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Ændringsforslag 110
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Henvisning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Europa-Parlamentets 
lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 
2011 om forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF 
om investorgarantiordninger 
(COM(2010)0371 – C7-0174/2010 –
2010/0199(COD)) – Schmidt-
betænkningen),

Or. en

Ændringsforslag 111
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Henvisning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til sin holdning af 16. 
februar 2012 om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
indskudsgarantiordninger 
(omarbejdning)1,
_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0049.

Or. en

Ændringsforslag 112
Olle Schmidt
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Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Da dette forslags hovedformål og 
genstand er at harmonisere nationale 
bestemmelser på de nævnte områder, bør 
det baseres på artikel 53, stk. 1, og artikel 
62 i TEUF. Det bør ske i form af et 
direktiv, således at 
gennemførelsesbestemmelserne på de 
områder, det dækker, om nødvendigt kan 
tilpasses de særlige karakteristika ved hver 
medlemsstats marked og retssystem. Dette 
direktiv bør også tage sigte på at 
koordinere nationale bestemmelser om 
adgang til at udøve forsikrings– og 
genforsikringsformidling, herunder 
erhvervsmæssig administration af 
skadestilfælde og skadesafregning, og er 
derfor baseret på artikel 53, stk. 1, i 
traktaten. Da det drejer sig om en sektor, 
som udbyder tjenesteydelser i hele 
Unionen, er dette direktiv endvidere også 
baseret på artikel 62 i traktaten.

(2) Da dette forslags hovedformål og 
genstand er at harmonisere nationale 
bestemmelser på de nævnte områder, bør 
det baseres på artikel 53, stk. 1, og artikel 
62 i TEUF. Det bør ske i form af et 
direktiv, således at 
gennemførelsesbestemmelserne på de 
områder, det dækker, om nødvendigt kan 
tilpasses de særlige karakteristika ved hver 
medlemsstats marked og retssystem. Dette 
direktiv bør også tage sigte på at 
koordinere nationale bestemmelser om 
adgang til at udøve forsikrings– og 
genforsikringsformidling og er derfor 
baseret på artikel 53, stk. 1, i traktaten. Da 
det drejer sig om en sektor, som udbyder 
tjenesteydelser i hele Unionen, er dette 
direktiv endvidere også baseret på artikel 
62 i traktaten.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder har allerede myndighedskontrol over denne aktivitet, når den 
udføres på vegne af et forsikringsselskab. Der er ikke behov for at regulere disse selskaber 
separat. Der er ingen dokumentation for, at omkostningerne ved at lade anvendelsesområdet 
omfatte disse selskaber (omkostninger, som vil ende hos forbrugeren) ville blive opvejet af 
forbrugerfordele.

Ændringsforslag 113
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Forskellige typer personer og (4) Forskellige typer personer og 
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institutioner, f.eks. agenter, mæglere og 
kombinerede udbydere af bank- og 
forsikringsydelser ("bancassurance"),
forsikringsselskaber, rejsebureauer og 
biludlejningsfirmaer, kan formidle tilbud 
om forsikringsprodukter. Lige behandling 
af udbyderne og forbrugerbeskyttelse 
forudsætter, at alle disse personer og 
institutioner er omfattet af dette direktiv.

institutioner, f.eks. agenter, mæglere og 
kombinerede udbydere af bank- og 
forsikringsydelser ("bancassurance"), kan 
formidle tilbud om forsikringsprodukter. 
Lige behandling af udbyderne og 
forbrugerbeskyttelse forudsætter, at alle 
disse personer og institutioner er omfattet 
af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Forskellige typer personer og 
institutioner, f.eks. agenter, mæglere og 
kombinerede udbydere af bank- og 
forsikringsydelser ("bancassurance"), 
forsikringsselskaber, rejsebureauer og 
biludlejningsfirmaer, kan formidle tilbud 
om forsikringsprodukter. Lige behandling 
af udbyderne og forbrugerbeskyttelse 
forudsætter, at alle disse personer og 
institutioner er omfattet af dette direktiv.

(4) Forskellige typer personer og 
institutioner, f.eks. agenter, mæglere og 
kombinerede udbydere af bank- og 
forsikringsydelser ("bancassurance"), 
forsikringsselskaber, rejsebureauer og 
biludlejningsfirmaer, kan formidle tilbud 
om forsikringsprodukter. Med henblik på 
at sikre lige behandling af
forsikringsudbyderne og et ensartet 
forbrugerbeskyttelsesniveau skal alle disse 
personer og institutioner være omfattet af 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 115
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at garantere, at det samme 
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beskyttelsesniveau gælder, og at 
forbrugeren kan drage fordel af 
sammenlignelige standarder, er det 
afgørende, at dette direktiv fremmer lige 
vilkår og konkurrence på lige vilkår 
mellem formidlere, uanset om de er 
bundet til et forsikringsselskab eller ej. 
Det er en fordel for forbrugerne, hvis 
forsikringsprodukterne formidles gennem 
forskellige kanaler og formidlere med 
forskellige former for samarbejde med 
forsikringsselskaber, forudsat at de skal 
anvende de samme regler om 
forbrugerbeskyttelse. Det er vigtigt, at 
medlemsstaterne tager højde for disse 
aspekter i gennemførelsen af direktivet.

Or. en

Ændringsforslag 116
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Anvendelsen af direktiv 2002/92/EF 
har vist, at der er nødvendigt at uddybe en 
række bestemmelser for at lette forsikrings-
og genforsikringsformidling, og at det af 
hensyn til forbrugerbeskyttelsen er 
nødvendigt at udvide nævnte direktivs 
anvendelsesområde til at omfatte alle 
former for salg af forsikringsprodukter, 
uanset om det sker gennem 
forsikringsformidlere eller 
forsikringsselskaber. Med hensyn til salg, 
eftersalgsservice og behandling af 
skadestilfælde bør forsikringsselskaber, 
som sælger forsikringsprodukter direkte, 
nu medtages under det nye direktivs 
anvendelsesområde på samme grundlag 
som forsikringsagenter og -mæglere.

(5) Anvendelsen af direktiv 2002/92/EF 
har vist, at der er nødvendigt at uddybe en 
række bestemmelser for at lette forsikrings-
og genforsikringsformidling, og at det af 
hensyn til forbrugerbeskyttelsen er 
nødvendigt at udvide nævnte direktivs 
anvendelsesområde til at omfatte alle 
former for salg af forsikringsprodukter, 
uanset om det sker gennem 
forsikringsformidlere eller 
forsikringsselskaber. Med hensyn til salg 
bør forsikringsselskaber, som sælger 
forsikringsprodukter direkte, nu medtages 
under det nye direktivs anvendelsesområde 
på samme grundlag som forsikringsagenter 
og -mæglere.

Or. en
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Ændringsforslag 117
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre det samme 
beskyttelsesniveau, uanset hvordan 
forbrugerne køber et forsikringsprodukt, 
enten direkte fra et forsikringsselskab eller 
indirekte fra en formidler, skal direktivet 
finde anvendelse ikke alene på 
forsikringsselskaber, men også på andre 
markedsdeltagere, der sælger 
forsikringsprodukter som en accessorisk 
aktivitet (f.eks. rejsebureauer og 
biludlejningsfirmaer, leverandører af 
varer, som ikke opfylder betingelserne for 
fritagelse).

(6) Der er fortsat forskelle i de 
informations- og serviceniveauer, som de 
europæiske investorer oplever på tværs af 
produkter, distributionskanaler og lande.
For at sikre det samme beskyttelsesniveau, 
uanset hvordan forbrugerne køber et 
forsikringsprodukt, enten direkte fra et 
forsikringsselskab eller indirekte fra en 
formidler, skal direktivet finde anvendelse 
ikke alene på forsikringsselskaber, men 
også på andre markedsdeltagere, der sælger 
forsikringsprodukter som en accessorisk 
aktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre det samme
beskyttelsesniveau, uanset hvordan 
forbrugerne køber et forsikringsprodukt, 
enten direkte fra et forsikringsselskab eller 
indirekte fra en formidler, skal direktivet 
finde anvendelse ikke alene på 
forsikringsselskaber, men også på andre 
markedsdeltagere, der sælger 
forsikringsprodukter som en accessorisk 
aktivitet (f.eks. rejsebureauer og 
biludlejningsfirmaer, leverandører af varer, 
som ikke opfylder betingelserne for 

(6) For at sikre det samme
forbrugerbeskyttelsesniveau, uanset 
hvordan forbrugerne køber et 
forsikringsprodukt, enten direkte fra et 
forsikringsselskab eller indirekte fra en 
formidler, skal direktivet finde anvendelse 
ikke alene på forsikringsselskaber, men 
også på alle andre markedsdeltagere, der 
sælger forsikringsprodukter som en 
accessorisk aktivitet (f.eks. rejsebureauer 
og biludlejningsfirmaer, leverandører af 
varer, som ikke opfylder betingelserne for 
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fritagelse). fritagelse).

Or. en

Ændringsforslag 119
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
personer, hvis virksomhed består i at 
assistere (uanset om det er på vegne af en 
kunde eller et forsikringsselskab) med 
administration og gennemførelse af 
forsikrings- eller genforsikringsaftaler, 
herunder erhvervsmæssig administration 
af skadestilfælde eller skadesafregning 
eller taksation

udgår

Or. en

Ændringsforslag 120
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Der er behov for åbne, gennemsigtige 
og konkurrencedygtige finansielle 
markeder og en høj grad af 
investorbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 121
Olle Schmidt
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Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der er stadig betydelige forskelle 
mellem medlemsstaternes bestemmelser, 
hvilket skaber hindringer for mulighederne 
for at optage og udøve forsikrings- og 
genforsikringsformidling på det indre 
marked.

(8) Der er stadig betydelige forskelle 
mellem medlemsstaternes bestemmelser, 
hvilket skaber hindringer for mulighederne 
for at optage og udøve forsikrings- og 
genforsikringsformidling på det indre 
marked. Det er nødvendigt at styrke det 
indre marked yderligere og skabe et reelt 
indre marked i EU for livs- og 
skadesforsikringsprodukter og -
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 122
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den seneste tids uro på de finansielle 
markeder har tydeligt vist, hvor vigtigt det 
er at sikre effektiv forbrugerbeskyttelse i 
alle finansielle sektorer. Kundernes tillid 
bør derfor styrkes, og reglerne vedrørende 
salg af forsikringsprodukter bør gøres mere 
ensartede for at sikre tilstrækkelig 
kundebeskyttelse i hele Unionen. 
Foranstaltningerne til beskyttelse af kunder 
bør tilpasses de forskellige 
kundekategorier (professionelle eller 
andre).

(9) Den seneste tids uro på de finansielle 
markeder har tydeligt vist, hvor vigtigt det 
er at sikre effektiv forbrugerbeskyttelse i 
alle finansielle sektorer. Kundernes tillid 
bør derfor styrkes, og reglerne vedrørende 
salg af forsikringsprodukter bør gøres mere 
ensartede for at sikre tilstrækkelig 
kundebeskyttelse i hele Unionen.
Forbrugerbeskyttelsesniveauet bør øges i 
forhold til det nuværende direktiv med 
henblik på at mindske behovet for 
forskellige nationale foranstaltninger. Det 
er vigtigt at tage højde for den specifikke 
karakter af forsikringsaftaler 
sammenlignet med investeringsprodukter, 
der reguleres i henhold til MiFID. Salg af 
forsikringsaftaler, herunder de såkaldte 
forsikringsinvesteringsprodukter, bør 
derfor reguleres i henhold til nærværende 
direktiv og ensrettes med MiFID. 
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Minimumsstandarderne skal hæves, både 
hvad angår bestemmelserne vedrørende 
salg og sikring af lige vilkår for alle 
forsikringsinvesteringspakkeprodukter.
Foranstaltningerne til beskyttelse af kunder 
bør være højere for "ikke-professionelle"
kunder end for "professionelle" kunder.

Or. en

Ændringsforslag 123
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Forsikrings- og 
genforsikringsformidlere, som er fysiske 
personer, bør registreres hos den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor de har deres bopæl. Formidlere, som 
er juridiske personer, bør registreres hos 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor de har deres 
vedtægtsmæssige hjemsted (eller, hvis de i 
henhold til national lovgivning ikke har et 
vedtægtsmæssigt hjemsted, deres 
hovedkontor), forudsat at de opfylder 
strenge faglige krav til deres kompetence, 
gode omdømme, erhvervsansvarsforsikring 
og finansielle kapacitet. 
Forsikringsformidlere, som allerede er 
registreret i medlemsstater, skal ikke 
registreres igen i henhold til dette direktiv.

(15) Forsikrings- og 
genforsikringsformidlere, som er fysiske 
personer, bør registreres hos den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor de har deres bopæl, og registrere sig i
værtslandet for at udnytte retten til 
etableringsfrihed. Formidlere, som er 
juridiske personer, bør registreres hos den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor de har deres vedtægtsmæssige 
hjemsted (eller, hvis de i henhold til 
national lovgivning ikke har et 
vedtægtsmæssigt hjemsted, deres 
hovedkontor), forudsat at de opfylder 
strenge faglige krav til deres kompetence, 
gode omdømme, erhvervsansvarsforsikring 
og finansielle kapacitet. 
Forsikringsformidlere, som allerede er 
registreret i medlemsstater, skal ikke 
registreres igen i henhold til dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 124
Ashley Fox
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Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Principperne om gensidig 
anerkendelse og hjemlandstilsyn 
forudsætter, at de kompetente 
myndigheder i hver medlemsstat bør 
undlade at meddele tilladelse eller bør 
inddrage denne i de tilfælde, hvor det af 
forhold som den geografiske placering 
eller de faktiske aktiviteter klart fremgår, 
at den pågældende forsikringsformidler 
udelukkende har valgt denne 
medlemsstats retssystem for at unddrage 
sig de strengere bestemmelser, der gælder 
i den medlemsstat, hvor den agter at drive 
eller allerede driver størstedelen af sin 
virksomhed. En forsikringsformidler, som 
er en juridisk person, bør have tilladelse i 
den medlemsstat, hvor den har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted. En 
forsikringsformidler, som ikke er en 
juridisk person, bør have tilladelse i den 
medlemsstat, hvor den har sit 
hovedkontor. Desuden bør 
medlemsstaterne kræve, at en 
forsikringsformidlers hovedkontor altid 
skal ligge i den medlemsstat, som er 
forsikringsformidlerens hjemland, og 
hvor denne faktisk udøver virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 125
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Forsikrings- og 
genforsikringsformidlere bør kunne benytte 

(16) Forsikrings- og 
genforsikringsformidlere bør kunne benytte 
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traktatens bestemmelser om 
etableringsfrihed og fri udveksling af 
tjenesteydelser. Registrering i eller en 
erklæring til deres hjemland bør derfor
give forsikrings- og 
genforsikringsformidlere ret til at udøve 
deres virksomhed i andre medlemsstater i 
henhold til principperne om 
etableringsfrihed og fri udveksling af 
tjenesteydelser, forudsat at der har fundet 
behørig underretning sted mellem de 
kompetente myndigheder.

traktatens bestemmelser om 
etableringsfrihed og fri udveksling af 
tjenesteydelser. Registrering i deres 
hjemland bør derfor give forsikrings- og 
genforsikringsformidlere ret til at udøve 
deres virksomhed i andre medlemsstater i 
henhold til principperne om 
etableringsfrihed og fri udveksling af 
tjenesteydelser, forudsat at der har fundet 
behørig underretning sted mellem de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 126
Elena Băsescu

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forsikringsformidleres manglende 
mulighed for at udøve deres virksomhed 
frit i hele Unionen hæmmer det indre 
forsikringsmarkeds rette funktion.

(21) Forsikringsformidleres manglende 
mulighed for at udøve deres virksomhed 
frit i hele Unionen hæmmer det indre 
forsikringsmarkeds rette funktion og 
påvirker forbrugerbeskyttelsesniveauet 
negativt.

Or. en

Ændringsforslag 127
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forsikringsformidleres manglende 
mulighed for at udøve deres virksomhed 
frit i hele Unionen hæmmer det indre 
forsikringsmarkeds rette funktion.

(21) Forsikringsformidleres manglende 
mulighed for at udøve deres virksomhed 
frit i hele Unionen hæmmer det indre 
forsikringsmarkeds rette funktion.
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Direktivet om forsikringsformidling er et 
vigtigt skridt hen imod et øget 
forbrugerbeskyttelsesniveau og 
integration i det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 128
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af 
professionalisme og kompetencer blandt 
forsikrings- og genforsikringsformidlere og 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder, som er involveret i arbejdet 
forud for, under og efter salg af 
forsikringspolicer. Derfor skal formidlere, 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder og biludlejningsfirmaer og 
rejsebureauer samt personer, som 
varetager administration af skadestilfælde 
eller skadesafregning eller taksation, have 
faglig viden, som svarer til aktiviteternes 
kompleksitet. Der bør sikres 
efteruddannelse.

