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GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šā priekšlikuma galvenais mērķis un 
priekšmets ir saskaņot valstu noteikumus 
minētajās jomās, tāpēc priekšlikums būtu 
jābalsta uz LESD 53. panta 1. punktu un 
62. pantu. Direktīvas forma ir piemērota, 
lai īstenošanas noteikumus šīs direktīvas 
darbības jomās vajadzības gadījumā varētu 
pielāgot jebkādām konkrētā tirgus 
vajadzībām un katras dalībvalsts tiesību 
sistēmai. Ar šo direktīvu arī vajadzētu 
tiekties saskaņot valstu noteikumus par 
piekļuvi apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbībai, 
tostarp profesionālai prasību pārvaldībai 
un zaudējumu novērtēšanai, un tāpēc tās 
pamatā ir Līguma 53. panta 1. punkts. 
Turklāt šīs direktīvas pamatā ir arī Līguma 
62. pants, jo šīs nozares pakalpojumi tiek 
piedāvāti visā Savienībā.

(2) Šā priekšlikuma galvenais mērķis un 
priekšmets ir saskaņot valstu noteikumus 
minētajās jomās, tāpēc priekšlikums būtu 
jābalsta uz LESD 53. panta 1. punktu un 
62. pantu. Direktīvas forma ir piemērota, 
lai īstenošanas noteikumus šīs direktīvas 
darbības jomās vajadzības gadījumā varētu 
pielāgot jebkādām konkrētā tirgus 
vajadzībām un katras dalībvalsts tiesību 
sistēmai. Ar šo direktīvu arī vajadzētu 
tiekties saskaņot valstu noteikumus par 
piekļuvi apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbībai, 
un tāpēc tās pamatā ir Līguma 53. panta 
1. punkts. Turklāt, tā kā šī ir nozare, kas 
piedāvā pakalpojumus visā Savienībā, šī 
direktīva ir balstīta arī uz Līguma 
62. pantu.

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai garantētu vienādu aizsardzības 
līmeni neatkarīgi no veida, kā patērētāji 
iegādājas apdrošināšanas pakalpojumu –
tieši no apdrošināšanas sabiedrības vai 
netieši no starpnieka –, direktīvas 
darbības jomā jāietver ne tikai 
apdrošināšanas sabiedrības, bet arī citi 

svītrots
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tirgus dalībnieki, kuri pārdod 
apdrošināšanas pakalpojumus kā papildu 
pakalpojumus (piemēram, ceļojumu 
aģentūras un automobiļu nomas 
uzņēmumi, preču piegādātāji, kas 
neatbilst nosacījumiem par atbrīvojumu).

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro personām, 
kuras sniedz palīdzību (klienta vai 
apdrošināšanas sabiedrības vārdā) 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
līguma pārvaldībā un izpildē, tostarp 
nodarbojas ar profesionālu prasību 
pārvaldību vai zaudējumu novērtēšanu, 
vai ekspertu veiktu apdrošināšanas 
atlīdzības aprēķinu.

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro personām, 
kuras sniedz palīdzību (klienta vai 
apdrošināšanas sabiedrības vārdā) 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
līguma pārvaldībā un izpildē.

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šī direktīva nav jāpiemēro personām 
ar citu profesionālu darbību, piemēram, 
nodokļu speciālistiem vai grāmatvežiem, 
kas minētās citas profesionālās darbības 
gaitā kā papildpakalpojumu sniedz 
konsultācijas par apdrošināšanas segumu, 
ne arī vispārējas informācijas sniegšanai 
attiecībā uz apdrošināšanas 
pakalpojumiem, ja šīs darbības mērķis nav 
palīdzēt klientam noslēgt vai izpildīt 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
līgumu.

(12) Šī direktīva nav jāpiemēro personām 
ar citu profesionālu darbību, piemēram, 
nodokļu speciālistiem vai grāmatvežiem, 
kas minētās citas profesionālās darbības 
gaitā kā papildpakalpojumu sniedz 
konsultācijas par apdrošināšanas segumu, 
ne arī vispārējas informācijas sniegšanai 
attiecībā uz apdrošināšanas 
pakalpojumiem, ja šīs darbības mērķis nav
ne palīdzēt klientam noslēgt vai izpildīt 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
līgumu, ne prasījumu profesionāla 
pārvaldība apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības vārdā, ne 
arī zaudējumu novērtēšana un ekspertu 
veikts apdrošināšanas atlīdzības aprēķins.
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Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm nevajadzētu piemērot 
reģistrācijas prasības apdrošināšanas 
starpniekiem, kuri nodarbojas ar 
apdrošināšanas starpniecību saistībā ar 
konkrētiem apdrošināšanas līgumu 
veidiem kā papildu pakalpojumu vai 
saistībā ar profesionālu prasību 
pārvaldību, zaudējumu novērtēšanu vai 
ekspertu veiktu apdrošināšanas atlīdzības 
aprēķinu, ja šie starpnieki atbilst šīs 
direktīvas prasībām par zināšanām, 
kompetenci un labu reputāciju un 
piemērojamām prasībām par informēšanu 
un uzņēmējdarbības veikšanu un ja 
kompetentajai iestādei ir iesniegta 
deklarācija par darbību.

