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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker je glavni cilj in predmet tega 
predloga poenotenje nacionalnih določb v 
zvezi z navedenimi področji, bi morala biti 
podlaga tega predloga člena 53(1) 
in 62 PDEU. Oblika direktive je primerna, 
da se po potrebi omogoči prilagoditev 
izvedbenih določb na področjih, ki jih ureja 
ta direktiva, posebnostim trgov in pravnih 
sistemov držav članic. Cilj te direktive bi 
morala biti tudi uskladitev nacionalnih 
pravil o dostopu do dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, vključno s poklicnim 
vodenjem zahtevkov ter cenitvijo in
likvidacijo škode, in zato Direktiva temelji 
na členu 53(1) Pogodbe. Poleg tega ta 
direktiva, ker gre za sektor, ki ponuja 
storitve po celotni Uniji, temelji tudi na 
členu 62 Pogodbe.

(2) Ker je glavni cilj in predmet tega 
predloga poenotenje nacionalnih določb v 
zvezi z navedenimi področji, bi morala biti 
podlaga tega predloga člena 53(1) 
in 62 PDEU. Oblika direktive je primerna, 
da se po potrebi omogoči prilagoditev 
izvedbenih določb na področjih, ki jih ureja 
ta direktiva, posebnostim trgov in pravnih 
sistemov držav članic. Cilj te direktive bi
morala biti tudi uskladitev nacionalnih 
pravil o dostopu do dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, in zato Direktiva temelji na 
členu 53(1) Pogodbe. Poleg tega ta 
direktiva, ker gre za sektor, ki ponuja 
storitve po vsej Uniji, temelji tudi na 
členu 62 Pogodbe.

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da se zagotovi enaka raven varstva 
potrošnikov ne glede na to, kje kupijo 
zavarovalni produkt (bodisi neposredno 
pri zavarovalnici ali posredno pri 
posredniku), mora področje uporabe 
Direktive poleg zavarovalnic pokrivati 
tudi druge udeležence na trgu, za katere je 

črtano
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prodaja zavarovalnih produktov 
dopolnilna dejavnost (npr. turistične 
agencije in podjetja za najem vozil, 
dobavitelji blaga, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za izvzetje).

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta direktiva bi se morala uporabljati za 
osebe, katerih dejavnost je pomoč (bodisi v 
imenu kupca bodisi v imenu zavarovalnice) 
pri upravljanju in izvajanju zavarovalne ali 
pozavarovalne pogodbe, vključno s 
poklicnim vodenjem zahtevkov, ali cenitev 
in likvidacija škode ali izvedenska cenitev 
zahtevkov.

(7) Ta direktiva bi se morala uporabljati za 
osebe, katerih dejavnost je pomoč (bodisi v 
imenu kupca bodisi v imenu zavarovalnice) 
pri upravljanju in izvajanju zavarovalne ali 
pozavarovalne pogodbe.

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ta direktiva se ne bi smela uporabljati 
za osebe, ki opravljajo drugo poklicno 
dejavnost, kot so davčni izvedenci ali 
računovodje, ki občasno med opravljanjem 
te druge poklicne dejavnosti svetujejo v 
zvezi z zavarovalnim kritjem, niti se ne bi 
smela uporabljati za običajno dajanje 
splošnih informacij o zavarovalnih 
produktih, če namen te dejavnosti ni 
pomoč stranki, da sklene ali izpolni 
zavarovalno ali pozavarovalno pogodbo.

(12) Ta direktiva se ne bi smela uporabljati 
za osebe, ki opravljajo drugo poklicno 
dejavnost, kot so davčni izvedenci ali 
računovodje, ki občasno med opravljanjem 
te druge poklicne dejavnosti svetujejo v 
zvezi z zavarovalnim kritjem, niti se ne bi 
smela uporabljati za običajno dajanje 
splošnih informacij o zavarovalnih 
produktih, če namen te dejavnosti ni 
pomoč stranki, da sklene ali izpolni 
zavarovalno ali pozavarovalno pogodbo, 
niti poklicno vodenje zahtevkov za 
zavarovalnico ali pozavarovalnico, cenitev 
in likvidacija škode ali izvedenska cenitev 
zahtevkov.
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Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Države članice zahtev v zvezi z 
registracijo ne bi smele uporabljati za 
zavarovalne posrednike, ki opravljajo 
zavarovalno posredovanje v povezavi z 
določenimi vrstami zavarovanj kot 
dopolnilno dejavnost, ali za poklicno 
vodenje zahtevkov, cenitev in likvidacijo 
škode ali izvedensko cenitev zahtevkov, če 
izpolnjujejo zahteve iz te direktive glede 
znanja, sposobnosti in ugleda ter ustrezne 
zahteve glede informacij in zahteve v zvezi 
s pravili poslovanja, ter je bila 
pristojnemu organu predložena prijava 
dejavnosti.

črtano

Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Pomembno je zagotoviti visoko raven 
strokovnosti in usposobljenosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov ter zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, ki so vključeni v dejavnosti 
v zvezi s pripravo in prodajo zavarovalnih 
polic ter zadevnimi poprodajnimi 
dejavnostmi. Torej mora strokovno znanje
posrednika, zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, podjetjih za najem vozil in 
turističnih agencijah ter strokovno znanje 
oseb, ki opravljajo dejavnosti vodenja 
zahtevkov, cenitev in likvidacijo škode ali 
izvedensko cenitev zahtevkov, ustrezati 
kompleksnosti zadevnih dejavnosti.
Zagotoviti bi bilo treba trajno 
izobraževanje.