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af 
professionalisme og kompetencer blandt 
forsikrings- og genforsikringsformidlere og 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder, som er involveret i arbejdet 
forud for, under og efter salg af 
forsikringspolicer. Derfor skal formidlere, 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder have faglig viden, som 
svarer til aktiviteternes kompleksitet. Der 
bør sikres efteruddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 129
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af 
professionalisme og kompetencer blandt 
forsikrings- og genforsikringsformidlere og 

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af 
professionalisme og kompetencer blandt 
forsikrings- og genforsikringsformidlere og 
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ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder, som er involveret i arbejdet 
forud for, under og efter salg af 
forsikringspolicer. Derfor skal formidlere, 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder og biludlejningsfirmaer og 
rejsebureauer samt personer, som 
varetager administration af skadestilfælde 
eller skadesafregning eller taksation, have 
faglig viden, som svarer til aktiviteternes 
kompleksitet. Der bør sikres 
efteruddannelse.

ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder, som er involveret i arbejdet 
forud for, under og efter salg af 
forsikringspolicer. Derfor skal formidlere, 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder og biludlejningsfirmaer og 
rejsebureauer have faglig viden, som svarer 
til aktiviteternes kompleksitet.

Or. en

Ændringsforslag 130
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af 
professionalisme og kompetencer blandt 
forsikrings- og genforsikringsformidlere og 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder, som er involveret i arbejdet 
forud for, under og efter salg af 
forsikringspolicer. Derfor skal formidlere, 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder og biludlejningsfirmaer og 
rejsebureauer samt personer, som varetager 
administration af skadestilfælde eller 
skadesafregning eller taksation, have faglig 
viden, som svarer til aktiviteternes 
kompleksitet. Der bør sikres 
efteruddannelse.

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af 
professionalisme og kompetencer blandt 
forsikrings- og genforsikringsformidlere og 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder, som er involveret i arbejdet 
forud for, under og efter salg af 
forsikringspolicer. Derfor skal formidlere, 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder og biludlejningsfirmaer og 
rejsebureauer samt personer, som varetager 
administration af skadestilfælde eller 
skadesafregning eller taksation, have faglig 
viden, som svarer til aktiviteternes 
kompleksitet. Forsikrings- og 
genforsikringsformidlere samt 
forsikringsselskaber med direkte salg til 
kunder skal sikre, at deres ansatte har 
tilstrækkelig tid og ressourcer til at 
erhverve denne viden og disse 
kompetencer, og at de anvender dem i 
leveringen af tjenesteydelser til kunderne.

Or. en
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Begrundelse

Der skal sikres et tilstrækkeligt kvalifikationsniveau for medarbejdere, der tilbyder 
forsikringspolicer. Løbende oplæring og kompetenceudvikling er virksomhedens ansvar. 
Europa-Parlamentet har vedtaget en lignende formulering i Kommissionens forslag om 
omarbejdning af MiFID.

Ændringsforslag 131
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af 
professionalisme og kompetencer blandt 
forsikrings- og genforsikringsformidlere 
og ansatte i forsikringsselskaber med 
direkte salg til kunder, som er involveret i 
arbejdet forud for, under og efter salg af 
forsikringspolicer. Derfor skal formidlere, 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder og biludlejningsfirmaer og 
rejsebureauer samt personer, som 
varetager administration af skadestilfælde 
eller skadesafregning eller taksation, have 
faglig viden, som svarer til aktiviteternes 
kompleksitet. Der bør sikres 
efteruddannelse.

(22) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer har, der sælger 
forsikringsproduktet, og om det vederlag, 
som de modtager. Det er nødvendigt at 
indføre obligatorisk offentliggørelse af 
den status, som europæiske 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse 
oplysninger bør gives til forbrugerne 
forud for indgåelse af aftale. De har til 
formål at fremme gennemsigtigheden i 
forholdet mellem forsikringsselskabet og 
formidleren (hvis det er relevant) samt i 
strukturen og indholdet af formidlernes 
vederlag.

Or. en

Ændringsforslag 132
Elena Băsescu

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af 
professionalisme og kompetencer blandt 

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af 
professionalisme og kompetencer blandt 
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forsikrings- og genforsikringsformidlere og 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder, som er involveret i arbejdet 
forud for, under og efter salg af 
forsikringspolicer. Derfor skal formidlere, 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder og biludlejningsfirmaer og 
rejsebureauer samt personer, som varetager 
administration af skadestilfælde eller 
skadesafregning eller taksation, have faglig 
viden, som svarer til aktiviteternes 
kompleksitet. Der bør sikres 
efteruddannelse.

forsikrings- og genforsikringsformidlere og 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder, som er involveret i arbejdet 
forud for, under og efter salg af 
forsikringspolicer. Derfor skal formidlere, 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder og biludlejningsfirmaer og 
rejsebureauer samt personer, som varetager 
administration af skadestilfælde eller 
skadesafregning eller taksation, have faglig 
viden, som svarer til aktiviteternes 
kompleksitet. Der bør sikres 
efteruddannelse og praktisk oplæring.

Or. en

Ændringsforslag 133
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Medlemsstaterne sikrer, at de 
medarbejdere, der hos en formidler 
rådgiver om eller sælger 
forsikringsinvesteringsprodukter til 
detailkunder, har et passende viden- og 
kompetenceniveau i forhold til de tilbudte 
produkter. Dette er navnlig vigtigt i lyset 
af den øgede kompleksitet og den fortsatte 
innovation i udformningen af 
forsikringsinvesteringsprodukter. Køb af 
forsikringsinvesteringsprodukter er 
forbundet med en vis risiko, og 
investorerne skal kunne stole på de 
oplysninger, de får, og kvaliteten af de 
modtagne vurderinger. Endvidere skal 
medarbejderne have tilstrækkelig tid og 
tilstrækkelige ressourcer til at kunne give 
kunderne alle relevante oplysninger om 
de produkter, de tilbyder.

Or. en
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Begrundelse

Der skal sikres et tilstrækkeligt kvalifikationsniveau for medarbejdere, der tilbyder 
forsikringspolicer. Løbende oplæring og kompetenceudvikling er virksomhedens ansvar. 
Europa-Parlamentet har vedtaget en lignende formulering i Kommissionens forslag om 
omarbejdning af MiFID.

Ændringsforslag 134
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der er behov for hensigtsmæssige og 
effektive udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i 
medlemsstaterne med henblik på 
bilæggelse af tvister mellem 
forsikringsformidlere eller -selskaber  og 
deres kunder, i givet fald ved brug af 
eksisterende procedurer. Der bør findes 
effektive udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer med henblik på 
at bilægge tvister vedrørende rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
mellem forsikringsselskaber eller personer, 
som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, og kunder. For at 
gøre de udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer for klager 
indgivet af kunder mere effektive bør dette 
direktiv indeholde bestemmelser om, at 
forsikringsselskaber eller personer, som 
sælger eller udbyder forsikringsprodukter, 
skal deltage i tvistbilæggelsesprocedurer, 
som ikke fører til en bindende afgørelse, 
og som indledes af kunder mod dem 
vedrørende rettigheder og forpligtelser i 
henhold til dette direktiv. Sådanne 
udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer 
skal sigte mod at nå frem til en hurtigere og 
mindre omkostningsbelastende bilæggelse 
af tvister mellem forsikringsselskaber eller 
personer, som sælger eller udbyder 

(28) Der er behov for hensigtsmæssige og 
effektive udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i 
medlemsstaterne med henblik på 
bilæggelse af tvister mellem 
forsikringsformidlere eller -selskaber  og 
deres kunder, i givet fald ved brug af 
eksisterende procedurer. Der bør findes 
effektive udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer med henblik på 
at bilægge tvister vedrørende rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
mellem forsikringsselskaber eller personer, 
som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, og kunder. I tilfælde 
af alternativ tvistbilæggelse bør 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF også være bindende for 
nærværende direktiv. For at gøre de 
udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer for 
klager indgivet af kunder mere effektive 
bør dette direktiv indeholde bestemmelser 
om, at forsikringsselskaber eller personer, 
som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, skal deltage i 
tvistbilæggelsesprocedurer og de 
afgørelser, som efter udtrykkelig 
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forsikringsprodukter, og kunder, og at lette 
retssystemets byrde. Udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer bør dog ikke 
berøre procedureparternes ret til at 
indbringe en sag for domstolene. 

anmodning kan være bindende for 
formidleren og kunden, og som indledes 
af kunder mod dem vedrørende rettigheder 
og forpligtelser i henhold til dette direktiv. 
Sådanne udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer skal sigte mod 
at nå frem til en hurtigere og mindre 
omkostningsbelastende bilæggelse af 
tvister mellem forsikringsselskaber eller 
personer, som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, og kunder, og at lette 
retssystemets byrde.

Uden at dette berører kundernes ret til at 
indbringe en sag for domstolene, bør 
medlemsstaterne sikre, at ATB-instanser, 
der bilægger tvister som omhandlet i dette 
direktiv, indgår i et samarbejde med 
henblik på løsningen af 
grænseoverskridende tvister. 
Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-
instanser, som bilægger sådanne tvister, til 
at blive en del af FIN-NET.

Uden at dette berører kundernes ret til at 
indbringe en sag for domstolene, bør 
medlemsstaterne sikre, at ATB-instanser, 
der bilægger tvister som omhandlet i dette 
direktiv, indgår i et samarbejde med 
henblik på løsningen af 
grænseoverskridende tvister. 
Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-
instanser, som bilægger sådanne tvister, til 
at blive en del af FIN-NET.

Or. en

Ændringsforslag 135
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der er behov for hensigtsmæssige og 
effektive udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i 
medlemsstaterne med henblik på 
bilæggelse af tvister mellem 
forsikringsformidlere eller -selskaber  og 
deres kunder, i givet fald ved brug af 
eksisterende procedurer. Der bør findes 
effektive udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer med henblik på 
at bilægge tvister vedrørende rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 

(28) Der er behov for hensigtsmæssige og 
effektive udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i 
medlemsstaterne med henblik på 
bilæggelse af tvister mellem 
forsikringsformidlere eller -selskaber  og 
deres kunder, i givet fald ved brug af 
eksisterende procedurer. Der bør findes 
effektive udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer med henblik på 
at bilægge tvister vedrørende rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 



AM\926837DA.doc 19/151 PE504.392v01-00

DA

mellem forsikringsselskaber eller personer, 
som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, og kunder. For at 
gøre de udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer for klager 
indgivet af kunder mere effektive bør dette 
direktiv indeholde bestemmelser om, at 
forsikringsselskaber eller personer, som 
sælger eller udbyder forsikringsprodukter, 
skal deltage i tvistbilæggelsesprocedurer, 
som ikke fører til en bindende afgørelse, 
og som indledes af kunder mod dem 
vedrørende rettigheder og forpligtelser i 
henhold til dette direktiv. Sådanne 
udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer 
skal sigte mod at nå frem til en hurtigere og 
mindre omkostningsbelastende bilæggelse 
af tvister mellem forsikringsselskaber eller 
personer, som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, og kunder, og at lette 
retssystemets byrde. Udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer bør dog ikke 
berøre procedureparternes ret til at 
indbringe en sag for domstolene.

mellem forsikringsselskaber eller personer, 
som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, og kunder. For at 
gøre de udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer for klager 
indgivet af kunder mere effektive bør dette 
direktiv indeholde bestemmelser om, at 
forsikringsselskaber eller personer, som 
sælger eller udbyder forsikringsprodukter, 
skal deltage i tvistbilæggelsesprocedurer, 
som indledes af kunder mod dem 
vedrørende rettigheder og forpligtelser i 
henhold til dette direktiv. Sådanne 
udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer 
skal sigte mod at nå frem til en hurtigere og 
mindre omkostningsbelastende bilæggelse 
af tvister mellem forsikringsselskaber eller 
personer, som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, og kunder, og at lette 
retssystemets byrde.

Uden at dette berører kundernes ret til at 
indbringe en sag for domstolene, bør 
medlemsstaterne sikre, at ATB-instanser, 
der bilægger tvister som omhandlet i dette 
direktiv, indgår i et samarbejde med 
henblik på løsningen af 
grænseoverskridende tvister. 
Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-
instanser, som bilægger sådanne tvister, til 
at blive en del af FIN-NET.

Uden at dette berører kundernes ret til at 
indbringe en sag for domstolene, bør 
medlemsstaterne sikre, at ATB-instanser, 
der bilægger tvister som omhandlet i dette 
direktiv, indgår i et samarbejde med 
henblik på løsningen af 
grænseoverskridende tvister. 
Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-
instanser, som bilægger sådanne tvister, til 
at blive en del af FIN-NET.

Or. en

Ændringsforslag 136
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
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Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der er behov for hensigtsmæssige og 
effektive udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i 
medlemsstaterne med henblik på 
bilæggelse af tvister mellem
forsikringsformidlere eller -selskaber og 
deres kunder, i givet fald ved brug af 
eksisterende procedurer. Der bør findes 
effektive udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer med henblik på 
at bilægge tvister vedrørende rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
mellem forsikringsselskaber eller
personer, som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, og kunder. For at 
gøre de udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer for klager 
indgivet af kunder mere effektive bør dette 
direktiv indeholde bestemmelser om, at
forsikringsselskaber eller personer, som 
sælger eller udbyder forsikringsprodukter, 
skal deltage i tvistbilæggelsesprocedurer, 
som ikke fører til en bindende afgørelse, og 
som indledes af kunder mod dem 
vedrørende rettigheder og forpligtelser i 
henhold til dette direktiv. Sådanne 
udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer 
skal sigte mod at nå frem til en hurtigere og 
mindre omkostningsbelastende bilæggelse 
af tvister mellem forsikringsselskaber eller
personer, som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, og kunder, og at lette 
retssystemets byrde. Udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer bør dog ikke 
berøre procedureparternes ret til at 
indbringe en sag for domstolene.

(28) Der er behov for hensigtsmæssige og 
effektive udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i 
medlemsstaterne med henblik på 
bilæggelse af tvister mellem
forsikringsformidlere og deres kunder, i 
givet fald ved brug af eksisterende 
procedurer. Der bør findes effektive 
udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer med henblik på 
at bilægge tvister vedrørende rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
mellem personer, som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, og kunder. For at 
gøre de udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer for klager 
indgivet af kunder mere effektive bør dette 
direktiv indeholde bestemmelser om, at 
personer, som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, skal deltage i 
tvistbilæggelsesprocedurer, som ikke fører 
til en bindende afgørelse, og som indledes 
af kunder mod dem vedrørende rettigheder 
og forpligtelser i henhold til dette direktiv. 
Sådanne udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer skal sigte mod 
at nå frem til en hurtigere og mindre 
omkostningsbelastende bilæggelse af 
tvister mellem personer, som sælger eller 
udbyder forsikringsprodukter, og kunder, 
og at lette retssystemets byrde. 
Udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer 
bør dog ikke berøre procedureparternes ret 
til at indbringe en sag for domstolene.

Uden at dette berører kundernes ret til at 
indbringe en sag for domstolene, bør 
medlemsstaterne sikre, at ATB-instanser, 
der bilægger tvister som omhandlet i dette 
direktiv, indgår i et samarbejde med 
henblik på løsningen af 
grænseoverskridende tvister. 
Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-

Uden at dette berører kundernes ret til at 
indbringe en sag for domstolene, bør 
medlemsstaterne sikre, at ATB-instanser, 
der bilægger tvister som omhandlet i dette 
direktiv, indgår i et samarbejde med 
henblik på løsningen af 
grænseoverskridende tvister. 
Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-
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instanser, som bilægger sådanne tvister, til 
at blive en del af FIN-NET.

instanser, som bilægger sådanne tvister, til 
at blive en del af FIN-NET.