svītrots

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir svarīgi garantēt to, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un tiešo apdrošinātāju 
darbinieku, kas iesaistīti apdrošināšanas 
polišu pārdošanā tās sagatavošanas gaitā, 
pārdošanas laikā un pēc tās, 
profesionālisms un kompetence ir augstā 
līmenī. Tāpēc starpnieka, tiešo 
apdrošinātāju darbinieku, automobiļu 
nomas uzņēmumu darbinieku un 
ceļojumu aģentu profesionālajām 
zināšanām, kā arī personu, kas veic 
prasību pārvaldību, zaudējumu 
novērtēšanu vai ekspertu veiktu 
apdrošināšanas atlīdzības aprēķinu, 
profesionālajām zināšanām jāatbilst šo 

(22) Ir svarīgi garantēt to, ka 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpnieku un tiešo apdrošinātāju 
darbinieku, kas iesaistīti apdrošināšanas 
polišu pārdošanā tās sagatavošanas gaitā, 
pārdošanas laikā un pēc tās, 
profesionālisms un kompetence ir augstā 
līmenī. Tāpēc starpnieka un tiešo 
apdrošinātāju darbinieku profesionālajām 
zināšanām jāļauj tiem atbilstoši veikt 
savus uzdevumus un pildīt savus 
pienākumus. Būtu jānodrošina pastāvīga 
izglītošana.



PE504.065v02-00 6/30 AD\930817LV.doc

LV

darbību sarežģītības līmenim. Būtu 
jānodrošina pastāvīga izglītošana.

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai sniegtu klientam salīdzināmu 
informāciju par piedāvātajiem 
apdrošināšanas starpniecības 
pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai 
klients veic pirkumu ar starpnieka 
palīdzību vai tieši no apdrošināšanas 
sabiedrības, un lai novērstu konkurences 
traucējumus, mudinot apdrošināšanas 
sabiedrības pārdot pakalpojumus 
klientiem tieši, nevis caur starpniekiem 
nolūkā izvairīties no informēšanas 
prasību pildīšanas, būtu arī jāpieprasa, lai 

svītrots
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apdrošināšanas sabiedrības informētu 
klientus, kuriem tās sniedz 
apdrošināšanas starpniecības 
pakalpojumus tieši, par atlīdzību, ko tās 
saņem par apdrošināšanas pakalpojumu 
pārdošanu.

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Lai sasniegtu šajā direktīvā izvirzītos 
mērķus, Komisijai būtu deleģējamas 
pilnvaras saskaņā ar Līguma 290. pantu 
pieņemt tiesību aktus, sīki izstrādājot 
tādus aspektus kā starpnieka atbilstīgu 
zināšanu un kompetences jēdziens, 
interešu konfliktu pārvaldība, 
uzņēmējdarbības veikšanas saistības 
standartizētu apdrošināšanas privāto 
ieguldījumu produktu jomā un 
procedūras un veidlapas ar sankcijām 
saistītas informācijas sniegšanai. Ir īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā 
Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

svītrots

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Izmantojot deleģētus aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. un 291. pantu, un atbilstīgi 
10. līdz 15. pantam Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā

(52) Atbilstīgi 10. līdz 15. pantam Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
24. novembra Regulā (ES) Nr. 1094/2010, 
ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi
(Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 
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(ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), 
Komisijai būtu jāpieņem deleģētie akti, kā 
noteikts [8.] pantā par starpnieka 
atbilstīgu zināšanu un kompetences 
jēdzienu, [17. un 23.] pantā par interešu 
konfliktu pārvaldību un [24. un 25.] pantā 
par uzņēmējdarbības veikšanas saistībām 
standartizētu apdrošināšanas privāto 
ieguldījumu produktu jomā, kā arī
īstenošanas tehniskie standarti, kā noteikts
[30.] pantā par procedūrām un veidlapām 
ar sankcijām saistītas informācijas 
sniegšanai. Šo deleģēto aktu un
īstenošanas tehnisko standartu projektus
būtu jāizstrādā EAAPI.

iestādi), Komisijai būtu jāpieņem 
īstenošanas tehniskie standarti, kā noteikts
[31.] pantā par procedūrām un veidlapām 
ar sankcijām saistītas informācijas 
sniegšanai. Šie īstenošanas tehniskie 
standarti būtu jāizstrādā EAAPI.

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi 
attiecībā uz apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
sākšanu un veikšanu, tostarp profesionālu 
prasību pārvaldību un zaudējumu 
novērtēšanu, ko īsteno fiziskas un 
juridiskas personas, kuras ir reģistrētas 
kādā dalībvalstī vai vēlas būt 
tajā reģistrētas.

1. Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi 
attiecībā uz tādu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniecības darbību 
sākšanu un veikšanu, ko īsteno fiziskas un 
juridiskas personas, kuras ir reģistrētas 
kādā dalībvalstī vai vēlas būt tajā 
reģistrētas.

