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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Keďže hlavný cieľ a predmet úpravy 
tohto návrhu je harmonizovať vnútroštátne 
ustanovenia týkajúce sa uvedených oblastí, 
návrh by mal vychádzať z článku 53 ods. 1 
a článku 62 ZFEÚ. Forma smernice je 
vhodná preto, aby bolo v prípade nutnosti 
možné prispôsobiť vykonávacie 
ustanovenia v oblastiach pôsobnosti tejto 
smernice špecifikám konkrétneho trhu 
a právneho systému v každom členskom 
štáte. Táto smernica by takisto mala byť 
zameraná na koordináciu vnútroštátnych 
pravidiel týkajúcich sa prístupu k činnosti 
sprostredkovania poistenia a zaistenia 
vrátane profesionálnej správy poistných 
udalostí a likvidácie poistných udalostí, a 
vychádza preto z článku 53 ods. 1 zmluvy. 
Keďže ide navyše o odvetvie ponúkajúce 
služby v rámci celej Únie, táto smernica 
vychádza aj z článku 62 zmluvy.

(2) Keďže hlavný cieľ a predmet úpravy 
tohto návrhu je harmonizovať vnútroštátne 
ustanovenia týkajúce sa uvedených oblastí, 
návrh by mal vychádzať z článku 53 ods. 1 
a článku 62 ZFEÚ. Forma smernice je 
vhodná preto, aby bolo v prípade nutnosti 
možné prispôsobiť vykonávacie 
ustanovenia v oblastiach pôsobnosti tejto 
smernice špecifikám konkrétneho trhu 
a právneho systému v každom členskom 
štáte. Táto smernica by takisto mala byť 
zameraná na koordináciu vnútroštátnych 
pravidiel týkajúcich sa prístupu k činnosti 
sprostredkovania poistenia a zaistenia, 
a vychádza preto z článku 53 ods. 1 
zmluvy. Keďže ide navyše o odvetvie 
ponúkajúce služby v rámci celej Únie, táto 
smernica vychádza aj z článku 62 zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom zaručiť, aby sa rovnaká 
úroveň ochrany uplatňovala bez ohľadu 
na kanál, ktorého prostredníctvom si 

vypúšťa sa
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spotrebitelia kupujú poistný produkt, buď 
priamo od poisťovne, alebo nepriamo od 
sprostredkovateľa, je potrebné, aby sa 
rozsah pôsobnosti smernice vzťahoval 
nielen na poisťovne, ale aj na iných 
účastníkov trhu, ktorí predávajú poistné 
produkty v rámci vedľajšej činnosti (napr. 
cestovné kancelárie a požičovne áut, 
dodávatelia tovaru, ktorí nespĺňajú 
podmienky na udelenie výnimky).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Táto smernica by sa mala uplatňovať na 
osoby, ktorých činnosť spočíva 
v spolupôsobení (buď v mene zákazníka 
alebo poisťovne) pri správe a plnení 
zmluvy o poistení alebo zaistení vrátane 
profesionálnej správy poistných udalostí 
alebo likvidácie poistných udalostí alebo 
vypracovania znaleckých posudkov.

(7) Táto smernica by sa mala uplatňovať na 
osoby, ktorých činnosť spočíva 
v spolupôsobení (buď v mene zákazníka 
alebo poisťovne) pri správe a plnení 
zmluvy o poistení alebo zaistení.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Táto smernica sa nemá uplatňovať na 
osoby s inou odbornou činnosťou, ako sú 
daňoví experti alebo účtovníci, ktorí v 
rámci tejto inej odbornej činnosti poskytujú 
príležitostné poradenstvo o poistnom krytí, 
ani sa nemá uplatňovať na jednoduché 
poskytovanie informácií všeobecného 
charakteru týkajúcich sa poistných 
produktov za predpokladu, že účelom tejto 
činnosti nie je pomôcť zákazníkovi pri 
uzatvorení alebo plnení poistnej zmluvy 

(12) Táto smernica by sa nemala 
uplatňovať na osoby s inou odbornou 
činnosťou, ako sú daňoví experti alebo 
účtovníci, ktorí v rámci tejto inej odbornej 
činnosti poskytujú príležitostné 
poradenstvo o poistnom krytí, ani na 
jednoduché poskytovanie informácií 
všeobecného charakteru týkajúcich sa 
poistných produktov za predpokladu, že 
účelom tejto činnosti nie je pomôcť 
zákazníkovi pri uzatvorení alebo plnení 
poistnej zmluvy alebo zmluvy o zaistení, 
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alebo zmluvy o zaistení. ani na profesionálnu správu poistných 
udalostí poisťovne alebo zaisťovne či 
likvidáciu poistných udalostí alebo 
vypracúvanie znaleckých posudkov.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Členské štáty by nemali uplatňovať 
podmienky zápisu na sprostredkovateľov 
poistenia, ktorí vykonávajú 
sprostredkovanie poistenia v súvislosti 
s určitými druhmi poistných zmlúv ako 
vedľajšiu činnosť alebo v súvislosti 
s profesionálnou správou poistných 
udalostí, likvidáciou poistných udalostí 
alebo vypracovaním znaleckých posudkov 
za predpokladu, že dodržiavajú 
požiadavky tejto smernice, pokiaľ ide 
o znalosti a schopnosti a dobrú povesť 
a príslušné informácie a požiadavky na 
výkon obchodnej činnosti, a príslušnému 
orgánu bolo predložené vyhlásenie o 
činnosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Je dôležité zaručiť vysokú úroveň 
profesionality a kompetentnosti 
sprostredkovateľov poistenia a zaistenia 
a zamestnancov priamych poisťovateľov, 
ktorí sú zapojení do činností v rámci 
prípravy predaja a predaja a po predaji 
poistných zmlúv. Z tohto dôvodu je 
potrebné, aby odborné znalosti 
sprostredkovateľa, zamestnancov priamych 
poisťovateľov a požičovní áut 

