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19.2.2014 A7-0085/8 

Pakeitimas  8 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0085/2014 

Werner Langen 

Draudimo tarpininkavimas 

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

24 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) visas išlaidas ir mokesčius, susijusius 

su draudimo tarpininkavimu ar 

papildomomis paslaugomis; privaloma 

nurodyti konsultavimo kainą, klientui 

rekomenduojamos arba parduodamos 

finansin÷s priemon÷s kainą ir taip, kaip 

klientas gali už tai sumok÷ti, taip pat visus 

mok÷jimus trečiosioms šalims; 

Or. en 

Pagrindimas 

Įterpiamas FPRD 24 straipsnio 3 dalies d punkto tekstas. 
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19.2.2014 A7-0085/9 

Pakeitimas  9 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0085/2014 

Werner Langen 

Draudimo tarpininkavimas 

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

24 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Informacija apie visas išlaidas ir 

mokesčius, kurie nesusiję su pagrindin÷s 

rinkos rizikos atsiradimu, įskaitant 

išlaidas ir mokesčius, susijusius su 

tarpininkavimo paslauga ir draudimo 

produktu, sudedama, kad klientas gal÷tų 

matyti bendrą kainą, taip pat investicijų 

grąžos kaupiamąjį poveikį ir, klientui 

pareikalavus, suskirstymą pagal punktus. 

Kai taikytina, tokia informacija teikiama 

klientui reguliariai, bent kartą į metus, 

per visą investavimo laikotarpį. 

 Pirmoje pastraipoje ir 6a dalyje nurodyta 

informacija teikiama suprantama forma 

taip, kad esami arba galimi klientai gal÷tų 

tinkamai suprasti investavimo paslaugos 

ir konkretaus siūlomo investicinio 

draudimo produkto tipo pobūdį ir riziką ir 

priimti sprendimus d÷l investavimo 

remdamiesi turima informacija. Valstyb÷s 

nar÷s gali numatyti, kad tokia informacija 

būtų teikiama standartizuota forma. 

Or. en 

Pagrindimas 

Įterpiamas FPRD 24 straipsnio 3 dalies tekstas. 
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19.2.2014 A7-0085/10 

Pakeitimas  10 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0085/2014 

Werner Langen 

Draudimo tarpininkavimas 

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

24 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Tais atvejais, kai investicinis 

draudimo produktas siūlomas kaip 

finansinio produkto, kuriam jau taikomos 

kitos kredito institucijų ir vartojamųjų 

paskolų srities Sąjungos teis÷s aktų 

nuostatos d÷l reikalavimų teikti 

informaciją, dalis, šiai paslaugai 

papildomai netaikomos 2 ir 3 dalyje 

nustatytos prievol÷s. 

 Kai draudimo tarpininkas informuoja 

klientą, kad teikiamos nepriklausomos 

konsultacijos d÷l investicijų, įmon÷: 

 a) įvertina pakankamą kiekį rinkoje 

platinamų investicinių draudimo 

produktų, kurių tipas ir emitentai ar 

produkto teik÷jai būtų pakankamai 

skirtingi, kad būtų tinkamai reaguojama į 

kliento investicinius tikslus, ir 

neapsiribojant investiciniais draudimo 

produktais, platinamais ar teikiamais: 

 i) pačių investicinių įmonių ar subjektų, 

turinčių glaudžių ryšių su investicine 

įmone;  

 ii) kitų subjektų, su kuriais investicin÷ 

įmon÷ turi tokių glaudžių teisinių ar 

ekonominių ryšių, ar tokių sutartinių 

ryšių, kurie keltų riziką teikiamos 

konsultacijos nepriklausomumui;  

 b) už klientams teikiamą paslaugą 
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nepriima ar neima atlyginimo, komisinių 

arba kokios nors pinigin÷s ar nepinigin÷s 

naudos, kurią moka arba teikia trečioji 

šalis arba jos vardu veikiantis asmuo. 

