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PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi pagrindinis šio pasiūlymo 
tikslas ir dalykas – suderinti nacionalines 
minėtų sričių nuostatas, pasiūlymas turėtų 
būti pagrįstas SESV 53 straipsnio 1 dalimi 
ir 62 straipsniu. Direktyva yra tinkamos 
formos dokumentas siekiant sudaryti 
sąlygas, kai būtina, šia direktyva 
reglamentuojamų sričių įgyvendinimo 
nuostatas pritaikyti visiems esamiems 
kiekvienos valstybės narės tam tikros 
rinkos ir teisinės sistemos ypatumams. Šia 
direktyva taip pat turėtų būti siekiama 
koordinuoti nacionalines taisykles dėl 
galimybės užsiimti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veikla, 
įskaitant profesinį reikalavimų išmokėti 
draudimo išmoką administravimą ir žalos 
(nuostolių) nustatymą, todėl remiamasi 
Sutarties 53 straipsnio 1 dalimi. Be to, šis 
sektorius siūlo paslaugas visoje Sąjungoje, 
todėl direktyva taip pat grindžiama 
Sutarties 62 straipsniu;

(2) kadangi pagrindinis šio pasiūlymo 
tikslas ir dalykas – suderinti nacionalines 
minėtų sričių nuostatas, pasiūlymas turėtų 
būti pagrįstas SESV 53 straipsnio 1 dalimi 
ir 62 straipsniu. Direktyva yra tinkamos 
formos dokumentas siekiant sudaryti 
sąlygas, kai būtina, šia direktyva 
reglamentuojamų sričių įgyvendinimo 
nuostatas pritaikyti visiems esamiems 
kiekvienos valstybės narės tam tikros 
rinkos ir teisinės sistemos ypatumams. Šia 
direktyva taip pat turėtų būti siekiama 
koordinuoti nacionalines taisykles dėl 
galimybės užsiimti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veikla, todėl 
remiamasi Sutarties 53 straipsnio 1 dalimi. 
Be to, šis sektorius siūlo paslaugas visoje 
Sąjungoje, todėl direktyva taip pat 
grindžiama Sutarties 62 straipsniu;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti vienodo lygio 
apsaugą nepriklausomai nuo to, kokiu 
kanalu vartotojai perka draudimo 
produktą – tiesiogiai iš draudimo įmonės 

Išbraukta.
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ar netiesiogiai iš tarpininko – direktyva 
turi būti taikoma ne tik draudimo 
įmonėms, bet ir kitiems rinkos dalyviams, 
kurie draudimo produktų pardavimu 
užsiima kaip papildoma veikla (pvz., 
kelionių agentams ir automobilių nuomos 
bendrovėms, išimties taikymo sąlygų 
neatitinkantiems prekių tiekėjams);

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
asmenims, kurių veiklos tikslas yra padėti 
(kliento arba draudimo įmonės vardu) 
administruoti ir vykdyti draudimo ar 
perdraudimo sutartį, įskaitant profesinį 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
administravimą, žalos (nuostolių) 
nustatymą arba ekspertinį reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimą;

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
asmenims, kurių veiklos tikslas yra padėti 
(kliento arba draudimo įmonės vardu) 
administruoti ir vykdyti draudimo ar 
perdraudimo sutartį;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ši direktyva neturėtų būti taikoma 
kitos profesijos asmenims, pavyzdžiui, 
mokesčių ekspertams ar apskaitininkams, 
kurių konsultavimas draudimo klausimais 
yra atsitiktinio pobūdžio užsiimant 
pagrindine profesine veikla; ši direktyva 
taip pat neturėtų būti taikoma teikiant 
bendro pobūdžio informaciją apie 
draudimo produktus, jeigu tokios veiklos 
tikslas nėra padėti klientui sudaryti arba 
vykdyti draudimo ar perdraudimo sutartį;

(12) ši direktyva neturėtų būti taikoma 
kitos profesijos asmenims, pavyzdžiui, 
mokesčių ekspertams ar apskaitininkams, 
kurių konsultavimas draudimo klausimais 
yra atsitiktinio pobūdžio užsiimant 
pagrindine profesine veikla; ši direktyva 
taip pat neturėtų būti taikoma nei teikiant 
bendro pobūdžio informaciją apie 
draudimo produktus, jeigu tokios veiklos 
tikslas nėra padėti klientui sudaryti arba 
vykdyti draudimo ar perdraudimo sutartį, 
nei vykdant profesinį draudimo ar 
perdraudimo įmonei pateiktų reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką 