Pamatojums

Prasījumu profesionālas pārvaldīšanas un zaudējumu novērtēšanas darbību iekļaušana 
direktīvas piemērošanas jomā ir nepamatota. Šīs darbības nav saistītas ar apdrošināšanas 
produktu pārdošanu, un tās nevar uzskatīt par apdrošināšanas starpniecību. Turklāt šīs 
darbības jau ir pietiekami regulētas valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) apdrošināšana ir papildpakalpojums
jebkura piegādātāja piegādātajām precēm, 
ja šāda apdrošināšana attiecas uz minētā 
piegādātāja piegādāto preču 
nozaudēšanas vai bojājuma risku ; 

(e) apdrošināšana ir papildpakalpojums
jebkura pakalpojumu sniedzēja 
piegādātajam produktam vai sniegtajam 
pakalpojumam, ja šāda apdrošināšana 
attiecas uz:

Pamatojums

Apdrošināšanai kā papildpakalpojumam attiecībā uz bagāžas nozaudēšanu vai bojājumiem 
un citiem riskiem, kas saistīti ar ceļojumu, kurš pieteikts pie minētā pakalpojumu sniedzēja, 
paredzētais izņēmums jau bija iekļauts Pirmajā apdrošināšanas starpniecības direktīvā, un 
tas būtu jāsaglabā. Šādas apdrošināšanas parasti ir vienkārši un īslaicīgi produkti, paredzot 
nelielu prēmiju. Tālab šādas apdrošināšanas kā papildpakalpojuma iekļaušana direktīvas 
piemērošanas jomā nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pakalpojumu sniedzēja piegādāto preču 
nozaudēšanas vai bojājuma risku vai

Pamatojums

Apdrošināšanai kā papildpakalpojumam attiecībā uz bagāžas nozaudēšanu vai bojājumiem 
un citiem riskiem, kas saistīti ar ceļojumu, kurš pieteikts pie minētā pakalpojumu sniedzēja, 
paredzētais izņēmums jau bija iekļauts Pirmajā apdrošināšanas starpniecības direktīvā, un 
tas būtu jāsaglabā. Šādas apdrošināšanas parasti ir vienkārši un īslaicīgi produkti, paredzot 
nelielu prēmiju. Tālab šādas apdrošināšanas kā papildpakalpojuma iekļaušana direktīvas 
piemērošanas jomā nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) bagāžas bojājumiem vai nozaudēšanu 
un citiem riskiem, kas saistīti ar ceļojumu, 
kurš pieteikts pie minētā pakalpojumu 
sniedzēja, pat ja apdrošināšana attiecas uz 
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dzīvības apdrošināšanu vai atbildības 
riskiem, ar nosacījumu, ka šo risku 
segums ir papildus galvenajam segumam 
attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar minēto 
ceļojumu;

Pamatojums

Apdrošināšanai kā papildpakalpojumam attiecībā uz bagāžas nozaudēšanu vai bojājumiem 
un citiem riskiem, kas saistīti ar ceļojumu, kurš pieteikts pie minētā pakalpojumu sniedzēja, 
paredzētais izņēmums jau bija iekļauts Pirmajā apdrošināšanas starpniecības direktīvā, un 
tas būtu jāsaglabā. Šādas apdrošināšanas parasti ir vienkārši un īslaicīgi produkti, paredzot 
nelielu prēmiju. Tālab šādas apdrošināšanas kā papildpakalpojuma iekļaušana direktīvas 
piemērošanas jomā nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) profesionāli veikta kāda 
apdrošināšanas uzņēmuma prasījumu 
pārvaldība, kā arī zaudējumu novērtēšana 
un ekspertu veikts apdrošināšanas 
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atlīdzības aprēķins;

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. „pārapdrošināšanas starpniecība” ir 
darbības, ar kurām sniedz konsultācijas , 
piedāvā vai veic citus priekšdarbus pirms 
pārapdrošināšanas līgumu noslēgšanas, vai 
šādu līgumu noslēgšana vai darbības, ar 
kurām palīdz šādu līgumu pārvaldībā un 
izpildē, jo īpaši prasības gadījumā. Šīs 
darbības uzskatāmas par pārapdrošināšanas 
starpniecību arī tad, ja tās veic 
pārapdrošināšanas sabiedrība, 
neiesaistoties pārapdrošināšanas 
starpniekam.

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) profesionāli veikta kāda 
pārapdrošināšanas uzņēmuma prasījumu 
pārvaldība, kā arī zaudējumu novērtēšana 
un ekspertu veikts apdrošināšanas 
atlīdzības aprēķins;

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. „konsultēšana” ir ieteikumu sniegšana
klientam vai nu pēc tā pieprasījuma, vai 
pēc apdrošināšanas sabiedrības vai 

9. „konsultēšana” ir ieteikumu sniegšana
faktiskajiem vai potenciālajiem klientiem 
saistībā ar kādu apdrošināšanas produktu 
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apdrošināšanas starpnieka iniciatīvas; pēc pieprasījuma, vai pēc apdrošināšanas 
sabiedrības vai apdrošināšanas starpnieka 
iniciatīvas;

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. „nosacītā komisijas maksa” ir 
atalgojums komisijas maksas veidā, ja 
maksājamā summa pamatojas uz to, kā ir 
izpildīti jebkura veida saskaņoti mērķi,
kas attiecas uz darbību, ko starpnieks
īsteno kopā ar minēto apdrošinātāju;

Pamatojums

Komisijas maksas pamatā var būt ne tikai ar uzņēmējdarbību saistītie mērķi, bet arī 
starpnieka klienta prasījumu skaits. Definīcijā būtu jāiekļauj visi elementi, kas ietekmē 
atalgojumu. Dažas banku apdrošināšanas grupas aprēķina komisijas maksu, balstoties uz 
kombinētās pārdošanas praksi, piemēram, komisijas maksa par hipotēku ir atkarīga no tā, vai 
dzīvības apdrošināšana ir pārdota tam pašam klientam. Šāda prakse mudina starpnieku 
pārdot dažādus produktus vienlaicīgi pat tad, ja klientam šie produkti nav vajadzīgi vai viņš 
var citur atrast izdevīgāku piedāvājumu.