Or. en

Ændringsforslag 137
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der er behov for hensigtsmæssige og
effektive udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i 
medlemsstaterne med henblik på 
bilæggelse af tvister mellem 
forsikringsformidlere eller -selskaber  og 
deres kunder, i givet fald ved brug af 
eksisterende procedurer. Der bør findes 
effektive udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer med henblik på 
at bilægge tvister vedrørende rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
mellem forsikringsselskaber eller personer, 
som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, og kunder. For at 
gøre de udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer for klager 
indgivet af kunder mere effektive bør dette 
direktiv indeholde bestemmelser om, at 
forsikringsselskaber eller personer, som 
sælger eller udbyder forsikringsprodukter, 
skal deltage i tvistbilæggelsesprocedurer, 
som ikke fører til en bindende afgørelse, 
og som indledes af kunder mod dem 
vedrørende rettigheder og forpligtelser i 
henhold til dette direktiv. Sådanne 
udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer 
skal sigte mod at nå frem til en hurtigere og 
mindre omkostningsbelastende bilæggelse 
af tvister mellem forsikringsselskaber eller 
personer, som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, og kunder, og at lette 

(28) Der er behov for hensigtsmæssige og
omkostningseffektive udenretslige klage-
og tvistbilæggelsesprocedurer i 
medlemsstaterne med henblik på 
bilæggelse af tvister mellem 
forsikringsformidlere eller -selskaber  og 
deres kunder, i givet fald ved brug af 
eksisterende procedurer. Der bør findes 
effektive udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer med henblik på 
at bilægge tvister vedrørende rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
mellem forsikringsselskaber eller personer, 
som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, og kunder. For at 
gøre de udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer for klager 
indgivet af kunder mere effektive bør dette 
direktiv indeholde bestemmelser om, at 
forsikringsselskaber eller personer, som 
sælger eller udbyder forsikringsprodukter, 
skal deltage i tvistbilæggelsesprocedurer, 
som indledes af kunder mod dem 
vedrørende rettigheder og forpligtelser i 
henhold til dette direktiv. Sådanne 
udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer 
skal sigte mod at nå frem til en konstruktiv 
dialog og en hurtigere og mindre 
omkostningsbelastende bilæggelse af 
tvister mellem forsikringsselskaber eller 
personer, som sælger eller udbyder 
forsikringsprodukter, og kunder, og at lette 
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retssystemets byrde. Udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer bør dog ikke
berøre procedureparternes ret til at 
indbringe en sag for domstolene.

retssystemets byrde. Udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer bør dog ikke
være en erstatning for procedureparternes 
ret til at indbringe en sag for domstolene.

Uden at dette berører kundernes ret til at 
indbringe en sag for domstolene, bør 
medlemsstaterne sikre, at ATB-instanser, 
der bilægger tvister som omhandlet i dette 
direktiv, indgår i et samarbejde med 
henblik på løsningen af 
grænseoverskridende tvister. 
Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-
instanser, som bilægger sådanne tvister, til 
at blive en del af FIN-NET.

Uden at dette berører kundernes ret til at 
indbringe en sag for domstolene, bør 
medlemsstaterne sikre, at ATB-instanser, 
der bilægger tvister som omhandlet i dette 
direktiv, indgår i et samarbejde med 
henblik på løsningen af 
grænseoverskridende tvister. 
Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-
instanser, som bilægger sådanne tvister, til 
at blive en del af FIN-NET.

Or. en

Ændringsforslag 138
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det stigende antal forskellige 
aktiviteter, som mange 
forsikringsformidlere og -selskaber udøver 
samtidig, har øget risikoen for 
interessekonflikter mellem disse forskellige 
aktiviteter og deres kunders interesser. Det 
er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne 
fastsætter bestemmelser, der sikrer, at
sådanne konflikter ikke skader kundernes 
interesser.

(29) Det stigende antal forskellige 
aktiviteter, som mange 
forsikringsformidlere og -selskaber udøver 
samtidig, har øget risikoen for 
interessekonflikter mellem disse forskellige 
aktiviteter og deres kunders interesser. Det 
er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne 
fastsætter bestemmelser, der sikrer, at der 
tages hensyn til kundernes interesser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre overensstemmelse med MiFID II.
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Ændringsforslag 139
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det stigende antal forskellige 
aktiviteter, som mange 
forsikringsformidlere og -selskaber udøver 
samtidig, har øget risikoen for 
interessekonflikter mellem disse forskellige 
aktiviteter og deres kunders interesser. Det 
er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne 
fastsætter bestemmelser, der sikrer, at 
sådanne konflikter ikke skader kundernes 
interesser.

(29) Det stigende antal forskellige 
aktiviteter, som mange 
forsikringsformidlere og -selskaber udøver 
samtidig, har øget risikoen for 
interessekonflikter mellem disse forskellige 
aktiviteter og deres kunders interesser.
Forbrugerne er ikke altid opmærksomme 
på den interessekonflikt, der opstår, når 
forsikringsformidleren er 
provisionslønnet af en tredjepart. Det er 
derfor nødvendigt, at medlemsstaterne 
fastsætter bestemmelser, der sikrer, at 
sådanne konflikter ikke skader kundernes 
interesser.

Or. en

Ændringsforslag 140
Elena Băsescu

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det stigende antal forskellige 
aktiviteter, som mange 
forsikringsformidlere og -selskaber udøver 
samtidig, har øget risikoen for 
interessekonflikter mellem disse forskellige 
aktiviteter og deres kunders interesser. Det 
er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne 
fastsætter bestemmelser, der sikrer, at 
sådanne konflikter ikke skader kundernes 
interesser.

(29) Det stigende antal forskellige 
aktiviteter, som mange 
forsikringsformidlere og -selskaber udøver 
samtidig, har øget risikoen for 
interessekonflikter mellem disse forskellige 
aktiviteter og deres kunders interesser. Det 
er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne 
fastsætter bestemmelser, der sikrer, at 
sådanne konflikter ikke skader kundernes 
interesser og forsikringsmarkedernes 
omkostningseffektivitet og effektivitet.

Or. en
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Ændringsforslag 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om strukturen og 
indholdet i formidlernes vederlag.

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at
gøre forholdet mellem forsikringsselskabet 
og formidleren (hvis det er relevant) samt 
strukturen og indholdet i formidlernes 
vederlag mere gennemsigtig.

Or. en

Ændringsforslag 142
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre offentliggørelse efter 
anmodning af den status, som europæiske 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
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indgåelse af aftale. De har til formål at 
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om strukturen og 
indholdet i formidlernes vederlag.

indgåelse af aftale. De har til formål at 
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om strukturen og 
indholdet i formidlernes vederlag.

Or. en

Ændringsforslag 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om strukturen og 
indholdet i formidlernes vederlag.

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Der er et 
presserende behov for at indføre 
obligatorisk offentliggørelse af den status, 
som europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at
bidrage til at gøre forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt strukturen og 
indholdet i formidlernes vederlag mere 
gennemsigtig for kunden.

Or. en

Ændringsforslag 144
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kunderne bør på forhånd gives (30) Kunderne bør på forhånd gives 
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entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at 
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om strukturen og 
indholdet i formidlernes vederlag.

entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at 
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om strukturen, arten
og indholdet af formidlernes vederlag.

Or. en

Ændringsforslag 145
Louis Michel

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at 
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om strukturen og 
indholdet i formidlernes vederlag.

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om arten af
det vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at 
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om arten af
formidlernes vederlag.

Or. en
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Ændringsforslag 146
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at 
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om strukturen og 
indholdet i formidlernes vederlag.

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at 
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om strukturen og 
indholdet i formidlernes vederlag, og 
hvordan det kan påvirke de samlede 
forsikringsomkostninger.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre overensstemmelse med gennemsigtighedskravene i MiFID II.

Ændringsforslag 147
Peter Simon

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige 
oplysninger om forsikringssælgerens 

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige 
oplysninger om forsikringssælgerens 
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vederlag. I forbindelse med 
livsforsikringsprodukter bør formidlere og 
ansatte hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til at informere kunderne om deres 
vederlag forud for salg. I forbindelse med 
andre forsikringsprodukter skal kunder, 
med forbehold af en overgangsperiode på 
5 år, informeres om kundens ret til at 
anmode om disse oplysninger, som skal 
gives efter anmodning fra kunderne.

vederlag. Formidlere og ansatte hos 
forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber bør være forpligtet til 
at informere kunderne om arten og 
omfanget af deres vederlag forud for salg.

Or. de

Ændringsforslag 148
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige 
oplysninger om forsikringssælgerens 
vederlag. I forbindelse med 
livsforsikringsprodukter bør formidlere og 
ansatte hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til at informere kunderne om deres 
vederlag forud for salg. I forbindelse med 
andre forsikringsprodukter skal kunder, 
med forbehold af en overgangsperiode på 
5 år, informeres om kundens ret til at 
anmode om disse oplysninger, som skal 
gives efter anmodning fra kunderne.

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige 
oplysninger om forsikringssælgerens 
vederlag. I forbindelse med 
livsforsikringsprodukter bør formidlere og 
ansatte hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til uden beregning at informere kunderne 
om deres vederlag forud for salg og altid
efter anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 149
Catherine Stihler
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Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige 
oplysninger om forsikringssælgerens 
vederlag. I forbindelse med 
livsforsikringsprodukter bør formidlere og 
ansatte hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til at informere kunderne om deres 
vederlag forud for salg. I forbindelse med
andre forsikringsprodukter skal kunder, 
med forbehold af en overgangsperiode på 5 
år, informeres om kundens ret til at 
anmode om disse oplysninger, som skal 
gives efter anmodning fra kunderne.

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige 
oplysninger om forsikringssælgerens 
vederlag. I forbindelse med 
livsforsikringsprodukter bør formidlere og 
ansatte hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til at informere kunderne om deres 
vederlag forud for salg. For andre 
forsikringsprodukter gælder samme regler, 
med forbehold af en overgangsperiode på 5 
år.

Or. en

Ændringsforslag 150
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige
oplysninger om forsikringssælgerens 
vederlag. I forbindelse med
livsforsikringsprodukter bør formidlere og 
ansatte hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til at informere kunderne om deres 
vederlag forud for salg. I forbindelse med 
andre forsikringsprodukter skal kunder, 
med forbehold af en overgangsperiode på 5

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres fuldstændige
oplysninger om forsikringssælgerens 
vederlag. For at kunne have tillid til en 
formidler bør kunderne oplyses om 
eventuelle forbindelser mellem 
formidleren og tredjemand og om 
eventuelle finansielle tilskyndelser – også 
selvom kunden ikke udtrykkeligt anmoder 
om disse oplysninger. I forbindelse med
alle forsikringsinvesteringsprodukter bør 
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år, informeres om kundens ret til at 
anmode om disse oplysninger, som skal 
gives efter anmodning fra kunderne.

formidlere og ansatte hos 
forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til at informere kunderne om deres 
vederlag forud for salg. I forbindelse med 
andre forsikringsprodukter skal kunder, 
med forbehold af en overgangsperiode på 3
år, informeres om kundens ret til at 
anmode om disse oplysninger, som skal 
gives efter anmodning fra kunderne.

Or. en

Ændringsforslag 151
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige 
oplysninger om forsikringssælgerens 
vederlag. I forbindelse med 
livsforsikringsprodukter bør formidlere og 
ansatte hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til at informere kunderne om deres 
vederlag forud for salg. I forbindelse med 
andre forsikringsprodukter skal kunder, 
med forbehold af en overgangsperiode på 
5 år, informeres om kundens ret til at 
anmode om disse oplysninger, som skal 
gives efter anmodning fra kunderne.

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige 
oplysninger om forsikringssælgerens 
vederlag. I forbindelse med 
livsforsikringsprodukter bør formidlere og 
ansatte hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til at informere kunderne om deres 
vederlag forud for salg. I forbindelse med 
andre forsikringsprodukter skal kunder 
informeres om kundens ret til at anmode 
om disse oplysninger, som skal gives til
kunderne.

Or. en

Ændringsforslag 152
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
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Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige 
oplysninger om forsikringssælgerens 
vederlag. I forbindelse med 
livsforsikringsprodukter bør formidlere og 
ansatte hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til at informere kunderne om deres 
vederlag forud for salg. I forbindelse med 
andre forsikringsprodukter skal kunder, 
med forbehold af en overgangsperiode på 
5 år, informeres om kundens ret til at 
anmode om disse oplysninger, som skal 
gives efter anmodning fra kunderne.

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige 
oplysninger om forsikringssælgerens 
vederlag. I forbindelse med 
livsforsikringsprodukter bør formidlere og 
ansatte hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til at informere kunderne om deres 
vederlag forud for salg. I forbindelse med 
andre forsikringsprodukter skal kunder 
informeres om kundens ret til at anmode 
om disse oplysninger, som skal gives efter 
anmodning fra kunderne.

Or. en

Ændringsforslag 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at give kunderne sammenlignelige 
oplysninger om de leverede 
forsikringsformidlingstjenesteydelser, 
uanset om kunderne køber dem gennem en 
formidler eller direkte fra et 
forsikringsselskab, og for at undgå 
konkurrenceforvridning ved at tilskynde 
forsikringsselskaber til at sælge direkte til 
kunderne frem for via formidlere for at 
undgå oplysningskravene, bør 
forsikringsselskaber også være forpligtet til 
at informere de kunder, som de leverer 
forsikringsformidlingstjensteydelser til 
direkte, om det vederlag, de modtager for 
salg af forsikringsprodukter.

(32) For at give kunderne sammenlignelige 
oplysninger om de leverede 
forsikringsformidlingstjenesteydelser, 
uanset om kunderne køber dem gennem en 
formidler eller direkte fra et 
forsikringsselskab, og for at undgå 
konkurrenceforvridning ved at tilskynde 
forsikringsselskaber til at sælge direkte til 
kunderne frem for via formidlere for at 
undgå oplysningskravene, bør 
forsikringsselskaber også være forpligtet til 
at informere de kunder, som de leverer 
forsikringsformidlingstjensteydelser til 
direkte, om det vederlag, de modtager for 
salg af forsikringsprodukter. Hvis 
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omkostningerne i forbindelse med gebyrer 
og tilskyndelser ikke kan fastslås, inden 
rådgivningen ydes, oplyses 
beregningsmetoden på generel, præcis og 
forståelig vis i dokumenterne om centrale 
tjenesteydelser, idet de samlede 
omkostninger og indvirkningen på 
afkastet af rådgivningen oplyses til 
kunden hurtigst muligt derefter. Hvis 
investeringsrådgivningen ydes løbende, 
skal oplysningerne om omkostningerne 
for investeringsrådgivningen, herunder 
tilskyndelserne, gives periodisk og mindst 
én gang om året. Den periodiske rapport 
skal indeholde oplysninger om alle 
tilskyndelser, der er betalt eller modtaget i 
den forløbne periode.

Or. en

Begrundelse

Kunderne skal informeres om de samlede omkostninger i forbindelse med 
investeringsrådgivningen, herunder både de gebyrer, som betales direkte af kunden til 
formidleren, og alle gebyrer, provisioner og pengeydelser, der betales af tredjemand 
("tilskyndelser"). Oplysningerne skal gives til kunden, inden investeringsrådgivningen ydes. 
Oplysningerne bør gives, uanset om rådgivningen ydes på uafhængigt grundlag eller ej.

Ændringsforslag 154
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at give kunderne sammenlignelige 
oplysninger om de leverede 
forsikringsformidlingstjenesteydelser, 
uanset om kunderne køber dem gennem en 
formidler eller direkte fra et 
forsikringsselskab, og for at undgå 
konkurrenceforvridning ved at tilskynde 
forsikringsselskaber til at sælge direkte til 
kunderne frem for via formidlere for at 

(32) For at give kunderne mulighed for at 
træffe informerede valg skal der leveres
sammenlignelige oplysninger om
forsikringsformidlingstjenesteydelserne, 
uanset om kunderne køber dem gennem en 
formidler eller direkte fra et 
forsikringsselskab, og for at undgå 
konkurrenceforvridning ved at tilskynde 
forsikringsselskaber til at sælge direkte til 
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undgå oplysningskravene, bør 
forsikringsselskaber også være forpligtet til 
at informere de kunder, som de leverer 
forsikringsformidlingstjensteydelser til 
direkte, om det vederlag, de modtager for 
salg af forsikringsprodukter.

kunderne frem for via formidlere for at 
undgå oplysningskravene, bør 
forsikringsselskaber også være forpligtet til 
at informere de kunder, som de leverer 
forsikringsformidlingstjensteydelser til 
direkte, om det vederlag, de modtager for 
salg af forsikringsprodukter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre overensstemmelse med MiFID II.

Ændringsforslag 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Personer, der sælger 
forsikringsprodukter, og som ikke er 
produktudvikleren, skal i et særskilt 
dokument om centrale tjenesteydelser 
oplyse detailinvestoren om deres 
omkostninger og tjenesteydelser i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv og direktiv [MiFID, som 
omarbejdet] samt om yderligere forhold, 
der er relevante i forbindelse med 
detailinvestorens vurdering af, om 
forsikringsproduktet opfylder dennes 
behov, og som ikke kan leveres af 
investeringsproduktudvikleren.

Or. en

Ændringsforslag 156
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
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Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32b) Dette er en fordel for forbrugerne, 
hvis forsikringsprodukterne sælges 
gennem forskellige kanaler og formidlere 
med forskellige former for samarbejde 
med forsikringsselskaber, forudsat at de 
skal anvende de samme regler om 
forbrugerbeskyttelse og gennemsigtighed.

Or. en

Ændringsforslag 157
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at undgå tilfælde af fejlsalg bør
salg af forsikringsprodukter, hvis det er 
nødvendigt, ledsages af ærlig og 
professionel rådgivning.