(22) Je dôležité zaručiť vysokú úroveň 
profesionality a kompetentnosti 
sprostredkovateľov poistenia a zaistenia 
a zamestnancov priamych poisťovateľov, 
ktorí sú zapojení do činností v rámci 
prípravy predaja a predaja a po predaji 
poistných zmlúv. Z tohto dôvodu je 
potrebné, aby odborné znalosti 
sprostredkovateľa a zamestnancov 
priamych poisťovateľov boli také, aby im 
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a cestovných kancelárií, ako aj odborné 
znalosti osôb vykonávajúcich činnosti 
správy poistných udalostí, likvidácie 
poistných udalostí alebo vypracovania 
znaleckých posudkov zodpovedali úrovni 
zložitosti týchto činností. Malo by sa 
zabezpečiť priebežné vzdelávanie.

umožňovali riadne plniť svoje úlohy 
a povinnosti. Malo by sa zabezpečiť 
priebežné vzdelávanie.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V snahe zmierniť konflikty záujmov 
medzi predávajúcim a kupujúcim 
poistného produktu je potrebné 
zabezpečiť zverejňovanie odmeny 
distribútorov poistenia v dostatočnej 
miere. Preto v prípade produktov 
životného poistenia by mal byť 
sprostredkovateľ a zamestnanec 
sprostredkovateľa poistenia alebo 
poisťovne povinný informovať zákazníka 
o svojej odmene pred uskutočnením 
predaja. V prípade iných poistných 
produktov s prihliadnutím na prechodné 
obdobie 5 rokov musí byť zákazník 
informovaný o práve zákazníka žiadať 
tieto informácie, ktoré musia byť 
zákazníkovi poskytnuté na požiadanie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) S cieľom poskytnúť zákazníkovi 
porovnateľné informácie o poskytovaných 
službách sprostredkovania poistenia bez 
ohľadu na to, či zákazník kupuje 
prostredníctvom sprostredkovateľa alebo 
priamo od poisťovne, a s cieľom zabrániť 

vypúšťa sa
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narušeniu hospodárskej súťaže 
podnecovaním poisťovní, aby predávali 
priamo zákazníkom, a nie 
prostredníctvom sprostredkovateľov 
v snahe vyhnúť sa informačným 
požiadavkám, by mali byť poisťovne 
takisto povinné poskytnúť zákazníkom, 
s ktorými obchodujú priamo 
pri poskytovaní služieb sprostredkovania 
poistenia, informácie o odmene, ktorú 
dostávajú za predaj poistných produktov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) V snahe dosiahnuť ciele stanovené 
v tejto smernici by sa mala Komisii udeliť 
právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide 
o podrobnosti týkajúce sa pojmov 
primerané znalosti a kompetencie 
sprostredkovateľa, riešenia konfliktov 
záujmov, povinností týkajúcich sa výkonu 
obchodnej činnosti v súvislosti s 
retailovými produktmi investičného 
poistenia ponúkanými v balíku a postupov 
a foriem predkladania informácií 
týkajúcich sa sankcií. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas svojich prípravných 
prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni. Pri príprave a 
vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 52
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Prostredníctvom delegovaných aktov 
podľa článkov 290 a 291 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie a v súlade s 
článkami 10 až 15 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. 
novembra 2010, ktorým sa zriaďuje 
Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán 
pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 
zamestnancov), by Komisia mala prijímať 
delegované akty stanovené v článku [8] 
týkajúce sa pojmov primerané znalosti 
a schopnosti sprostredkovateľa, článkoch 
[17 a 23] týkajúce sa riešenia konfliktov 
záujmov a článkoch [24 a 25] týkajúce sa 
povinností výkonu obchodnej činnosti, 
pokiaľ ide o retailové produkty 
investičného poistenia ponúkané v balíku, 
ako aj vykonávacie technické predpisy 
stanovené v článku [30] týkajúce sa 
postupov a foriem predkladania informácií 
o sankciách. Návrh týchto delegovaných 
aktov a vykonávacích technických 
predpisov by mal vypracovať EIOPA.

(52) V súlade s článkami 10 až 15 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, 
ktorým sa zriaďuje Európsky orgán 
dohľadu (Európsky orgán pre 
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 
zamestnancov), by Komisia mala prijímať 
vykonávacie technické predpisy stanovené 
v článku [31] týkajúce sa postupov 
a foriem predkladania informácií 
o sankciách. Návrh týchto vykonávacích 
technických predpisov by mal vypracovať 
orgán EIOPA.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica stanovuje 
pravidlá týkajúce sa začatia a vykonávania 
činností sprostredkovania poistenia a 
zaistenia vrátane profesionálnej správy 
poistných udalostí a likvidácie poistných 
udalostí fyzickými a právnickými osobami, 
ktoré sú usadené v niektorom členskom 
štáte alebo ktoré sa tam chcú usadiť.

1. Táto smernica stanovuje pravidlá 
týkajúce sa začatia a vykonávania činností 
sprostredkovania poistenia a zaistenia 
fyzickými a právnickými osobami, ktoré sú 
usadené v niektorom členskom štáte alebo 
ktoré sa tam chcú usadiť.

