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POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ głównym celem i 
przedmiotem dyrektywy, której dotyczy 
niniejszy wniosek, jest harmonizacja 
krajowych przepisów dotyczących 
wspomnianych obszarów, podstawę 
dyrektywy stanowić powinien art. 53 ust. 1 
i art. 62 TFUE. Właściwe jest przyjęcie 
wspomnianych regulacji w formie 
dyrektywy, tak aby umożliwić wdrożenie 
przepisów w obszarach objętych zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy, a w razie 
potrzeby dostosowanie ich do istniejącej 
specyfiki danego rynku lub systemu 
prawnego w poszczególnych państwach 
członkowskich. Celem niniejszej 
dyrektywy powinna być również 
koordynacja krajowych przepisów 
dotyczących warunków podejmowania 
działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, w 
tym zawodowej obsługi roszczeń i 
likwidacji szkód, dlatego też jej podstawę 
stanowi art. 53 ust. 1 Traktatu. Ponadto 
ponieważ podmioty działające w 
przedmiotowym sektorze świadczą usługi 
w całej Unii, podstawę niniejszej 
dyrektywy stanowi również art. 62 
Traktatu.

(2) Ponieważ głównym celem i 
przedmiotem dyrektywy, której dotyczy 
niniejszy wniosek, jest harmonizacja 
krajowych przepisów dotyczących 
wspomnianych obszarów, podstawę
dyrektywy stanowić powinien art. 53 ust. 1 
i art. 62 TFUE. Właściwe jest przyjęcie 
wspomnianych regulacji w formie 
dyrektywy, tak aby umożliwić wdrożenie 
przepisów w obszarach objętych zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy, a w razie 
potrzeby dostosowanie ich do istniejącej 
specyfiki danego rynku lub systemu 
prawnego w poszczególnych państwach 
członkowskich. Celem niniejszej 
dyrektywy powinna być również 
koordynacja krajowych przepisów 
dotyczących warunków podejmowania 
działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, 
dlatego też jej podstawę stanowi art. 53 ust. 
1 Traktatu. Ponadto ponieważ podmioty 
działające w przedmiotowym sektorze 
świadczą usługi w całej Unii, podstawę 
niniejszej dyrektywy stanowi również art. 
62 Traktatu.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zapewnienia stosowania 
jednakowego poziomu ochrony bez 
względu na kanał, za pośrednictwem 
którego konsumenci nabywają produkt 
ubezpieczeniowy, czy to bezpośrednio od 
zakładu ubezpieczeń, czy też pośrednio od 
pośrednika, zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy należy objąć nie tylko 
zakłady ubezpieczeń, ale także innych 
uczestników rynku, którzy prowadzą 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych 
jako działalność poboczną (np. biura 
podróży i wypożyczalnie samochodów, 
dostawców towarów niespełniających 
warunków zwolnienia).

skreślony

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do osób, których działalność 
polega na świadczeniu pomocy (czy to w 
imieniu klienta, czy też zakładu 
ubezpieczeń) w administrowaniu umową 
ubezpieczenia lub reasekuracji lub w 
wykonywaniu takiej umowy, w tym 
zawodowej obsłudze roszczeń, lub na 
likwidacji szkód lub ich wycenie w 
charakterze biegłego.

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do osób, których działalność 
polega na świadczeniu pomocy (czy to w 
imieniu klienta, czy też zakładu 
ubezpieczeń) w administrowaniu umową 
ubezpieczenia lub reasekuracji lub w 
wykonywaniu takiej umowy;

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejszej dyrektywy nie powinno 
stosować się do osób prowadzących innego 
typu działalność zawodową, takich jak 
eksperci podatkowi lub księgowi, którzy w 

(12) Niniejszej dyrektywy nie powinno 
stosować się do osób prowadzących innego 
typu działalność zawodową, takich jak 
eksperci podatkowi lub księgowi, którzy w 
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toku prowadzenia innego typu działalności 
zawodowej świadczą okazjonalnie usługi 
doradcze w sprawie zakresu ubezpieczenia, 
nie powinno stosować się jej również do 
działalności polegającej wyłącznie na 
dostarczaniu ogólnych informacji w 
sprawie produktów ubezpieczeniowych, 
pod warunkiem że celem takiej 
działalności nie jest udzielanie klientowi 
pomocy przy zawieraniu lub wykonywaniu 
umowy ubezpieczenia lub reasekuracji.

toku prowadzenia innego typu działalności 
zawodowej świadczą okazjonalnie usługi 
doradcze w sprawie zakresu ubezpieczenia, 
nie powinno stosować się jej również do 
działalności polegającej wyłącznie na 
dostarczaniu ogólnych informacji w 
sprawie produktów ubezpieczeniowych, 
pod warunkiem że celem takiej 
działalności nie jest udzielanie klientowi 
pomocy przy zawieraniu lub wykonywaniu 
umowy ubezpieczenia lub reasekuracji ani 
też zawodowe zarządzanie roszczeniami 
wobec zakładu ubezpieczeń lub 
reasekuracji, ani wycena szkody i 
rozpatrywanie roszczeń przez biegłych.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie nie powinny 
stosować wymogów w zakresie rejestracji 
wobec pośredników ubezpieczeniowych, 
którzy prowadzą pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w odniesieniu do 
niektórych rodzajów umów ubezpieczenia 
jako działalność poboczną, ani do 
działalności polegającej na zawodowej 
obsłudze roszczeń, likwidacji szkód czy też 
wycenie szkód w charakterze biegłych, 
pod warunkiem że będą oni przestrzegać 
wynikających z niniejszej dyrektywy 
wymogów dotyczących wiedzy, 
umiejętności i nieposzlakowanej opinii 
oraz odnośnych wymogów 
informacyjnych i wymogów w zakresie 
prowadzenia działalności oraz że we 
właściwym organie dokonano zgłoszenia 
działalności.