AD\930817LT.doc 5/29 PE504.065v02-00

LT

administravimą, nei nustatant žalą 
(nuostolius) ir atliekant ekspertinį 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
vertinimą;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) valstybės narės neturėtų taikyti 
registracijos reikalavimų draudimo 
tarpininkams, kurie draudimo 
tarpininkavimu užsiima kaip papildoma 
veikla, kiek tai susiję su tam tikrų rūšių 
draudimo sutartimis arba profesiniu 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
administravimu, žalos (nuostolių) 
nustatymu ar ekspertiniu reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimu, jei 
jie atitinka šios direktyvos reikalavimus 
dėl žinių, gebėjimų ir geros reputacijos ir 
taikomus informavimo ir veiklos vykdymo 
reikalavimus, ir jei kompetentingai 
institucijai pateikta veiklos deklaracija;

Išbraukta.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) svarbu užtikrinti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų, dalyvaujančių 
vykdant veiklą, susijusią su draudimo 
liudijimų pardavimo parengiamuoju darbu, 
pardavimu ir paslaugomis po pardavimo, 
aukštą profesionalumo ir kompetencijos 
lygį. Todėl tarpininko, tiesioginių draudikų 
darbuotojų ir automobilių nuomos 
bendrovių bei kelionių agentų darbuotojų
profesinės žinios, taip pat asmenų, 
užsiimančių reikalavimų išmokėti 

(22) svarbu užtikrinti draudimo ir 
perdraudimo tarpininkų ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų, dalyvaujančių 
vykdant veiklą, susijusią su draudimo 
liudijimų pardavimo parengiamuoju darbu, 
pardavimu ir paslaugomis po pardavimo, 
aukštą profesionalumo ir kompetencijos 
lygį. Todėl tarpininko ir tiesioginių 
draudikų darbuotojų profesinės žinios turi 
padėti jiems tinkamai vykdyti savo 
užduotis ir pareigas. Turėtų būti 
užtikrintas tęstinis mokymas;



PE504.065v02-00 6/29 AD\930817LT.doc

LT

draudimo išmoką administravimu, žalos 
(nuostolių) nustatymu ar ekspertiniu 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
vertinimu, profesinės žinios turi atitikti 
šios veiklos sudėtingumą. Turėtų būti 
užtikrintas tęstinis mokymas;

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant klientui teikti palyginamą 
informaciją apie teikiamas draudimo 
tarpininkavimo paslaugas nepriklausomai 
nuo to, ar klientas jas perka per 
tarpininką, ar tiesiogiai iš draudimo 
įmonės, ir neiškreipti konkurencijos 
skatinant draudimo įmones draudimo 
produktus klientams parduoti tiesiogiai, o
ne per tarpininkus, kad išvengtų 
informavimo reikalavimų, draudimo 

Išbraukta.
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įmonėms taip pat reikėtų nustatyti 
reikalavimą teikti informaciją apie atlygį, 
kurį jos gauna už draudimo produktų 
pardavimą, klientams, su kuriais 
teikdamos draudimo tarpininkavimo 
paslaugas jos bendrauja tiesiogiai;

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) kad būtų pasiekti šioje direktyvoje 
nustatyti tikslai, pagal Sutarties 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti suteikiami 
įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriuose 
būtų pateikta išsami informacija apie 
pakankamų tarpininko žinių ir 
kompetencijos sąvokas, apie interesų 
konfliktų valdymą, veiklos vykdymo 
įpareigojimus, susijusius su draudimo 
mažmeninių investicinių produktų 
paketais, ir apie procedūras bei formas, 
taikomas teikiant informaciją apie 
sankcijas. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama 
jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Išbraukta.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 ir 291 straipsnius ir 2010 m. 
lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010, 

(52) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos 
priežiūros institucija (Europos draudimo ir 
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kuriuo įsteigiama Europos priežiūros 
institucija (Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija), 10–15 straipsniuose 
nustatyta tvarka Komisija turėtų priimti 
deleguotuosius aktus dėl pakankamų 
tarpininko žinių ir gebėjimų sąvokų, kaip 
nurodyta [8] straipsnyje, dėl interesų 
konfliktų valdymo, kaip nurodyta [17 ir 
23] straipsniuose, ir dėl veiklos vykdymo 
įpareigojimų, susijusių su draudimo 
mažmeninių investicinių produktų 
paketais, kaip nurodyta [24 ir 
25 straipsniuose], taip pat techninius 
įgyvendinimo standartus dėl procedūrų bei 
formų, taikomų teikiant informaciją apie 
sankcijas, kaip nurodyta [30] straipsnyje. 
Šių deleguotųjų aktų ir techninių 
įgyvendinimo standartų projektus turėtų 
parengti EDPPI;

profesinių pensijų institucija), 10–
15 straipsniuose nustatyta tvarka Komisija 
turėtų priimti techninius įgyvendinimo 
standartus dėl procedūrų bei formų, 
taikomų teikiant informaciją apie sankcijas, 
kaip nurodyta [31] straipsnyje. Šių 
techninių įgyvendinimo standartų projektus 
turėtų parengti EDPPI;

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva nustato fizinių ir juridinių 
asmenų, įsteigtų valstybėje narėje arba 
norinčių ten įsisteigti, draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo 
veiklos, įskaitant profesinį reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką 
administravimą ir žalos (nuostolių) 
nustatymą, pradėjimo ir 
vykdymo taisykles .