Odôvodnenie

Zahrnutie profesionálnej správy a likvidácie poistných udalostí do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice nie je odôvodnené. Tieto činnosti nesúvisia s predajom poistných produktov 



AD\930817SK.doc 9/31 PE504.065v02-00

SK

a nemožno ich považovať za činnosti v oblasti sprostredkovávania poistenia. Okrem toho sú 
už dostatočne pokryté vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) poistenie je doplnkom tovaru dodaného
akýmkoľvek dodávateľom, ak takéto 
poistenie kryje riziko poruchy, straty alebo 
poškodenia tovaru dodaného týmto 
dodávateľom;

e) poistenie je doplnkom produktu alebo 
služby dodanej akýmkoľvek dodávateľom, 
ak takéto poistenie kryje:

Odôvodnenie

Výnimka pre doplnkové poistenie vzťahujúce sa na poškodenie alebo stratu batožiny a ďalšie 
riziká spojené s cestou rezervovanou u príslušného dodávateľa, ktorá už bola obsiahnutá v 
prvej smernici o sprostredkovaní poistenia, by sa mala zachovať. Toto poistenie je väčšinou 
krátkodobým jednoduchým produktom s nízkou výškou poistného. Zahrnutie tohto 
doplnkového poistenia do rozsahu pôsobnosti smernice preto nie je potrebné.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno e – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) riziko poruchy, straty alebo poškodenia 
tovaru dodaného týmto dodávateľom 
alebo

Odôvodnenie

Výnimka pre doplnkové poistenie vzťahujúce sa na poškodenie alebo stratu batožiny a ďalšie 
riziká spojené s cestou rezervovanou u príslušného dodávateľa, ktorá už bola obsiahnutá v 
prvej smernici o sprostredkovaní poistenia, by sa mala zachovať. Toto poistenie je väčšinou 
krátkodobým jednoduchým produktom s nízkou výškou poistného. Zahrnutie tohto 
doplnkového poistenia do rozsahu pôsobnosti smernice preto nie je potrebné.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – bod ii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) poškodenie alebo stratu batožiny 
a ďalšie riziká spojené s cestou 
rezervovanou u tohto dodávateľa, aj keď 
poistenie kryje riziká v súvislosti 
so životným poistením alebo 
zodpovednostné riziká, za predpokladu, že 
toto krytie je vedľajšie vo vzťahu 
k hlavnému krytiu rizík spojených s touto 
cestou;

Odôvodnenie

Výnimka pre doplnkové poistenie vzťahujúce sa na poškodenie alebo stratu batožiny a ďalšie 
riziká spojené s cestou rezervovanou u príslušného dodávateľa, ktorá už bola obsiahnutá v 
prvej smernici o sprostredkovaní poistenia, by sa mala zachovať. Toto poistenie je väčšinou 
krátkodobým jednoduchým produktom s nízkou výškou poistného. Zahrnutie tohto 
doplnkového poistenia do rozsahu pôsobnosti smernice preto nie je potrebné.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „sprostredkovanie poistenia“ sú činnosti 
spočívajúce v poradenstve, navrhovaní 
alebo vykonávaní iných prípravných prác 
vedúcich k uzavretiu zmlúv o poistení, 
uzatváraní takýchto zmlúv alebo 
spolupôsobení pri správe a plnení takýchto 
zmlúv, najmä v prípade poistnej udalosti, a 
činnosti profesionálnej správy poistných 
udalostí a likvidácie poistných udalostí.
Tieto činnosti sa považujú za 
sprostredkovanie poistenia aj vtedy, ak ich 
vykonáva poisťovňa bez zásahu 
sprostredkovateľa poistenia. 

3. „sprostredkovanie poistenia“ sú činnosti 
spočívajúce v poradenstve, navrhovaní 
alebo vykonávaní iných prípravných prác 
vedúcich k uzavretiu zmlúv o poistení 
alebo uzatváraní takýchto zmlúv alebo 
spolupôsobení pri správe a plnení takýchto 
zmlúv, najmä v prípade poistnej udalosti.
Tieto činnosti sa považujú za 
sprostredkovanie poistenia aj vtedy, ak ich 
vykonáva poisťovňa bez zásahu 
sprostredkovateľa poistenia.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3 – pododsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) profesionálna správa poistných 
udalostí poisťovne, likvidácia poistných 
udalostí a vypracúvanie znaleckých 
posudkov;

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „sprostredkovanie zaistenia“ sú činnosti 
spočívajúce v poradenstve, navrhovaní 
alebo vykonávaní iných prípravných prác 
vedúcich k uzavretiu zmlúv o zaistení, 
uzatváraní takýchto zmlúv alebo 
spolupôsobení pri správe a plnení takýchto 
zmlúv, najmä v prípade poistnej udalosti, a 
činnosti profesionálnej správy poistných 
udalostí a likvidácie poistných udalostí. 
Tieto činnosti sa považujú za 
sprostredkovanie zaistenia aj vtedy, ak ich 
vykonáva zaisťovňa bez zásahu 
sprostredkovateľa zaistenia.

6. „sprostredkovanie zaistenia“ sú činnosti 
spočívajúce v poradenstve, navrhovaní 
alebo vykonávaní iných prípravných prác 
vedúcich k uzavretiu zmlúv o zaistení 
alebo uzatváraní takýchto zmlúv alebo 
spolupôsobení pri správe a plnení takýchto 
zmlúv, najmä v prípade poistnej udalosti. 
Tieto činnosti sa považujú za 
sprostredkovanie zaistenia aj vtedy, ak ich 
vykonáva zaisťovňa bez zásahu 
sprostredkovateľa zaistenia.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6 – pododsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) profesionálna správa poistných 
udalostí zaisťovne, likvidácia poistných 
udalostí a vypracúvanie znaleckých 
posudkov;
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 2 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „poradenstvo“ je poskytovanie 
odporúčaní zákazníkovi, buď na jeho 
žiadosť alebo z iniciatívy poisťovne alebo 
sprostredkovateľa poistenia;

9. „poradenstvo“ je poskytovanie osobných 
odporúčaní súčasnému alebo 
potenciálnemu zákazníkovi v súvislosti 
s poistným produktom, buď na jeho 
žiadosť alebo z iniciatívy poisťovne alebo 
sprostredkovateľa poistenia;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 2 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. „podmienená provízia“ je odmena vo 
forme provízie, keď je splatná suma, ktorú 
stanovil daný sprostredkovateľ u 
poisťovateľa, podmienená dosiahnutím 
dohodnutých cieľov týkajúcich sa 
obchodnej činnosti;

10. „podmienená provízia“ je odmena vo 
forme provízie, keď je splatná suma, ktorú 
stanovil daný sprostredkovateľ 
u poisťovateľa, podmienená dosiahnutím 
akýchkoľvek dohodnutých cieľov 
týkajúcich sa jeho činnosti;

