 
smluvně zajištěné nebo nepovinné 
pravidelné posuzování vhodnosti 
pojistného produktu, který mu doporučuje;

Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna sdělí zákazníkovi, že 
poradenství ohledně pojištění je 
poskytováno nezávisle, zprostředkovatel 
pojištění nebo pojišťovna:

vypouští se

a) posoudí dostatečně velký počet 
pojistných produktů dostupných na trhu. 
Pojistné produkty by měly být 
diverzifikovány s ohledem na svůj typ a 
emitenty nebo poskytovatele produktů a 
neměly by být omezeny na pojistné 
produkty vydané nebo poskytované 
subjekty, které jsou se zprostředkovatelem 
pojištění či pojišťovnou v úzkém 
propojení; a
b) nesmí v souvislosti s poskytováním 
služby zákazníkům přijímat nebo obdržet 
poplatky, provize nebo jakékoli peněžní 
výhody vyplacené nebo poskytnuté třetí 
stranou nebo osobou jednající jménem 
třetí strany.

Odůvodnění

Směrnice by neměla znevýhodňovat konkrétní systémy odměňování, které se uplatnily na trhu 
a zajišťují pojištění občanů.

Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33, které zajišťují, že 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
při zprostředkovávání pojištění 
zákazníkům dodržují zásady stanovené v 
tomto článku. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) povahu služby nebo služeb, které jsou 
zákazníkovi nebo potenciálnímu 
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zákazníkovi nabízeny nebo poskytovány, s 
přihlédnutím ke druhu, předmětu, objemu 
a četnosti transakcí; a
b) povahu nabízených nebo zvažovaných 
produktů, včetně různých typů pojistných 
produktů.

Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při poskytování poradenství získá 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
nezbytné informace o znalostech 
a zkušenostech zákazníka nebo 
potenciálního zákazníka v oblasti týkající 
se konkrétního typu produktu nebo služby, 
o jeho finanční situaci a o jeho 
investičních cílech, aby na tomto základě 
mohl zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna zákazníkovi nebo 
potenciálnímu zákazníkovi doporučit 
pojistný produkt, který je pro něj vhodný.

1. Při poskytování poradenství získá 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
nezbytné informace o potřebách,
znalostech a zkušenostech zákazníka nebo 
potenciálního zákazníka v oblasti týkající 
se konkrétního typu produktu nebo služby, 
o jeho finančním zájmu a o jeho 
investičních cílech, aby na tomto základě 
mohl zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna zákazníkovi nebo 
potenciálnímu zákazníkovi doporučit 
pojistný produkt, který je v jeho nejlepším 
zájmu.

Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud se zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna na základě informací získaných
podle předchozího pododstavce domnívají, 
že produkt nebo služba nejsou pro
zákazníka nebo potenciálního zákazníka 
vhodné, upozorní jej. Toto upozornění lze 
poskytovat ve standardizované formě.

Pokud se zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna na základě informací 
vyžádaných podle předchozího 
pododstavce domnívají, že produkt nebo 
služba nejsou v nejlepším zájmu zákazníka 
nebo potenciálního zákazníka, informují
jej, proč tomu tak je. Toto upozornění je 
poskytnuto ve standardizované formě.
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Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna vytvoří záznam obsahující 
dokument nebo dokumenty, například 
smlouvu sjednanou mezi 
zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou a zákazníkem, které stanovují 
práva a povinnosti stran a další podmínky, 
za kterých zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna zákazníkovi poskytuje služby. 
Práva a povinnosti smluvních stran lze 
začlenit odkazem na jiné dokumenty nebo 
právní texty.

3. Zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna vytvoří záznam obsahující 
dokument nebo dokumenty, například 
smlouvu sjednanou mezi 
zprostředkovatelem pojištění nebo 
pojišťovnou a zákazníkem, které stanovují 
práva a povinnosti stran a další podmínky, 
za kterých zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna zákazníkovi poskytuje služby. 
Práva a povinnosti smluvních stran lze 
začlenit odkazem na jiné dokumenty nebo 
právní texty. Tento záznam se poskytne 
zákazníkovi.

Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 25. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy povolí 
zprostředkovatelům pojištění a 
pojišťovnám zajišťujícím zprostředkování 
pojištění v souvislosti s prodejem, kde se 
poradenství neposkytuje, aby pokračovali 
ve své činnosti, aniž by potřebovali získat 
informaci nebo učinit rozhodnutí 
stanovené v odstavci 2, pokud jsou 
splněny následující podmínky:
a) činnost zprostředkování pojištění je 
vykonávána z podnětu zákazníka nebo 
potenciálního zákazníka,
b) činnost zprostředkování pojištění se 
vztahuje k pojistným investičním 
produktům, které:
i) vedou k expozici investic pouze u 
podkladových finančních nástrojů, které 
jsou považovány za nekomplexní, jak je 
stanoveno v čl. 25 odst. 3 písm. a) 
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[směrnice 2004/39/ES]; nebo
ii) nezahrnují strukturu, která zákazníkovi 
ztěžuje porozumění vyskytujícímu se 
riziku;
c) zákazník nebo potenciální zákazník byl 
jasně informován o tom, že 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
nemusí posuzovat vhodnost nebo 
způsobilost nabízeného produktu, a že 
proto zákazník nebo potenciální zákazník 
nepožívá výhod příslušných profesních 
pravidel. Toto upozornění lze poskytovat 
ve standardizované formě.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vytváří normu odpovídající normám v MiFID II a zajišťuje rovné 
podmínky s nepojistnými investičními produkty.

Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33, které zajistí, že 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
při zprostředkovávání pojištění 
zákazníkům dodržují zásady stanovené v 
tomto článku. Tyto akty v přenesené 
pravomoci upřesní:

vypouští se

a) povahu služby nebo služeb, které jsou 
zákazníkovi nebo potenciálnímu 
zákazníkovi nabízeny nebo poskytovány, s 
přihlédnutím ke druhu, předmětu, objemu 
a četnosti transakcí;
b) povahu nabízených nebo zvažovaných 
produktů, včetně různých typů pojistných 
produktů.
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Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odstavci 1 správní sankce a 
opatření, která je možné uložit, zahrnovaly 
alespoň:

2. Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odstavci 1 správní sankce a 
opatření, která je možné uložit, zahrnovaly 
alespoň:

a) veřejné prohlášení, v němž je uvedena 
fyzická nebo právnická osoba a povaha 
porušení předpisů;
b) příkaz požadující, aby fyzická nebo 
právnická osoba jednání ukončila nebo aby 
takové jednání neopakovala;

b) příkaz požadující, aby fyzická nebo 
právnická osoba jednání ukončila nebo aby 
takové jednání neopakovala;

c) v případě zprostředkovatele pojištění či 
zajištění odejmutí registrace v souladu 
s článkem 3;

c) v případě zprostředkovatele pojištění či 
zajištění odejmutí registrace v souladu 
s článkem 3;

d) zákaz výkonu funkce ve 
zprostředkovateli pojištění či zajištění, v 
pojišťovně nebo zajišťovně vydaný 
jakémukoliv členovi řídícího orgánu 
zprostředkovatele pojištění či zajištění, 
pojišťovny nebo zajišťovny nebo kterékoli 
jiné odpovědné fyzické osobě;
e) v případě právnické osoby správní 
peněžité sankce až do výše 10 % celkového 
ročního obratu právnické osoby za 
předchozí hospodářský rok; je-li podnik 
dceřiným podnikem mateřského podniku, 
je příslušným celkovým ročním obratem 
celkový roční obrat vyplývající 
z konsolidované účetní závěrky nejvýše 
postaveného mateřského podniku 
v předchozím hospodářském roce;

e) v případě právnické osoby správní 
peněžité sankce až do výše 8 % celkového 
ročního obratu právnické osoby za 
předchozí hospodářský rok; je-li podnik 
dceřiným podnikem mateřského podniku, 
je příslušným celkovým ročním obratem 
celkový roční obrat vyplývající 
z konsolidované účetní závěrky nejvýše 
postaveného mateřského podniku 
v předchozím hospodářském roce;

f) v případě fyzické osoby správní peněžité 
sankce až do výše 5 000 000 EUR nebo 
v členském státě, kde není úřední měnou 
euro, až do výše odpovídající hodnoty 
v národní měně ke dni vstupu této směrnice 
v platnost. 

f) v případě fyzické osoby správní peněžité 
sankce až do výše 3 000 000 EUR nebo v 
členském státě, kde euro není úřední 
měnou, až do výše odpovídající hodnoty v 
národní měně ke dni vstupu této směrnice 
v platnost. 

Pokud lze výhodu získanou porušením 
předpisů stanovit, členské státy zajistí, aby 
maximální úroveň sankce nebyla nižší než 
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dvojnásobná výše této výhody.

Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 8, 17, 23, 
24 a 25 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou počínaje dnem vstupu této 
směrnice v platnost.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 
8, 17, 23, 24 a 25 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článků 8, 17, 23, 24 a 25 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 
kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 
pokud Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi o 
tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.
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