1. Ši direktyva nustato fizinių ir juridinių 
asmenų, įsteigtų valstybėje narėje arba 
norinčių ten įsisteigti, draudimo ir 
perdraudimo tarpininkavimo veiklos 
pradėjimo ir vykdymo taisykles.

Pagrindimas

Nėra pagrindo, kuriuo remiantis į direktyvos taikymo sritį būtų įtraukta profesinio 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką administravimo ir žalos (nuostolių) nustatymo veikla. 
Ši veikla nesusijusi su draudimo produktų pardavimu ir negali būti laikoma draudimo 
tarpininkavimo veikla. Be to, ši veikla jau pakankamai reglamentuojama nacionalinės teisės 
aktais.
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) draudimo paslauga papildo bet kurio 
tiekėjo siūlomas prekes ir apima draudimo 
apsaugą nuo to tiekėjo siūlomų prekių 
sugedimo, praradimo ar sugadinimo 
rizikos;  

e) draudimo paslauga papildo bet kurio 
tiekėjo siūlomą produktą ar paslaugą ir 
apima draudimo apsaugą nuo:

Pagrindimas

Turėtų būti laikomasi į DTD1 jau įtrauktos išimties, kuri taikoma papildomam draudimui, 
apimančiam sugadintą ar pamestą bagažą ir kitą riziką, susijusią su kelione, užsakyta pas šį 
tiekėją. Paprastai toks draudimas yra paprastas produktas: įmoka už jį nedidelė ir jo trukmė 
trumpa. Todėl įtraukti tokio papildomo draudimo į direktyvos taikymo sritį nebūtina.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) šio tiekėjo tiekiamų prekių gedimo, 
praradimo ar sugadinimo rizikos arba

Pagrindimas

Turėtų būti laikomasi į DTD1 jau įtrauktos išimties, kuri taikoma papildomam draudimui, 
apimančiam sugadintą ar pamestą bagažą ir kitą riziką, susijusią su kelione, užsakyta pas šį 
tiekėją. Paprastai toks draudimas yra paprastas produktas: įmoka už jį nedidelė ir jo trukmė 
trumpa. Todėl įtraukti tokio papildomo draudimo į direktyvos taikymo sritį nebūtina.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bagažo sugadinimo ar praradimo ir 
kitos rizikos, susijusios su kelione, 
užsakyta pas šį tiekėją, net jei draudimas 
apima gyvybės draudimą ar civilinės 
atsakomybės riziką, jei šis draudimas 
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papildo pagrindinį draudimą nuo rizikos, 
susijusios su šia kelione;

Pagrindimas

Turėtų būti laikomasi į DTD1 jau įtrauktos išimties, kuri taikoma papildomam draudimui, 
apimančiam sugadintą ar pamestą bagažą ir kitą riziką, susijusią su kelione, užsakyta pas šį 
tiekėją. Paprastai toks draudimas yra paprastas produktas: įmoka už jį nedidelė ir jo trukmė 
trumpa. Todėl įtraukti tokio papildomo draudimo į direktyvos taikymo sritį nebūtina.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punkto antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) profesinis draudimo įmonei pateiktų 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
administravimas, taip pat žalos 
(nuostolių) nustatymas ir ekspertinis 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
vertinimas;
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Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. „perdraudimo tarpininkavimas“ – veikla, 
susijusi su konsultavimu dėl galimybės 
sudaryti perdraudimo sutartis, pasiūlymu 
sudaryti perdraudimo sutartis ar kitu 
perdraudimo sutarčių parengiamuoju 
darbu, arba veikla, susijusi su perdraudimo 
sutarčių sudarymu arba pagalba 
administruojant ar vykdant tokias sutartis, 
visų pirma pateikus reikalavimą išmokėti 
draudimo išmoką. Ši veikla laikoma 
perdraudimo tarpininkavimu ir tuo atveju, 
jei yra vykdoma perdraudimo įmonės be 
perdraudimo tarpininko.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punkto antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) profesinis perdraudimo įmonei 
pateiktų reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimas, taip pat žalos 
(nuostolių) nustatymas ir ekspertinis 
reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
vertinimas;