(34) For at undgå tilfælde af fejlsalg skal 
rådgiveren, såfremt der ydes rådgivning 
ved salg af forsikringsprodukter, handle 
ærligt, professionelt og i kundernes bedste 
interesse. Medlemsstaterne pålægger 
forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere at sikre, at 
selskabets vederlag til ansatte, der 
rådgiver om eller sælger 
forsikringsinvesteringsprodukter til 
detailkunder, ikke påvirker de ansattes 
objektivitet med hensyn til at levere 
hensigtsmæssige anbefalinger, foretage 
relevante salg eller præsentere 
oplysningerne på en måde, som er reel, 
klar og ikke-vildledende.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger om selskabernes vederlagspraksis for at 
forebygge risikoen for partiskhed i rådgivning og salg af finansielle instrumenter til kunder. 
Vederlagsordninger, som f.eks. betydelige salgsbonusser i forbindelse med specifikke 
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finansielle instrumenter, bør ikke være tilladt, når der er risiko for, at et investeringsselskab 
anbefaler eller sælger produkter eller tjenesteydelser til kunder på upassende vis.

Ændringsforslag 158
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at undgå tilfælde af fejlsalg bør 
salg af forsikringsprodukter, hvis det er 
nødvendigt, ledsages af ærlig og 
professionel rådgivning.

(34) For at undgå tilfælde af fejlsalg bør 
salg af forsikringsprodukter ledsages af 
ærlig og professionel rådgivning.

Or. en

Ændringsforslag 159
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at undgå tilfælde af fejlsalg bør 
salg af forsikringsprodukter, hvis det er 
nødvendigt, ledsages af ærlig og 
professionel rådgivning.

(34) For at undgå tilfælde af fejlsalg bør 
salg af forsikringsprodukter, hvis det er 
nødvendigt, ledsages af ærlig, objektiv og 
professionel rådgivning.

Or. en

Ændringsforslag 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Medlemsstaterne kræver af 
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forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, at deres 
vederlagspolitikker ikke forhindrer deres 
ansatte eller repræsentanter i at handle i 
kundernes bedste interesse. 
Medlemsstaterne pålægger 
forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere at sikre, at 
selskabets vederlag til ansatte, der 
rådgiver om eller sælger 
forsikringsinvesteringsprodukter til 
kunder, ikke påvirker de ansattes 
objektivitet med hensyn til at levere 
hensigtsmæssige anbefalinger, foretage 
relevante salg eller præsentere 
oplysningerne på en måde, som er reel, 
klar og ikke-vildledende.. Vederlaget i 
sådanne situationer må ikke udelukkende 
afhænge af salgsmål eller indtjeningen til 
selskabet fra et specifikt produkt.

Or. en

Begrundelse

Vederlagsordninger, som f.eks. betydelige salgsbonusser i forbindelse med et specifikt 
forsikringsinvesteringsprodukt, bør ikke være tilladt, når der er risiko for, at et 
investeringsselskab anbefaler eller sælger produkter eller tjenesteydelser til kunder på 
upassende vis.

Ændringsforslag 161
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Da forbrugerne i stadig større grad er 
afhængige af personlige anbefalinger, er 
det hensigtsmæssigt at medtage en 
definition af rådgivning. Inden der ydes 
rådgivning, bør forsikringsformidleren 
eller -selskabet vurdere kundens behov,
krav og finansielle situation. Erklærer 
formidleren, at der ydes rådgivning om 

(36) Da forbrugerne i stadig større grad er 
afhængige af personlige anbefalinger, er 
det hensigtsmæssigt at medtage en 
definition af rådgivning. Kvaliteten af 
rådgivningen er afgørende, og al 
rådgivning skal stemme overens med 
kundens personlige karakteristika. Inden 
der ydes rådgivning, bør 
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produkter fra en bred vifte af 
forsikringsselskaber, bør der gennemføres
en objektiv og tilstrækkelig bred analyse af 
de på markedet disponible produkter. 
Derudover bør alle 
forsikrings formidlere og 
forsikringsselskaber redegøre for 
bevæggrundene for den rådgivning, de 
yder.

forsikringsformidleren eller -selskabet 
vurdere kundens behov, forventninger og 
finansielle situation. Erklærer formidleren, 
at der ydes rådgivning om produkter fra en 
bred vifte af forsikringsselskaber, bør der 
gennemføres en objektiv og bred analyse af
et tilstrækkeligt stort antal af de
forsikringsprodukter, der findes på 
markedet. Derudover bør alle 
forsikrings formidlere og 
forsikringsselskaber redegøre for 
bevæggrundene for den rådgivning, de 
yder, og anbefale forsikringsprodukter, 
der stemmer overens med kundens 
præferencer, behov, finansielle situation 
og personlige forhold.

Or. en

Ændringsforslag 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Forud for aftalens indgåelse bør 
kunden, uanset om der ydes rådgivning, 
gives de relevante informationer om 
forsikringsproduktet, således at kunden kan 
træffe en informeret beslutning. 
Forsikringsformidleren bør kunne forklare 
kunden de vigtigste karakteristika ved de 
forsikringsprodukter, der sælges.

(37) Forud for aftalens indgåelse bør 
kunden, uanset om der ydes rådgivning, 
gives de relevante informationer om 
forsikringsproduktet, således at kunden kan 
træffe en informeret beslutning. 
Forsikringsformidleren bør forklare kunden 
de vigtigste karakteristika ved de 
forsikringsprodukter, der sælges, hvorfor 
dens personale bør have passende tid og 
ressourcer til at udføre denne opgave.

Or. en

Ændringsforslag 163
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Forud for aftalens indgåelse bør 
kunden, uanset om der ydes rådgivning, 
gives de relevante informationer om 
forsikringsproduktet, således at kunden kan 
træffe en informeret beslutning. 
Forsikringsformidleren bør kunne forklare 
kunden de vigtigste karakteristika ved de 
forsikringsprodukter, der sælges.

(37) Forud for aftalens indgåelse bør 
kunden, uanset om der ydes rådgivning, 
gives de relevante informationer om 
forsikringsproduktet, således at kunden kan 
træffe en informeret beslutning. 
Forsikringsformidleren bør forklare kunden 
de vigtigste karakteristika ved de 
forsikringsprodukter, der sælges.

Or. en

Ændringsforslag 164
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Dette direktiv bør præcisere 
forsikringsselskabers og 
forsikringsformidleres minimums pligt til 
at give kunderne information. En 
medlemsstat bør i den forbindelse kunne
opretholde eller vedtage strengere 
bestemmelser, der uanset bestemmelserne 
i formidlernes og selskabernes hjemland
kan pålægges forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver deres 
forsikringsformidlervirksomhed på dens 
område, såfremt disse strengere 
bestemmelser er i overensstemmelse 
med EU-retten, herunder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse 
retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
("direktivet om elektronisk handel"). 
Medlemsstater, som påtænker at anvende 
eller anvender retsforskrifter for 

(40) Dette direktiv bør præcisere 
forsikringsselskabers og 
forsikringsformidleres minimums pligt. En 
medlemsstat bør kunne opretholde eller 
vedtage strengere bestemmelser, der kan 
pålægges forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber. Disse strengere 
bestemmelser skal være i 
overensstemmelse med EU-retten.
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forsikringsformidlere og salg af 
forsikringsprodukter i tillæg til dem, der 
er omhandlet i nærværende direktiv, bør 
sikre, at den administrative byrde i 
forbindelse med disse retsforskrifter står i 
et rimeligt forhold til 
forbrugerbeskyttelsen. Medlemsstaterne 
bør af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og 
for at forhindre fejlsalg af 
forsikringsprodukter undtagelsesvis have 
tilladelse til at stille strengere krav til 
sådanne forsikringsformidlere, som 
udøver forsikringsformidling som en 
accessorisk aktivitet, hvis de anser det for 
nødvendigt og rimeligt.

Or. en

Ændringsforslag 165
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Dette direktiv bør præcisere 
forsikringsselskabers og 
forsikringsformidleres minimums pligt til 
at give kunderne information. En 
medlemsstat bør i den forbindelse kunne
opretholde eller vedtage strengere 
bestemmelser, der uanset bestemmelserne 
i formidlernes og selskabernes hjemland
kan pålægges forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver deres 
forsikringsformidlervirksomhed på dens 
område, såfremt disse strengere 
bestemmelser er i overensstemmelse 
med EU-retten, herunder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel"). Medlemsstater, som påtænker at 

(40) Dette direktiv bør præcisere 
forsikringsselskabers og 
forsikringsformidleres minimums pligt. En 
medlemsstat bør kunne opretholde eller 
vedtage strengere bestemmelser, der kan 
pålægges forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber. Disse strengere 
bestemmelser skal være i 
overensstemmelse med EU-retten, 
herunder Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked
("direktivet om elektronisk handel").
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anvende eller anvender retsforskrifter for 
forsikringsformidlere og salg af 
forsikringsprodukter i tillæg til dem, der 
er omhandlet i nærværende direktiv, bør 
sikre, at den administrative byrde i 
forbindelse med disse retsforskrifter står i 
et rimeligt forhold til 
forbrugerbeskyttelsen. Medlemsstaterne 
bør af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og 
for at forhindre fejlsalg af 
forsikringsprodukter undtagelsesvis have 
tilladelse til at stille strengere krav til 
sådanne forsikringsformidlere, som 
udøver forsikringsformidling som en 
accessorisk aktivitet, hvis de anser det for 
nødvendigt og rimeligt.

Or. en

Begrundelse

Vi støtter anerkendelsen af princippet om, at medlemsstaterne kan anvende bestemmelser, 
som supplerer bestemmelserne i nærværende direktiv. Naturligvis skal disse bestemmelser 
være i overensstemmelse med EU-retten. Dog anser vi det for unødvendigt at gentage EU-
retten i dette direktiv, da det kan medføre uoverensstemmelse og forvirring.

Ændringsforslag 166
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Dette direktiv bør præcisere 
forsikringsselskabers og 
forsikringsformidleres minimums pligt til 
at give kunderne information. En 
medlemsstat bør i den forbindelse kunne 
opretholde eller vedtage strengere 
bestemmelser, der uanset bestemmelserne i 
formidlernes og selskabernes hjemland kan 
pålægges forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver deres 
forsikringsformidlervirksomhed på dens 
område, såfremt disse strengere 

(40) Dette direktiv bør præcisere 
forsikringsselskabers og 
forsikringsformidleres minimums pligt til 
at give kunderne information. En 
medlemsstat bør i den forbindelse kunne 
opretholde eller vedtage strengere 
bestemmelser, der uanset bestemmelserne i 
formidlernes og selskabernes hjemland kan 
pålægges forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver deres 
forsikringsformidlervirksomhed på dens 
område, såfremt disse strengere 
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bestemmelser er i overensstemmelse 
med EU-retten, herunder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel"). Medlemsstater, som påtænker at 
anvende eller anvender retsforskrifter for 
forsikringsformidlere og salg af 
forsikringsprodukter i tillæg til dem, der er 
omhandlet i nærværende direktiv, bør 
sikre, at den administrative byrde i 
forbindelse med disse retsforskrifter står i 
et rimeligt forhold til 
forbrugerbeskyttelsen. Medlemsstaterne 
bør af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og 
for at forhindre fejlsalg af 
forsikringsprodukter undtagelsesvis have 
tilladelse til at stille strengere krav til 
sådanne forsikringsformidlere, som udøver 
forsikringsformidling som en accessorisk 
aktivitet, hvis de anser det for nødvendigt 
og rimeligt.

bestemmelser er i overensstemmelse 
med EU-retten, herunder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel"). Medlemsstater, som påtænker at 
anvende eller anvender retsforskrifter for 
forsikringsformidlere og salg af 
forsikringsprodukter i tillæg til dem, der er 
omhandlet i nærværende direktiv, bør 
sikre, at den administrative byrde i 
forbindelse med disse retsforskrifter står i 
et rimeligt forhold til 
forbrugerbeskyttelsen. Medlemsstaterne 
bør af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og 
for at forhindre fejlsalg af 
forsikringsprodukter have tilladelse til at 
stille strengere krav til sådanne 
forsikringsformidlere, som udøver 
forsikringsformidling som en accessorisk 
aktivitet, hvis de anser det for nødvendigt 
og rimeligt.

Or. en

Ændringsforslag 167
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Krydssalg er en almindelig strategi 
blandt udbydere af finansielle 
detailtjenesteydelser i hele Unionen.
Krydssalg kan indebære fordele for 
forbrugerne, men tager i nogle tilfælde 
ikke i tilstrækkelig grad højde for 
forbrugernes interesser. Eksempelvis kan 
visse former for krydssalg af 
tjenesteydelser eller produkter, navnlig 
kombinationssalg, hvor to eller flere 
finansielle tjenesteydelser eller produkter 

(41) Krydssalg er en almindelig og til tider 
også passende strategi blandt udbydere af 
finansielle detailtjenesteydelser i hele 
Unionen. Brugen af kombinations- og
pakkesalg, hvor to eller flere finansielle 
tjenesteydelser eller produkter sælges 
samlet i en pakke, bør gøres til genstand 
for en omhyggelig vurdering med henblik 
på at fremme konkurrencen og 
forbrugernes valgmuligheder.
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sælges samlet i en pakke og mindst en af 
disse tjensteydelser eller et af disse 
produkter ikke sælges separat, fordreje 
konkurrencen og indvirke negativt på 
kundemobiliteten og kundernes evne til at 
foretage informerede valg. 
Kombinationssalg kan f.eks. være, at der i 
forbindelse med en forsikringsydelse 
stilles krav til forbrugeren om oprettelse 
af en anfordringskonto til indbetaling af 
præmier, eller at der i forbindelse med en 
forbrugerkredit stilles krav til forbrugeren 
om indgåelse af en bilforsikringsaftale 
med henblik på forsikring af den 
finansierede bil. Pakkesalg, hvor to eller 
flere finansielle tjenesteydelser eller 
produkter sælges samlet i en pakke, men 
også kan købes separat, kan ganske vist 
også fordreje konkurrencen og indvirke 
negativt på kundemobiliteten og 
kundernes evne til at foretage 
informerede valg, men denne salgsform 
giver i det mindste kunden en 
valgmulighed og indebærer derfor 
muligvis i mindre grad en risiko for, at 
forsikringsformidlerne ikke opfylder deres 
forpligtelser i henhold til dette direktiv. 
Anvendelsen af sådanne salgsformer bør 
gøres til genstand for en omhyggelig 
vurdering med henblik på at fremme 
konkurrencen og forbrugernes 
valgmuligheder.

Or. en

Begrundelse

Krydssalg af forsikringsprodukter sammen med andre produkter giver kunderne en fordel, 
såsom øgede valgmuligheder og besparelser på de samlede omkostninger.

Ændringsforslag 168
Philippe De Backer

Forslag til direktiv



AM\926837DA.doc 43/151 PE504.392v01-00

DA

Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Krydssalg er en almindelig strategi 
blandt udbydere af finansielle 
detailtjenesteydelser i hele Unionen. 
Krydssalg kan indebære fordele for 
forbrugerne, men tager i nogle tilfælde ikke 
i tilstrækkelig grad højde for forbrugernes 
interesser. Eksempelvis kan visse former 
for krydssalg af tjenesteydelser eller 
produkter, navnlig kombinationssalg, hvor
to eller flere finansielle tjenesteydelser 
eller produkter sælges samlet i en pakke
og mindst en af disse tjensteydelser eller et
af disse produkter ikke sælges separat, 
fordreje konkurrencen og indvirke negativt 
på kundemobiliteten og kundernes evne til 
at foretage informerede valg. 
Kombinationssalg kan f.eks. være, at der i 
forbindelse med en forsikringsydelse stilles 
krav til forbrugeren om oprettelse af en 
anfordringskonto til indbetaling af 
præmier, eller at der i forbindelse med en 
forbrugerkredit stilles krav til forbrugeren 
om indgåelse af en bilforsikringsaftale med 
henblik på forsikring af den finansierede 
bil. Pakkesalg, hvor to eller flere 
finansielle tjenesteydelser eller produkter
sælges samlet i en pakke, men også kan 
købes separat, kan ganske vist også 
fordreje konkurrencen og indvirke negativt 
på kundemobiliteten og kundernes evne til 
at foretage informerede valg, men denne 
salgsform giver i det mindste kunden en 
valgmulighed og indebærer derfor muligvis 
i mindre grad en risiko for, at 
forsikringsformidlerne ikke opfylder deres 
forpligtelser i henhold til dette direktiv. 
Anvendelsen af sådanne salgsformer bør 
gøres til genstand for en omhyggelig 
vurdering med henblik på at fremme 
konkurrencen og forbrugernes 
valgmuligheder.