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants svītrots
Deklarēšanas procedūra, ja 

apdrošināšanas starpniecību sniedz kā 
papildpakalpojumu; profesionālas 
prasību pārvaldības vai zaudējumu 

novērtēšanas pakalpojumi
1. Šīs direktīvas 3. pantā noteiktās 
reģistrācijas prasības nepiemēro
apdrošināšanas starpniekam, kas 
apdrošināšanas starpniecību sniedz kā 
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papildpakalpojumu, ja tā darbība atbilst 
visiem turpmāk minētajiem 
nosacījumiem:
(a) apdrošināšanas starpnieka galvenā 
profesionālā nodarbošanās nav 
apdrošināšanas starpniecība;
(b) apdrošināšanas starpnieks nodarbojas 
ar starpniecību tikai attiecībā uz 
konkrētiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem, kuri papildina kādu 
produktu vai pakalpojumu, un precīzi 
norāda tos deklarācijā;
(c) attiecīgie apdrošināšanas pakalpojumi 
nav dzīvības apdrošināšana vai nesedz 
atbildības riskus, ja vien šāds segums 
neizriet no galvenā apdrošināšanas 
seguma.
2. Šīs direktīvas 3. pantā noteiktās 
reģistrācijas prasības nepiemēro 
apdrošināšanas starpniekiem, kuru 
vienīgā darbība ir profesionālas prasību 
pārvaldības vai zaudējumu novērtēšanas 
pakalpojumi.
3. Ikviens apdrošināšanas starpnieks, uz 
kuru attiecas šā panta 1. un 2. punkts, 
iesniedz tā piederības dalībvalsts 
kompetentajai iestādei deklarāciju, ar ko 
tas kompetento iestādi informē par tā 
identitāti, adresi un profesionālo 
nodarbošanos.
4. Starpniekiem, uz kuriem attiecas šā 
panta 1. un 2. punkts, piemēro šīs 
direktīvas I, III, IV, V, VIII un IX 
nodaļas un 15. un 16. panta noteikumus.

Pamatojums

Izslēdzot prasījumu profesionālās pārvaldības un zaudējumu noteikšanas darbības no 
direktīvas piemērošanas jomas un atkārtoti iekļaujot izņēmumu 1. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā, deklarēšanas procedūra zaudē tās galveno mērķi, un tālab tā būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa



PE504.065v02-00 14/30 AD\930817LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem, tostarp tiem, kas veic šīs 
darbības kā papildpakalpojumu, 
personām, kuras nodarbojas ar 
profesionālu prasību pārvaldību, 
zaudējumu novērtēšanu vai ekspertu 
veiktu apdrošināšanas atlīdzības 
aprēķināšanu, un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt starpnieka vai sabiedrības piederības 
dalībvalsts noteiktām zināšanām un 
prasmei, lai tie spētu pienācīgi veikt savus 
uzdevumus un pildīt savus pienākumus, 
demonstrējot attiecīgu profesionālo 
pieredzi, kas atbilst to pakalpojumu 
sarežģītībai, kuriem tie veic starpniecību .

1. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
starpniekiem un darbiniekiem 
apdrošināšanas sabiedrībās, kas veic 
apdrošināšanas starpniecības darbības, ir 
jābūt starpnieka vai sabiedrības piederības 
dalībvalsts noteiktām zināšanām un 
prasmei, lai tie spētu pienācīgi veikt savus 
uzdevumus.

Pamatojums

Ir svarīgi, ka starpniekiem un apdrošināšanas uzņēmumu darbiniekiem ir atbilstošas 
zināšanas un spēja pienācīgi veikt savus uzdevumus. Tomēr papildu prasība par 
profesionālās pieredzes demonstrēšanu būtu jāsvītro. Pretējā gadījumā piekļuve 
apdrošināšanas starpnieku profesijai kļūtu praktiski neiespējama.

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

8. Dalībvalstis nosaka:

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Savstarpēji atzīstot pienācīgas 
zināšanas apdrošināšanas un 
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pārapdrošināšanas starpnieku, kā arī 
apdrošināšanas sabiedrību 
apdrošināšanas starpniecībā iesaistīto 
darbinieku sagatavotību, jo īpaši 
profesionālās kvalifikācijas līmeni, 
uzņēmēja dalībvalsts atzīst valsts 
3. līmeņa vai augstāka līmeņa 
kvalifikāciju, kas piešķirta saskaņā ar 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru, 
kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 23. aprīļa Ieteikumu 
par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 
izveidošanu mūžizglītībai, kā pierādījumu 
tam, ka apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas starpnieks atbilst 
prasībām par zināšanām un sagatavotību, 
kuras ir reģistrācijas nosacījums saskaņā 
ar šo direktīvu.