skreślony

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ważne jest zagwarantowanie 
wysokiego poziomu profesjonalizmu i 
kompetencji pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli, którzy są zaangażowani w 
czynności przygotowawcze przed 
sprzedażą polis ubezpieczeniowych oraz 
czynności w trakcie i po sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych. Fachowa wiedza 
pośredników, pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli oraz biur podróży i 
wypożyczalni samochodów, jak również 
fachowa wiedza osób prowadzących 
działalność polegającą na obsłudze 
roszczeń, likwidacji szkód i wycenie szkód 
w charakterze biegłych powinna zatem być 
współmierna do stopnia złożoności tej 
działalności. Należy zapewnić kształcenie 
ustawiczne.

(22) Ważne jest zagwarantowanie 
wysokiego poziomu profesjonalizmu i 
kompetencji pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz pracowników bezpośrednich 
ubezpieczycieli, którzy są zaangażowani w 
czynności przygotowawcze przed 
sprzedażą polis ubezpieczeniowych oraz 
czynności w trakcie i po sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych. Fachowa wiedza 
pośredników oraz pracowników 
bezpośrednich ubezpieczycieli powinna 
umożliwiać im odpowiednią realizację 
zadań i wykonywanie obowiązków. Należy 
zapewnić kształcenie ustawiczne.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania 
odpowiednich informacji na temat 
wynagrodzenia dystrybutorów 
ubezpieczeń. W związku z tym, w 
przypadku ubezpieczeń na życie, 
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o wysokości 
swojego wynagrodzenia przed 
dokonaniem sprzedaży. W przypadku 
innych produktów ubezpieczeniowych, w 
pięcioletnim okresie przejściowym, klient 
musi być informowany o przysługującym 

skreślony
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mu prawie żądania tych informacji, które 
muszą mu zostać przekazane na jego 
żądanie.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby udostępnić klientom możliwe do 
porównania informacje na temat 
świadczonych usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, niezależnie od tego, 
czy klient dokonuje zakupu produktu 
ubezpieczeniowego przez pośrednika, czy 
też bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeń, 
oraz aby uniknąć zakłócenia konkurencji, 
do czego prowadzić może zachęcanie 
zakładów ubezpieczeń do bezpośredniej 
sprzedaży produktów klientom, a nie przez 
pośredników, w celu uniknięcia 
konieczności ujawniania informacji, na 
zakłady ubezpieczeń należy również 
nałożyć wymóg przekazywania klientom, z 
którymi mają bezpośrednio do czynienia w 
ramach świadczenia usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, informacji na temat 
wynagrodzenia, które otrzymują z tytułu 
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.

skreślony

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W celu osiągnięcia celów 
określonych w niniejszej dyrektywie 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu, szczegółowo 
określających pojęcie właściwej wiedzy i 
kompetencji pośrednika, kwestię 
zarządzania konfliktami interesów, 

skreślony
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obowiązki w zakresie prowadzenia 
działalności w stosunku do 
ubezpieczeniowych „konfekcjonowanych” 
detalicznych produktów 
ubezpieczeniowych, a także procedury i 
formularze na potrzeby przekazywania 
informacji na temat nałożonych sankcji. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Komisja powinna przyjąć akty 
delegowane zgodnie z art. [8] – w 
odniesieniu do pojęcia właściwej wiedzy i 
umiejętności pośrednika, zgodnie z art. 
[17 i 23] – w odniesieniu do zarządzania 
konfliktami interesów i zgodnie z art. [24 i 
25] – w odniesieniu do obowiązków 
dotyczących prowadzenia działalności w 
zakresie ubezpieczeniowych 
„konfekcjonowanych” detalicznych 
produktów inwestycyjnych, a także
wykonawcze standardy techniczne 
określone w art. [30] – w odniesieniu do 
procedur i formularzy na potrzeby 
przekazywania informacji na temat 
nałożonych sankcji, w drodze aktów 
delegowanych na podstawie art. 290 i 291 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz zgodnie z art. 10–15 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 
listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru 

(52) Komisja powinna przyjąć 
wykonawcze standardy techniczne 
określone w art. [31] – w odniesieniu do 
procedur i formularzy na potrzeby 
przekazywania informacji na temat 
nałożonych sankcji zgodnie z art. 10–15 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 
listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych). Projekty tych 
wykonawczych standardów technicznych 
powinien opracować EUNUiPPE.
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Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych). Projekty tych aktów 
delegowanych i wykonawczych 
standardów technicznych powinien 
opracować EUNUiPPE.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
podejmowania i prowadzenia 
działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, w 
tym w zakresie zawodowej obsługi 
roszczeń i likwidacji szkód, przez osoby 
fizyczne i prawne prowadzące działalność 
w państwie członkowskim lub osoby, które 
zamierzają tam podjąć taką działalność.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
podejmowania i prowadzenia działalności 
w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego 
przez osoby fizyczne i prawne prowadzące 
działalność w państwie członkowskim lub 
osoby, które zamierzają tam podjąć taką 
działalność.