Odôvodnenie

Provízia môže vzniknúť nielen na základe dosiahnutia cieľov týkajúcich sa obchodnej 
činnosti, ale takisto na základe viacerých poistných udalostí zákazníkov uvedeného 
sprostredkovateľa. Vymedzenie pojmu by malo zahŕňať všetky prvky, ktoré majú vplyv na túto 
odmenu. Niektoré skupiny bankových poisťovní vypočítajú provízie na základe postupov 
krížového predaja: napríklad provízia za hypotéku sa odlišuje v závislosti od toho, či sa tomu 
istému zákazníkovi predalo životné poistenie. Tento postup nabáda sprostredkovateľa, aby 
predal súčasne viac produktov, aj keď ich zákazník nepotrebuje alebo by mohol niekde inde 
nájsť lákavejšiu ponuku.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4 vypúšťa sa
Postup predkladania vyhlásenia na účely 
poskytovania sprostredkovania poistenia 

ako vedľajšej činnosti, služieb 
profesionálnej správy poistných udalostí 

alebo odhadu škôd
1. Podmienky zápisu v článku 3 sa 
nevzťahujú na sprostredkovateľa 
poistenia, ktorý vykonáva 
sprostredkovanie poistenia ako vedľajšiu 
činnosť, za predpokladu, že jeho činnosti 
spĺňajú všetky tieto podmienky:
a) hlavná odborná činnosť 
sprostredkovateľa poistenia je iná ako 
sprostredkovanie poistenia;
b) sprostredkovateľ poistenia 
sprostredkúva len určité poistné produkty, 
ktoré sú doplnkom k produktu alebo 
službe, a jasne ich vymedzuje vo 
vyhlásení;
c) dotknuté poistné produkty nezahŕňajú 
životné zaistenie ani riziká vyplývajúce z 
hmotnej zodpovednosti, pokiaľ toto krytie 
nie je sprievodné k hlavnému krytiu.
2. Podmienky zápisu v článku 3 sa 
nevzťahujú na sprostredkovateľov 
poistenia, ktorých jedinou činnosťou sú
služby profesionálnej správy poistných 
udalostí alebo odhadu škôd.
3. Každý sprostredkovateľ poistenia, ktorý 
podlieha odsekom 1 a 2 tohto článku, 
predkladá príslušnému orgánu svojho 
domovského členského štátu vyhlásenie, 
ktorým informuje príslušný orgán o svojej 
totožnosti, adrese a odborných 
činnostiach.
4. Sprostredkovatelia, ktorí podliehajú 
odsekom 1 a 2 tohto článku, podliehajú 
ustanoveniam kapitol I, III, IV, V, VIII, 
IX a článkom 15 a 16 tejto smernice.
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Odôvodnenie

Vzhľadom na vypustenie činností profesionálnej správy a likvidácie poistných udalostí 
z rozsahu pôsobnosti smernice a na opätovné zahrnutie výnimky do článku 1 ods. 2 písm. e) 
zanikol hlavný účel postupu predkladania vyhlásenia, a preto by sa tento postup mal zrušiť.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Sprostredkovatelia poistenia a 
zaistenia vrátane sprostredkovateľov 
vykonávajúcich tieto činnosti ako 
vedľajšiu činnosť, osôb vykonávajúcich 
činnosti profesionálnej správy poistných 
udalostí, likvidácie poistných 
udalostí alebo vypracovania znaleckých 
posudkov a zamestnancov poisťovní 
vykonávajúcich činnosti sprostredkovania 
poistenia musia disponovať vhodnými 
znalosťami a schopnosťami 
stanovenými domovským členským štátom 
sprostredkovateľa alebo poisťovne alebo 
zaisťovne potrebnými na primerané plnenie 
svojich úloh a povinností, pričom musia 
preukázať primerané odborné skúsenosti, 
pokiaľ ide o zložitosť produktov, ktoré 
sprostredkúvajú.

1. Sprostredkovatelia poistenia a zaistenia 
a zamestnanci poisťovní vykonávajúci
činnosti sprostredkovania poistenia musia 
disponovať vhodnými znalosťami 
a schopnosťami 
stanovenými domovským členským štátom 
sprostredkovateľa alebo poisťovne alebo 
zaisťovne potrebnými na primerané plnenie 
svojich úloh a povinností.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sprostredkovatelia a zamestnanci poisťovní disponovali vhodnými znalosťami 
a schopnosťami potrebnými na primerané plnenie svojich úloh. Dodatočná požiadavka 
preukázať primerané odborné skúsenosti by sa však mala vypustiť. Inak by sa vykonávanie 
povolania sprostredkovateľa poistenia stalo prakticky nemožné.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 8 – úvodné slová
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 33. 
V uvedených delegovaných aktoch sa
bližšie určuje:

8. Členské štáty bližšie určia:

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Pri vzájomnom uznávaní primeraných 
znalostí a schopností sprostredkovateľov 
poistenia a zaistenia, ako aj zamestnancov 
poisťovní, ktorí vykonávajú činnosti 
sprostredkovania poistenia, a najmä ich 
odbornej kvalifikácie, by mali hostiteľské 
členské štáty akceptovať národnú 
kvalifikáciu akreditovanú na úrovni 3 
alebo na vyššej úrovni podľa európskeho 
kvalifikačného rámca pre celoživotné 
vzdelávanie vytvoreného na základe 
odporúčania Európskeho parlamentu 
a Rady z 23. apríla 2008 ako dôkaz, že 
sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia 
spĺňa požiadavky týkajúce sa znalostí 
a schopností, ktoré sú podmienkou pre 
zápis v súlade s touto smernicou.