(22) Pomembno je zagotoviti visoko raven 
strokovnosti in usposobljenosti 
zavarovalnih in pozavarovalnih 
posrednikov ter zaposlenih pri neposrednih 
zavarovateljih, ki so vključeni v dejavnosti 
v zvezi s pripravo in prodajo zavarovalnih 
polic ter zadevnimi poprodajnimi 
dejavnostmi. Torej mora strokovno znanje
posredniku in zaposlenim pri neposrednih 
zavarovateljih omogočati ustrezno 
izvajanje del in nalog. Zagotoviti bi bilo 
treba trajno izobraževanje.
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Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja 
interesov med prodajalcem in kupcem 
zavarovalnega produkta je potrebno 
zagotoviti ustrezno razkritje plačil 
prodajalcem zavarovanja. Zato bi morali 
imeti pri življenjskih zavarovanjih 
posrednik in uslužbenec zavarovalnega 
posrednika ali zavarovalnica obveznost, 
da stranko pred prodajo obvestijo o 
svojem plačilu. Ob upoštevanju petletnega 
prehodnega obdobja mora biti za druge 
zavarovalne produkte stranka obveščena o 
svoji pravici, da te informacije zahteva, 
zadevne informacije pa morajo biti stranki 
posredovane na njeno zahtevo.

črtano

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Da se stranki zagotovijo primerljive 
informacije o storitvah zavarovalnega 
posredovanja, ki se posredujejo ne glede 
na to, ali stranka kupi pri posredniku ali 
neposredno pri zavarovalnici, in da se 
prepreči izkrivljanje konkurence s 
spodbujanjem zavarovalnic, da raje kot 
prek posrednikov prodajajo neposredno 
strankam, da bi se izognile zahtevam 
glede informacij, bi bilo treba tudi od 
zavarovalnic zahtevati, da posredujejo 
informacije glede plačila stranki, s katero 
pri opravljanju storitev zavarovalnega 
posredovanja poslujejo neposredno, o 
plačilu, ki ga prejmejo za prodajo 
zavarovalnih produktov.

črtano
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Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Za dosego ciljev iz te direktive bi bilo 
treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejetje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe v zvezi s podrobnostmi glede 
pojmov ustreznega znanja in 
usposobljenosti posrednika, upravljanja 
nasprotij interesov, obveznosti glede 
poslovanja v zvezi s svežnji zavarovalnih 
naložbenih produktov za male vlagatelje 
in obrazcev za posredovanje informacij v 
zvezi s sankcijami. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnim delom opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni. Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so ustrezni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen 
način.

črtano

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Z delegiranimi akti v skladu s
členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in v skladu s členi od 10 
do 15 Uredbe (EU) št. 1094/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 
novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski organ za 
zavarovanja in poklicne pokojnine) bi 
morala Komisija sprejeti delegirane akte, 
kot so določeni v členu [8] o pojmih 
ustreznega znanja in usposobljenosti 
posrednika, v členih [17 in 23] o 
upravljanju nasprotij interesov in v členih 
[24 in 25] o obveznostih glede poslovanja 
v zvezi s svežnji zavarovalnih naložbenih 

(52) V skladu s členi od 10 do 15 Uredbe
(EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa
(Evropski organ za zavarovanja in poklicne 
pokojnine) bi morala Komisija sprejeti 
izvedbene tehnične standarde, kot so 
določeni v členu [31] o postopkih in 
obrazcih za posredovanje informacij v 
zvezi s sankcijami. Osnutek teh izvedbenih 
tehničnih standardov bi moral 
oblikovati EIOPA.
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produktov za male vlagatelje, ter
izvedbene tehnične standarde, kot so 
določeni v členu [30] o postopkih in 
obrazcih za posredovanje informacij v 
zvezi s sankcijami. Osnutek teh
delegiranih aktov in izvedbenih tehničnih 
standardov bi moral oblikovati EIOPA.

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, vključno s poklicnim 
vodenjem zahtevkov ter cenitvijo in 
likvidacijo škode, ki jo izvajajo fizične in
pravne osebe, registrirane v državi članici, 
ali ki se želijo tam registrirati.

1. Ta direktiva določa pravila o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovalnega in pozavarovalnega 
posredovanja, ki jo izvajajo fizične in 
pravne osebe, registrirane v državi članici, 
ali ki se želijo tam registrirati.

Obrazložitev

Ni upravičeno, da bi v področje uporabe zajeli tudi poklicno vodenje zahtevkov ter cenitev in 
likvidacijo škode. Te dejavnosti niso povezane s prodajo zavarovalnih produktov in ne morejo 
šteti za dejavnosti zavarovalnega posredovanja. Poleg tega so v zadostni meri urejene v 
nacionalnih zakonodajah.