Uzasadnienie

Włączenie do zakresu stosowania dyrektywy zawodowego zarządzania roszczeniami i wyceny 
szkody jest nieuzasadnione. Działalność ta nie ma związku ze sprzedażą produktów 
ubezpieczeniowych i nie może zostać uznana za pośrednictwo ubezpieczeniowe. Ponadto jest 
ona już wystarczająco uregulowana w ustawodawstwie krajowym.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ubezpieczenie uzupełnia towary 
dostarczane przez dowolnego dostawcę, 
jeżeli takie ubezpieczenie obejmuje ryzyko 
zniszczenia, utraty lub uszkodzenia 
towarów dostarczanych przed tego 
dostawcę ;

e) ubezpieczenie uzupełnia produkt lub 
usługę dostarczaną przez dowolnego 
dostawcę, jeżeli takie ubezpieczenie 
obejmuje:

Uzasadnienie

Należy utrzymać odstępstwo dla dodatkowych ubezpieczeń pokrywających uszkodzenie lub 
utratę bagażu i pozostałe ryzyka związane z podróżą zarezerwowaną u danego dostawcy, co 



PE504.065v02-00 10/32 AD\930817PL.doc

PL

było już zapisane w IMD1. Takie ubezpieczenia są zwykle prostymi produktami o niskich 
składkach i krótkim okresie obowiązywania. W związku z tym nie ma potrzeby włączenia 
takich dodatkowych ubezpieczeń do zakresu przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e– podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ryzyko zniszczenia, utraty lub 
uszkodzenia towarów dostarczanych przed
tego dostawcę, lub

Uzasadnienie

Należy utrzymać odstępstwo dla dodatkowych ubezpieczeń pokrywających uszkodzenie lub 
utratę bagażu i pozostałe ryzyka związane z podróżą zarezerwowaną u danego dostawcy, co 
było już zapisane w IMD1. Takie ubezpieczenia są zwykle prostymi produktami o niskich 
składkach i krótkim okresie obowiązywania. W związku z tym nie ma potrzeby włączenia 
takich dodatkowych ubezpieczeń do zakresu przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e– podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) uszkodzenie lub utratę bagażu i 
pozostałe ryzyka związane z podróżą 
zarezerwowaną u tego dostawcy, nawet 
jeżeli ubezpieczenie obejmuje 
ubezpieczenie na życie lub od 
odpowiedzialności cywilnej, pod 
warunkiem że zakres ten ma charakter 
uzupełniający w stosunku do głównego 
zakresu ryzyka związanego z podróżą;

Uzasadnienie

Należy utrzymać odstępstwo dla dodatkowych ubezpieczeń pokrywających uszkodzenie lub 
utratę bagażu i pozostałe ryzyka związane z podróżą zarezerwowaną u danego dostawcy, co 
było już zapisane w IMD1. Takie ubezpieczenia są zwykle prostymi produktami o niskich 
składkach i krótkim okresie obowiązywania. W związku z tym nie ma potrzeby włączenia 
takich dodatkowych ubezpieczeń do zakresu przedmiotowej dyrektywy.
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Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu , proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego. 

3. „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu, proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3 – akapit drugi – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zawodowego zarządzania roszczeniami 
zakładu ubezpieczeń ani wyceny szkody i 
rozpatrywania roszczeń przez biegłych;

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „pośrednictwo reasekuracyjne” oznacza 
działalność polegającą na doradzaniu , 
proponowaniu lub wykonywaniu innych 
prac przygotowawczych do zawarcia 
umów reasekuracji lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielania pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 

6. „pośrednictwo reasekuracyjne” oznacza 
działalność polegającą na doradzaniu, 
proponowaniu lub wykonywaniu innych 
prac przygotowawczych do zawarcia 
umów reasekuracji lub zawieraniu takich 
umów, lub udzielania pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 



PE504.065v02-00 12/32 AD\930817PL.doc

PL

umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo reasekuracyjne także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład reasekuracji bez pośrednictwa 
pośrednika reasekuracyjnego.

umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo reasekuracyjne także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład reasekuracji bez pośrednictwa 
pośrednika reasekuracyjnego.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6 – akapit drugi – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zawodowego zarządzania roszczeniami 
zakładu reasekuracji ani wyceny szkody i 
rozpatrywania roszczeń przez biegłych;

Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „doradztwo” oznacza udzielenie 
klientowi rekomendacji, na jego żądania 
lub z inicjatywy zakładu ubezpieczeń lub 
pośrednika ubezpieczeniowego;

9. „doradztwo” oznacza udzielenie 
rzeczywistemu lub potencjalnemu 
klientowi osobistych rekomendacji 
dotyczących produktu ubezpieczeniowego, 
na jego żądanie lub z inicjatywy zakładu 
ubezpieczeń lub pośrednika 
ubezpieczeniowego;

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. „prowizja warunkowa” oznacza 
wynagrodzenie w formie prowizji, w 
przypadku której przypadająca do wypłaty 

10. „prowizja warunkowa” oznacza 
wynagrodzenie w formie prowizji, w 
przypadku której przypadająca do wypłaty 
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kwota uzależniona jest od osiągnięcia 
uzgodnionych celów związanych z 
przedmiotem transakcji zawartej za 
pośrednictwem danego pośrednika między 
klientem a danym ubezpieczycielem;

kwota uzależniona jest od osiągnięcia 
wszelkich uzgodnionych celów związanych 
z działalnością prowadzoną przez danego 
pośrednika z danym ubezpieczycielem;