Odôvodnenie

S cieľom vyhnúť sa roztrieštenosti vnútorného trhu by sa mali na základe európskeho 
kvalifikačného rámca stanoviť minimálne požiadavky týkajúce sa znalostí a schopností platné 
pre všetky členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgánmi uvedenými v odseku 1 sú buď 
verejné orgány, alebo orgány uznané 
vnútroštátnym právnym predpisom alebo 
verejnými orgánmi výslovne na tento účel 
splnomocnenými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Nesmú to byť poisťovne ani 
zaisťovne.

2. Orgánmi uvedenými v odseku 1 sú buď 
verejné orgány, alebo orgány uznané 
vnútroštátnym právnym predpisom alebo 
verejnými orgánmi výslovne na tento účel 
splnomocnenými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Nesmú to byť poisťovne ani 
zaisťovne, ani združenia, ktorých členovia 
priamo alebo nepriamo zahŕňajú 
poisťovne alebo zaisťovne, alebo 
sprostredkovateľov poistenia alebo 
zaistenia.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je predchádzať konfliktu záujmov medzi 
sprostredkovateľmi poistenia a orgánmi dohľadu, a na základe toho posilniť kvalitu služieb 
a účinnosť trhu.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Právomoci uvedené v odseku 3 sa 
vykonávajú v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a zahŕňajú 
prinajmenšom tieto práva:
a) právo na prístup k akémukoľvek 
dokumentu v akejkoľvek forme, ktorá by 
bola relevantná na vykonanie povinností 
v oblasti dohľadu, a na získanie jeho 
kópie;
b) právo žiadať informácie 
od ktorejkoľvek osoby a v prípade potreby 
ju predvolať a položiť jej otázky s cieľom 
získať informácie;
c) právo vykonať kontroly na mieste;
d) právo vykonať fiktívny nákup (mystery 
shopping);
e) právo požiadať o dočasný zákaz 
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vykonávania odbornej činnosti;

f) právo požiadať poisťovne o poskytnutie 
informácií;
g) právo predložiť vec na trestné stíhanie;
h) právo umožniť audítorom alebo 
odborníkom vykonať overenie alebo 
vyšetrovanie.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je predchádzať konfliktu záujmov medzi 
sprostredkovateľmi poistenia a orgánmi dohľadu, a na základe toho posilniť kvalitu služieb 
a účinnosť trhu.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 – úvodné slová

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú vytvorenie 
vhodných, účinných, nestranných a 
nezávislých postupov sťažností 
a nápravných prostriedkov na mimosúdne 
urovnanie sporov medzi 
sprostredkovateľmi poistenia a 
zákazníkmi a medzi poisťovňami a 
zákazníkmi, ak je to vhodné, 
prostredníctvom existujúcich orgánov. 
Členské štáty ďalej zabezpečujú, aby sa na 
postupoch mimosúdneho urovnania sporov 
zúčastňovali všetky poisťovne a 
sprostredkovatelia poistenia v prípade, že 
sú splnené tieto podmienky:

1. Členské štáty zabezpečujú vytvorenie 
vhodných, účinných, nestranných 
a nezávislých postupov riešenia sťažností 
a uplatňovania nápravných prostriedkov 
v prípade mimosúdneho urovnávania 
sporov medzi sprostredkovateľmi poistenia 
a spotrebiteľmi a medzi poisťovňami 
a spotrebiteľmi, ak je to vhodné, 
prostredníctvom existujúcich orgánov. 
Členské štáty ďalej zabezpečujú, aby sa na 
postupoch mimosúdneho urovnania sporov 
zúčastňovali všetky poisťovne a 
sprostredkovatelia poistenia v prípade, že 
sú splnené tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) poskytuje poradenstvo na základe i) poskytuje poradenstvo na základe 
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nestrannej analýzy, alebo nestrannej analýzy s prihliadnutím 
na záujem zákazníka, alebo

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) nie je zmluvne zaviazaný vykonávať 
obchodnú činnosť sprostredkovania 
poistenia výhradne s jednou alebo 
viacerými poisťovňami a neposkytuje 
poradenstvo na základe nestrannej analýzy. 
V takom prípade poskytne názvy 
poisťovní, s ktorými môže vykonávať a 
vykonáva obchodnú činnosť;

iii) nie je zmluvne zaviazaný vykonávať 
obchodnú činnosť sprostredkovania 
poistenia výhradne s jednou alebo 
viacerými poisťovňami a neposkytuje 
poradenstvo na základe nestrannej analýzy 
s prihliadnutím na záujem zákazníka. V 
takom prípade poskytne názvy poisťovní, s 
ktorými môže vykonávať a vykonáva 
obchodnú činnosť;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) ak sprostredkovateľ prijme poplatok 
alebo províziu akéhokoľvek druhu, 
informáciu o celej výške odmeny týkajúcej 
sa poistných produktov, ktoré sú 
ponúkané alebo zvažované, alebo v
prípade, že nemožno poskytnúť presnú
sumu, informáciu o základe výpočtu 
celého poplatku alebo provízie alebo 
kombinácie oboch;

f) ak sprostredkovateľ alebo nejaký z jeho 
zamestnancov prijme poplatok alebo 
províziu akéhokoľvek druhu, informáciu o 
sume alebo v prípade, že nemožno 
poskytnúť sumu alebo len s neprimeraným 
úsilím, informáciu o základe výpočtu 
poplatku alebo provízie alebo kombinácie 
oboch, ak o to zákazník žiada; zákazník 
musí byť informovaný o jeho práve 
žiadať tieto informácie;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno g
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) ak je výška provízie, ktorú stanovil 
daný sprostredkovateľ u poisťovateľa, 
podmienená dosiahnutím dohodnutých 
cieľov alebo hraničných hodnôt 
týkajúcich sa obchodnej činnosti, 
informáciu o cieľoch alebo hraničných 
hodnotách, ako aj o sumách splatných pri 
ich dosiahnutí.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zverejnenie príliš podrobných informácií môže byť pre spotrebiteľov mätúce. Zverejnenie 
informácií o výške odmeny a o druhu a základe výpočtu každej variabilnej odmeny 
neprispieva k ochrane zákazníka.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odchylne od ods. 1 písm. f) 
sprostredkovateľ poistných zmlúv s 
výnimkou zmlúv uvedených v 
ktorejkoľvek z tried v zmysle prílohy 
I k smernici 2002/83/ES počas piatich 
rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice pred uzavretím každej 
takejto poistnej zmluvy v prípade, že 
odmena sprostredkovateľa má byť vo 
forme poplatku alebo provízie:

vypúšťa sa

a) poskytuje zákazníkovi informáciu o 
sume alebo v prípade, že nemožno 
poskytnúť presnú sumu, informáciu o 
základe výpočtu poplatku alebo provízie 
alebo kombinácie oboch, ak o to zákazník 
požiada;
b) informuje zákazníka o jeho práve 
žiadať informácie uvedené v písm. a).
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Odôvodnenie