Predlog spremembe 12
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zavarovanje dopolnjuje blago, ki ga 
posreduje katerikoli ponudnik, pri čemer to 
zavarovanje zajema nevarnost okvare, 
izgube ali poškodbe blaga, ki ga ta 
ponudnik dobavlja; 

(e) zavarovanje dopolnjuje proizvod ali 
storitev, ki ga posreduje katerikoli 
ponudnik, zajema pa:

Obrazložitev

Iz prvotne direktive o zavarovalnem posredovanju so bila izvzeta dodatna zavarovanja, ki 
krijejo poškodbo ali izgubo prtljage in druge nevarnosti, povezane s potovanjem, 
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rezerviranem pri zadevnem ponudniku, kar bi bilo treba ohraniti. Običajno gre za preproste 
kratkotrajne produkte z nizkimi premijami. Vključitev tovrstnih dopolnilnih zavarovanj v 
področje uporabe direktive je torej odveč.

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka e – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) nevarnost okvare, izgube ali poškodbe 
blaga ponudnika, ki ga dobavlja, ali

Obrazložitev

Iz prvotne direktive o zavarovalnem posredovanju so bila izvzeta dodatna zavarovanja, ki 
krijejo poškodbo ali izgubo prtljage in druge nevarnosti, povezane s potovanjem, 
rezerviranem pri zadevnem ponudniku, kar bi bilo treba ohraniti. Običajno gre za preproste 
kratkotrajne produkte z nizkimi premijami. Vključitev tovrstnih dopolnilnih zavarovanj v 
področje uporabe direktive je torej odveč.

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka e – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) škodo ali izgubo prtljage in druge 
nevarnosti, povezane s potovanjem, 
rezerviranem pri zadevnem ponudniku, 
čeprav zavarovanje pokriva tveganja 
življenjskega zavarovanja ali zavarovanja 
odgovornosti, pod pogojem, da 
zavarovalno kritje dopolnjuje glavno 
zavarovalno kritje tveganj za zadevno 
potovanje;

Obrazložitev

Iz prvotne direktive o zavarovalnem posredovanju so bila izvzeta dodatna zavarovanja, ki 
krijejo poškodbo ali izgubo prtljage in druge nevarnosti, povezane s potovanjem, 
rezerviranem pri zadevnem ponudniku, kar bi bilo treba ohraniti. Običajno gre za preproste 
kratkotrajne produkte z nizkimi premijami. Vključitev tovrstnih dopolnilnih zavarovanj v 
področje uporabe direktive je torej odveč.
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Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Člen 2 – točka 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja, predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov , ter dejavnost poklicnega 
vodenja zahtevkov ter cenitev in 
likividacija škode . Zadevne dejavnosti se 
štejejo za zavarovalno posredovanje tudi, 
če jih opravlja zavarovalnica brez 
vključitve zavarovalnega posrednika.

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja, predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov. Zadevne dejavnosti se štejejo 
za zavarovalno posredovanje tudi, če jih 
opravlja zavarovalnica brez vključitve 
zavarovalnega posrednika.

Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Člen 2 – točka 3 – pododstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) poklicno vodenje zahtevkov 
zavarovalnice, cenitev in likvidacija škode 
ter izvedenska cenitev zahtevkov;

Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Člen 2 – točka 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. „pozavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo pozavarovalnih pogodb, 
sklepanje teh pogodb ali pomoč pri 
vodenju in izvajanju teh pogodb, zlasti v 
primeru zahtevkov, ter dejavnost 
poklicnega vodenja zahtevkov ter cenitev 
in likvidacija škode. Zadevne dejavnosti se 
štejejo za pozavarovalno posredovanje 
tudi, če jih opravlja pozavarovalnica brez 

6. „pozavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja, predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo pozavarovalnih pogodb, 
sklepanje teh pogodb ali pomoč pri 
vodenju in izvajanju teh pogodb, zlasti v 
primeru zahtevkov. Zadevne dejavnosti se 
štejejo za pozavarovalno posredovanje 
tudi, če jih opravlja pozavarovalnica brez 
vključitve pozavarovalnega posrednika.
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vključitve pozavarovalnega posrednika.

Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Člen 2 – točka 6 – pododstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) poklicno vodenje zahtevkov 
pozavarovalnice, cenitev in likvidacija 
škode ter izvedenska cenitev zahtevkov;

Predlog spremembe 19
Predlog direktive
Člen 2 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „svetovanje“ je dajanje priporočila
stranki, bodisi na njeno zahtevo bodisi na 
pobudo zavarovalnice ali zavarovalnega 
posrednika;

9. „svetovanje“ je dajanje osebnih 
priporočil dejanski ali potencialni stranki
v zvezi z zavarovalnim produktom, bodisi 
na njeno zahtevo bodisi na pobudo 
zavarovalnice ali zavarovalnega 
posrednika;

Predlog spremembe 20
Predlog direktive
Člen 2 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. „pogojna provizija“ je plačilo v obliki 
provizije, kjer je višina izplačanega zneska 
odvisna od doseganja dogovorjenih ciljev v 
zvezi s poslom, ki ga posrednik sklene z 
zavarovateljem;

10. „pogojna provizija“ je plačilo v obliki 
provizije, kjer je višina izplačanega zneska 
odvisna od doseganja katerih koli
dogovorjenih ciljev v zvezi z aktivnostmi, 
ki jih posrednik izvaja z zavarovateljem;

Obrazložitev

Commissions can be generated not only by achieving targets related to the business placed 
but also by the number of claims from the clients of the intermediary. The definition should 
include all elements influencing this remuneration. Some bank-insurance groups calculate 
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commissions based on cross-selling practices: e.g. a commission on a mortgage differs 
depending on whether a life insurance is sold to the same customer. This practice encourages 
the intermediary to sell several products at the same time, even if the client does not need 
them or could find a more attractive offer elsewhere.