Uzasadnienie

Prowizja może być generowana nie tylko poprzez osiągnięcie celów związanych z 
przedmiotem transakcji, ale również w związku z liczbą roszczeń klientów danego pośrednika. 
Definicja powinna zawierać wszelkie elementy mające wpływ na wynagrodzenie. Niektóre 
grupy bankowo-ubezpieczeniowe obliczają prowizję na podstawie praktyki sprzedaży 
krzyżowej: np. prowizja związana z kredytem hipotecznym kształtuje się różnie w zależności 
od tego, czy temu samemu klientowi zostało sprzedane ubezpieczenie na życie. Praktyka ta 
zachęca pośredników ubezpieczeniowych do sprzedawania jednocześnie kilku produktów, 
nawet jeżeli klient ich nie potrzebuje lub mógłby znaleźć gdzie indziej atrakcyjniejszą ofertę.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 skreślony
Procedura zgłoszenia w przypadku 

prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego jako 

działalności pobocznej; zawodowa 
obsługa roszczeń i świadczenie usług w 

zakresie wyceny szkód
1. Wymogów rejestracyjnych określonych 
w art. 3 nie stosuje się do pośrednika 
ubezpieczeniowego, który prowadzi 
pośrednictwo ubezpieczeniowe jako 
działalność poboczną, pod warunkiem że 
jego działalność spełnia następujące 
warunki:
a) podstawową działalnością zawodową 
pośrednika ubezpieczeniowego jest 
działalność inna niż pośrednictwo 
ubezpieczeniowe;
b) pośrednik ubezpieczeniowy pośredniczy 
w sprzedaży tylko niektórych produktów 
ubezpieczeniowych, które stanowią 
uzupełnienie produktu lub usługi i które 
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zostały przez niego wyraźnie wskazane w 
zgłoszeniu;
c) dane produkty ubezpieczeniowe nie 
obejmują ubezpieczenia na życie lub 
ryzyka z tytułu odpowiedzialności, chyba 
że ochrona z tego tytułu jest wtórna w 
stosunku do głównego zakresu ochrony.
2. Wymogów rejestracyjnych określonych 
w art. 3 nie stosuje się do pośredników 
ubezpieczeniowych, którzy prowadzą 
wyłącznie działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń lub usług w 
zakresie wyceny szkód.
3. Każdy pośrednik ubezpieczeniowy, 
który podlega przepisom ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu, składa we 
właściwym organie państwa 
członkowskiego swojego pochodzenia 
zgłoszenie, w którym informuje właściwy 
organ o swojej tożsamości, adresie i 
działalności zawodowej.
4. Pośrednicy, którzy podlegają przepisom 
ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, podlegają 
przepisom rozdziałów I, III, IV, V, VIII, 
IX i art. 15 i 16 niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

W związku z wyłączeniem z zakresu stosowania dyrektywy zawodowego zarządzania 
roszczeniami i wyceny szkody oraz ponownym uwzględnieniem odstępstwa w art. 1 ust. 2 lit. 
e) znika główny cel, któremu miała służyć procedura zgłoszenia, i dlatego należy skreślić 
odnośne przepisy.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni , w tym osoby prowadzące 
pośrednictwo jako działalność poboczną, 
osoby prowadzące działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń, likwidacji 
szkód lub wyceny szkód w charakterze 

1. Pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni, a także członkowie 
personelu zakładów ubezpieczeń 
prowadzący działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
posiadają właściwą wiedzę i umiejętności 
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biegłych, a także członkowie personelu 
zakładów ubezpieczeń prowadzący 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, posiadają właściwą 
wiedzę i umiejętności ustalone przez 
państwo członkowskie pochodzenia 
pośrednika lub zakładu ubezpieczeń, 
umożliwiające im odpowiednią realizację 
swoich zadań i wykonywanie swoich 
obowiązków oraz wykazują odpowiednie 
doświadczenie zawodowe adekwatne do 
złożoności produktów, w których 
sprzedaży pośredniczą .

ustalone przez państwo członkowskie 
pochodzenia pośrednika lub zakładu 
ubezpieczeń, umożliwiające im 
odpowiednią realizację swoich zadań i 
wykonywanie swoich obowiązków.

Uzasadnienie

Ważne jest, by pośrednicy i członkowie personelu zakładów ubezpieczeń posiadali właściwą 
wiedzę i umiejętności niezbędne do odpowiedniej realizacji powierzonych im zadań. Należy 
jednak skreślić dodatkowy wymóg dotyczący wykazania się odpowiednim doświadczeniem 
zawodowym. W przeciwnym razie dostęp do zawodu pośrednika ubezpieczeniowego stałby się 
praktycznie niemożliwy.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

8. Państwa członkowskie określają:

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. W celu wzajemnego uznawania 
odpowiedniej wiedzy i umiejętności 
zdobytych przez pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz pracowników zakładu 
ubezpieczeniowego prowadzących 
działalność w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, a zwłaszcza ich 
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kwalifikacji zawodowych, przyjmujące 
państwo członkowskie akceptuje 
kwalifikacje krajowe uznane za 
równorzędne kwalifikacjom na poziomie 3 
lub wyższym europejskich ram 
kwalifikacji dla uczenia się przez całe 
życie ustanowionych w zaleceniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 kwietnia 2008 r. jako potwierdzenie, że 
pośrednik ubezpieczeniowy lub 
reasekuracyjny spełnia wymogi w zakresie 
wiedzy i umiejętności, które są warunkiem
rejestracji zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Aby zapobiec rozdrobnieniu rynku wewnętrznego, należy ustanowić na podstawie 
europejskich ram kwalifikacji minimalne wymogi dotyczące wiedzy i umiejętności stosowane 
we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy określone w ust. 1 są organami 
publicznymi lub instytucjami uznanymi 
przez prawo krajowe lub władze publiczne, 
wyraźnie upoważnionymi do tego celu 
przez prawo krajowe. Nie są zakładami 
ubezpieczeń lub reasekuracji.