Zverejnenie príliš podrobných informácií môže byť pre spotrebiteľov mätúce. Zverejnenie 
informácií o výške odmeny a o druhu a základe výpočtu každej variabilnej odmeny 
neprispieva k ochrane zákazníka.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Poisťovňa alebo sprostredkovateľ 
poistenia informujú zákazníka aj o druhu 
a základe výpočtu každej variabilnej 
provízie, ktorú prijal každý zamestnanec 
poisťovne alebo sprostredkovateľa 
poistenia za distribúciu a správu 
predmetného poistného produktu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zverejnenie príliš podrobných informácií môže byť pre spotrebiteľov mätúce. Zverejnenie 
informácií o výške odmeny a o druhu a základe výpočtu každej variabilnej odmeny 
neprispieva k ochrane zákazníka.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak zákazník uskutoční akúkoľvek 
platbu v rámci poistnej zmluvy po jej 
uzavretí, poisťovňa alebo 
sprostredkovateľ poistenia zverejňujú 
informácie v súlade s týmto článkom aj 
pre každú takúto platbu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 33. 
V uvedených delegovaných aktoch sa 
bližšie určuje:

vypúšťa sa

a) vhodné kritériá na určenie spôsobu 
informovania zákazníka o odmene pre 
sprostredkovateľa – vrátane podmienenej 
provízie – v zmysle ods. 1 písm. f) a g) a 
ods. 2 tohto článku;
b) vhodné kritériá najmä na určenie 
základu výpočtu celého poplatku alebo 
provízie alebo kombinácie oboch;
c) kroky, ktorých prijatie možno 
primerane očakávať od 
sprostredkovateľov poistenia a poisťovní 
na účely informovania zákazníka o ich 
odmenách.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa však informácie uvedené v 
článkoch 16, 17 a 18 poskytujú s použitím 
trvalého média iného než papier alebo 
prostredníctvom webovej stránky, 
zákazníkovi sa na jeho žiadosť bezplatne 
poskytuje papierová kópia.

3. Ak sa však informácie uvedené v 
článkoch 16, 17 a 18 poskytujú s použitím 
trvalého média iného než papier alebo 
prostredníctvom webovej stránky, 
zákazníkovi sa na jeho žiadosť bezplatne 
poskytuje papierová kópia. Je potrebné 
informovať zákazníka o tomto práve.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že opatrenia, ktoré prijme
sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa 

2. Sprostredkovateľ poistenia alebo 
poisťovňa zachovajú a používajú účinné 
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v súlade s článkami 15, 16 a 17, nie sú 
dostatočné na to, aby s odôvodnenou 
istotou zabezpečili, že sa zabráni rizikám 
poškodenia záujmov zákazníkov a 
potenciálnych zákazníkov vyplývajúcim z 
konfliktov záujmov, sprostredkovateľ 
poistenia alebo poisťovňa jasne poskytnú 
informácie o všeobecnom charaktere alebo 
zdrojoch konfliktov záujmov zákazníkovi 
pred uskutočnením obchodu v mene 
zákazníka.

organizačné a administratívne opatrenia 
s cieľom uskutočniť všetky primerané 
kroky, aby sa zabránilo nepriaznivému 
vplyvu konfliktu záujmov na zákazníkov.
V prípade, že kroky, ktoré uskutoční 
sprostredkovateľ poistenia alebo 
poisťovňa, nie sú dostatočné na to, aby s 
odôvodnenou istotou zabezpečili, že sa 
zabráni rizikám poškodenia záujmov 
zákazníkov a potenciálnych zákazníkov 
vyplývajúcim z konfliktov záujmov, 
sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa 
jasne poskytnú informácie o všeobecnom 
charaktere alebo zdrojoch konfliktov 
záujmov zákazníkovi pred uskutočnením 
obchodu v mene zákazníka.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby sa text IMD II uviedol do súladu s ustanoveniami MiFID II, podľa 
ktorých musia mať podniky účinné organizačné a administratívne opatrenia na 
predchádzanie konfliktu záujmov.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
v súlade s článkom 33 delegované akty 
s cieľom určiť:

vypúšťa sa

a) kroky a účinné organizačné 
a administratívne opatrenia, ktorých 
prijatie možno primerane očakávať od 
sprostredkovateľov poistenia a poisťovní 
na identifikovanie, prevenciu, riešenie 
a zverejňovanie konfliktov záujmov pri 
poskytovaní sprostredkovania poistenia;
b) vhodné kritériá na určenie druhov 
konfliktov záujmov, ktorých existencia 
môže poškodiť záujmy zákazníkov alebo 
potenciálnych zákazníkov 
sprostredkovateľa poistenia alebo 
poisťovne.
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sprostredkovateľovi poistenia alebo 
poisťovni a jeho/jej službách. Ak sa 
poskytuje poradenstvo, v informáciách sa 
spresní, či sa poradenstvo poskytuje na 
nezávislom základe a či je založené na 
širokej alebo obmedzenejšej analýze trhu, 
a uvedie sa, či sprostredkovateľ poistenia 
alebo poisťovňa poskytne zákazníkovi 
priebežné posúdenie vhodnosti poistného 
produktu odporúčaného zákazníkovi;