Tur÷tų būti aiškiai nurodoma nedidel÷ 

nepinigin÷ nauda, kuri gali pad÷ti 

pagerinti klientui teikiamos paslaugos 

kokybę ir kuri yra tokio masto ir 

pobūdžio, kad jos nebūtų galima laikyti 

kenkiančia draudimo tarpininko pareigos 

veikti kuo labiau atsižvelgiant į kliento 

interesus vykdymui; tokiai naudai ši 

nuostata netaikoma. 

 Draudimo tarpininkas, valdydamas 

portfelį, už klientams teikiamą paslaugą 

nepriima ar neima atlyginimo, komisinių 

arba kokios nors pinigin÷s ar nepinigin÷s 

naudos, kurią moka arba teikia trečioji 

šalis arba jos vardu veikiantis asmuo. 

Tur÷tų būti aiškiai nurodoma nedidel÷ 

nepinigin÷ nauda, kuri gali pad÷ti 

pagerinti klientui teikiamos paslaugos 

kokybę ir kuri yra tokio masto ir 

pobūdžio, kad jos nebūtų galima laikyti 

kenkiančia investicin÷s įmon÷s pareigos 

veikti kuo labiau atsižvelgiant į kliento 

interesus vykdymui; tokiai naudai ši 

nuostata netaikoma.  

 Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad nebūtų 

laikoma, jog draudimo tarpininkai vykdo 

pagal 23 straipsnį arba pagal šio 

straipsnio pirmą pastraipą jiems 

numatytas pareigas, jei jie kokioms nors 

šalims, išskyrus klientą arba kliento vardu 

veikiantį asmenį, moka kokį nors 

atlyginimą ar komisinius ar kokios nors 

šalys, išskyrus klientą arba kliento vardu 

veikiantį asmenį, jiems moka kokį nors 

atlyginimą ar komisinius, arba jei jie 

kokioms nors šalims, išskyrus klientą arba 

kliento vardu veikiantį asmenį, teikia 

kokią nors nepiniginę naudą, susijusią su 

investicinio draudimo produkto ar 

papildomos paslaugos teikimu, ar kokios 

nors šalys, išskyrus klientą arba kliento 

vardu veikiantį asmenį, jiems teikia kokią 

nors nepiniginę naudą, susijusią su 
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investicinio draudimo produkto ar 

papildomos paslaugos teikimu, nebent 

išmoka ar nauda: 

 – skirta klientui teikiamos atitinkamos 

paslaugos kokybei gerinti; 

 – netrukdo vykdyti įmon÷s pareigos veikti 

garbingai, sąžiningai ir profesionaliai, 

kuo labiau atsižvelgiant į savo klientų 

interesus. 

 Pirmoje pastraipoje nurodytos išmokos ar 

naudos buvimas, pobūdis ir suma arba, 

kai sumos negalima nustatyti, – jos 

apskaičiavimo metodas turi būti aiškiai, 

išsamiai, tiksliai ir suprantamai 

atskleistas klientui prieš teikiant 

atitinkamas investavimo ar papildomas 

paslaugas. Kai taikytina, investicin÷ 

įmon÷ taip pat informuoja klientą apie 

atlyginimo, komisinių, pinigin÷s ar 

nepinigin÷s naudos, gautos teikiant 

draudimo tarpininkavimo ar papildomą 

paslaugą, pervedimo klientui 

mechanizmus. 

 Pirmoje pastraipoje nustatyti reikalavimai 

netaikomi išmokai ar naudai, kuri sudaro 

galimybes teikti investicines paslaugas 

arba yra būtina norint tokias paslaugas 

teikti, kaip antai saugojimo išlaidoms, 

atsiskaitymo ir valiutos keitimo 

mokesčiams, su reguliavimu susijusioms 

rinkliavoms arba teisin÷ms išlaidoms, ir 

d÷l kurių pobūdžio negali atsirasti kliūčių 

įmon÷s pareigai veikti garbingai, 

sąžiningai ir profesionaliai, kuo labiau 

atsižvelgiant į savo klientų interesus. 