2. Organy określone w ust. 1 są organami 
publicznymi lub instytucjami uznanymi 
przez prawo krajowe lub władze publiczne, 
wyraźnie upoważnionymi do tego celu 
przez prawo krajowe. Nie są zakładami 
ubezpieczeń lub reasekuracji ani 
stowarzyszeniami, których bezpośrednimi 
lub pośrednimi członkami są zakłady 
ubezpieczeń lub reasekuracji czy też 
pośrednicy ubezpieczeniowi lub 
reasekuracyjni.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uniknięcie wystąpienia konfliktu interesów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a organami nadzoru, a co za tym idzie, poprawa jakości usług i 
efektywności rynków.
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Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Uprawnienia określone w ust. 3 są 
wykonywane zgodnie z prawem krajowym 
i obejmują przynajmniej prawa do:
a) dostępu do wszelkiego rodzaju 
dokumentów, w dowolnej formie, które są 
istotne z punktu widzenia wykonywania 
zadań związanych z nadzorem, a także 
prawo do otrzymywania ich duplikatów;
b) domagania się informacji od wszelkich 
osób oraz, w miarę potrzeb, wezwania tych 
osób i przesłuchania ich w celu uzyskania 
informacji;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu;
d) przeprowadzania badań mystery 
shopping;
e) zgłaszania wniosku o wydanie 
czasowego zakazu prowadzenia 
działalności zawodowej;
f) zobowiązania zakładów 
ubezpieczeniowych do dostarczenia 
informacji;
g) przekazywania spraw do organów 
ścigania;
h) umożliwiania audytorom lub biegłym 
przeprowadzania rewizji lub dochodzeń.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uniknięcie wystąpienia konfliktu interesów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a organami nadzoru, a co za tym idzie, poprawa jakości usług i 
efektywności rynków.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanawianie właściwych, 
skutecznych, bezstronnych i niezależnych 
procedur reklamacyjnych i 
odszkodowawczych w celu pozasądowego 
rozstrzygania sporów między pośrednikami 
ubezpieczeniowymi a klientami oraz 
między zakładami ubezpieczeń a 
klientami , gdzie stosowne, wykorzystując 
istniejące instytucje. Państwa 
członkowskie zapewniają ponadto 
uczestnictwo wszystkich zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w procedurach 
pozasądowego rozstrzygania sporów, w 
sytuacji gdy spełnione są następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanawianie właściwych, skutecznych, 
bezstronnych i niezależnych procedur 
reklamacyjnych i odszkodowawczych w 
celu pozasądowego rozstrzygania sporów 
między pośrednikami ubezpieczeniowymi 
a konsumentami oraz między zakładami 
ubezpieczeń a konsumentami, gdzie 
stosowne, wykorzystując istniejące 
instytucje. Państwa członkowskie 
zapewniają ponadto uczestnictwo 
wszystkich zakładów ubezpieczeń i 
pośredników ubezpieczeniowych w 
procedurach pozasądowego rozstrzygania 
sporów, w sytuacji gdy spełnione są 
następujące warunki:

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) świadczy usługi doradcze na podstawie 
rzetelnej analizy; lub

(i) świadczy usługi doradcze na podstawie 
rzetelnej analizy, biorąc pod uwagę interes 
klienta; lub

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) nie podlega zobowiązaniu umownemu 
do prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 
wyłącznie z jednym zakładem lub większą 
liczbą zakładów i nie świadczy doradztwa 
na podstawie rzetelnej analizy. W takim 
przypadku podaje mu nazwy zakładów 

(iii) nie podlega zobowiązaniu umownemu 
do prowadzenia działalności w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 
wyłącznie z jednym zakładem lub większą 
liczbą zakładów i nie świadczy doradztwa 
na podstawie rzetelnej analizy, biorąc pod 
uwagę interes klienta. W takim przypadku 
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ubezpieczeń, z którymi może prowadzić i 
prowadzi działalność;

podaje mu nazwy zakładów ubezpieczeń, z 
którymi może prowadzić i prowadzi 
działalność ;

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium 
lub prowizję jakiegokolwiek rodzaju –
pełną wysokość wynagrodzenia 
związanego z oferowanymi lub
rozpatrywanymi produktami 
ubezpieczeniowymi lub, w przypadku gdy 
nie ma możliwości podania dokładnej
kwoty – podstawę obliczenia pełnej kwoty
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

f) jeżeli pośrednik lub którykolwiek z jego 
pracowników otrzymuje honorarium lub 
prowizję jakiegokolwiek rodzaju,
wysokość lub, w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania kwoty bądź 
wymagałoby to niewspółmiernie dużego 
wysiłku, podstawę obliczenia honorarium 
lub prowizji, lub wynagrodzenia 
stanowiącego ich połączenie, na żądanie 
klienta; Należy poinformować klienta o 
przysługującym mu prawie do żądania tych
informacji.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest 
od osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył – cele lub progi, a 
także kwoty przypadające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcie.