(41) Krydssalg er en almindelig strategi 
blandt udbydere af finansielle 
detailtjenesteydelser i hele Unionen. 
Krydssalg kan indebære fordele for 
forbrugerne, men tager i nogle tilfælde ikke 
i tilstrækkelig grad højde for forbrugernes 
interesser. Eksempelvis kan visse former 
for krydssalg af tjenesteydelser eller 
produkter, navnlig kombinationssalg, hvor
en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt sælges samlet i en 
pakke med en anden finansiel 
tjenesteydelse eller et andet finansielt 
produkt, og hvor pakkens primære 
finansielle tjenesteydelse eller produkt
ikke sælges separat, fordreje konkurrencen 
og indvirke negativt på kundemobiliteten 
og kundernes evne til at foretage 
informerede valg. Kombinationssalg kan 
f.eks. være, at der i forbindelse med en 
forsikringsydelse stilles krav til 
forbrugeren om oprettelse af en 
anfordringskonto til indbetaling af 
præmier, eller at der i forbindelse med en 
forbrugerkredit stilles krav til forbrugeren 
om indgåelse af en bilforsikringsaftale med 
henblik på forsikring af den finansierede 
bil. Pakkesalg, hvor en 
forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt sælges samlet i en 
pakke sammen med en anden finansiel 
tjenesteydelse eller et andet finansielt 
produkt, men hvor pakkens primære 
finansielle tjenesteydelse eller produkt
også kan købes separat, kan ganske vist 
også fordreje konkurrencen og indvirke 
negativt på kundemobiliteten og kundernes 
evne til at foretage informerede valg, men 
denne salgsform giver i det mindste 
kunden en valgmulighed og indebærer 
derfor muligvis i mindre grad en risiko for, 
at forsikringsformidlerne ikke opfylder 
deres forpligtelser i henhold til dette 
direktiv. Anvendelsen af sådanne 
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salgsformer bør gøres til genstand for en 
omhyggelig vurdering med henblik på at 
fremme konkurrencen og forbrugernes 
valgmuligheder. Tilbuddet om en 
omfattende forsikringspolice, såsom en 
brandforsikring, der også dækker tab som 
følge af naturkatastrofer, er ikke 
krydssalg. En sådan police giver 
forbrugerne omfattende 
forsikringsbeskyttelse. Dette direktiv 
regulerer krydssalg af finansielle 
produkter. Direktivet om urimelig 
handelspraksis 2005/29/EF finder fortsat 
anvendelse på krydssalg af finansielle 
tjenesteydelser eller produkter sammen 
med ikke-finansielle tjenesteydelser eller 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 169
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Krydssalg er en almindelig strategi 
blandt udbydere af finansielle 
detailtjenesteydelser i hele Unionen. 
Krydssalg kan indebære fordele for 
forbrugerne, men tager i nogle tilfælde 
ikke i tilstrækkelig grad højde for 
forbrugernes interesser. Eksempelvis kan 
visse former for krydssalg af 
tjenesteydelser eller produkter, navnlig
kombinationssalg, hvor to eller flere 
finansielle tjenesteydelser eller produkter 
sælges samlet i en pakke og mindst en af 
disse tjensteydelser eller et af disse 
produkter ikke sælges separat, fordreje 
konkurrencen og indvirke negativt på 
kundemobiliteten og kundernes evne til at 
foretage informerede valg. 

(41) Krydssalg er en almindelig strategi 
blandt udbydere af finansielle 
detailtjenesteydelser i hele Unionen. 
Krydssalg tager i nogle tilfælde ikke i 
tilstrækkelig grad højde for forbrugernes 
interesser. Eksempelvis kan visse former 
for krydssalg af tjenesteydelser eller 
produkter, navnlig
kombinationsprodukter, hvor to eller flere 
finansielle tjenesteydelser eller produkter 
sælges samlet i en pakke og mindst en af 
disse tjensteydelser eller et af disse 
produkter ikke sælges separat, fordreje 
konkurrencen og indvirke negativt på 
kundemobiliteten og kundernes evne til at 
foretage informerede valg. 
Kombinationssalg kan f.eks. være, at der i 
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Kombinationssalg kan f.eks. være, at der i 
forbindelse med en forsikringsydelse stilles 
krav til forbrugeren om oprettelse af en 
anfordringskonto til indbetaling af 
præmier, eller at der i forbindelse med en 
forbrugerkredit stilles krav til forbrugeren 
om indgåelse af en bilforsikringsaftale med 
henblik på forsikring af den finansierede 
bil. Pakkesalg, hvor to eller flere 
finansielle tjenesteydelser eller produkter 
sælges samlet i en pakke, men også kan 
købes separat, kan ganske vist også 
fordreje konkurrencen og indvirke negativt 
på kundemobiliteten og kundernes evne til 
at foretage informerede valg, men denne 
salgsform giver i det mindste kunden en 
valgmulighed og indebærer derfor muligvis 
i mindre grad en risiko for, at 
forsikringsformidlerne ikke opfylder deres 
forpligtelser i henhold til dette direktiv. 
Anvendelsen af sådanne salgsformer bør 
gøres til genstand for en omhyggelig 
vurdering med henblik på at fremme 
konkurrencen og forbrugernes 
valgmuligheder.

forbindelse med en forsikringsydelse stilles 
krav til forbrugeren om oprettelse af en 
anfordringskonto til indbetaling af 
præmier, eller at der i forbindelse med en 
forbrugerkredit stilles krav til forbrugeren 
om indgåelse af en bilforsikringsaftale med 
henblik på forsikring af den finansierede 
bil. Pakkesalg, hvor to eller flere 
finansielle tjenesteydelser eller produkter 
sælges samlet i en pakke, men også kan 
købes separat, kan ganske vist også 
fordreje konkurrencen og indvirke negativt 
på kundemobiliteten og kundernes evne til 
at foretage informerede valg, men denne 
salgsform giver i det mindste kunden en 
valgmulighed og indebærer derfor muligvis 
i mindre grad en risiko for, at 
forsikringsformidlerne ikke opfylder deres 
forpligtelser i henhold til dette direktiv. 
Anvendelsen af sådanne salgsformer bør 
gøres til genstand for en omhyggelig 
vurdering med henblik på at fremme 
konkurrencen og forbrugernes 
valgmuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 170
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Forsikringsaftaler, som omfatter 
investeringer, stilles ofte til rådighed for 
kunder som et eventuelt alternativ eller en 
eventuel erstatning for 
investeringsprodukter, som er omfattet af 
[MiFID II]-direktivet. For at yde ensartet 
investorbeskyttelse og undgå risikoen for 
regelarbitrage er det vigtigt, at 
detailinvesteringsprodukter
(forsikringsinvesteringsprodukter som 

(42) Forsikringsaftaler, som omfatter 
investeringer, stilles ofte til rådighed for 
kunder som et eventuelt alternativ eller en 
eventuel erstatning for 
investeringsprodukter, som er omfattet af 
[MiFID II]-direktivet. For at yde ensartet 
investorbeskyttelse og undgå risikoen for 
regelarbitrage er det vigtigt, at 
detailinvesteringsprodukter
(forsikringsinvesteringsprodukter som 
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defineret i forordningen vedrørende 
dokumenter med central information om 
investeringsprodukter) er omfattet af de 
samme standardbestemmelser om god 
forretningsskik: De omfatter formidling af 
passende information, krav om egnet 
rådgivning og begrænsning af tilskyndelser 
samt krav om håndtering af 
interessekonflikter og - i tilfælde af 
uafhængige rådgivere - begrænsninger 
med hensyn til vederlagsform. Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger
(EIOPA) bør samarbejde om ved hjælp af 
retningslinjer at opnå så megen 
overensstemmelse som muligt mellem 
standardbestemmelserne om god 
forretningsskik for 
detailinvesteringsprodukter, som er 
omfattet af enten [MiFID II] eller af 
nærværende direktiv. For 
forsikringsinvesteringsprodukter er
standarderne i nærværende direktiv, som 
finder anvendelse på alle forsikringsaftaler
(kapitel VII i nærværende direktiv), og de 
udvidede standarder for 
forsikringsinvesteringsprodukter 
kumulative. Derfor bør personer, som 
udøver forsikringsformidling i forbindelse 
med forsikringsinvesteringsprodukter, 
overholde de standardbestemmelser om 
god forretningsskik, som finder 
anvendelse på alle forsikringsaftaler, samt 
de udvidede standardbestemmelser, som 
finder anvendelse på
forsikringsinvesteringsprodukter.

defineret i forordningen vedrørende 
dokumenter med central information om 
investeringsprodukter) er omfattet af de 
samme standardbestemmelser om god
forretningsskik: De omfatter formidling af 
passende information, krav om egnet 
rådgivning og begrænsning af tilskyndelser 
samt krav om håndtering af 
interessekonflikter og yderligere
begrænsninger med hensyn til vederlag. 
Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger
(EIOPA) bør samarbejde om ved hjælp af 
retningslinjer at opnå så megen 
overensstemmelse som muligt mellem 
standardbestemmelserne om god 
forretningsskik for 
detailinvesteringsprodukter, som er 
omfattet af enten [MiFID II] eller af 
nærværende direktiv. De særlige forhold, 
der kendetegner ikke-
livsforsikringsprodukter, skal tages i 
betragtning i forbindelse med disse 
retningslinjer. I overensstemmelse med 
principperne i artikel 3 i MiFID II bør der 
endvidere indføres en lignende ordning
for forsikringer i forbindelse med 
gennemførelsen af direktivet på nationalt 
plan og retningslinjerne for Det Fælles 
Udvalg. For 
forsikringsinvesteringsprodukter bør der 
gælde udvidede standardbestemmelser om 
god forretningsskik, der erstatter
standarderne i nærværende direktiv, som 
finder anvendelse på generelle
forsikringsaftaler (kapitel VII i 
nærværende direktiv). Derfor bør personer, 
som udøver forsikringsformidling i 
forbindelse med 
forsikringsinvesteringsprodukter, 
overholde de udvidede 
standardbestemmelser, som finder 
anvendelse på sådanne produkter.

Or. en
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Begrundelse

Forsikringsinvesteringsprodukter bør være omfattet af større forbrugerbeskyttelse og 
strengere standardbestemmelser om god forretningsskik end almindelige forsikringsaftaler. 
Det er uhensigtsmæssigt at anvende både kapitel VI og VII på selskaber, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med forsikringsinvesteringsprodukter. Artikel 24, stk. 1 og 
2, overlapper artikel 15. Desuden er dele af kapitel VI i konflikt med dele af kapitel VII, 
såsom bestemmelserne i artikel 17, litra c).

Ændringsforslag 171
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Med dette direktiv fastlægges der 
bestemmelser for optagelse og udøvelse af 
forsikrings- eller 
genforsikringsformidling for fysiske eller 
juridiske personer, som bor eller har 
hjemsted i en medlemsstat, eller som 
ønsker at bosætte sig eller tage hjemsted 
her. Afvigende eller supplerende 
bestemmelser i andre fællesskabsretsakter 
finder ikke anvendelse på forsikrings- og 
genforsikringsformidling.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget skal præcisere, at bestemmelserne for salg af forsikringsprodukter 
udelukkende reguleres af nærværende direktiv. Andre fællesskabsretsakter er således 
underordnede, da kun direktivet om forsikringsformidling fastsætter en sektorspecifik 
regulering.

Ændringsforslag 172
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
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Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) For at sikre konsekvent anvendelse af 
sanktionerne i alle medlemsstater bør 
medlemsstaterne sikre, at de kompetente 
myndigheder ved valget af arten af 
administrative sanktioner eller 
foranstaltninger og fastsættelse af 
størrelsen af de administrative bøder tager 
højde for alle relevante omstændigheder.

(45) For at sikre konsekvent anvendelse af 
sanktionerne i alle medlemsstater bør 
medlemsstaterne sikre, at de kompetente 
myndigheder ved valget af arten af 
administrative sanktioner eller 
foranstaltninger og fastsættelse af 
størrelsen af de administrative bøder tager 
højde for alle relevante omstændigheder.
Medlemsstaterne skal imidlertid ikke 
indføre administrative sanktioner, hvis 
den nationale lovgivning omfatter 
sanktioner inden for strafferetssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 173
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) For at sikre, at sanktionerne virker 
endnu mere afskrækkende på 
offentligheden som helhed, og oplyse om 
overtrædelse af regler, som kan skade 
forbrugerbeskyttelsen, bør sanktioner og 
foranstaltninger altid offentliggøres, 
undtagen i visse velafgrænsede tilfælde. 
For at sikre, at proportionalitetsprincippet 
overholdes, bør sanktioner og 
foranstaltninger offentliggøres anonymt, 
såfremt offentliggørelse ville forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade.

(46) For at sikre, at sanktionerne virker 
endnu mere afskrækkende på 
offentligheden som helhed, og oplyse om 
overtrædelse af regler, som kan skade 
forbrugerbeskyttelsen, bør sanktioner og 
foranstaltninger altid offentliggøres på de 
relevante kompetente myndigheders samt 
på EIOPA's websted, undtagen i visse 
velafgrænsede tilfælde. For at sikre, at 
proportionalitetsprincippet overholdes, bør 
sanktioner og foranstaltninger 
offentliggøres anonymt, såfremt 
offentliggørelse ville forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade.

Or. en
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Ændringsforslag 174
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) For at kunne afdække potentielle 
overtrædelser bør de kompetente 
myndigheder have de nødvendige 
undersøgelsesbeføjelser og bør fastlægge 
effektive mekanismer, der tilskynder til at 
indberette potentielle eller faktiske 
overtrædelser.

(47) For at kunne afdække potentielle 
overtrædelser bør de kompetente 
myndigheder have de nødvendige 
undersøgelsesbeføjelser og bør fastlægge 
effektive mekanismer, der tilskynder til at 
indberette potentielle eller faktiske 
overtrædelser. I direktivet er det imidlertid 
ikke fastsat, at medlemsstaterne skal 
tillægge de nationale 
forvaltningsmyndigheder beføjelse til at 
foretage strafferetlig efterforskning.

Or. en

Ændringsforslag 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) For at kunne afdække potentielle 
overtrædelser bør de kompetente 
myndigheder have de nødvendige 
undersøgelsesbeføjelser og bør fastlægge 
effektive mekanismer, der tilskynder til at 
indberette potentielle eller faktiske 
overtrædelser.

(47) For at kunne afdække potentielle 
overtrædelser bør de kompetente 
myndigheder have de nødvendige 
undersøgelsesbeføjelser og bør fastlægge 
effektive mekanismer, der tilskynder til at 
indberette potentielle eller faktiske 
overtrædelser, og som sikrer en passende 
beskyttelse af dem, der indberetter 
sådanne overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 176
Olle Schmidt
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Forslag til direktiv
Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49a) Informanter giver de kompetente 
myndigheder nye oplysninger, som 
hjælper dem med at afsløre og
sanktionere tilfælde af insiderhandel og 
kursmanipulation. Men rapportering af 
uregelmæssigheder kan hindres på grund 
af frygten for repressalier eller mangel på 
passende procedurer for indberetning af 
overtrædelser. Dette direktiv bør derfor 
sikre, at der er passende foranstaltninger 
til rådighed for at tilskynde informanter 
til at advare de kompetente myndigheder 
om mulige overtrædelser af dette direktiv 
og beskytte dem mod repressalier. 
Medlemsstaterne bør også sikre, at de 
ordninger for rapportering af
uregelmæssigheder, som de 
implementerer, omfatter mekanismer, der 
giver tilstrækkelig beskyttelse af en 
indberettet person, især med hensyn til 
retten til beskyttelse af personoplysninger 
og procedurer, der sikrer den indberettede 
person retten til forsvar og til at blive hørt, 
inden der træffes en afgørelse, som 
vedrører den pågældende, samt retten til 
at have adgang til effektive retsmidler for 
en domstol i forhold til en afgørelse, som 
vedrører den pågældende.

Or. en

Begrundelse

Teksten stammer fra markedsmisbrugsforordningen.

Ændringsforslag 177
Werner Langen

Forslag til direktiv
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Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) For at opfylde dette direktivs 
målsætninger bør Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten tillægges beføjelse til at vedtage 
retsakter, der uddyber begreber som 
tilstrækkelige kundskaber og kompetencer 
hos formidleren, håndtering af 
interessekonflikter, forpligtelser med 
hensyn til god forretningsskik i 
forbindelse med 
forsikringsdetailinvesteringspakkeprodukt
er og procedurer og formularer til 
indgivelse af oplysninger i relation til 
sanktioner. Det er navnlig vigtigt, at
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(50) For at opfylde dette direktivs 
målsætninger bør Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 og 291
i traktaten tillægges beføjelse til at vedtage 
retsakter. Kommissionen bør i forbindelse 
med forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 178
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Tekniske standarder for finansielle 
tjenesteydelser bør sikre konsekvent 
harmonisering og passende beskyttelse af 
forbrugere i hele Unionen. EIOPA råder 
over ekspertviden, og derfor vil det være 
effektivt og hensigtsmæssigt at give denne 
myndighed til opgave at udarbejde udkast 
til reguleringsmæssige og 

udgår
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gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, som ikke indebærer 
politikbeslutninger, og som skal 
forelægges for Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 179
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Tekniske standarder for finansielle 
tjenesteydelser bør sikre konsekvent 
harmonisering og passende beskyttelse af 
forbrugere i hele Unionen. EIOPA råder 
over ekspertviden, og derfor vil det være
effektivt og hensigtsmæssigt at give denne 
myndighed til opgave at udarbejde udkast 
til reguleringsmæssige og 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, som ikke indebærer 
politikbeslutninger, og som skal forelægges 
for Kommissionen.