a) sprostredkovateľovi poistenia alebo 
poisťovni a jeho/jej službách. Ak sa 
poskytuje poradenstvo, v informáciách sa 
výslovne spresní, či sa poradenstvo 
poskytuje na nezávislom základe a či je 
založené na širokej alebo obmedzenejšej 
analýze trhu, a uvedie sa, či 
sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa 
poskytne zákazníkovi zmluvne zaručené
alebo nezáväzné pravidelné posúdenie 
vhodnosti poistného produktu 
odporúčaného zákazníkovi;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Keď sprostredkovateľ poistenia alebo 
poisťovňa informuje zákazníka, že poistné 
poradenstvo sa poskytuje na nezávislom 
základe, sprostredkovateľ poistenia alebo 
poisťovňa:

vypúšťa sa

a) posúdi dostatočne veľký počet 
poistných produktov dostupných na trhu. 
Poistné produkty by mali byť 
diverzifikované, pokiaľ ide o ich druh 
a emitentov alebo poskytovateľov 
produktov, a nemali by byť obmedzené 
na poistné produkty vydané alebo 
poskytované subjektmi, ktoré majú úzke 
väzby so sprostredkovateľom poistenia 
alebo poisťovňou, a
b) nesmie akceptovať ani prijať poplatky, 
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provízie ani iné peňažné výhody vyplatené 
alebo poskytované akoukoľvek treťou 
stranou alebo osobou konajúcou v mene 
tretej strany v súvislosti s poskytnutím 
služby zákazníkom.

Odôvodnenie

Smernica by nemala znevýhodňovať osobitné systémy odmeňovania, ktoré sa uplatnili na trhu 
a zabezpečujú poistné krytie občanov.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 33 
týkajúce sa opatrení na zabezpečenie 
toho, aby sprostredkovatelia poistenia 
a poisťovne dodržiavali zásady stanovené 
v tomto článku pri výkone 
sprostredkovania poistenia svojim 
zákazníkom. V uvedených delegovaných 
aktoch sa bližšie určuje:

vypúšťa sa

a) povaha služby ponúkanej alebo 
poskytovanej (služieb ponúkaných alebo 
poskytovaných) zákazníkovi alebo 
potenciálnemu zákazníkovi pri 
zohľadnení druhu, predmetu, veľkosti a 
frekvencie transakcií a
b) povaha produktov, ktoré sa ponúkajú 
alebo o ktorých sa uvažuje, vrátane 
rôznych druhov poistných produktov.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Sprostredkovateľ poistenia alebo 1. Sprostredkovateľ poistenia alebo 
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poisťovňa pri poskytovaní poradenstva 
získava potrebné informácie o znalostiach 
a skúsenostiach zákazníka alebo 
potenciálneho zákazníka v oblasti týkajúcej 
sa konkrétneho druhu produktu alebo 
služby, ako aj o finančnej situácii
zákazníka alebo potenciálneho zákazníka 
a jeho investičných cieľoch, na základe 
čoho by mal sprostredkovateľ poistenia 
alebo poisťovňa odporučiť zákazníkovi 
alebo potenciálnemu zákazníkovi poistné 
produkty, ktoré sú pre neho vhodné.

poisťovňa pri poskytovaní poradenstva 
získava potrebné informácie o potrebách,
znalostiach a skúsenostiach zákazníka 
alebo potenciálneho zákazníka v oblasti 
týkajúcej sa konkrétneho druhu produktu 
alebo služby, ako aj o finančnom záujme
zákazníka alebo potenciálneho zákazníka 
a jeho investičných cieľoch, na základe 
čoho by mal sprostredkovateľ poistenia 
alebo poisťovňa odporučiť zákazníkovi 
alebo potenciálnemu zákazníkovi poistné 
produkty, ktoré sú v jeho najlepšom 
záujme.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že sprostredkovateľ poistenia 
alebo poisťovňa na základe informácií 
získaných podľa predchádzajúceho 
pododseku zastáva názor, že produkt alebo 
služba nie je pre zákazníka alebo 
potenciálneho zákazníka primeraná, 
sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa 
na to zákazníka alebo potenciálneho 
zákazníka upozorní. Toto upozornenie sa 
môže poskytovať v štandardizovanej 
forme.

V prípade, že sprostredkovateľ poistenia 
alebo poisťovňa na základe informácií 
vyžiadaných podľa predchádzajúceho 
pododseku zastáva názor, že produkt alebo 
služba nie je v najlepšom záujme
zákazníka alebo potenciálneho zákazníka, 
sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa 
informuje zákazníka alebo potenciálneho 
zákazníka o dôvodoch. Toto upozornenie 
sa poskytuje v štandardizovanej forme.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Sprostredkovateľ poistenia alebo 
poisťovňa vytvorí záznam, ktorý obsahuje 
dokument alebo dokumenty (napríklad 
zmluvu, ktorá bola dohodnutá medzi 
sprostredkovateľom poistenia alebo 
poisťovňou a zákazníkom), v ktorých sa 

3. Sprostredkovateľ poistenia alebo 
poisťovňa vytvorí záznam, ktorý obsahuje 
dokument alebo dokumenty (napríklad 
zmluvu, ktorá bola dohodnutá medzi 
sprostredkovateľom poistenia alebo 
poisťovňou a zákazníkom), v ktorých sa 
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stanovujú práva a povinnosti zmluvných 
strán a ďalšie podmienky, za ktorých 
sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa 
poskytne zákazníkovi služby. Práva 
a povinnosti zmluvných strán možno 
ustanoviť formou odkazu na iné 
dokumenty alebo právne texty.