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Komisiniai gali būti gaunami ne tik už pasiektus tikslus, susijusius su vykdyta veikla, bet ir už 
tarpininko klientų reikalavimų išmokėti draudimo išmoką skaičių. Į apibrėžtį turėtų įeiti visi 
dalykai, galintys turėti įtakos šiam atlygiui. Kai kurios bankų draudimo grupės komisinius 
skaičiuoja remdamosi kryžminio pardavimo praktika, t. y. komisiniai už hipotekos paskolą yra 
skirtingi atsižvelgiant į tai, ar tam pačiam klientui parduotas gyvybės draudimas. Tokia 
praktika tarpininkas skatinamas parduoti kelis produktus vienu metu, net jei klientui jų 
nereikia arba jei klientas gali kitur rasti geresnį pasiūlymą.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis Išbraukta.
Deklaravimo procedūra norint teikti 

papildomas draudimo tarpininkavimo, 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 

išmoką administravimo ar žalos 
(nuostolių) įvertinimo paslaugas

1. 3 straipsnyje nustatyti registracijos 
reikalavimai netaikomi draudimo 
tarpininkui, kuris draudimo 
tarpininkavimu užsiima kaip papildoma 
veikla, jei jo veikla atitinka visas šias 
sąlygas:
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a) draudimo tarpininkavimas nėra 
pagrindinė draudimo tarpininko profesinė 
veikla;
b) draudimo tarpininkas tarpininkauja 
parduodant tik tam tikrus draudimo 
produktus, kurie papildo kitą produktą ar 
paslaugą, ir juos aiškiai nurodo 
deklaracijoje;
c) atitinkami draudimo produktai 
neapima gyvybės draudimo arba 
atsakomybės rizikos draudimo, nebent 
toks draudimas atsitiktinai papildo 
pagrindinę draudimo apsaugą.
2. 3 straipsnyje nustatyti registracijos 
reikalavimai netaikomi draudimo 
tarpininkams, kurių vienintelė veikla yra 
profesinio reikalavimų išmokėti draudimo 
išmoką administravimo arba žalos 
(nuostolių) įvertinimo paslaugos.
3. Visi draudimo tarpininkai, kuriems 
taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalys, 
pateikia savo buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai deklaraciją, 
kurioje informuoja kompetentingą 
instituciją apie savo tapatybę, adresą ir 
profesinę veiklą.
4. Tarpininkams, kuriems taikomos šio 
straipsnio 1 ir 2 dalys, yra taikomos šios 
direktyvos I, III, IV, V, VIII, IX skyrių ir 
15 bei 16 straipsnių nuostatos.

Pagrindimas

Iš direktyvos taikymo srities išbraukus profesinį reikalavimų išmokėti draudimo išmoką 
administravimą ir žalos (nuostolių) nustatymą ir į 1 straipsnio 2 dalies e punktą vėl įtraukus 
išimtį deklaravimo procedūra netenka savo pagrindinio tikslo ir todėl turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudimo ir perdraudimo 
tarpininkai, įskaitant tuos, kurie šia veikla 

1. Draudimo ir perdraudimo tarpininkai ir 
draudimo įmonių, užsiimančių draudimo 
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užsiima kaip papildoma veikla, asmenys, 
užsiimantys profesinio reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką 
administravimo, žalos (nuostolių) 
nustatymo ar ekspertinio reikalavimų 
išmokėti draudimo išmoką vertinimo 
veikla, ir draudimo įmonių, užsiimančių 
draudimo tarpininkavimo veikla, 
darbuotojai privalo turėti atitinkamų žinių 
ir gebėjimų, kuriuos nustato 
tarpininko arba įmonės buveinės valstybė 
narė, kad galėtų tinkamai vykdyti savo 
užduotis ir pareigas, naudodamiesi 
tinkama profesine patirtimi, atitinkančia 
produktų, kuriuos parduodant jie 
tarpininkauja, sudėtingumą.

tarpininkavimo veikla, darbuotojai privalo 
turėti atitinkamų žinių ir gebėjimų, kuriuos 
nustato tarpininko arba įmonės buveinės 
valstybė narė, kad galėtų tinkamai vykdyti 
savo užduotis ir pareigas.

Pagrindimas

Svarbu, kad tarpininkai ir draudimo įmonių darbuotojai turėtų tinkamų žinių ir gebėjimų 
tinkamai vykdyti savo užduotis. Vis dėlto papildomas reikalavimas įrodyti tinkamą profesinę 
patirtį turėtų būti išbrauktas. Priešingu atveju verstis draudimo tarpininko profesija 
pasidarytų praktiškai neįmanoma.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

8. Valstybės narės apibrėžia: 

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Kad būtų abipusiai pripažįstamos 
tinkamos draudimo ir perdraudimo 
tarpininkų ir draudimo įmonių 
darbuotojų, vykdančių draudimo 
tarpininkavimo veiklą, žinios ir įgūdžiai, 
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ypač jų profesinė kvalifikacija, 
priimančioji valstybė narė pagal Europos 
kvalifikacijų sąrangą, sukurtą remiantis 
2008 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl 
Europos mokymosi visą gyvenimą 
kvalifikacijų sąrangos kūrimo, pripažįsta 
3 ar aukštesniam lygmeniui priskirtiną 
nacionalinę kvalifikaciją kaip įrodymą, 
kad draudimo ar perdraudimo tarpininkas 
atitinka žinių ir gebėjimų reikalavimus, 
kurie yra registracijos pagal šią direktyvą 
sąlyga.