Predlog spremembe 21
Predlog direktive
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 črtano
Postopek prijave za zagotavljanje 

dopolnilnega zavarovalnega 
posredovanja; strokovno vodenje 
zahtevkov ali ocenjevanje škode

1. Zahteve glede registracije iz člena 3 ne 
veljajo za zavarovalnega posrednika, ki 
zavarovalno posredovanje opravlja kot 
dopolnilno dejavnost, če ta dejavnost 
izpolnjuje vse naslednje pogoje:
(a) glavna poklicna dejavnost 
zavarovalnega posrednika ni zavarovalno 
posredovanje;
(b) zavarovalni posrednik posreduje zgolj 
nekatere zavarovalne produkte, ki 
dopolnjujejo produkt ali storitev, ter jih 
jasno navede v prijavi;
(c) zadevni zavarovalni produkti ne 
pokrivajo tveganj življenjskega 
zavarovanja ali zavarovanja odgovornosti, 
razen če to dopolnjuje glavno kritje.
2. Zahteve glede registracije iz člena 3 ne 
veljajo za zavarovalne posrednike, katerih 
edina dejavnost je strokovno vodenje 
zahtevkov ali ocenjevanje škode.
3. Vsak zavarovalni posrednik, za 
katerega veljajo določbe odstavkov 1 in 2 
tega člena, predloži pristojnemu organu 
svoje domače države članice prijavo, s 
katero pristojnemu organu sporoči svojo 
identiteto, naslov in poklicne dejavnosti.
4. Za posrednike, za katere veljajo določbe 
iz odstavkov 1 in 2 tega člena, veljajo 
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določbe iz poglavij I, III, IV, V, VIII, IX 
in členov 15 in 16 te direktive.

Obrazložitev

Ker so bile dejavnosti poklicnega vodenja zahtevkov, cenitve in likvidacije škode izvzete iz 
področja uporabe direktive, v člen 1(2)(e) pa je bila ponovno vključena izjema, se je izgubil 
glavni namen postopka prijave, zato ga je treba črtati.

Predlog spremembe 22
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zavarovalni in pozavarovalni posredniki
, vključno s tistimi, ki te dejavnosti 
opravljajo kot dopolnilne dejavnosti, 
osebami, ki poklicno vodijo zahtevke, 
izvajajo cenitev in likvidacijo škode ter 
izvedenske ocene zahtevkov, ter 
zaposlenimi zavarovalnice, ki opravljajo 
storitve zavarovalnega posredovanja, 
morajo imeti ustrezno znanje in 
sposobnost, kot se zahtevata v državi 
članici posrednika ali zavarovalnice, da 
ustrezno opravljajo svoje naloge in 
izpolnjujejo svoje obveznosti, s čimer 
pokažejo primerne strokovne izkušnje, ki 
so pomembne glede na kompleksnost 
produktov, ki jih posredujejo.

1. Zavarovalni in pozavarovalni posredniki
ter zaposleni zavarovalnice, ki opravljajo 
storitve zavarovalnega posredovanja, 
morajo imeti ustrezno znanje in 
sposobnost, kot se zahtevata v državi 
članici posrednika ali zavarovalnice, da 
ustrezno opravljajo svoje naloge in 
izpolnjujejo svoje obveznosti.

Obrazložitev

Pomembno je, da imajo posredniki in zaposleni v zavarovalnicah ustrezno znanje in 
sposobnosti za izvajanje svojih nalog. Dodatno zahtevo o dokazovanju ustreznih poklicnih 
izkušenj pa bi bilo treba črtati, sicer bi bil dostop do tega poklica praktično onemogočen.

Predlog spremembe 23
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33. 

8. Države članice določijo 
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Navedeni delegirani akti določajo

Predlog spremembe 24
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Države članice za vzajemno priznanje 
ustreznega znanja in sposobnosti, ki ga 
pridobijo zavarovalni in pozavarovalni 
posredniki in zaposleni v zavarovalnicah, 
ki opravljajo storitve zavarovalnega 
posredovanja, predvsem za priznanje 
njihovih poklicnih kvalifikacij, sprejmejo 
nacionalno kvalifikacijo za raven 3 ali 
višje po evropskem okviru kvalifikacij za 
vseživljenjsko učenje, vzpostavljenem po 
priporočilu Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2008, ki dokazuje, 
da zavarovalni in pozavarovalni posrednik 
izpolnjuje zahteve glede znanja in 
sposobnosti, ki so pogoj za registracijo v 
skladu s to direktivo.

Obrazložitev

Da bi preprečili drobitev notranjega trga, bi bilo treba določiti minimalne zahteve glede 
znanja in zmožnosti na podlagi evropskega okvira kvalifikacij, ki bi veljale v vseh državah 
članicah.

Predlog spremembe 25
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organi iz odstavka 1 so bodisi javni 
organi ali organi, ki jih kot take priznava 
nacionalna zakonodaja ali javni organi, ki 
ga v ta namen izrecno pooblasti nacionalna 
zakonodaja. To ne morejo biti 
zavarovalnice ali pozavarovalnice.