stanovujú práva a povinnosti zmluvných 
strán a ďalšie podmienky, za ktorých 
sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa 
poskytne zákazníkovi služby. Práva 
a povinnosti zmluvných strán možno 
ustanoviť formou odkazu na iné 
dokumenty alebo právne texty. Poskytnutie 
uvedeného záznamu zákazníkovi je 
záväzné.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty umožnia, aby 
sprostredkovatelia poistenia a poisťovne 
pri vykonávaní sprostredkovania poistenia 
v súvislosti s predajom, pri ktorom sa 
neposkytuje poradenstvo, pokračovali 
bez získania informácií alebo určenia 
uvedeného v odseku 2, ak sú splnené tieto 
podmienky:
a) činnosť sprostredkovania poistenia sa 
vykonáva z iniciatívy zákazníka alebo 
potenciálneho zákazníka,
b) činnosť sprostredkovania poistenia sa 
týka investícií na základe poistenia, ktoré:
i) sa spájajú s investičnými rizikami len 
v prípade základných finančných 
nástrojov, ktoré sa považujú za 
nekomplexné, ako sa uvádza v článku 25 
ods. 3 písm. a) [smernice 2004/39/ES]; 
alebo
ii) nezahŕňajú štruktúru, na základe 
ktorej sú súvisiace riziká pre zákazníka 
ťažko zrozumiteľné.
c) zákazníkovi alebo potenciálnemu 
zákazníkovi sa jasne oznámilo, že od 
sprostredkovateľa poistenia alebo 
poisťovne sa nevyžaduje posúdenie 
vhodnosti alebo primeranosti ponúkaného 
produktu, a preto nevyužíva príslušné 
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pravidlá výkonu činnosti. Toto 
upozornenie sa môže poskytovať v 
štandardizovanej forme.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh predstavuje ekvivalentnú normu k ustanoveniam MiFID II, pričom 
poskytuje rovnaké podmienky pre investičné produkty nesúvisiace s poistením.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 33 s 
cieľom zabezpečiť, aby sprostredkovatelia 
poistenia a poisťovne dodržiavali zásady 
stanovené v tomto článku pri výkone 
sprostredkovania poistenia svojim 
zákazníkom. V uvedených delegovaných 
aktoch sa bližšie určuje:

vypúšťa sa

a) povaha služby ponúkanej alebo 
poskytovanej (služieb ponúkaných alebo 
poskytovaných) zákazníkovi alebo 
potenciálnemu zákazníkovi pri 
zohľadnení druhu, predmetu, veľkosti a 
frekvencie transakcií;
b) povaha produktov, ktoré sa ponúkajú 
alebo o ktorých sa uvažuje, vrátane 
rôznych druhov poistných produktov.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečujú, aby 
administratívne sankcie a opatrenia, ktoré 
možno uplatniť v prípadoch uvedených 

2. Členské štáty zabezpečujú, aby 
administratívne sankcie a opatrenia, ktoré 
možno uplatniť v prípadoch uvedených 
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v odseku 1, zahŕňali aspoň: v odseku 1, zahŕňali aspoň:

a) verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza 
fyzická alebo právnická osoba a povaha 
porušenia;
b) príkaz, aby fyzická alebo právnická 
osoba upustila od konania a zdržala sa 
opakovania tohto konania;

b) príkaz, aby fyzická alebo právnická 
osoba upustila od konania a zdržala sa 
opakovania tohto konania;

c) v prípade sprostredkovateľa poistenia 
alebo zaistenia zrušenie zápisu v súlade 
s článkom 3;

c) v prípade sprostredkovateľa poistenia 
alebo zaistenia zrušenie zápisu v súlade 
s článkom 3;

d) zákaz pre akéhokoľvek člena 
riadiaceho orgánu sprostredkovateľa 
poistenia alebo zaistenia alebo poisťovne 
alebo zaisťovne alebo akúkoľvek inú 
fyzickú osobu, ktorá nesie zodpovednosť, 
vykonávať funkcie u sprostredkovateľov 
poistenia alebo sprostredkovateľov 
zaistenia alebo v poisťovniach alebo 
zaisťovniach;
e) v prípade právnickej osoby 
administratívne peňažné sankcie do výšky 
10 % celkového ročného obratu právnickej 
osoby v predchádzajúcom hospodárskom 
roku; v prípade, že je právnická osoba 
dcérskou spoločnosťou materského 
podniku, relevantným celkovým ročným 
obratom je celkový ročný obrat 
vyplývajúci z konsolidovanej účtovnej 
závierky konečného materského podniku 
za predchádzajúci hospodársky rok;

e) v prípade právnickej osoby 
administratívne peňažné sankcie do výšky 
8 % celkového ročného obratu právnickej 
osoby v predchádzajúcom hospodárskom 
roku; v prípade, že je právnická osoba 
dcérskou spoločnosťou materského 
podniku, relevantným celkovým ročným 
obratom je celkový ročný obrat 
vyplývajúci z konsolidovanej účtovnej 
závierky konečného materského podniku 
za predchádzajúci hospodársky rok;

f) v prípade fyzickej osoby administratívne 
peňažné sankcie do výšky 5 000 000 EUR 
alebo v členských štátoch, v ktorých euro 
nie je oficiálnou menou, zodpovedajúcu 
hodnotu v národnej mene k dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice, a

f) v prípade fyzickej osoby administratívne 
peňažné sankcie do výšky 3 000 000 EUR 
alebo v členských štátoch, v ktorých euro 
nie je oficiálnou menou, zodpovedajúcu 
hodnotu v národnej mene k dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice, a

V prípade, že je možné určiť výhody 
z porušenia, členské štáty zabezpečujú, 
aby maximálna úroveň nebola nižšia ako 
dvojnásobok týchto výhod.
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 34 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 8, 17, 23, 24 a 25 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice.
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článkoch 8, 17, 23, 24 a 25 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním 
dotknutá platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, 
a to hneď po jeho prijatí.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 
8, 17, 23, 24 a 25 nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament alebo Rada 
voči nemu nevzniesli námietku v lehote 
dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej 
lehoty Európsky parlament a Rada 
informovali Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa 
táto lehota predĺži o dva mesiace.
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