Pagrindimas

Siekiant išvengti vidaus rinkos susiskaidymo, remiantis Europos kvalifikacijų sąranga turėtų 
būti nustatyti visoms valstybėms narėms taikytini minimalūs žinių ir gebėjimų reikalavimai.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos institucijos yra arba 
valdžios institucijos, arba pagal 
nacionalinius įstatymus ar nacionalinių 
įstatymų šiam tikslui aiškiai įgaliotos 
valdžios institucijų pripažintos įstaigos. 
Draudimo ar perdraudimo įmonės negali 
būti kompetentingomis institucijomis.

2. 1 dalyje nurodytos institucijos yra arba 
valdžios institucijos, arba pagal 
nacionalinius įstatymus ar nacionalinių 
įstatymų šiam tikslui aiškiai įgaliotos 
valdžios institucijų pripažintos įstaigos. 
Draudimo ar perdraudimo įmonės ar 
asociacijos, kurių nariais tiesiogiai arba 
netiesiogiai yra draudimo ar perdraudimo 
įmonės arba draudimo ar perdraudimo 
tarpininkai, negali būti kompetentingomis 
institucijomis.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad nebūtų draudimo tarpininkų ir jų priežiūros institucijų interesų 
konflikto ir taip būtų gerinama paslaugų kokybė ir rinkos veiksmingumas.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad nebūtų draudimo tarpininkų ir jų priežiūros institucijų interesų 
konflikto ir taip būtų gerinama paslaugų kokybė ir rinkos veiksmingumas.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, veiksmingos, 
objektyvios ir nepriklausomos skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūros, 
leidžiančios draudimo tarpininkų ir klientų, 
taip pat draudimo įmonių ir klientų ginčus 
spręsti neteismine tvarka, tam tikrais 
atvejais pasinaudojant esančiomis 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, veiksmingos, 
objektyvios ir nepriklausomos skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūros, 
leidžiančios draudimo tarpininkų ir 
vartotojų, taip pat draudimo įmonių ir 
vartotojų ginčus spręsti neteismine tvarka, 
tam tikrais atvejais pasinaudojant 
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institucijomis. Valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad visos draudimo įmonės ir 
draudimo tarpininkai dalyvautų 
neteisminio ginčų sprendimo procedūrose, 
kai įvykdomos šios sąlygos:

esančiomis institucijomis. Valstybės narės 
taip pat užtikrina, kad visos draudimo 
įmonės ir draudimo tarpininkai dalyvautų 
neteisminio ginčų sprendimo procedūrose, 
kai įvykdomos šios sąlygos:

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ar tarpininkas konsultuoja remdamasis 
sąžininga analize; arba

i) ar tarpininkas konsultuoja remdamasis 
sąžininga analize, atsižvelgdamas į kliento 
interesus; arba

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ar tarpininkas nėra sutartimi 
įsipareigojęs vykdyti draudimo 
tarpininkavimo veiklą, 
bendradarbiaudamas išskirtinai tik su viena 
ar keliomis draudimo įmonėmis ir 
nekonsultuoja remdamasis sąžininga 
analize. Tokiu atveju tarpininkas pateikia 
pavadinimus tų draudimo įmonių, su 
kuriomis jis gali bendradarbiauti ir 
bendradarbiauja ;

iii) ar tarpininkas nėra sutartimi 
įsipareigojęs vykdyti draudimo 
tarpininkavimo veiklą, 
bendradarbiaudamas išskirtinai tik su viena 
ar keliomis draudimo įmonėmis ir 
nekonsultuoja remdamasis sąžininga 
analize, atsižvelgdamas į kliento interesus;
Tokiu atveju tarpininkas pateikia 
pavadinimus tų draudimo įmonių, su 
kuriomis jis gali bendradarbiauti ir 
bendradarbiauja ;

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei tarpininkas gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, visą atlygio, 
susijusio su siūlomais ar aptariamais 

f) jei tarpininkas ar bet kuris iš jo 
darbuotojų gaus bet kokios rūšies 
atlyginimą ar komisinius, arba jei sumos 
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draudimo produktais, sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, viso
atlyginimo, komisinių arba jų abiejų 
derinio apskaičiavimo pagrindą;

negalima pateikti, arba tik neproporcingai 
didelėmis paslaugomis, atlyginimo, 
komisinių, arba jų abiejų derinio 
apskaičiavimo pagrindą, jei vartotojas to 
pageidauja. Vartotojas turi būti 
informuojamas apie šią teisę reikalauti 
informacijos. 

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Pernelyg detali atskleista informacija vartotojams gali būti paini. Atskleidžiant informaciją 
apie atlygio sumą ir apie bet kokio kintamo atlygio apskaičiavimo būdą ir pagrindą prie 
vartotojų apsaugos neprisidedama.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) nurodo klientui atlyginimo, komisinių 
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arba jų abiejų derinio sumą arba, jei 
tikslios sumos neįmanoma pateikti, jų 
apskaičiavimo pagrindą, kai klientas to 
reikalauja;
b) informuoja klientą apie jo teisę 
reikalauti a punkte nurodytos 
informacijos.