Pamatojums

Lai izvairītos no iekšējā tirgus negatīvas sadrumstalošanās, balstoties uz Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūru, būtu jāparedz tādas minimālās prasības attiecībā uz zināšanām 
un spējām, kas piemērojamas visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētās iestādes ir 
vai nu valsts iestādes, vai organizācijas, 
kuras atzītas ar valsts tiesību aktiem, vai 
kuras atzinušas iestādes, kam šajā nolūkā 
piešķirtas pilnvaras ar valsts tiesību aktiem.
Tās nav apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības.

2. Šā panta 1. punktā minētās iestādes ir 
vai nu valsts iestādes, vai organizācijas, 
kuras atzītas ar valsts tiesību aktiem, vai 
kuras atzinušas iestādes, kam šajā nolūkā 
piešķirtas pilnvaras ar valsts tiesību aktiem.
Tās nav apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības vai 
apvienības, kurās tieši vai netieši 
iekļautas apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības vai 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieki.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir izvairīties no interešu konflikta starp apdrošināšanas starpniekiem un 
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to uzraudzības iestādēm, tādējādi stiprinot pakalpojuma kvalitāti un tirgus efektivitāti.

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir izvairīties no interešu konflikta starp apdrošināšanas starpniekiem un 
to uzraudzības iestādēm, tādējādi stiprinot pakalpojuma kvalitāti un tirgus efektivitāti.

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu, 
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efektīvu, objektīvu un neatkarīgu sūdzību 
un strīdu procedūru izveidi, lai ārpus tiesas 
izšķirtu strīdus starp apdrošināšanas 
starpniekiem un klientiem un starp
apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem , 
vajadzības gadījumā izmantojot pastāvošās 
organizācijas. Dalībvalstis turklāt 
nodrošina, ka visas apdrošināšanas 
sabiedrības un visi apdrošināšanas 
starpnieki piedalās ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas procedūrās, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

efektīvu, objektīvu un neatkarīgu sūdzību 
un strīdu procedūru izveidi, lai ārpus tiesas 
izšķirtu strīdus starp apdrošināšanas 
starpniekiem un patērētājiem un starp
apdrošināšanas sabiedrībām un
patērētājiem, vajadzības gadījumā 
izmantojot pastāvošās organizācijas.
Dalībvalstis turklāt nodrošina, ka visas 
apdrošināšanas sabiedrības un visi 
apdrošināšanas starpnieki piedalās 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūrās, ja 
ir izpildīti šādi nosacījumi:

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) par to, vai tas sniedz konsultācijas, 
pamatojoties uz taisnīgu analīzi un ņemot 
vērā klienta intereses, vai

Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) par to, vai tam ir līgumsaistības veikt 
apdrošināšanas starpniecības 
uzņēmējdarbību tikai ar vienu vai vairākām 
apdrošināšanas sabiedrībām un ka tas 
nesniedz konsultācijas, pamatojoties uz 
taisnīgu analīzi. Tādā gadījumā tas sniedz 
to apdrošināšanas sabiedrību nosaukumus, 
ar kurām tas var veikt un veic
uzņēmējdarbību;

iii) par to, vai tam ir līgumsaistības veikt 
apdrošināšanas starpniecības 
uzņēmējdarbību tikai ar vienu vai vairākām 
apdrošināšanas sabiedrībām un ka tas 
nesniedz konsultācijas, pamatojoties uz 
taisnīgu analīzi un ņemot vērā klienta 
intereses. Tādā gadījumā tas sniedz to 
apdrošināšanas sabiedrību nosaukumus, ar 
kurām tas var veikt un veic
uzņēmējdarbību;

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja starpnieks saņems jebkāda veida 
maksu vai komisijas maksu, atalgojuma 
pilna summa saistībā ar piedāvātajiem vai
izskatāmajiem apdrošināšanas 
pakalpojumiem vai, ja precīzu summu nav 
iespējams norādīt, visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāze;

(f) ja starpnieks vai kāda no tā 
nodarbinātajām personām saņems jebkāda 
veida maksu vai komisijas maksu, maksas 
vai komisijas maksas summa vai, ja 
summu nav iespējams norādīt, vai to 
iespējams norādīt tikai ar nesamērīgām 
pūlēm, pamatu maksas vai komisijas
maksas aprēķināšanai, vai arī gan 
summu, gan pamatu tās aprēķināšanai, ja 
klients to pieprasa. Klientam jādara 
zināmas šīs tiesības pieprasīt informāciju.

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Pārāk detalizētas informācijas atklāšana var mulsināt patērētāju. Informācijas atklāšana par 
atalgojuma apjomu un par jebkāda mainīga atalgojuma būtību un aprēķinu bāzi neveicina 
patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta 
f) apakšpunkta, piecus gadus no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas tādu 

svītrots
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apdrošināšanas līgumu starpnieks, kas 
nav neviena Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikumā minētā veida līgumi, pirms 
ikviena šāda apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas, ja starpnieka atalgojums būs 
maksa vai komisijas maksa,
(a) norāda klientam summu vai, ja 
precīzu summu nav iespējams norādīt, 
maksas vai komisijas maksas, vai abu 
apvienojuma aprēķinu bāzi, ja klients to 
pieprasa;
(b) informē klientu par tiesībām pieprasīt 
a) apakšpunktā minēto informāciju.