(51) Tekniske standarder for finansielle 
tjenesteydelser bør sikre konsekvent 
harmonisering og passende beskyttelse af 
forbrugere i hele Unionen. EIOPA råder 
over ekspertviden, men har samtidig 
begrænsede kapaciteter, og derfor vil det 
være muligt at give denne myndighed
enkelte opgaver, som ikke nødvendigvis
indebærer politikbeslutninger, og som skal 
forelægges for Kommissionen og Europa-
Parlamentet til efterretning.

Or. de

Ændringsforslag 180
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Tekniske standarder for finansielle 
tjenesteydelser bør sikre konsekvent 
harmonisering og passende beskyttelse af 
forbrugere i hele Unionen. EIOPA råder 
over ekspertviden, og derfor vil det være 
effektivt og hensigtsmæssigt at give denne 

(51) Tekniske standarder for finansielle 
tjenesteydelser bør sikre konsekvent 
harmonisering og høj beskyttelse af 
forbrugere i hele Unionen. EIOPA råder 
over ekspertviden, og derfor vil det være 
effektivt og hensigtsmæssigt at give denne 
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myndighed til opgave at udarbejde udkast 
til reguleringsmæssige og 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, som ikke indebærer 
politikbeslutninger, og som skal forelægges 
for Kommissionen.

myndighed til opgave at udarbejde udkast 
til reguleringsmæssige og 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, som ikke indebærer 
politikbeslutninger, og som skal forelægges 
for Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 181
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Tekniske standarder for finansielle 
tjenesteydelser bør sikre konsekvent
harmonisering og passende beskyttelse af 
forbrugere i hele Unionen. EIOPA råder 
over ekspertviden, og derfor vil det være 
effektivt og hensigtsmæssigt at give denne 
myndighed til opgave at udarbejde udkast 
til reguleringsmæssige og 
gennemførelsesmæssige tekniske
standarder, som ikke indebærer 
politikbeslutninger, og som skal forelægges 
for Kommissionen.

(51) Tekniske standarder for finansielle 
tjenesteydelser bør sikre et minimum af
harmonisering og passende beskyttelse af 
forbrugere i hele Unionen. EIOPA råder 
over ekspertviden, og derfor vil det være 
effektivt og hensigtsmæssigt at give denne 
myndighed til opgave at udarbejde udkast 
til reguleringsmæssige og 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, som ikke indebærer 
politikbeslutninger, og som skal forelægges
for Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Nogle medlemsstater har et højere forbrugerbeskyttelsesniveau end andre, og maksimal 
harmonisering vil indskrænke de forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, der allerede er truffet 
i disse stater.

Ændringsforslag 182
Werner Langen

Forslag til direktiv
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Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Kommissionen bør i medfør af artikel 
290 og 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og i 
overensstemmelse med artikel 10-15 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 
om oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger), 
tillægges beføjelse til at vedtage retsakter, 
der uddyber begreber som tilstrækkelige 
kundskaber og kompetencer hos 
formidleren, jf. artikel [8], håndtering af 
interessekonflikter, jf. artikel [17 og 23], 
og forpligtelser med hensyn til god 
forretningsskik i forbindelse 
forsikringsdetailinvesteringspakkeprodukt
er, jf. artikel [24 og 25], samt 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for procedurer og formularer til 
indgivelse af oplysninger i relation til 
sanktioner, jf. artikel [30]. EIOPA bør 
udarbejde udkast til disse delegerede 
retsakter og gennemførelsesmæssige 
tekniske standarder.

(52) Kommissionen bør i medfør af artikel 
290 og 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og i 
overensstemmelse med artikel 10-15 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 
om oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger), 
tillægges beføjelse til at vedtage retsakter, 
der uddyber begreber som tilstrækkelige 
kundskaber og kompetencer hos 
formidleren, jf. artikel [8], samt 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for procedurer og formularer til 
indgivelse af oplysninger i relation til 
sanktioner, jf. artikel [30]. EIOPA bør 
udarbejde udkast til disse delegerede 
retsakter og gennemførelsesmæssige 
tekniske standarder.

Or. de

Ændringsforslag 183
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 55 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55a) Medlemsstaternes 
tilsynsmyndigheder bør have alle 
nødvendige beføjelser til at sikre, at 
forsikringsformidlere og 
genforsikringsselskaber udøver deres 
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virksomhed på betryggende vis i hele 
Fællesskabet, hvad enten det sker i 
henhold til reglerne om fri etableringsret 
eller i henhold til reglerne om fri 
udveksling af tjenesteydelser. For at sikre 
et effektivt tilsyn skal alle 
tilsynsmyndighedernes tiltag være 
proportionale med arten, omfanget og 
kompleksiteten af de risici, der er 
forbundet med et forsikringsselskabs eller 
et genforsikringsselskabs virksomhed, 
uanset hvilken betydning det omhandlede 
selskab har for den overordnede 
finansielle stabilitet på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 184
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 55 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55b) Dette direktiv bør ikke være for 
belastende for små og mellemstore 
forsikringsselskaber. Et redskab til at nå 
dette mål er korrekt anvendelse af 
proportionalitetsprincippet. Dette princip 
bør både anvendes på kravene, der stilles 
til forsikrings- og 
genforsikringsselskaber, og på udøvelsen 
af tilsynsbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 185
Werner Langen

Forslag til direktiv
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Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Dette direktiv bør tages op til revision 
hvert femte år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse for at tage hensyn 
til markedsudviklingen samt udviklingen 
inden for andre områder af EU-
lovgivningen eller medlemsstaternes 
erfaringer med gennemførelse af EU-
lovgivningen, navnlig med hensyn til 
produkter, der er omfattet af direktiv 
2003/41/EF.

(56) Markedsudviklingen, der berøres af
dette direktiv, samt udviklingen inden for 
andre områder af EU-lovgivningen eller 
medlemsstaternes erfaringer med 
gennemførelse af EU-lovgivningen, 
navnlig med hensyn til produkter, der er 
omfattet af direktiv 2003/41/EF, bør 
undersøges efter fem år for at fastslå 
gennemførelsen og de første resultater 
med hensyn til effektiviteten heraf.

Or. de

(De første resultater kan foreligge tidligst efter fem år. Se også artikel 8, stk. 7.)

Ændringsforslag 186
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Dette direktiv bør tages op til revision 
hvert femte år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse for at tage hensyn 
til markedsudviklingen samt udviklingen 
inden for andre områder af EU-
lovgivningen eller medlemsstaternes 
erfaringer med gennemførelse af EU-
lovgivningen, navnlig med hensyn til 
produkter, der er omfattet af direktiv 
2003/41/EF.

(56) Dette direktiv bør tages op til revision 
hvert tredje år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse for at tage hensyn 
til markedsudviklingen samt udviklingen 
inden for andre områder af EU-
lovgivningen eller medlemsstaternes 
erfaringer med gennemførelse af EU-
lovgivningen, navnlig med hensyn til 
produkter, der er omfattet af direktiv 
2003/41/EF.

Or. en

Ændringsforslag 187
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for, 
hvordan fysiske og juridiske personer, der 
er eller ønsker at blive etableret i en 
medlemsstat, kan optage og udøve 
forsikrings- og genforsikringsformidling, 
herunder erhvervsmæssig administration 
af skadestilfælde og skadesafregning.

1. Dette direktiv fastsætter regler for, 
hvordan fysiske og juridiske personer, der 
er eller ønsker at blive etableret i en 
medlemsstat, kan optage og udøve 
forsikrings- og genforsikringsformidling.

Or. en

Ændringsforslag 188
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for, 
hvordan fysiske og juridiske personer, der 
er eller ønsker at blive etableret i en 
medlemsstat, kan optage og udøve 
forsikrings- og genforsikringsformidling, 
herunder erhvervsmæssig administration 
af skadestilfælde og skadesafregning.

1. Dette direktiv fastsætter regler for, 
hvordan fysiske og juridiske personer, der 
er eller ønsker at blive etableret i en 
medlemsstat, kan optage og udøve 
forsikrings- og genforsikringsformidling.

Or. en

Ændringsforslag 189
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for, 
hvordan fysiske og juridiske personer, der 
er eller ønsker at blive etableret i en 
medlemsstat, kan optage og udøve 

1. Dette direktiv fastsætter regler for, 
hvordan fysiske og juridiske personer, der 
er eller ønsker at blive etableret i en 
medlemsstat, kan optage og udøve 
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forsikrings- og genforsikringsformidling, 
herunder erhvervsmæssig administration 
af skadestilfælde og skadesafregning.

forsikrings- og genforsikringsformidling.

Or. en

Ændringsforslag 190
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
personer, som udøver 
forsikringsformidling, når alle følgende 
betingelser er opfyldt:

udgår

a) Forsikringsaftalen forudsætter kun 
viden om den forsikringsdækning, der 
tilbydes.
b) Forsikringsaftalen er ikke en 
livsforsikringsaftale.
c) Forsikringsaftalen omfatter ingen 
ansvarsdækning.
d) Den pågældende person udøver ikke 
forsikringsformidling som hovederhverv.
e) Forsikringen udgør et supplement 
til varer, som leveres af en given 
leverandør, såfremt forsikringen dækker 
risikoen for driftsfejl ved, tab eller 
beskadigelse af de varer, der leveres af 
den pågældende leverandør.
f) Det årlige præmiebeløb for 
forsikringsaftalen, beregnet på årsbasis, 
overstiger ikke 600EUR.

Or. en

Ændringsforslag 191
Werner Langen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Den pågældende person udøver ikke 
forsikringsformidling som hovederhverv.

c) Den pågældende person udøver ikke 
forsikringsformidling som hovederhverv, 
en livs- eller ansvarsforsikring kan tegnes 
som supplement til det produkt eller den 
tjenesteydelse, som forsikringsformidleren 
tilbyder som sit hovederhverv.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med biludlejning tilbydes der for udlejningskøretøjet supplerende forsikringer 
med ansvarsdækning. Rejseforsikringer med forsikring mod dødsfald omfatter ricisi hørende 
ind under livsforsikring. Den pågældende formidling sker således som supplement til 
hovedproduktet eller hovedtjenesteydelsen.

Ændringsforslag 192
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Forsikringen udgør et supplement til 
varer, som leveres af en given leverandør, 
såfremt forsikringen dækker risikoen for 
driftsfejl ved, tab eller beskadigelse af de 
varer, der leveres af den pågældende 
leverandør.

e) Forsikringen udgør et supplement til 
varer eller tjenesteydelser, som leveres af 
en given leverandør, såfremt forsikringen
ved levering af varer dækker risikoen for 
driftsfejl ved, tab, tyveri eller beskadigelse 
af de varer, der leveres af den pågældende 
leverandør.

Or. de

Ændringsforslag 193
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Forsikringen udgør et supplement
til varer, som leveres af en given 
leverandør, såfremt forsikringen dækker 
risikoen for driftsfejl ved, tab eller 
beskadigelse af de varer, der leveres af den 
pågældende leverandør.

e) Forsikringen udgør et supplement til det 
produkt eller den tjenesteydelse, som 
leveres af en given leverandør, såfremt 
forsikringen dækker risikoen for driftsfejl 
ved, tab eller beskadigelse af de varer, der 
leveres af den pågældende leverandør.

Or. en

Ændringsforslag 194
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Det årlige præmiebeløb for 
forsikringsaftalen, beregnet på årsbasis, 
overstiger ikke 600EUR.

udgår

Or. pl

Begrundelse

W odniesieniu do przedsiębiorców, dla których sprzedaż ubezpieczeń jest działalnością 
poboczną, ograniczenie kwoty składki rocznej z tytułu umowy ubezpieczenia do 600 euro jest 
zbyt restrykcyjne. Szczególnie drastycznie dotykać to bedzie ubezpieczeń turystycznych 
oferowanych przez biura podróży. Średnia składka i średnia wypłacana szkoda z tytułu 
takiego ubezpieczenia są niskie, zatem ryzyko dla konsumenta pozostaje ograniczone. 
Wprowadzenie dodatkowych wymogów, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
będą nieadekwatnym obciązeniem w stosunku do specyfiki działalności.

Ændringsforslag 195
Werner Langen

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Det årlige præmiebeløb for 
forsikringsaftalen, beregnet på årsbasis,
overstiger ikke 600 EUR.

f) Det årlige præmiebeløb overstiger ikke 
600 EUR.

Or. de

Begrundelse

En forholdsmæssig beregning på årsbasis ville omfatte selv forsikringer af meget lille 
omfang, der kun tegnes for en uges varighed om året med en ydelse på f.eks. 30 EUR.

Ændringsforslag 196
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) forsikringsaftalen dækker ikke risici i 
forbindelse med sundhedsforsikring

Or. en

Begrundelse

På grund af deres centrale økonomiske og sociale rolle bør sundhedsforsikringsprodukter 
være omfattet af IMD2.

Ændringsforslag 197
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) forsikringsproduktet er en komponent, 
der er obligatorisk i henhold til 
lovgivningen, eller en grundlæggende 
nødvendighed for funktionen af den vare 
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eller tjenesteydelse, som leveres af enhver 
leverandør.

Or. en

Ændringsforslag 198
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på professionelle kunder som defineret i 
bilag I.

Or. de

(Betragtning 9)

Ændringsforslag 199
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv skal garantere, at den 
samme grad af beskyttelse finder 
anvendelse, og at forbrugeren kan drage 
fordel af sammenlignelige standarder. 
Direktivet skal fremme ensartede regler 
og konkurrence på lige fod mellem 
formidlere, uanset om de er tilknyttet et 
forsikringsselskab eller ej. Dette er en 
fordel for forbrugerne, hvis 
forsikringsprodukterne formidles gennem 
forskellige kanaler og formidlere med 
forskellige former for samarbejde med 
forsikringsselskaber, forudsat at de skal 
anvende tilsvarende regler om 
forbrugerbeskyttelse. Medlemsstaterne 



AM\926837DA.doc 63/151 PE504.392v01-00

DA

tager højde herfor i forbindelse med 
gennemførelsen af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 200
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Følgende dele af kapitel VI i dette direktiv 
finder ikke anvendelse på 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, der udøver 
forsikringsformidling i tilknytning til 
forsikringsinvesteringsprodukter:
a. artikel 15
b. artikel 16, litra a), nr. i), ii), iii) og iv)
c. artikel 16, litra b), nr. i), ii) og iii)
d. artikel 17, stk. 1, litra c), d), e), f) og g)
e. artikel 17, stk. 2, 3, 4 og 5
f. artikel 18.
Forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, der udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
forsikringsinvesteringsprodukter, skal i 
stedet overholde kravene i følgende 
bestemmelser i direktiv [2004/39/EF*] for 
at afspejle de særlige kendetegn ved 
forsikringsbranchen:
a. artikel 16, stk. 3
b. artikel 23, 24 og 25.
EIOPA og ESMA skal udarbejde 
retningslinjer for, hvordan disse 
bestemmelser skal finde anvendelse for 
virksomheder, der både udøver 
forsikringsinvesteringsvirksomhed og 



PE504.392v01-00 64/151 AM\926837DA.doc

DA

investeringsvirksomhed i henhold til 
direktiv [2004/39/EF*] samt de tilhørende 
bestemmelser i direktiv [2006/73/EF*].

Or. en

Begrundelse

Parlamentets nuværende MiFIDII-tekst indeholder regler om forretningsadfærd i forbindelse 
med forsikringsinvesteringsprodukter. Disse regler er stort set de samme, som finder 
anvendelse på forsikringsinvesteringsprodukter i artikel 22-25 i IMD2. Der er ingen grund til, 
at reglerne er placeret i to forskellige retsakter, og i dette ændringsforslag præciseres det, 
hvilke MiFID-bestemmelser der finder anvendelse på forsikringsinvesteringsprodukter, og 
hvilke dele af IMD2 der ikke finder anvendelse.

Ændringsforslag 201
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler at indgå 
sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og 
skadesafregning. Udøves sådan 
virksomhed af forsikringsselskaber uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.

3) "forsikringsformidling": virksomhed
mod vederlag, der består i at rådgive om, 
foreslå eller udføre det indledende arbejde i 
forbindelse med indgåelse af 
forsikringsaftaler, at indgå sådanne aftaler 
eller at medvirke ved administrationen og 
opfyldelsen af sådanne aftaler, navnlig i 
skadestilfælde sammen med distribution 
af forsikringsprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 202
Alfredo Pallone
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler at indgå 
sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og 
skadesafregning. Udøves sådan 
virksomhed af forsikringsselskaber uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler at indgå 
sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed. Disse aktiviteter betragtes 
som rådgivning om, tilbud om eller 
udførelse af andet forberedende arbejde 
som forberedelse til indgåelse af 
forsikringsaftaler eller indgåelse af 
sådanne aftaler. Udøves sådan virksomhed 
af en ansat i et forsikringsselskab, der er i 
direkte kontakt med kunden uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.