Pagrindimas

Pernelyg detali atskleista informacija vartotojams gali būti paini. Atskleidžiant informaciją 
apie atlygio sumą ir apie bet kokio kintamo atlygio apskaičiavimo būdą ir pagrindą prie 
vartotojų apsaugos neprisidedama.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo įmonė arba draudimo 
tarpininkas taip pat informuoja klientą 
apie bet kokio kintamo atlygio, kurį gauna 
bet kuris jų darbuotojas už atitinkamo 
draudimo produkto platinimą ir valdymą, 
pobūdį ir apskaičiavimo pagrindą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pernelyg detali atskleista informacija vartotojams gali būti paini. Atskleidžiant informaciją 
apie atlygio sumą ir apie bet kokio kintamo atlygio apskaičiavimo būdą ir pagrindą prie 
vartotojų apsaugos neprisidedama.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį. 
Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) tinkami kriterijai, pagal kuriuos 
sprendžiama, kaip informacija apie 
tarpininko atlygį, įskaitant 
neapibrėžtuosius komisinius, 
atskleidžiama klientui, kaip nurodyta šio 
straipsnio 1 dalies f ir g punktuose ir 2 
dalyje;
b) tinkami kriterijai, pagal kuriuos visų 
pirma nustatomas viso atlyginimo, 
komisinių ar jų abiejų derinio 
apskaičiavimo pagrindas;
c) veiksmai, kurių pagrįstai turėtų imtis 
draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, 
kad atskleistų klientui informaciją apie 
savo atlygį.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tačiau, kai 16, 17 ir 18 straipsniuose 
nurodyta informacija pateikiama patvariąja 
laikmena, išskyrus popierių, arba interneto 
svetainėje, klientui paprašius popierinė 
kopija jam pateikiama nemokamai.

3. Tačiau, kai 16, 17 ir 18 straipsniuose 
nurodyta informacija pateikiama patvariąja 
laikmena, išskyrus popierių, arba interneto 
svetainėje, klientui paprašius popierinė 
kopija jam pateikiama nemokamai. 
Klientas turi būti informuotas apie šią 
teisę.
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Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pagal 15, 16 ir 17 straipsnius
draudimo tarpininko ar draudimo įmonės 
taikyti veiksmai yra nepakankami, siekiant 
patikimai užkirsti kelią žalos, kuri gali būti 
padaryta esamų ir galimų klientų 
interesams dėl interesų konfliktų, rizikai, 
prieš imdamasis veiklos kliento vardu 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
aiškiai atskleidžia informaciją klientui apie 
bendrą interesų konfliktų pobūdį ar 
priežastis.

2. Draudimo tarpininkas ar draudimo 
įmonė išlaiko ir taiko veiksmingas 
organizacines ir administracines 
priemones, siekdami imtis visų pagrįstų 
veiksmų, skirtų užkirsti kelią, kad interesų 
konfliktai nepadarytų žalingo poveikio 
klientų interesams. Jeigu draudimo 
tarpininko ar draudimo įmonės taikyti 
veiksmai yra nepakankami, siekiant 
patikimai užkirsti kelią žalos, kuri gali būti 
padaryta esamų ir galimų klientų 
interesams dėl interesų konfliktų, rizikai, 
prieš imdamasis veiklos kliento vardu 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
aiškiai atskleidžia informaciją klientui apie 
bendrą interesų konfliktų pobūdį ar 
priežastis.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad DTD II tekstas derėtų su FPRD II, pagal kurį įmonės 
efektyviai taiko organizacines ir administracines priemones, skirtas užkirsti kelią interesų 
konfliktams.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 33 straipsnį, 
kuriais patikslinama:

Išbraukta.

a) veiksmai ir veiksmingos organizacinės 
bei administracinės priemonės, kurių 
pagrįstai turėtų imtis draudimo 
tarpininkai ir draudimo įmonės, kad 
teikdami draudimo tarpininkavimo 
paslaugas nustatytų interesų konfliktus, 
užkirstų jiems kelią, juos valdytų ir 



PE504.065v02-00 22/29 AD\930817LT.doc

LT

atskleistų apie juos informaciją;
b) tinkami interesų konfliktų, galinčių 
pažeisti draudimo tarpininko ar draudimo 
įmonės esamų ar galimų klientų 
interesus, tipų nustatymo kriterijai.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. Teikiant 
konsultacijas, informacijoje nurodoma, ar 
konsultacijos teikiamos nepriklausomai ir 
ar jos grindžiamos plačia ar labiau ribota 
rinkos analize, taip pat nurodoma, ar 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
nuolat teiks klientui rekomenduoto 
draudimo produkto tinkamumo vertinimą;

a) draudimo tarpininką arba draudimo 
įmonę ir jų paslaugas. Teikiant 
konsultacijas, informacijoje aiškiai
nurodoma, ar konsultacijos teikiamos 
nepriklausomai ir ar jos grindžiamos plačia 
ar labiau ribota rinkos analize, taip pat 
nurodoma, ar draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė  teiks klientui pagal 
sutartį užtikrintą arba neprivalomą
rekomenduoto draudimo produkto 
tinkamumo vertinimą;