Pamatojums

Pārāk detalizētas informācijas atklāšana var mulsināt patērētāju. Informācijas atklāšana par
atalgojuma apjomu un par jebkāda mainīga atalgojuma būtību un aprēķināšanas pamatu 
neveicina patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas sabiedrība vai 
apdrošināšanas starpnieks informē 
klientu arī par jebkāda mainīga 
atalgojuma būtību un aprēķinu bāzi, ja 
kāds to darbinieks saņem jebkādu 
mainīgu atalgojumu par attiecīgā 
apdrošināšanas pakalpojuma izplatīšanu 
un pārvaldību.

svītrots

Pamatojums

Pārāk detalizētas informācijas atklāšana var mulsināt patērētāju. Informācijas atklāšana par 
atalgojuma apjomu un par jebkāda mainīga atalgojuma būtību un aprēķināšanas pamatu 
neveicina patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu. 
Šajos deleģētajos aktos precizē:

svītrots

(a) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem nosaka, kā klientam sniedzama 
informācija par starpnieka atalgojumu, 
tostarp nosacīto komisijas maksu, kas 
minēta šā panta 1. punkta f) un g) 
apakšpunktā un 2. punktā;
(b) atbilstīgus kritērijus, saskaņā ar 
kuriem konkrēti nosaka visu maksu vai 
komisijas maksu, vai abu apvienojuma 
aprēķinu bāzi;
(c) pasākumus, kuru veikšanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām nolūkā sniegt klientiem 
informāciju par to atalgojumu.

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tomēr, ja 16., 17. un 18. pantā minēto 
informāciju sniedz, izmantojot pastāvīgu 
informācijas nesēju, kas nav papīrs, vai 

3. Tomēr, ja 16., 17. un 18. pantā minēto 
informāciju sniedz, izmantojot pastāvīgu 
informācijas nesēju, kas nav papīrs, vai 
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izmantojot tīmekļa vietni, klientam pēc 
pieprasījuma un bez maksas nodrošina 
minēto informāciju uz papīra.

izmantojot tīmekļa vietni, klientam pēc 
pieprasījuma un bez maksas nodrošina 
minēto informāciju uz papīra. Klients tiek 
informēts par šīm tiesībām.

Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ar pasākumiem, ko apdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas sabiedrība
veic saskaņā ar 15., 16. un 17. pantu,
nepietiek, lai ar pamatotu pārliecību 
nodrošinātu, ka tiks novērsts klientu un 
potenciālo klientu interešu apdraudējums, 
kas izriet no interešu konfliktiem, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pirms uzsākt 
darbību klienta vārdā, klientam skaidri 
atklāj interešu konfliktu vispārējo būtību 
vai avotus.

2. Apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība saglabā un 
piemēro efektīvas organizatoriskas un 
administratīvas vienošanās, lai veiktu 
visus atbilstīgos pasākumus, kas paredzēti 
interešu konfliktu negatīvās ietekmes uz 
klientu interesēm novēršanai. Ja ar 
apdrošināšanas starpnieka vai 
apdrošināšanas sabiedrības veiktajiem 
pasākumiem nepietiek, lai ar pamatotu 
pārliecību nodrošinātu, ka tiks novērsts 
klientu un potenciālo klientu interešu 
apdraudējums, kas izriet no interešu 
konfliktiem, apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pirms uzsākt 
darbību klienta vārdā, klientam skaidri 
atklāj interešu konfliktu vispārējo būtību 
vai avotus.

Pamatojums

Ar šo tiek nodrošināts, ka Otrās apdrošināšanas starpniecības direktīvas teksts tiek saskaņots 
ar II FITD, kurā no sabiedrībām tiek prasīts, lai to rīcībā būtu efektīvas organizatoriskas un 
administratīvas vienošanās interešu konfliktu novēršanai.

Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
33. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:

svītrots
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(a) pasākumus un efektīvu 
organizatorisko un administratīvo 
kārtību, kuru īstenošanu varētu būt 
pamats gaidīt no apdrošināšanas 
starpniekiem un apdrošināšanas 
sabiedrībām nolūkā konstatēt, novērst, 
pārvaldīt un atklāt interešu konfliktus, 
veicot apdrošināšanas starpniecību;
(b) atbilstīgus kritērijus to interešu 
konfliktu veidu noteikšanai, kuru 
pastāvēšana var kaitēt apdrošināšanas 
starpnieka vai apdrošināšanas sabiedrības 
klientu vai potenciālo klientu interesēm.

Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem. Ja tiek sniegtas 
konsultācijas, informācijā norāda, vai 
konsultācijas sniedz neatkarīgā veidā un 
vai tās pamatojas uz plašu vai ierobežotāku 
tirgus analīzi, un norāda, vai 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniegs klientam
pastāvīgu novērtējumu par klientam 
ieteiktā apdrošināšanas pakalpojuma 
piemērotību;

(a) apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un to 
pakalpojumiem. Ja tiek sniegtas 
konsultācijas, informācijā nepārprotami
norāda, vai konsultācijas sniedz neatkarīgā 
veidā un vai tās pamatojas uz plašu vai 
ierobežotāku tirgus analīzi, un norāda, vai 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniegs klientam
ar līgumu paredzētu vai nesaistošu 
periodisku novērtējumu par klientam 
ieteiktā apdrošināšanas pakalpojuma 
piemērotību;

Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē 
klientu par to, ka apdrošināšanas 
konsultācijas tiek sniegtas neatkarīgi, 

svītrots
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apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība:
(a) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo apdrošināšanas pakalpojumu. 
Apdrošināšanas pakalpojumiem jābūt 
dažāda veida un no dažādiem emitentiem 
vai pakalpojumu sniedzējiem, un tie 
nedrīkst aprobežoties tikai ar 
apdrošināšanas pakalpojumiem, ko emitē 
vai sniedz uzņēmumi, kuriem ir cieša 
saistība ar apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību; un to,
(b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas trešās personas vārdā, saistībā ar 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

Pamatojums

Ar direktīvu nevajadzētu diskriminēt īpašas atalgojuma sistēmas, kas pašas izveidojušās tirgū 
un kuras nodrošina apdrošināšanas segumu pilsoņiem.

Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) klientam vai potenciālajam klientam 
piedāvātā(-o) vai sniegtā(-o) 
pakalpojuma(-u) būtību, ņemot vērā 
darījumu veidu, priekšmetu, apjomu un 
biežumu; un to,
(b) piedāvāto vai izskatīto produktu, 
tostarp dažāda veida apdrošināšanas 
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pakalpojumu, būtību.

Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, sniedzot 
konsultācijas, iegūst vajadzīgo informāciju 
par klienta vai potenciālā klienta 
zināšanām un pieredzi jomā, kas attiecas uz 
konkrēto produkta vai pakalpojuma veidu, 
kā arī par klienta vai potenciālā klienta
finansiālo stāvokli un tā ieguldījumu 
mērķiem, un uz šā pamata apdrošināšanas 
starpniekam vai apdrošināšanas sabiedrībai 
jāiesaka apdrošināšanas pakalpojumi, kas ir
piemēroti klientam vai potenciālajam 
klientam.

1. Apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, sniedzot 
konsultācijas, iegūst vajadzīgo informāciju 
par klienta vai potenciālā klienta
vajadzībām, zināšanām un pieredzi jomā, 
kas attiecas uz konkrēto produkta vai 
pakalpojuma veidu, kā arī par klienta vai 
potenciālā klienta finanšu interesēm un tā 
ieguldījumu mērķiem, un uz šā pamata 
apdrošināšanas starpniekam vai 
apdrošināšanas sabiedrībai jāiesaka 
apdrošināšanas pakalpojumi, kas ir klienta 
vai potenciālā klienta interesēs.

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pamatojoties uz 
informāciju, kas gūta saskaņā ar 
iepriekšējo daļu, uzskata, ka attiecīgais
produkts vai pakalpojums nav piemērots 
klientam vai potenciālajam klientam, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība brīdina klientu 
vai potenciālo klientu. Šo brīdinājumu var 
sniegt standarta formātā.

Ja apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība, pamatojoties uz 
informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar 
iepriekšējo daļu, uzskata, ka attiecīgais 
produkts vai pakalpojums neatbilst klienta 
vai potenciālā klienta interesēm, 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība informē klientu 
vai potenciālo klientu, kāpēc tas tā ir. Šo 
brīdinājumu sniedz standarta formātā.

Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība izveido lietu, kas 
ietver dokumentu vai dokumentus, 
piemēram, līgumu, kuri saskaņoti starp 
apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un klientu, un 
kurā norāda pušu tiesības un pienākumus 
un pārējos nosacījumus, ar kādiem 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz 
pakalpojumus klientam. Līguma pušu 
tiesības un pienākumus var ietvert, izdarot 
atsauci uz citiem dokumentiem vai 
juridiskiem tekstiem.

3. Apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība izveido lietu, kas 
ietver dokumentu vai dokumentus, 
piemēram, līgumu, kuri saskaņoti starp 
apdrošināšanas starpnieku vai 
apdrošināšanas sabiedrību un klientu, un 
kurā norāda pušu tiesības un pienākumus 
un pārējos nosacījumus, ar kādiem 
apdrošināšanas starpnieks vai 
apdrošināšanas sabiedrība sniedz 
pakalpojumus klientam. Līguma pušu 
tiesības un pienākumus var ietvert, izdarot 
atsauci uz citiem dokumentiem vai 
juridiskiem tekstiem. Ar šo lietu klients 
obligāti ir jāiepazīstina.

Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis gadījumos, kad 
apdrošināšanas starpnieki un 
apdrošināšanas sabiedrības, veicot 
apdrošināšanas starpniecību saistībā ar 
pārdošanu, nesniedzot konsultācijas, ļauj 
rīkoties, neiegūstot 2. punktā paredzēto 
informāciju vai neveicot šajā punktā 
paredzēto novērtēšanu, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:
(a) apdrošināšanas starpniecības darbība 
tiek veikta pēc klienta vai potenciālā 
klienta iniciatīvas;
(b) apdrošināšanas starpniecības darbība 
attiecas uz ieguldījumiem, kuru pamatā ir 
apdrošināšana, kas:
i) apdrošina tikai pamatā esošu finanšu 
instrumentu, kuri uzskatāmi par 
nekompleksiem finanšu instrumentiem, 
kā noteikts [Direktīvas 2004/39/EK] 
25. panta 3. punkta a) apakšpunktā, 
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ieguldījuma risku vai
ii) neietver tādu struktūru, kuras dēļ 
klientam ir sarežģīti izprast saistīto risku;
(c) klients vai potenciālais klients ir 
skaidri informēts, ka apdrošināšanas 
starpniekam vai apdrošināšanas 
sabiedrībai nav jānovērtē piedāvātā 
produkta piemērotība vai atbilstība un ka 
tādēļ viņš negūst priekšrocības, kas 
paredzētas attiecīgajos uzņēmējdarbības 
veikšanas noteikumos. Šo brīdinājumu 
var sniegt standarta formātā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu izveido ekvivalentus standartus tiem, kas paredzēti II FITD, nodrošinot 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus ar ieguldījumu produktiem, kuru pamatā nav 
apdrošināšana.

Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu 
nolūkā nodrošināt, ka apdrošināšanas 
starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības, 
veicot apdrošināšanas starpniecību ar 
saviem klientiem, ievēro šajā pantā 
noteiktos principus. Šajos deleģētajos 
aktos precizē:

svītrots

(a) klientam vai potenciālajam klientam 
piedāvātā(-o) vai sniegtā(-o) 
pakalpojuma(-u) būtību, ņemot vērā 
darījumu veidu, priekšmetu, apjomu un 
biežumu;
(b) piedāvāto vai izskatīto produktu, 
tostarp dažāda veida apdrošināšanas 
pakalpojumu, būtību.
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Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
administratīvās sankcijas un pasākumi, ko 
var piemērot 1. punktā minētajos 
gadījumos, ietver vismaz sekojošo:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
administratīvās sankcijas un pasākumi, ko 
var piemērot 1. punktā minētajos 
gadījumos, ietver vismaz šādus elementus:

(a) publisks paziņojums, kurā minēta 
fiziskā vai juridiskā persona un 
pārkāpuma būtība;
(b) rīkojums fiziskai vai juridiskai personai 
pārtraukt attiecīgo rīcību un atturēties no 
tās atkārtošanas;

(b) rīkojumu fiziskai vai juridiskai personai 
pārtraukt attiecīgo darbību un atturēties no 
tās atkārtošanas;

(c) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieka gadījumā − saskaņā ar 3. pantu 
veiktās reģistrācijas anulēšana;

(c) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieka gadījumā − saskaņā ar 3. pantu 
veiktās reģistrācijas anulēšana;

(d) aizliegums jebkuram apdrošināšanas 
vai pārapdrošināšanas starpnieka vai 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
sabiedrības vadības struktūras loceklim 
vai jebkurai citai fiziskai personai, kas ir 
atbildīga par pārkāpumu, veikt funkcijas 
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpniekos vai apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrībās;
(e) juridiskas personas gadījumā − 
administratīvas finansiālās sankcijas līdz 
10 % no juridiskās personas gada kopējā 
apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības 
gadā; ja juridiskā persona ir 
mātesuzņēmuma filiāle, attiecīgais gada 
kopējais apgrozījums ir galīgā 
mātesuzņēmuma gada kopējais 
apgrozījums atbilstoši konsolidētajam 
pārskatam iepriekšējā uzņēmējdarbības 
gadā;

(e) juridiskas personas gadījumā 
administratīvas finansiālās sankcijas līdz 
8 % no juridiskās personas gada kopējā 
apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības 
gadā; ja juridiskā persona ir 
mātesuzņēmuma filiāle, attiecīgais gada 
kopējais apgrozījums ir galīgā 
mātesuzņēmuma gada kopējais 
apgrozījums atbilstoši konsolidētajam 
pārskatam iepriekšējā uzņēmējdarbības 
gadā;

(f) fiziskas personas gadījumā − 
administratīvas finansiālās sankcijas līdz 
EUR 5 000 000 vai dalībvalstīs, kurās euro 
nav oficiālā valūta, atbilstošā vērtība valsts 
valūtā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā;
un

(f) fiziskas personas gadījumā 
administratīvās finansiālās sankcijas līdz 
EUR 3 000 000 vai valstīs, kurās euro nav 
oficiālā valūta, atbilstošā vērtība valsts 
valūtā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā.
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Ja var noteikt ekonomisko ieguvumu, kas 
izriet no pārkāpuma, dalībvalstis 
nodrošina, lai maksimālais līmenis 
nebūtu zemāks par šā ieguvuma divkāršu 
apjomu.

Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants svītrots
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 8., 17., 
23., 24. un 25. pantā minētos deleģētos 
aktus uz nenoteiktu laiku pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 8., 17., 23., 24. 
un 25. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. 
Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neietekmē citus spēkā esošos deleģētos 
aktus.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 
ar 8., 17., 23., 24. un 25. pantu, stājas 
spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, 
ne Padome divu mēnešu laikā pēc minētā 
akta paziņošanas Eiropas Parlamentam 
un Padomei, nav cēluši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
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Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.
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Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Jiří 
Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, 
Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer 
Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Ricardo Cortés Lastra