2. Organi iz odstavka 1 so bodisi javni 
organi ali organi, ki jih kot take priznava 
nacionalna zakonodaja ali javni organi, ki 
ga v ta namen izrecno pooblasti nacionalna 
zakonodaja. To ne morejo biti 
zavarovalnice ali pozavarovalnice ali 
združenja, katerih člani neposredno ali 
posredno vključujejo zavarovalnice ali 
pozavarovalnice oziroma zavarovalne ali 
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pozavarovalne posrednike.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti navzkrižje interesov med zavarovalnimi posredniki 
in nadzornimi organi in tako okrepiti kakovost storitev in učinkovitost trga.

Predlog spremembe 26
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pooblastila iz odstavka 3 se izvršujejo 
v skladu z nacionalnim pravom in 
vključujejo vsaj pravico:
(a) dostopati do vsakega dokumenta v 
kakršni koli obliki, ki bi bil pomemben za 
izvajanje nadzornih nalog, in do prejema 
njegove kopije;
(b) zahtevati informacije od vsake osebe 
in, če je potrebno, vabiti in zaslišati osebe 
z namenom pridobivanja informacij;
(c) opravljati inšpekcijske preglede na 
kraju samem;
(d) opravljati anonimno nakupovanje;
(e) zahtevati začasno prepoved 
opravljanja poklicne dejavnosti;
(f) zahtevati od zavarovalnic, da predložijo 
informacije;
(g) predložiti zadevo v kazenski pregon;
(h) omogočiti revizorjem ali izvedencem, 
da opravijo preverjanja ali preiskave.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti navzkrižje interesov med zavarovalnimi posredniki 
in nadzornimi organi in tako okrepiti kakovost storitev in učinkovitost trga.

Predlog spremembe 27
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – uvodno besedilo
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
ustreznih, učinkovitih, nepristranskih in 
neodvisnih postopkov za pritožbe in 
odškodnine za izvensodno reševanje 
sporov med zavarovalnimi posredniki in
strankami ter med zavarovalnicami in
strankami, po potrebi z že obstoječimi 
organi. Države članice nadalje zagotovijo, 
da vse zavarovalnice in zavarovalni 
posredniki sodelujejo v postopkih za 
izvensodno poravnavo sporov, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
ustreznih, učinkovitih, nepristranskih in 
neodvisnih postopkov za pritožbe in 
odškodnine za izvensodno reševanje 
sporov med zavarovalnimi posredniki in
potrošniki ter med zavarovalnicami in
potrošniki, po potrebi z že obstoječimi 
organi. Države članice nadalje zagotovijo, 
da vse zavarovalnice in zavarovalni 
posredniki sodelujejo v postopkih za 
izvensodno poravnavo sporov, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

Predlog spremembe 28
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka (c) – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) opravlja svetovanje na podlagi poštene 
analize; oziroma

(i) opravlja svetovanje na podlagi poštene 
analize ob upoštevanju interesa stranke;
oziroma

Predlog spremembe 29
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka c – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) ga ne veže pogodbena obveznost za 
posredovanje poslov zavarovalnega 
posredovanja izključno z enim ali več 
zavarovalnicami in ne opravlja 
svetovanja na podlagi poštene analize. V 
tem primeru posreduje imena zavarovalnic, 
s katerimi lahko oziroma dejansko opravlja 
posel. ;

(iii) ga ne veže pogodbena obveznost za 
posredovanje poslov zavarovalnega 
posredovanja izključno z enim ali več 
zavarovalnicami in ne opravlja 
svetovanja na podlagi poštene analize ob 
upoštevanju interesa stranke. V tem 
primeru posreduje imena zavarovalnic, s 
katerimi lahko oziroma dejansko opravlja 
posel;
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Predlog spremembe 30
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) če bo posrednik prejel kakršen koli 
honorar ali provizijo, celoten znesek
plačila za zavarovalni produkt, ki ga 
ponuja ali predstavlja ali, kadar ni mogoče
podati natančnega zneska, osnovo za 
izračun vseh honorarjev ali provizij ali 
njihove kombinacije;

(f) če bo posrednik ali kateri od njegovih 
zaposlenih prejel kakršen koli honorar ali 
provizijo, znesek ali, kadar zneska ni 
mogoče sporočiti ali če bi to vključevalo 
nesorazmerne napore, osnovo za izračun
honorarja ali provizije ali kombinacijo 
obojega, če stranka to zahteva. Stranko je 
treba obvestiti o tem, da ima pravico 
zahtevati to informacijo.

Predlog spremembe 31
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) če znesek provizije temelji na 
doseganju dogovorjenih ciljev ali pragov v 
zvezi s poslom, ki ga posrednik sklene z 
zavarovateljem, cilje ali pragove ter 
zneske, izplačane, ko so ti doseženi.

črtano

Obrazložitev

Pretirano podrobna razkritja lahko potrošnike zmedejo. Razkrivanje zneskov plačil ter narave 
in osnove za izračun variabilnih plačil ne prispeva k varstvu potrošnikov.

Predlog spremembe 32
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1(f) za pet 
let od datuma začetka veljavnosti te 
direktive posrednik pri zavarovalnih 
pogodbah, ki niso pogodbe iz razredov, 
določenih v Prilogi I Direktive 

črtano
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2002/83/ES, če naj bi prejel provizijo, 
pred sklenitvijo takšne zavarovalne 
pogodbe o zavarovanju:
(a) navede stranki znesek ali, kadar 
natančnega zneska ni mogoče navesti, 
osnovo za izračun honorarja ali provizije 
ali kombinacije obojega, če stranka to 
zahteva;
(b) seznani stranko o njenih pravicah 
glede zahtevanja informacij iz točke (a).