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė informuoja klientą, kad 
teikiamos nepriklausomos konsultacijos 
dėl draudimo, draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė:

Išbraukta.

a) įvertina pakankamai daug draudimo 
produktų rinkoje. Draudimo produktai 
turėtų būti įvairūs jų rūšies ir emitentų 
arba produktų teikėjų atžvilgiu, jie 
neturėtų būti tik tie, kuriuos parengia 
arba teikia su draudimo tarpininku arba 
draudimo įmone glaudžiai susiję 
subjektai; ir
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b) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna atlyginimo, 
komisinių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečiasis 
asmuo arba jo vardu veikiantis asmuo.

Pagrindimas

Remiantis direktyva neturėtų būti diskriminuojamos specifinės atlygio sistemos, kurios yra 
įsitvirtinusios rinkoje ir pagal kurias piliečiams užtikrinamas draudimas.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) esamam ar galimam klientui siūlomos 
(-ų) ar suteiktos (-ų) paslaugos (-ų) 
pobūdis, atsižvelgiant į sandorių rūšį, 
objektą, dydį ir dažnumą; ir
b) siūlomų ar aptariamų produktų, 
įskaitant įvairių rūšių draudimo 
produktus, pobūdis.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teikdamas konsultaciją draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė gauna 
būtiną informaciją apie esamo ar galimo 
kliento žinias ir patirtį konkrečios rūšies 
produkto ar paslaugos srityje, taip pat 

1. Teikdamas konsultaciją draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė gauna 
būtiną informaciją apie esamo ar galimo 
kliento poreikius, žinias ir patirtį 
konkrečios rūšies produkto ar paslaugos 
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informaciją apie esamo ar galimo kliento 
finansinę padėtį ir investicinius tikslus, 
kurios pagrindu draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė turėtų rekomenduoti 
esamam ar galimam klientui tinkamus
draudimo produktus.

srityje, taip pat informaciją apie esamo ar 
galimo kliento finansinius interesus ir 
investicinius tikslus, kurios pagrindu 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
turėtų rekomenduoti esamam ar galimam 
klientui geriausiai jo interesus 
atitinkančius draudimo produktus.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jeigu, remdamasis pagal ankstesnę 
pastraipą gauta informacija, draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė mano, 
kad produktas ar paslauga netinka esamam 
ar galimam klientui, draudimo tarpininkas 
arba draudimo įmonė įspėja esamą ar 
galimą klientą. Šio įspėjimo pateikimo
forma gali būti standartizuota.

Jeigu, remdamasis pagal ankstesnę 
pastraipą pasiteirauta informacija, 
draudimo tarpininkas arba draudimo įmonė 
mano, kad produktas ar paslauga
neatitinka esamo ar galimo kliento 
interesų, draudimo tarpininkas arba 
draudimo įmonė informuoja esamą ar 
galimą klientą apie neatitikimo priežastis.
Šis perspėjimas teikiamas standartizuota
forma.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė tvarko apskaitą, į kurią įtraukiamas 
dokumentas ar dokumentai, kaip antai 
sutartis, dėl kurios susitarė draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė ir 
klientas, nustatantys šalių teises ir pareigas 
ir kitas sąlygas, pagal kurias draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė teiks
paslaugas klientui. Sutarties šalių teisės ir 
pareigos gali būti įtrauktos pateikiant 
nuorodą į kitus dokumentus ar teisės aktus.