 Investicin÷ įmon÷, teikianti klientams 

investicines paslaugas, užtikrina, kad 

neatlygins savo darbuotojams ir nevertins 

jų darbo taip, kad būtų pakenkta jos 

pareigai veikti kuo labiau atsižvelgiant į 

savo klientų interesus. Visų pirma, ji 

netur÷tų taikyti kokios nors atlyginimo 

mok÷jimo, pardavimo tikslų nustatymo ar 

kitos tvarkos, pagal kurią jos darbuotojai 

gal÷tų būti skatinami mažmeniniam 

klientui rekomenduoti konkrečią 
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finansinę priemonę, kai įmon÷ gal÷tų 

pasiūlyti kitą, geriau kliento poreikius 

atitinkančią finansinę priemonę. 

 Kurianti investicin÷ įmon÷ visiems 

platintojams pateikia visą naudingą 

informaciją apie finansinę priemonę ir 

produkto patvirtinimo procesą, taip pat 

nurodo numatomą produkto tikslinę 

rinką. 

 Jei investicin÷ įmon÷ siūlo ar 

rekomenduoja finansines priemones, 

kurių ji nekuria, ji turi būti numačiusi 

tinkamą ankstesn÷je pastraipoje 

nurodytos informacijos gavimo ir 

kiekvienos finansin÷s priemon÷s ypatybių 

ir numatomos tikslin÷s rinkos sužinojimo 

tvarką. 

 Tokia politika, procesai ir tvarka 

nepažeidžia jokių kitų pagal šią direktyvą 

ir pagal Reglamentą (ES) Nr. .../...* 

numatytų reikalavimų, įskaitant 

reikalavimus d÷l atskleidimo, tinkamumo 

ar priimtinumo, interesų konfliktų 

nustatymo ir valdymo, taip pat d÷l 

paskatų.  

Or. en 

Pagrindimas 

Įterpiamas FPRD 24 straipsnio 4–6 dalių tekstas. 
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19.2.2014 A7-0085/11 

Pakeitimas  11 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0085/2014 

Werner Langen 

Draudimo tarpininkavimas 

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

25 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Draudimo tarpininkas išlaiko ir 

efektyviai taiko organizacines ir 

administracines priemones, siekdama 

imtis visų pagrįstų priemonių, galinčių 

užkirsti kelią interesų konfliktams, kaip 

apibr÷žta 23 straipsnyje, galintiems daryti 

žalingą poveikį klientų interesams. 

 Draudimo įmon÷, kurianti finansines 

priemones ir parduodanti jas klientams, 

prieš pateikdama produktą rinkai ar 

platindama jį klientams, prižiūri, vykdo ir 

peržiūri kiekvieno draudimo produkto 

patvirtinimo ar esamų draudimo produktų 

didelių koregavimų procesą. 

 Produkto patvirtinimo proceso metu 

apibūdinama numatoma kiekvieno 

produkto tam tikros klientų kategorijos 

galutinių klientų tikslin÷ rinka ir 

užtikrinama, kad būtų atliktas visos 

numatomai tikslinei rinkai būdingos 

rizikos vertinimas ir kad parengta 

platinimo strategija tiktų numatomai 

tikslinei rinkai. 

 Draudimo įmon÷ taip pat reguliariai 

peržiūri įmon÷s siūlomas ar rinkai 

teikiamas finansines priemones, 

atsižvelgdama į visus veiksnius, kurie gali 

daryti esminį poveikį rizikai, kuri gali kilti 

numatytai tikslinei rinkai, siekdama 

įvertinti nors tai, ar produktas vis dar 



 

AM\1020339LT.doc  PE529.531v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

atitinka numatytos tikslin÷s rinkos 

poreikius ir ar parengta platinimo 

strategija vis dar tinka. 

Or. en 

Pagrindimas 

FPRD 16 straipsnio 3 dalies tekstą, kurį reikia įtraukti į DTD 25 straipsnį. 

 

 

 