Or. en

Ændringsforslag 203
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler at 
indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og 
skadesafregning. Udøves sådan 
virksomhed af forsikringsselskaber uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringer at indgå 
sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler. Udøves sådan virksomhed af en 
ansat i et forsikringsselskab, der er i 
direkte kontakt med kunden uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.
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Or. en

Begrundelse

IMD2 regulerer forsikringsformidleres erhverv og indeholder regler om forretningsførelse i 
forbindelse med salg af forsikringsprodukter. Det er ikke relevant for administrative 
aktiviteter, der udføres af forsikringsselskabernes ansatte i form af klargøring af dokumenter, 
beregning af præmier, skadesbehandling osv. Med ændringsforslaget gøres det klart, at disse 
aktiviteter ikke ligger inden for IMD2's anvendelsesområde.

Ændringsforslag 204
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler at indgå 
sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og 
skadesafregning. Udøves sådan 
virksomhed af forsikringsselskaber uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler at indgå 
sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og 
skadesafregning, herunder websteder med 
pris- og produktsammenligning, hvor 
forbrugeren kan indgå en 
forsikringsaftale direkte ved afslutningen 
af processen ved at benytte et websted 
eller ved at indgå forsikringsaftalen 
direkte med et forsikringsselskab eller en 
anden forsikringsformidler. Udøves sådan 
virksomhed af forsikringsselskaber uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.

Or. en

Ændringsforslag 205
Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler at indgå 
sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og 
skadesafregning. Udøves sådan 
virksomhed af forsikringsselskaber uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler at indgå 
sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde. Udøves 
sådan virksomhed af forsikringsselskaber 
uden forsikringsformidleres medvirken, 
anses det også for forsikringsformidling.

Or. en

Ændringsforslag 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler at indgå 
sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og 
skadesafregning. Udøves sådan 
virksomhed af forsikringsselskaber uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler at indgå 
sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og 
skadesafregning, herunder websteder med 
prissammenligning. Udøves sådan 
virksomhed af forsikringsselskaber uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.

Or. en
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Ændringsforslag 207
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) virksomhed, der består i lejlighedsvis 
rådgivning af kunder om forsikring i 
forbindelse med udøvelsen af anden 
erhvervsvirksomhed, forudsat at 
leverandøren ikke træffer yderligere 
foranstaltninger til at bistå kunden med at 
indgå eller opfylde en forsikringsaftale

a) virksomhed, der består i lejlighedsvis 
rådgivning af kunder om forsikring i 
forbindelse med udøvelsen af anden 
erhvervsvirksomhed, forudsat at 
leverandøren ikke træffer yderligere 
foranstaltninger til at bistå kunden med at 
indgå eller opfylde en forsikringsaftale, 
erhvervsmæssig administration af 
skadesanmeldelser for et 
forsikringsselskab samt skadesafregning 
og taksation betragtes heller ikke som 
forsikringsmægling

Or. en

Ændringsforslag 208
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "forsikringsinvesteringsprodukt": en 
forsikringsaftale, der også kan 
klassificeres som et "investeringsprodukt" 
som defineret i artikel 2, litra a), i
[forordning vedrørende dokumenter med 
central information til 
investeringsprodukter]

4) "forsikringsinvesteringsprodukt": en 
forsikringsaftale, for hvilken der kræves et 
dokument med central information i 
henhold til PRIPs-forordningen
[forordning vedrørende dokumenter med 
central information til 
investeringsprodukter]

Or. de
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Ændringsforslag 209
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "forsikringsinvesteringsprodukt": en 
forsikringsaftale, der også kan klassificeres 
som et "investeringsprodukt" som defineret 
i artikel 2, litra a), i [forordning vedrørende 
dokumenter med central information til 
investeringsprodukter]

4) "forsikringsinvesteringsprodukt": en 
forsikringsaftale, der også kan klassificeres 
som et "investeringsprodukt" som defineret 
i artikel 2, litra a), i [forordning vedrørende 
dokumenter med central information til 
investeringsprodukter] med undtagelse af 
produkter, der er defineret i artikel 2, litra 
e) og f), i PRIPS-forordningen om 
erhvervstilknyttede pensionsordninger og 
pensionsprodukter, hvor arbejdsgiverens 
finansielle bidrag er et krav i henhold til 
national lovgivning, og hvor 
arbejdstageren ikke har et valg med 
hensyn til pensionsproduktudbyder

Or. en

Ændringsforslag 210
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "forsikringsinvesteringsprodukt": en 
forsikringsaftale, der også kan klassificeres 
som et "investeringsprodukt" som defineret 
i artikel 2, litra a), i [forordning vedrørende 
dokumenter med central information til 
investeringsprodukter]

4) "forsikringsinvesteringsprodukt": en 
forsikringsaftale, der også kan klassificeres 
som et "investeringsprodukt" som defineret 
i artikel 4, litra a) med undtagelse af de 
produkter, der beskrives i artikel 2, i
[forordning vedrørende dokumenter med 
central information til 
investeringsprodukter]

Or. en
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Begrundelse

Det skal præciseres i definitionen, hvorvidt erhvervstilknyttede pensionsordninger skal være 
omfattet eller ej. Dette skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets forslag om 
PRIPs.

Ændringsforslag 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "forsikringsformidler": en fysisk eller 
juridisk person, som ikke er et 
forsikringsselskab, der mod vederlag 
optager eller udøver forsikringsformidling

5) "forsikringsformidler": en fysisk eller 
juridisk person, som ikke omfatter et 
forsikringsselskab, der udøver en 
selvstændig forsikringsaktivitet, og som
mod vederlag optager eller udøver 
forsikringsformidling

Or. en

Begrundelse

The direct selling activity of an insurance undertaking should be outside of the definition of 
insurance mediation. This is not an insurance mediation activity. The direct selling of the own 
insurance products is a basic activity of an insurance undertaking. Only those cases when the 
insurance undertaking sells insurance product of another insurer could be insurance 
mediation activity. According to this definition there is no difference between direct selling 
and mediation activity (selling products of another insurer). The direct selling activity of an 
insurance undertaking should be outside of the definition of insurance mediation.

Ændringsforslag 212
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "forsikringsformidler": en fysisk eller 
juridisk person, som ikke er et 
forsikringsselskab, der mod vederlag 

5) "forsikringsformidler": en fysisk eller 
juridisk person, som ikke er et 
forsikringsselskab eller dets ansatte, der 
mod vederlag optager eller udøver 
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optager eller udøver forsikringsformidling forsikringsformidling

Or. de

Begrundelse

Præcisering i henhold til artikel 3, punkt 1.

Ændringsforslag 213
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "forsikringsformidler": en fysisk eller 
juridisk person, som ikke er et 
forsikringsselskab, der mod vederlag 
optager eller udøver forsikringsformidling

5) "forsikringsformidler": en fysisk eller 
juridisk person, som ikke er et 
forsikringsselskab og dets ansatte, der mod 
vederlag optager eller udøver 
forsikringsformidling

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med ændringsforslag 32 fra ordføreren bør ansatte i 
forsikringsselskaber også nævnes her, idet de ikke fungerer som formidlere mellem 
forsikringsselskabet og kunden.

Ændringsforslag 214
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "genforsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af genforsikringsaftaler at 
indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 

6) "genforsikringsformidling": virksomhed
mod vederlag, der består i at rådgive om, 
foreslå eller udføre det indledende arbejde i 
forbindelse med indgåelse af 
genforsikringsaftaler at indgå sådanne 
aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
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virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og 
skadesafregning. Udøves sådan 
virksomhed af genforsikringsselskaber 
uden genforsikringsformidleres 
medvirken, anses det også for 
genforsikringsformidling.

aftaler, navnlig i skadestilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 215
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) virksomhed, der består i lejlighedsvis 
rådgivning om genforsikring i forbindelse 
med udøvelsen af anden 
erhvervsvirksomhed, når formålet ikke er 
at bistå kunden med at indgå eller opfylde 
en genforsikringsaftale

a) virksomhed, der består i lejlighedsvis 
rådgivning om genforsikring i forbindelse 
med udøvelsen af anden 
erhvervsvirksomhed, når formålet ikke er 
at bistå kunden med at indgå eller opfylde 
en genforsikringsaftale, erhvervsmæssig 
administration af skadesanmeldelser for 
et genforsikringsselskab samt 
skadesafregning og taksation betragtes 
heller ikke som genforsikringsmægling

Or. en

Ændringsforslag 216
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "bunden forsikringsformidler": enhver 
person, der formidler forsikringer på 
vegne af et eller flere 
forsikringsselskaber eller 
forsikringsformidlere, og som 

udgår
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udelukkende handler på 
forsikringsselskabernes eller 
forsikringsformidlernes ansvar, forudsat 
at forsikringsformidlerne, på hvis ansvar 
personen handler, ikke selv handler på et 
andet forsikringsselskabs eller en anden 
forsikringsformidlers ansvar

Or. en

Ændringsforslag 217
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "bunden forsikringsformidler": enhver 
person, der formidler forsikringer på vegne 
af et eller flere forsikringsselskaber eller 
forsikringsformidlere, og som udelukkende 
handler på forsikringsselskabernes eller 
forsikringsformidlernes ansvar, forudsat 
at forsikringsformidlerne, på hvis ansvar 
personen handler, ikke selv handler på et 
andet forsikringsselskabs eller en anden 
forsikringsformidlers ansvar

8) "bunden forsikringsformidler": enhver 
person, der formidler forsikringer på vegne 
af et eller flere forsikringsselskaber eller 
forsikringsformidlere, og som udelukkende 
handler på forsikringsselskabernes ansvar i 
forbindelse med forsikringsprodukter,
som ikke er konkurrerende, og som 
handler for disse forsikringsselskabers 
fulde ansvar, for så vidt angår de 
produkter, der vedrører dem

Or. en

Ændringsforslag 218
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "bunden forsikringsformidler": enhver 
person, der formidler forsikringer på vegne 
af et eller flere forsikringsselskaber eller 
forsikringsformidlere, og som udelukkende 
handler på forsikringsselskabernes eller 

8) "bunden forsikringsformidler": enhver 
person, der formidler forsikringer på vegne 
af et eller i tilfælde af, at 
forsikringsprodukterne ikke konkurrerer
med hinanden, flere forsikringsselskaber 
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forsikringsformidlernes ansvar, forudsat at 
forsikringsformidlerne, på hvis ansvar 
personen handler, ikke selv handler på et 
andet forsikringsselskabs eller en anden 
forsikringsformidlers ansvar

eller forsikringsformidlere, og som
hverken tager imod præmier eller beløb til 
kunden og udelukkende handler på 
forsikringsselskabernes eller 
forsikringsformidlernes ansvar, forudsat at 
forsikringsformidlerne, på hvis ansvar 
personen handler, ikke selv handler på et 
andet forsikringsselskabs eller en anden 
forsikringsformidlers ansvar;
ved en bunden forsikringsformidler 
forstås også en person, der handler på et 
eller flere forsikringsselskabers ansvar for 
så vidt angår deres respektive produkter, 
og som udøver forsikringsformidling i 
tilknytning til sit hovederhverv, hvis 
forsikringen udgør et supplement til varer 
eller tjenesteydelser, der leveres i 
forbindelse med dette hovederhverv, og 
den pågældende person ikke opkræver 
præmier eller beløb til kunden

Or. de

Ændringsforslag 219
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "bunden forsikringsformidler": enhver 
person, der formidler forsikringer på vegne 
af et eller flere forsikringsselskaber eller 
forsikringsformidlere, og som udelukkende 
handler på forsikringsselskabernes eller
forsikringsformidlernes ansvar, forudsat at
forsikringsformidlerne, på hvis ansvar 
personen handler, ikke selv handler på et 
andet forsikringsselskabs eller en anden 
forsikringsformidlers ansvar

8) "bunden forsikringsformidler": enhver 
person, der formidler forsikringer på vegne 
af et eller flere forsikringsselskaber eller
registrerede forsikringsformidlere i 
forbindelse med produkter, som ikke er 
konkurrerende, og som ikke opkræver 
præmier eller beløb, der er tiltænkt 
kunden, og som udelukkende handler på 
forsikringsselskabernes eller registrerede 
forsikringsformidleres ansvar for de 
produkter, der vedrører dem, forudsat at
den registrerede forsikringsformidler, på 
hvis ansvar personen handler, ikke selv 
handler på et andet forsikringsselskabs 
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eller en anden forsikringsformidlers 
ansvar;

ved en bunden forsikringsformidler 
forstås også en person, der handler på et 
eller flere forsikringsselskabers eller 
registrerede forsikringsformidleres ansvar 
for så vidt angår deres respektive 
produkter, og som udøver 
forsikringsformidling i tilknytning til sit 
hovederhverv, hvis forsikringen udgør et 
supplement til varer eller tjenesteydelser, 
der leveres i forbindelse med dette 
hovederhverv, og den pågældende person 
ikke opkræver præmier eller beløb til 
kunden

Or. en

Begrundelse

For at undgå uforholdsmæssige udgifter bør revisionen kun føre til ændrede krav, når dette er 
nødvendigt. Der findes ingen henvisninger til problemer vedrørende begrebet "bunden
forsikringsformidler" i Kommissionens konsekvensanalyse. Når artikel 4 om "erklærede 
formidlere" slettes, er det nødvendigt at genindsætte dette stykke for at dække accessoriske 
aktiviteter. Det er i forbrugernes interesse, at der hersker klarhed.

Ændringsforslag 220
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "rådgivning": en anbefaling til en 
kunde, enten efter anmodning fra kunden 
eller på forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning

9) "rådgivning": vejledning af en
eksisterende eller potentiel kunde om et 
forsikringsprodukt, der er baseret på en 
personlig anbefaling, enten efter 
anmodning fra kunden eller på 
forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning, 
herunder vedrørende aftalens løbetid

Or. en
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Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres definitionen af rådgivning. Desuden er formålet at 
styrke gebyrbaseret forsikringsrådgivning uden betaling af provision. Dette ændringsforslag 
er baseret på bidrag fra EIOPA og den tyske forbrugerorganisation BDV.

Ændringsforslag 221
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "rådgivning": en anbefaling til en kunde, 
enten efter anmodning fra kunden eller på 
forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning

9) "rådgivning": en personlig anbefaling, 
der er skræddersyet til en kunde, enten 
efter anmodning fra kunden eller på 
forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning; 
rådgivningsaktiviteten skal betragtes som 
en særskilt ydelse, der er adskilt fra 
levering af information og forklaringer 
om produkterne

Or. en

Begrundelse

Rådgivning bør betyde en anbefaling, som er skræddersyet til en enkelt kunde, vedrørende et 
eller flere specifikke produkter. Definitionen skal afstemmes med samme term i MiFID og 
realkreditdirektivet.

Ændringsforslag 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "rådgivning": en anbefaling til en kunde, 
enten efter anmodning fra kunden eller på 
forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning

9) "rådgivning": en personlig anbefaling til 
en kunde, enten efter anmodning fra 
kunden eller på forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning
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Or. en

Ændringsforslag 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "betinget provision": et vederlag i form 
af provision, hvor det skyldige beløb 
udbetales, på betingelse af at de aftalte mål
er nået for de forretninger, som 
formidleren har overdraget til 
forsikringsselskabet

10) "betinget provision": et vederlag i form 
af provision, hvor det skyldige beløb 
udbetales, på betingelse af at produkt- eller 
salgsmålene er nået for de gennemførte 
aktiviteter, som formidleren har overdraget 
til forsikringsselskabet

Or. en

Ændringsforslag 224
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "betinget provision": et vederlag i form 
af provision, hvor det skyldige beløb 
udbetales, på betingelse af at de aftalte mål 
er nået for de forretninger, som 
formidleren har overdraget til
forsikringsselskabet

10) "betinget provision": et vederlag i form 
af provision, hvor det skyldige beløb 
udbetales, på betingelse af at alle de aftalte 
mål er nået for de aktiviteter, som 
formidleren har udført for
forsikringsselskabet

Or. en

Begrundelse

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 of 
contingent commission should include all elements that can influence this kind of 
remuneration. Some bank-insurance groups calculate their commissions on the base of cross-
selling practices: e.g. the amount of commissions on mortgages differs depending if a death 
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insurance is also sold to the same customer. This kind of practice encourages the 
intermediary to sell several products at the same time, even if the client does not need all of 
them, or could find a more attractive death insurance from another supplier. This amendment 
is based on a proposal from BEUC.