Obrazložitev

Pretirano podrobna razkritja lahko potrošnike zmedejo. Razkrivanje zneskov plačil ter narave 
in osnove za izračun variabilnih plačil ne prispeva k varstvu potrošnikov.

Predlog spremembe 33
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zavarovalnica ali zavarovalni 
posrednik prav tako obvesti stranko o 
naravi in osnovi za izračun vsakega 
variabilnega plačila, ki ga zaposleni 
prejme za prodajo in vodenje zadevnega 
zavarovalnega produkta.

črtano

Obrazložitev

Pretirano podrobna razkritja lahko potrošnike zmedejo. Razkrivanje zneskov plačil ter narave 
in osnove za izračun variabilnih plačil ne prispeva k varstvu potrošnikov.

Predlog spremembe 34
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če stranka katero koli plačilo opravi na 
podlagi zavarovalne pogodbe po njeni 
sklenitvi, zavarovalnica ali posrednik v 
skladu s tem členom razkrije podatke za 
vsako tovrstno plačilo.

črtano
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Predlog spremembe 35
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33. 
Navedeni delegirani akti določajo:

črtano

(a) ustrezna merila za določanje, kako se 
plačilo posrednika – vključno s pogojno 
provizijo – razkrije stranki, kot je 
določeno v odstavku 1(f) in (g) ter 
odstavku 2 tega člena;
(b) ustrezna merila zlasti za določanje 
osnove za izračun vseh honorarjev ali 
provizij ali kombinacije obojega;
(c) ukrepe, za katere je mogoče 
pričakovati, da jih bodo zavarovalni 
posredniki in zavarovalnice sprejeli za 
razkritje prejetih plačil stranki.

Predlog spremembe 36
Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vendar, kadar se informacije iz 
členov 16, 17 in 18 zagotovijo z uporabo 
trajnega medija, ki ni papir, ali prek spletne 
strani, se na zahtevo stranke kopija na 
papirju stranki zagotovi brezplačno.

3. Vendar, kadar se informacije iz 
členov 16, 17 in 18 zagotovijo z uporabo 
trajnega medija, ki ni papir, ali prek spletne 
strani, se na zahtevo stranke kopija na 
papirju stranki zagotovi brezplačno. 
Stranko je treba seznaniti s to pravico.

Predlog spremembe 37
Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar ukrepi, ki jih sprejme zavarovalni 2. Zavarovalni posrednik ali 
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posrednik ali zavarovalnica v skladu s 
členi 15, 16 in 17 niso dovolj za razumno 
zagotovitev, da je mogoče tveganja za 
interese strank in potencialnih strank, ki 
izhajajo iz nasprotja interesov preprečiti, 
zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
strankam nedvoumno razkrije splošno 
naravo ali vire nasprotja interesov, preden 
sprejme posel v imenu stranke.

zavarovalnica vzdržuje in izvaja 
učinkovito organizacijsko in 
administrativno ureditev, tako da lahko 
sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi 
naj bi preprečili, da bi navzkrižje interesov 
škodilo interesom njegovih oziroma 
njenih strank. Kadar ukrepi, ki jih sprejme 
zavarovalni posrednik ali zavarovalnica,
niso dovolj za razumno zagotovitev, da je 
mogoče tveganja za interese strank in 
potencialnih strank, ki izhajajo iz nasprotja 
interesov preprečiti, zavarovalni posrednik 
ali zavarovalnica strankam nedvoumno 
razkrije splošno naravo ali vire nasprotja 
interesov, preden sprejme posel v imenu 
stranke.

Obrazložitev

Predlog spremembe naj zagotovi, da bo besedilo direktive IMD2 usklajeno z direktivo MiFID 
II, ki od podjetij zahteva učinkovito organizacijsko in upravno ureditev za preprečitev 
navzkrižja interesov.

Predlog spremembe 38
Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33, 
da določi:

črtano

(a) ukrepe in učinkovite organizacijske in 
upravne ureditve, za katere je mogoče 
razumno pričakovati, da jih sprejmejo 
zavarovalni posredniki in zavarovalnice 
za ugotavljanje, preprečevanje, 
upravljanje in razkrivanje nasprotjij 
interesov pri zagotavljanju zavarovalnega 
posredovanja;
(b) ustrezna merila za določanje vrst 
nasprotjij interesov, ki bi lahko škodovala 
interesom strank ali potencialnih strank 
zavarovalnega posrednika ali 
zavarovalnice.
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Predlog spremembe 39
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zavarovalnem posredniku ali 
zavarovalnici in njenih storitvah. Kadar se 
zagotovi svetovanje, informacije vsebujejo 
podatke, ali se svetovanje zagotavlja 
neodvisno in ali temelji na širši ali bolj 
omejeni analizi trga, ter ali je zavarovalni 
posrednik ali zavarovalnica strankam
zagotovila tekočo oceno primernosti 
zavarovalnega produkta, ki se priporoči 
stranki;