skreślony

Uzasadnienie

Zbyt szczegółowe ujawnianie informacji może być mylące dla konsumentów. Ujawnienie 
kwoty wynagrodzenia oraz charakteru i podstawy obliczania kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia nie przyczynia się do ochrony klientów.
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Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy pośrednik 
pośredniczący w zawieraniu umów 
ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
przed zawarciem jakiejkolwiek takiej 
umowy ubezpieczenia, jeżeli ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 
prowizji,

skreślony

a) przekazuje klientowi, na jego żądanie, 
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;
b) informuje klienta o przysługującym mu 
prawie do żądania informacji, o których 
mowa w lit. a).

Uzasadnienie

Zbyt szczegółowe ujawnianie informacji może być mylące dla konsumentów. Ujawnienie 
kwoty wynagrodzenia oraz charakteru i podstawy obliczania kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia nie przyczynia się do ochrony klientów.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakład ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy informuje również 
klienta o charakterze i podstawie 
obliczenia kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia otrzymanego przez 
jakiegokolwiek ich pracownika z tytułu 
dystrybucji danego produktu 

skreślony
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ubezpieczeniowego i administrowania 
nim.

Uzasadnienie

Zbyt szczegółowe ujawnianie informacji może być mylące dla konsumentów. Ujawnienie 
kwoty wynagrodzenia oraz charakteru i podstawy obliczania kwoty zmiennego składnika 
wynagrodzenia nie przyczynia się do ochrony klientów.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli po zawarciu umowy 
ubezpieczenia klient dokonuje z jej tytułu 
jakichkolwiek płatności, zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy ujawniają również 
informacje zgodnie z niniejszym 
artykułem w odniesieniu do każdej takiej 
płatności.

skreślony

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33. Te 
akty delegowane określają:

skreślony

a) odpowiednie kryteria służące 
określeniu sposobu ujawnienia klientowi 
wynagrodzenia pośrednika, w tym prowizji 
warunkowej, o czym jest mowa w ust. 1 lit. 
f) i g) i ust. 2 niniejszego artykułu;
b) odpowiednie kryteria służące 
określeniu, w szczególności, podstawy 
obliczania wszelkich honorariów lub 
prowizji lub obu tych rodzajów 
wynagrodzenia łącznie;
c) kroki, których podjęcia można w 
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normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, w celu ujawnienia 
klientom ich wynagrodzenia.

Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przekazania informacji, o 
których mowa w art. 16, 17 i 18, z 
wykorzystaniem trwałego nośnika 
informacji innego niż papier lub za 
pośrednictwem strony internetowej, na 
żądanie klienta przekazuje mu się jednak 
nieodpłatnie papierową kopię.

3. W przypadku przekazania informacji, o 
których mowa w art. 16, 17 i 18, z 
wykorzystaniem trwałego nośnika 
informacji innego niż papier lub za 
pośrednictwem strony internetowej, na 
żądanie klienta przekazuje mu się jednak 
nieodpłatnie papierową kopię. Należy 
poinformować klienta o tym prawie.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy kroki podejmowane 
przez pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 15, 16 i 
17 są niewystarczające, by z należytą 
pewnością zapewnić uniknięcie ryzyka 
naruszenia interesów klientów i 
potencjalnych klientów wynikającego z 
konfliktów interesów, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
wyraźnie ujawnia klientowi ogólny 
charakter lub źródła konfliktów interesów, 
przed podjęciem czynności handlowych w 
jego imieniu.

2. Pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń utrzymuje w mocy i stosuje 
skuteczne uzgodnienia organizacyjne i 
administracyjne z myślą o poczynieniu 
wszelkich zasadnych kroków mających na 
celu uniknięcie szkodliwego wpływu, jaki 
może wywrzeć konflikt interesów na 
interesy klientów firmy. W przypadku gdy 
kroki podejmowane przez pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakład ubezpieczeń 
są niewystarczające, by z należytą 
pewnością zapewnić uniknięcie ryzyka 
naruszenia interesów klientów i 
potencjalnych klientów wynikającego z 
konfliktów interesów, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
wyraźnie ujawnia klientowi ogólny 
charakter lub źródła konfliktów interesów, 
przed podjęciem czynności handlowych w 



AD\930817PL.doc 23/32 PE504.065v02-00

PL

jego imieniu.