3. Draudimo tarpininkas arba draudimo 
įmonė tvarko apskaitą, į kurią įtraukiamas 
dokumentas ar dokumentai, kaip antai 
sutartis, dėl kurios susitarė draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė ir 
klientas, nustatantys šalių teises ir pareigas 
ir kitas sąlygas, pagal kurias draudimo 
tarpininkas arba draudimo įmonė teiks 
paslaugas klientui. Sutarties šalių teisės ir 
pareigos gali būti įtrauktos pateikiant 
nuorodą į kitus dokumentus ar teisės aktus. 
Ši apskaita pateikiama klientui.
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Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės draudimo 
tarpininkams ir draudimo įmonėms 
leidžia, kad, užsiimdami draudimo 
tarpininkavimu, kai produktai 
parduodami neteikiant konsultacijų, jie 
tai darytų negavę informacijos ar atliktų 2 
dalyje numatytą įvertinimą jei įvykdomos 
šios sąlygos:
a) draudimo tarpininkavimo veikla 
vykdoma esamo arba galimo kliento 
iniciatyva;
b) draudimo tarpininkavimo veikla yra 
susijusi su draudimu pagrįstomis 
investicijomis, kurios:
i) teikia tik investicinę poziciją 
pagrindinėms finansinėms priemonėms, 
kurios laikomos nekompleksinėmis, kaip 
nurodyta [Direktyvos 2004/39/EB 25] 25 
straipsnio 3 dalies a punkte, arba 
ii) neapima struktūrų, dėl kurių klientui 
sunku suprasti su tuo susijusią riziką;
c) klientas ar potencialus klientas buvo 
aiškiai informuotas, kad draudimo 
tarpininkas ar draudimo įmonė neprivalo 
įvertinti siūlomo produkto tinkamumo ir 
priimtinumo, ir dėl to jis negali 
pasinaudoti atitinkamomis verslo etikos 
taisyklėmis. Šio įspėjimo pateikimo forma 
gali būti standartizuota.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sukuriami standartai, lygiaverčiai FPRD II standartams, ir suteikiamos tokios 
pat sąlygos kaip nedraudimo investiciniams produktams.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 33 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
užtikrinama, kad draudimo tarpininkai ir 
draudimo įmonės, teikdami draudimo 
tarpininkavimo paslaugas savo klientams, 
laikytųsi šiame straipsnyje nustatytų 
principų. Tuose deleguotuosiuose aktuose 
patikslinama:

Išbraukta.

a) esamam ar galimam klientui siūlomos 
(-ų) ar suteiktos (-ų) paslaugos (-ų) 
pobūdis, atsižvelgiant į sandorių rūšį, 
objektą, dydį ir dažnumą;
b) siūlomų ar aptariamų produktų, 
įskaitant įvairių rūšių draudimo 
produktus, pobūdis.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodytais atvejais būtų galima taikyti bent 
šias administracines sankcijas ir 
priemones:

2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodytais atvejais būtų galima taikyti bent 
šias administracines sankcijas ir 
priemones:

a) viešą pranešimą, kuriame nurodomas 
fizinis ar juridinis asmuo ir pažeidimo 
pobūdis;
b) įsakymą fiziniam arba juridiniam 
asmeniui nutraukti pažeidimą ir vengti 
pakartotinio pažeidimo;

b) įsakymą fiziniam arba juridiniam 
asmeniui nutraukti pažeidimą ir vengti 
pakartotinio pažeidimo;

c) draudimo ar perdraudimo tarpininko 
registracijos pagal 3 straipsnį panaikinimą;

c) draudimo ar perdraudimo tarpininko 
registracijos pagal 3 straipsnį panaikinimą;

d) draudimą bet kuriam draudimo ar 
perdraudimo tarpininko arba draudimo ar 
perdraudimo įmonės valdymo organo 
nariui ar bet kuriam kitam fiziniam 
asmeniui, kuris laikomas atsakingu, 
vykdyti pareigas dirbant draudimo ar 
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perdraudimo tarpininkams arba draudimo 
ar perdraudimo įmonėse;
e) juridiniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
10 % juridinio asmens bendros metinės 
apyvartos praėjusiais finansiniais metais; 
jei juridinis asmuo yra patronuojančiosios 
įmonės patronuojamoji įmonė, atitinkama 
bendra metine apyvarta laikoma bendra 
metinė apyvarta, nurodyta pagrindinės 
patronuojančiosios įmonės praėjusių 
finansinių metų konsoliduotojoje 
finansinėje ataskaitoje;

e) juridiniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 8 %
juridinio asmens bendros metinės 
apyvartos praėjusiais finansiniais metais; 
jei juridinis asmuo yra patronuojančiosios 
įmonės patronuojamoji įmonė, atitinkama 
bendra metine apyvarta laikoma bendra 
metinė apyvarta, nurodyta pagrindinės 
patronuojančiosios įmonės praėjusių 
finansinių metų konsoliduotojoje 
finansinėje ataskaitoje;

f) fiziniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių 
oficiali valiuta nėra euro, – atitinkamą 
sumą nacionaline valiuta šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną; ir

f) fiziniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
3.000.000 EUR, o valstybėse narėse, kurių 
oficiali valiuta nėra euro, – atitinkamą 
sumą nacionaline valiuta šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną; ir

Jei galima nustatyti naudą, gautą 
padarius pažeidimą, valstybės narės 
užtikrina, kad viršutinė jos dydžio riba 
būtų ne žemesnė nei du kartus už tą 
naudą didesnė suma.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis Išbraukta.
Naudojimasis įgaliojimais

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 8, 17, 23, 24 ir 25 straipsniuose 
nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali
bet kuriuo metu panaikinti 8, 17, 23, 24 ir 
25 straipsniuose nurodytus įgaliojimus 
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priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu 
dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.
5. Pagal 8, 17, 23, 24 ir 25 straipsnius 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ar 
Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiais.
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