(a) zavarovalnem posredniku ali 
zavarovalnici in njenih storitvah. Kadar se 
zagotovi svetovanje, informacije izrecno
vsebujejo podatke, ali se svetovanje 
zagotavlja neodvisno in ali temelji na širši 
ali bolj omejeni analizi trga, ter ali 
zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
strankam zagotavlja pogodbeno 
zagotovljeno ali neobvezujočo redno
oceno primernosti zavarovalnega produkta, 
ki se priporoči stranki;

Predlog spremembe 40
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica obvesti stranko, da se 
svetovanje o zavarovanju izvaja 
neodvisno, zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica:

črtano

(a) oceni dovolj zavarovalnih produktov, 
ki so na voljo na trgu. Zavarovalni 
produkti morajo biti dovolj raznoliki glede 
na vrsto in izdajatelja ali ponudnika 
produkta in ne smejo biti omejeni na 
zavarovalne produkte, ki jih izdajo ali 
zagotovijo subjekti, ki so tesno povezani z 
zavarovalnim posrednikom ali 
zavarovalnico; ter
(b) ne sprejema ali prejema honorarjev, 
provizij ali kakršnih koli denarnih koristi, 
ki jih plača ali zagotovi tretja oseba ali 
oseba, ki v zvezi z zagotavljanjem storitve 
stranki deluje za račun tretje osebe.
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Obrazložitev

V direktivi ne bi smeli ločevati posebnih sistemov nadomestil, ki so se oblikovali na trgu in ki 
državljanom zagotavljajo zavarovalno kritje.

Predlog spremembe 41
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33 v 
zvezi z ukrepi, ki zagotavljajo, da 
zavarovalni posredniki in zavarovalnice 
upoštevajo načela iz tega člena pri 
opravljanju zavarovalnega posredovanja s 
svojimi strankami. Navedeni delegirani 
akti določajo:

črtano

(a) naravo storitve oz. storitev, ponujenih 
ali zagotovljenih stranki ali potencialni 
stranki, ob upoštevanju vrste, namena, 
obsega in pogostosti poslov; ter
(b) naravo produktov, ki se ponujajo ali o 
katerih se odloča, vključno z različnimi 
vrstami zavarovalnih produktov.

Predlog spremembe 42
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
pri svetovanju pridobi potrebne informacije 
v zvezi z znanjem in izkušnjami stranke ali 
potencialne stranke s področja, povezanega 
s specifično vrsto produkta ali storitve, ter 
v zvezi s finančnim položajem stranke ali 
potencialne stranke ter cilji njene naložbe.
Na podlagi teh informacij zavarovalni 
posrednik ali zavarovalnica priporoči 
zavarovalne produkte, ki so najprimernejši
za stranko ali potencialno stranko.

1. Zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
pri svetovanju pridobi potrebne informacije 
v zvezi s potrebami, znanjem in izkušnjami 
stranke ali potencialne stranke s področja, 
povezanega s specifično vrsto produkta ali 
storitve, ter v zvezi s finančnim interesom
stranke ali potencialne stranke ter cilji 
njene naložbe, na podlagi teh informacij 
zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
priporoči zavarovalne produkte, ki so v 
najboljšem interesu za stranko ali 
potencialno stranko.
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Predlog spremembe 43
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica na podlagi informacij,
prejetih v skladu s prejšnjim odstavkom, 
meni, da produkt ali storitev ni primerna
za stranko ali potencialno stranko, 
zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
stranko ali potencialno stranko na to 
opozori. To opozorilo se lahko zagotovi v 
standardizirani obliki.

Če zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
na podlagi informacij, za katere je zaprosil
v skladu s prejšnjim odstavkom, meni, da 
produkt ali storitev ni v najboljšem 
interesu za stranko ali potencialno stranko, 
zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
stranko ali potencialno stranko obvesti o 
razlogih za to. To opozorilo se zagotovi v 
standardizirani obliki.

Predlog spremembe 44
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
pripravi evidenco, ki vključuje dokument 
ali dokumente, kot je pogodba, sklenjena 
med zavarovalnim posrednikom ali 
zavarovalnico ter stranko, v katerih so 
določene pravice in obveznosti 
podpisnikov ter drugi pogoji, pod katerimi 
bo zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
zagotavljala svoje storitve stranki. Pravice 
in dolžnosti podpisnikov pogodbe so lahko 
vključene s sklici na druge dokumente ali 
pravna besedila.

3. Zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
pripravi evidenco, ki vključuje dokument 
ali dokumente, kot je pogodba, sklenjena 
med zavarovalnim posrednikom ali 
zavarovalnico ter stranko, v katerih so 
določene pravice in obveznosti 
podpisnikov ter drugi pogoji, pod katerimi 
bo zavarovalni posrednik ali zavarovalnica 
zagotavljala svoje storitve stranki. Pravice 
in dolžnosti podpisnikov pogodbe so lahko 
vključene s sklici na druge dokumente ali 
pravna besedila. Ta evidenca se izroči 
stranki.