Uzasadnienie

Celem jest zapewnienie zgodności tekstu dyrektywy IMDII z dyrektywą MiFID II, która 
wymaga, by przedsiębiorstwa posiadały faktycznie ustalenia organizacyjne i administracyjne 
służące zapobieganiu konfliktom interesów.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33 w 
celu określenia:

skreślony

a) kroków i skutecznych rozwiązań 
organizacyjnych i administracyjnych, 
których podjęcia można w normalnych 
okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń w celu 
identyfikowania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania nimi i ich 
ujawniania, przy prowadzeniu 
pośrednictwa ubezpieczeniowego;
b) stosownych kryteriów służących 
określeniu rodzajów konfliktów interesów,
których istnienie może przynieść szkodę 
interesom klientów lub potencjalnych 
klientów pośrednika ubezpieczeniowego 
lub zakładu ubezpieczeń.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa, informacje 

a) pośrednika ubezpieczeniowego lub 
zakładu ubezpieczeń oraz świadczonych 
przez nich usług. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa, informacje 
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te powinny określać, czy doradztwo 
świadczone jest niezależnie oraz czy opiera 
się na szerokiej, czy też bardziej 
ograniczonej analizie rynku oraz powinny 
wskazywać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
udostępniać będzie klientowi bieżącą
ocenę odpowiedniości poleconego mu 
produktu ubezpieczeniowego;

te powinny wyraźnie określać, czy 
doradztwo świadczone jest niezależnie 
oraz czy opiera się na szerokiej, czy też 
bardziej ograniczonej analizie rynku oraz 
powinny wskazywać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
udostępniać będzie klientowi
zagwarantowaną umownie lub niewiążącą 
okresową ocenę odpowiedniości 
poleconego mu produktu 
ubezpieczeniowego;

Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klienta, 
że doradztwo jest świadczone w sposób 
niezależny, pośrednik ubezpieczeniowy 
lub zakład ubezpieczeń:

skreślony

a) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby produktów ubezpieczeniowych 
dostępnych na rynku. Produkty 
ubezpieczeniowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów i nie 
powinny ograniczać się do produktów 
ubezpieczeniowych wyemitowanych lub 
dostarczonych przez podmioty mające 
bliskie powiązania z danym pośrednikiem 
ubezpieczeniowym lub zakładem 
ubezpieczeń; oraz
b) nie może, w związku ze świadczeniem 
usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub 
innych korzyści pieniężnych uiszczanych 
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej.

Uzasadnienie

Dyrektywa nie powinna dyskryminować konkretnych systemów wynagrodzeń, które powstały 
na rynku i które zapewniają obywatelom ochronę ubezpieczeniową.
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Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33 
dotyczących środków mających na celu 
zapewnienie przestrzegania przez 
pośredników ubezpieczeniowych i zakłady 
ubezpieczeń zasad określonych w 
niniejszym artykule przy świadczeniu 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz 
swoich klientów. Te akty delegowane 
określają:

skreślony

a) charakter usługi lub usług 
oferowanych klientowi lub potencjalnemu 
klientowi lub świadczonych na ich rzecz, z 
uwzględnieniem rodzaju, przedmiotu, 
wielkości i częstotliwości transakcji; oraz
b) charakter oferowanych lub 
rozpatrywanych produktów, w tym różne 
rodzaje produktów ubezpieczeniowych.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Świadcząc usługę doradztwa, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
uzyskują niezbędne informacje na temat 
wiedzy i doświadczenia klienta lub 
potencjalnego klienta w dziedzinie istotnej 
dla danego rodzaju produktu lub usługi, a 
także na temat sytuacji finansowej i celów 
inwestycyjnych klienta lub potencjalnego 
klienta, w oparciu o które to informacje 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń powinni polecać produkty, 
które są odpowiednie dla danego klienta 
lub potencjalnego klient.

1. Świadcząc usługę doradztwa, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
uzyskują niezbędne informacje na temat 
potrzeb, wiedzy i doświadczenia klienta 
lub potencjalnego klienta w dziedzinie 
istotnej dla danego rodzaju produktu lub 
usługi, a także na temat interesów 
finansowych i celów inwestycyjnych 
klienta lub potencjalnego klienta, w 
oparciu o które to informacje pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
powinni polecać produkty w najlepszym 
interesie danego klienta lub potencjalnego 
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klienta.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadku gdy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
uzna, w oparciu o informacje otrzymane na 
podstawie poprzedniego akapitu, że 
produkt lub usługa nie są stosowne dla
klienta lub potencjalnego klienta, 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń ostrzega o tym fakcie klienta 
lub potencjalnego klienta. Ostrzeżenie to 
może być przekazywane w 
ustandaryzowanym formacie.

W przypadku gdy pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
uzna, w oparciu o informacje, o które 
zwrócił się na podstawie poprzedniego 
akapitu, że produkt lub usługa nie 
odpowiadają najlepszemu interesowi
klienta lub potencjalnego klienta, 
pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład
ubezpieczeń informuje o tym fakcie 
klienta lub potencjalnego klienta. 
Ostrzeżenie to jest przekazywane 
w ustandaryzowanym formacie.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń zakłada ewidencję 
zawierającą dokument lub dokumenty, 
takie jak umowa uzgodniona między 
pośrednikiem ubezpieczeniowym lub 
zakładem ubezpieczeń a klientem, w 
których określono prawa i obowiązki stron, 
oraz inne warunki, na jakich pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
będzie świadczyć usługi na rzecz klienta. 
Prawa i obowiązki stron umowy mogą 
zostać włączone do innych dokumentów 
lub tekstów prawnych poprzez ich 
przywołanie.

3. Pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład 
ubezpieczeń zakłada ewidencję 
zawierającą dokument lub dokumenty, 
takie jak umowa uzgodniona między 
pośrednikiem ubezpieczeniowym lub 
zakładem ubezpieczeń a klientem, w 
których określono prawa i obowiązki stron, 
oraz inne warunki, na jakich pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
będzie świadczyć usługi na rzecz klienta. 
Prawa i obowiązki stron umowy mogą 
zostać włączone do innych dokumentów 
lub tekstów prawnych poprzez ich 
przywołanie. Ewidencja ta jest 
obowiązkowo przekazywana klientowi.
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Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie zezwalają 
pośrednikom ubezpieczeniowym i 
zakładom ubezpieczeń, które zajmują się 
pośrednictwem ubezpieczeniowym w 
transakcjach sprzedaży nieobejmujących 
doradztwa, na prowadzenie działalności 
bez konieczności uzyskiwania informacji 
ani dokonywania ustaleń, o których mowa 
w ust. 2, jeżeli spełnione są następujące 
warunki:
a) działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego jest prowadzona z 
inicjatywy klienta lub potencjalnego 
klienta,
b) działalność pośrednictwa 
ubezpieczeniowego odnosi się do 
inwestycji opartych na ubezpieczeniach:
(i) których ryzyko inwestycyjne odnosi się 
tylko do bazowych instrumentów 
finansowych uznanych za 
niekompleksowe, zgodnie z art. 25 ust. 3 
lit. a) [dyrektywy 2004/39/WE]; lub
(ii) które nie zawierają struktury 
utrudniającej klientowi zrozumienie 
związanego z nimi ryzyka;
c) klient lub potencjalny klient został 
wyraźnie poinformowany, że pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
nie jest zobowiązany do oceniania 
adekwatności lub stosowności 
oferowanego produktu, w związku z czym 
klient lub potencjalny klient nie korzysta z 
odnośnych zasad prowadzenia 
działalności. Ostrzeżenie to może być 
przekazywane w ustandaryzowanym 
formacie.

Uzasadnienie

Poprawka ta stwarza standardy odpowiadające standardom przewidzianym w MiFID II, 
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zapewniając równe warunki w zakresie produktów inwestycyjnych niezwiązanych z 
ubezpieczeniami.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33 w 
celu zapewnienia przestrzegania przez 
pośredników ubezpieczeniowych i zakłady 
ubezpieczeń zasad określonych w 
niniejszym artykule przy świadczeniu 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz 
swoich klientów. Te akty delegowane 
określają:

skreślony

a) charakter usługi lub usług 
oferowanych klientowi lub potencjalnemu 
klientowi lub świadczonych na ich rzecz, z 
uwzględnieniem rodzaju, przedmiotu, 
wielkości i częstotliwości transakcji;
b) charakter oferowanych lub 
rozpatrywanych produktów, w tym różne 
rodzaje produktów ubezpieczeniowych.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość stosowania, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 1, sankcji i środków 
administracyjnych obejmujących co 
najmniej:

2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość stosowania, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 1, sankcji i środków 
administracyjnych obejmujących co 
najmniej:

a) publiczne oświadczenie wskazujące 
osobę fizyczną lub prawną oraz charakter 
naruszenia;
b) nakaz zobowiązujący osobę fizyczną lub 
prawną do zaprzestania danego 

b) nakaz zobowiązujący osobę fizyczną lub 
prawną do zaprzestania danego 
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postępowania oraz do powstrzymania się 
od ponownego podejmowania tego 
postępowania;

postępowania oraz do powstrzymania się 
od ponownego podejmowania tego 
postępowania;

c) w przypadku pośrednika 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego –
cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 3;

c) w przypadku pośrednika 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego –
cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 3;

d) nałożenie na członka organu 
zarządzającego pośrednika 
ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego 
lub zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji 
bądź na inną osobę fizyczną, których 
uznano za odpowiedzialnych za 
naruszenie, zakazu sprawowania funkcji 
u pośredników ubezpieczeniowych lub 
reasekuracyjnych lub w zakładach 
ubezpieczeń lub reasekuracji;
e) w przypadku osoby prawnej –
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 10 % całkowitego 
rocznego obrotu tej osoby prawnej w 
poprzednim roku obrotowym; w przypadku 
gdy osoba prawna jest jednostką zależną 
jednostki dominującej, całkowity roczny 
obrót stanowi kwota całkowitego rocznego 
obrotu wynikająca ze skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego ostatecznej 
jednostki dominującej za poprzedni rok 
obrotowy;

e) w przypadku osoby prawnej –
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 8 % całkowitego 
rocznego obrotu tej osoby prawnej w 
poprzednim roku obrotowym; w przypadku 
gdy osoba prawna jest jednostką zależną 
jednostki dominującej, całkowity roczny 
obrót stanowi kwota całkowitego rocznego 
obrotu wynikająca ze skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego ostatecznej 
jednostki dominującej za poprzedni rok 
obrotowy;

f) w przypadku osoby fizycznej –
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 5 000 000 EUR
lub, w państwach członkowskich, w 
których euro nie jest walutą urzędową, 
równowartość tej kwoty w walucie 
krajowej na dzień wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy; oraz

f) w przypadku osoby fizycznej –
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 3 000 000 EUR
lub, w państwach członkowskich, w 
których euro nie jest walutą urzędową, 
równowartość tej kwoty w walucie 
krajowej na dzień wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy; oraz

W przypadku możliwości ustalenia kwoty 
korzyści uzyskanych w wyniku 
naruszenia, państwa członkowskie 
zapewniają maksymalną wysokość sankcji 
na poziomie nie niższym niż dwukrotność 
kwoty tych korzyści.
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Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34 skreślony
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8, 
17, 23, 24 i 25, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8, 17, 23, 24 i 25, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8, 17, 23, 24 i 25 wchodzi 
w życie, tylko jeśli Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie lub jeśli, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
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Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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