Predlog spremembe 45
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice omogočijo, da 
zavarovalni posredniki in zavarovalnice 
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pri opravljanju storitev zavarovalnega 
posredovanja v zvezi s prodajo brez 
svetovanja postopek izvedejo brez 
pridobitve informacij ali brez določitve iz 
odstavka 2, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
(a) zavarovalno posredovanje se opravi na 
pobudo stranke ali potencialne stranke,
(b) dejavnost zavarovalnega posredovanja 
se nanaša na zavarovalne naložbene 
produkte:
(i) pri katerih gre samo za izpostavljenost 
naložbenemu tveganju v zvezi z osnovnimi 
finančnimi instrumenti, ki se v skladu s 
točko (a) člena 25(3) 
[Direktiva 2004/39/ES] štejejo za 
enostavne; ali
(ii) katerih struktura ni takšna, da bi bila 
zadevna tveganja za stranko težko 
razumljiva.
(c) stranka ali potencialna stranka je bila 
jasno obveščena, da zavarovalni 
posrednik ali zavarovalnica ni dolžna 
oceniti ustreznosti ali primernosti 
ponujenega produkta in da zato ni 
deležna zadevnih pravil o poslovanju. To 
opozorilo se lahko zagotovi v 
standardizirani obliki.

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja standard, primerljiv tistemu v MiFID II, in s tem zagotavlja enake 
pogoje tudi za zavarovalne nenaložbene produkte.

Predlog spremembe 46
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33 za 
zagotavljanje, da zavarovalni posredniki 
in zavarovalnice upoštevajo načela iz tega 
člena pri opravljanju zavarovalnega 

črtano
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posredovanja svojim strankam. Navedeni 
delegirani akti določajo:
(a) naravo storitve oz. storitev, ponujenih 
ali zagotovljenih stranki ali potencialni 
stranki, ob upoštevanju vrste, namena, 
obsega in pogostosti poslov;
(b) naravo produktov, ki se ponujajo ali o 
katerih se odloča, vključno z različnimi 
vrstami zavarovalnih produktov.

Predlog spremembe 47
Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da v primerih 
iz odstavka 1 upravne sankcije in ukrepi, ki 
se lahko uporabijo, vključujejo vsaj:

2. Države članice zagotovijo, da v primerih 
iz odstavka 1 upravne sankcije in ukrepi, ki 
se lahko uporabijo, vključujejo vsaj:

(a) javno izjavo, ki navaja fizično ali 
pravno osebo ter naravo kršitve;
(b) odredbo, ki od fizične ali pravne osebe 
zahteva, da preneha z ravnanjem in da tega 
ravnanja več ne ponovi;

(b) odredbo, ki od fizične ali pravne osebe 
zahteva, da preneha z ravnanjem in da tega 
ravnanja več ne ponovi;

(c) v primeru zavarovalnega ali 
pozavarovalnega posrednika, odvzem 
registracije v skladu s členom 3;

(c) v primeru zavarovalnega ali 
pozavarovalnega posrednika, odvzem 
registracije v skladu s členom 3;

(d) prepoved opravljanja nalog 
zavarovalnih ali pozavarovalnih 
posrednikov ali zavarovalnic ali 
pozavarovalnic za člana uprave 
zavarovalnega ali pozavarovalnega 
posrednika ali zavarovalnice ali 
pozavarovalnice ali za katero koli drugo 
odgovorno fizično osebo;
(e) v primeru pravnih oseb upravne 
denarne kazni do 10 % skupnega letnega 
prometa pravne osebe v predhodnem 
poslovnem letu; če je pravna oseba odvisno 
podjetje matičnega podjetja, je zadevni 
skupni letni promet skupni letni promet, ki 
je razviden iz konsolidiranih 
računovodskih izkazov končnega 

(e) v primeru pravnih oseb upravne 
denarne kazni do 8 % skupnega letnega 
prometa pravne osebe v predhodnem 
poslovnem letu; če je pravna oseba odvisno 
podjetje matičnega podjetja, je zadevni 
skupni letni promet skupni letni promet, ki 
je razviden iz konsolidiranih 
računovodskih izkazov končnega 
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matičnega podjetja v predhodnem 
poslovnem letu;

matičnega podjetja v predhodnem 
poslovnem letu;

(f) v primeru fizičnih oseb upravne denarne 
kazni v višini do 5 000 000 EUR ali 
ustrezne vrednosti v nacionalni valuti 
države članice, v kateri euro ni uradna 
valuta, na datum začetka veljavnosti te 
direktive; ter

(f) v primeru fizičnih oseb upravne denarne 
kazni v višini do 3 000 000 EUR ali 
ustrezne vrednosti v nacionalni valuti 
države članice, v kateri euro ni uradna 
valuta, na datum začetka veljavnosti te 
direktive; ter

Če je mogoče določiti korist, pridobljeno s 
kršitvijo, države članice zagotovijo, da 
najvišja kazen ni nižja od dvakratnega 
zneska te koristi.

Predlog spremembe 48
Predlog direktive
Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 34 črtano
Izvajanje pooblastila

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz členov 8, 17, 23, 24 in 25 se podeli 
Komisiji za nedoločen čas od začetka 
veljavnosti te direktive.
3. Pooblastilo iz členov 8, 17, 23, 24 in 25 
lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 
pooblastila preneha veljati pooblastilo iz 
navedenega sklepa. Preklic začne veljati 
dan po objavi sklepa v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši datum, 
določen v sklepu. Preklic ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem istočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.
5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 
8, 17, 23, 24 in 25, začne veljati le, če niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
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ugovarjata delegiranemu aktu v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu, ali če sta pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet 
obvestila Komisijo, da aktu ne bosta 
ugovarjala. Na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta se to obdobje 
podaljša za 2 meseca.
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