Ændringsforslag 225
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis formidleren er en fysisk person: 
den medlemsstat, hvor formidleren har sin
bopæl.

a) Hvis formidleren er en fysisk person: 
den medlemsstat, hvor formidleren har sit 
hovedkvarter, og hvor han driver sin
virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 226
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "krydssalg": tilbud om en 
investeringstjenesteydelse eller et 
investeringsprodukt sammen med en 
anden tjenesteydelse eller et andet produkt 
som en del af en pakke eller som en 
betingelse for en anden aftale eller pakke

udgår

Or. en

Ændringsforslag 227
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "krydssalg": tilbud om en 
investeringstjenesteydelse eller et 
investeringsprodukt sammen med en 
anden tjenesteydelse eller et andet produkt 
som en del af en pakke eller som en 
betingelse for en anden aftale eller pakke

udgår

Or. en

Ændringsforslag 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "snævre forbindelser": en situation som 
omhandlet i artikel 4, nr. 31), i direktiv
[MIFID II]

16) "snævre forbindelser": en situation som 
omhandlet i artikel 13, nr. 17), i direktiv
2009/138/EF

Or. en

Begrundelse

Eftersom IMD2 er et forsikringsdirektiv, vil det være bedre at henvise til et andet 
forsikringsdirektiv for at sikre en konsekvent anvendelse inden for forsikringssektoren.

Ændringsforslag 229
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "vederlag": provision, gebyrer, afgifter 
eller anden betaling, herunder enhver 
form for økonomiske fordele, som tilbydes 
eller gives i forbindelse med 

18) "vederlag": enhver form for 
økonomisk fordel, herunder provision, 
gebyrer, afgifter eller anden betaling, som 
tilbydes eller gives i forbindelse med 
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forsikringsformidling forsikringsformidling

Or. en

Ændringsforslag 230
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "vederlag": provision, gebyrer, afgifter
eller anden betaling, herunder enhver form 
for økonomiske fordele, som tilbydes eller 
gives i forbindelse med 
forsikringsformidling

18) "vederlag": provision, gebyrer, afgifter 
eller enhver anden betaling, herunder 
enhver form for direkte eller indirekte
økonomiske fordele, som tilbydes eller 
gives i forbindelse med 
forsikringsformidling

Or. en

Ændringsforslag 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "vederlag": provision, gebyrer, afgifter 
eller anden betaling, herunder enhver form 
for økonomiske fordele, som tilbydes eller 
gives i forbindelse med 
forsikringsformidling

18) "vederlag": provision, gebyrer, afgifter 
eller anden betaling, herunder enhver form 
for økonomiske fordele eller pengeydelser,
samt andre former for vederlag, som 
tilbydes eller gives i forbindelse med 
forsikringsformidling

Or. de

Ændringsforslag 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "vederlag": provision, gebyrer, afgifter 
eller anden betaling, herunder enhver form 
for økonomiske fordele, som tilbydes eller 
gives i forbindelse med 
forsikringsformidling

18) "vederlag": provision, gebyrer, afgifter 
eller anden betaling, herunder enhver form 
for økonomiske fordele eller tilskyndelse, 
som tilbydes, udbetales eller gives i 
forbindelse med forsikringsformidling

Or. en

Ændringsforslag 233
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "kombinationssalg": tilbud om en 
eller flere accessoriske tjenesteydelser 
sammen med en forsikringstjenesteydelse 
eller et forsikringsprodukt i en pakke, 
hvor forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet ikke kan sælges til 
forbrugeren separat

udgår

Or. en

Ændringsforslag 234
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "kombinationssalg": tilbud om en eller 
flere accessoriske tjenesteydelser sammen 
med en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 

19) "kombinationssalg": krav til 
forbrugeren om at købe et eller flere 
specifikke finansielle produkter eller en 
eller flere tjenesteydelser sammen med en 
forsikringstjenesteydelse eller et 
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forsikringsproduktet ikke kan sælges til 
forbrugeren separat

forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet ikke kan sælges til 
forbrugeren separat; kombinationssalg er 
ikke et frivilligt tilbud om et eller flere 
forsikringsprodukter som del af en pakke, 
hvor det primære produkt ikke er en 
forsikringstjenesteydelse

Or. en

Ændringsforslag 235
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "kombinationssalg": tilbud om en eller 
flere accessoriske tjenesteydelser sammen 
med en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet ikke kan sælges til 
forbrugeren separat

19) "kombinationssalg": tilbud til en 
forbruger om en eller flere accessoriske
finansielle tjenesteydelser eller produkter
sammen med en primær finansiel 
tjenesteydelse eller et primært finansielt 
produkt i en pakke, der omfatter mindst 
en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt, og hvor den primære 
finansielle tjenesteydelse ikke kan sælges 
til forbrugeren separat

Or. en

Ændringsforslag 236
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "kombinationssalg": tilbud om en eller 
flere accessoriske tjenesteydelser sammen 
med en forsikringstjenesteydelse eller et 

19) "kombinationssalg":



AM\926837DA.doc 83/151 PE504.392v01-00

DA

forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet ikke kan sælges til 
forbrugeren separat

- to eller flere forsikringstjenesteydelser 
eller forsikringsprodukter i en pakke, 
hvor disse forsikringstjenesteydelser eller 
forsikringsprodukter ikke sælges til 
forbrugeren separat, eller
- tilbud om en eller flere accessoriske 
tjenesteydelser sammen med en
forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet ikke kan sælges til 
forbrugeren separat

Or. en

Begrundelse

Tying and bundling are addressed by the Commission proposal only when other services than 
insurances are offered together with an insurance service and not when two or more 
insurance services are sold together. Tying two or more insurance services should be 
prohibited An insurance service should be available for consumers without making it 
compulsory to subscribe to another. E.g.: home insurances in France, called “Multirisque 
Habitation” always include family civil liability insurance: both products should be offered 
separately as they do not form an objective set. This is the same in many countries where 
death insurance for mortgage credit is sold together with home insurance while there is no 
objective necessity to sell them together, and certainly not by the same intermediary. More 
and more insurances are proposed as packages to consumers. Some insurance undertakings 
propose an overall contract with all usual protections (car, home, civil liability) payable with 
a monthly direct debit. Those practices restrict competition in the insurance market making it 
difficult for consumers to shop around and preventing smaller insurance providers to enter 
the market or develop new products. The amendment is based on a proposal from BEUC.

Ændringsforslag 237
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "kombinationssalg": tilbud om en eller 19) "kombinationssalg": tilbud om en eller 
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flere accessoriske tjenesteydelser sammen 
med en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet ikke kan sælges til 
forbrugeren separat

flere accessoriske tjenesteydelser sammen 
med en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet ikke kan sælges til 
forbrugeren separat;

ved "kombinationssalg" forstås ikke: 
tilbud af et forsikringsprodukt som 
supplement til finansielle tjenesteydelser 
på frivillig basis, såfremt 
forsikringsproduktet kun omfatter 
livsforsikring eller forsikring mod andre 
eksistenstruende risici for forbrugeren i 
forbindelse med forbrugerens 
finansiering, opsparings- eller 
pensionsprodukt

Or. de

Begrundelse

Det er usocialt ikke længere at give mulighed for en forsikring af kreditter eller af 
finansieringer i tilfælde af død eller arbejdsløshed. Herudover vil det kunne føre til større 
omkostninger for velfærdssystemerne.

Ændringsforslag 238
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) "pakkesalg": tilbud om en eller flere 
accessoriske tjenesteydelser sammen med 
en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet også kan sælges til 
forbrugeren separat, men ikke 
nødvendigvis på de samme vilkår og 
betingelser, som når ydelsen eller 
produktet tilbydes i en pakke med de 
accessoriske tjenesteydelser.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 239
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) "pakkesalg": tilbud om en eller flere 
accessoriske tjenesteydelser sammen med 
en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor
forsikringstjenesteydelsen eller
forsikringsproduktet også kan sælges til 
forbrugeren separat, men ikke 
nødvendigvis på de samme vilkår og 
betingelser, som når ydelsen eller 
produktet tilbydes i en pakke med de 
accessoriske tjenesteydelser.

20) "pakkesalg": tilbud til en forbruger om 
en eller flere accessoriske finansielle
tjenesteydelser eller produkter sammen 
med en primær finansiel tjenesteydelse 
eller et primært finansielt produkt i en 
pakke, der omfatter mindst en
forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt, og hvor den primære 
finansielle tjenesteydelse eller det primære 
finansielle produkt også kan sælges til 
forbrugeren separat, men ikke 
nødvendigvis på de samme vilkår og 
betingelser, som når ydelsen eller 
produktet tilbydes i en pakke med de 
accessoriske tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 240
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) "pakkesalg": tilbud om en eller flere
accessoriske tjenesteydelser sammen med 
en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet også kan sælges til 
forbrugeren separat, men ikke 
nødvendigvis på de samme vilkår og 

20) "pakkesalg": tilbud om en eller flere
finansielle produkter eller tjenesteydelser 
sammen med en forsikringstjenesteydelse 
eller et forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet også kan sælges til 
forbrugeren separat, men ikke 
nødvendigvis på de samme vilkår og 



PE504.392v01-00 86/151 AM\926837DA.doc

DA

betingelser, som når ydelsen eller 
produktet tilbydes i en pakke med de
accessoriske tjenesteydelser.

betingelser, som når ydelsen eller 
produktet tilbydes i en pakke med de
øvrige produkter eller tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 241
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a) med henblik på anvendelsen af 
artikel 31a i dette direktiv forstås ved
"visse finansielle aktiviteter" alle 
aktiviteter på alle trin af hele 
produktionscirklen for et instrument fra 
udformning til eftersalg, inklusive 
engagementer og forpligtelser, der 
påhviler udstederen af instrumentet.

Or. en

Ændringsforslag 242
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20b) med henblik på anvendelsen af 
artikel 31a i dette direktiv forstås ved "et 
instrument" en forsikring eller et 
pensionsprodukt, der hører under
EIOPA's kompetenceområde som fastlagt 
i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en
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Ændringsforslag 243
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a) "professionel kunde": kunde, der 
opfylder kriterierne i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 244
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a) "forbruger": enhver forbruger som 
defineret i artikel 2, litra a), i direktivet 
om urimelig handelspraksis 2005/29/EF.

Or. en

Ændringsforslag 245
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20b) "detailkunde": kunde, som ikke er 
professionel kunde.

Or. en

Ændringsforslag 246
Sven Giegold
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal i deres hjemland registreres hos en 
kompetent myndighed, jf. dog artikel 4.
Forsikringsselskaber registreret i 
medlemsstater i henhold til direktiv 
73/239/EØF, direktiv 2002/83/EF og 
direktiv 2005/68/EF og deres ansatte skal 
ikke registreres igen i henhold til dette 
direktiv.

Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal i deres hjemland registreres hos en 
kompetent myndighed. 
Forsikringsselskaber registreret i 
medlemsstater i henhold til direktiv 
73/239/EØF, direktiv 2002/83/EF og 
direktiv 2005/68/EF skal ikke registreres 
igen i henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forbedre registreringen af alle 
forsikringsformidlere og dermed løse problemet med pyramidesalg på forsikringsområdet. 
Dette ændringsforslag er baseret på et bidrag fra den tyske forbrugerorganisation VZBV.

Ændringsforslag 247
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal i deres hjemland registreres hos en 
kompetent myndighed, jf. dog artikel 4.
Forsikringsselskaber registreret i 
medlemsstater i henhold til direktiv 
73/239/EØF, direktiv 2002/83/EF og 
direktiv 2005/68/EF og deres ansatte skal 
ikke registreres igen i henhold til dette 
direktiv.

Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal i deres hjemland registreres hos en
kompetent myndighed. 
Forsikringsselskaber registreret i 
medlemsstater i henhold til direktiv 
73/239/EØF, direktiv 2002/83/EF og 
direktiv 2005/68/EF og deres ansatte skal 
ikke registreres igen i henhold til dette 
direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal i deres hjemland registreres hos en 
kompetent myndighed, jf. dog artikel 4. 
Forsikringsselskaber registreret i 
medlemsstater i henhold til direktiv 
73/239/EØF, direktiv 2002/83/EF og 
direktiv 2005/68/EF og deres ansatte skal 
ikke registreres igen i henhold til dette 
direktiv.

Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal i deres hjemland registreres hos en 
kompetent myndighed som defineret i 
artikel 7, stk. 2, jf. dog artikel 4. 
Forsikringsselskaber og 
genforsikringsselskaber registreret i 
medlemsstater i henhold til direktiv 
73/239/EØF, direktiv 2002/83/EF og 
direktiv 2005/68/EF og deres ansatte skal 
ikke registreres igen i henhold til dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 249
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører første afsnit, kan 
medlemsstaterne fastsætte, at forsikrings-
og genforsikringsselskaber og andre 
organer kan samarbejde med de 
kompetente myndigheder med henblik på 
registrering af forsikrings- og 
genforsikringsformidlere og i forbindelse 
med anvendelsen af kravene i artikel 8 på 
sådanne formidlere. Navnlig kan bundne 
forsikringsformidlere registreres hos et 
forsikringsselskab, en sammenslutning af 
forsikringsselskaber eller en forsikrings-
eller genforsikringsformidler under en
kompetent myndigheds kontrol.

Uden at det berører første afsnit, kan 
medlemsstaterne fastsætte, at forsikrings-
og genforsikringsselskaber og andre 
organer kan samarbejde med de 
kompetente myndigheder med henblik på 
registrering af forsikrings- og 
genforsikringsformidlere og i forbindelse 
med anvendelsen af kravene i artikel 8, 
stk. 2, på sådanne formidlere. Ikke desto 
mindre skal bundne forsikringsformidlere
også registreres hos en kompetent
myndighed i deres hjemland.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføre ensartede regler for forsikringsformidlere. 
Eftersom bundne forsikringsformidlere udfører opgaver, der svarer til ikke-bundne 
formidleres, skal registreringsproceduren for disse være den samme som for ikke-bundne 
forsikringsformidlere. Dette ændringsforslag er baseret på et bidrag fra den tyske 
forbrugerorganisation BDV.

Ændringsforslag 250
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte, at hvis en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler 
handler på et forsikrings- eller 
genforsikringsselskabs eller en anden 
registreret forsikrings- eller 
genforsikringsformidlers ansvar, har 
sidstnævnte formidler eller selskabet 
ansvaret for at sikre, at formidleren 
opfylder betingelserne for registrering i 
dette direktiv. I så fald skal den person 
eller det foretagende, der påtager sig 
ansvaret, efter at være blevet informeret 
af medlemsstaten om de forhold, der er 
omhandlet i stk. 7, litra a) og b), finde det 
forhold, der er omhandlet i stk. 7, litra c), 
godtgjort. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at den person eller det 
foretagende, der påtager sig ansvaret for 
formidleren, registrerer denne formidler.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at hvis en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler 
handler på et forsikrings- eller 
genforsikringsselskabs ansvar, skal 
forsikringsformidleren ikke være 
forpligtet til at fremsende de i artikel 3,
stk. 7, litra a) og b), krævede oplysninger 
til den kompetente myndighed, og det 
ansvarlige forsikringsselskab skal sørge 
for, at forsikringsformidlerne opfylder 
betingelserne for registrering samt andre 
bestemmelser i henhold til dette direktiv. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at den 
person eller det foretagende, der påtager 
sig ansvaret for formidleren, registrerer 
denne formidler.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne give de primære virksomheder mulighed for at registrere deres 
agenter, uanset hvordan dette defineres i den nationale lovgivning. I henhold til sådanne 
ordninger skal agenten ikke levere registreringsoplysningerne til myndigheden, men i stedet 
levere dem til den primære virksomhed, der herefter vil tage det fulde ansvar for, at agenten 
opfylder betingelserne for registrering og de øvrige bestemmelser i direktivet.
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Ændringsforslag 251
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte, at hvis en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler 
handler på et forsikrings- eller 
genforsikringsselskabs eller en anden 
registreret forsikrings- eller 
genforsikringsformidlers ansvar, har 
sidstnævnte formidler eller selskabet 
ansvaret for at sikre, at formidleren 
opfylder betingelserne for registrering i 
dette direktiv. I så fald skal den person 
eller det foretagende, der påtager sig 
ansvaret, efter at være blevet informeret 
af medlemsstaten om de forhold, der er 
omhandlet i stk. 7, litra a) og b), finde det 
forhold, der er omhandlet i stk. 7, litra c), 
godtgjort. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at den person eller det 
foretagende, der påtager sig ansvaret for 
formidleren, registrerer denne formidler.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at hvis en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler 
handler på et forsikrings- eller 
genforsikringsselskabs ansvar, skal 
forsikringsformidleren ikke være 
forpligtet til at fremsende de i artikel 3,
stk. 7, litra a) og b), krævede 
registreringsoplysninger til den 
kompetente myndighed, og den ansvarlige 
forsikringsformidler eller det ansvarlige 
forsikringsselskab skal sørge for, at deres 
forsikringsformidler opfylder 
betingelserne for registrering samt andre 
bestemmelser i henhold til dette direktiv. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at den 
person eller det foretagende, der påtager 
sig ansvaret for formidleren, registrerer 
denne formidler.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal indeholde en hensigtsmæssig registreringsordning, som mindsker byrden for
mindre forsikringsmæglere og giver andre forsikringsselskaber mulighed for at påtage sig 
tilsynsansvaret for deres aktiviteter. Denne fremgangsmåde giver medlemsstaterne mulighed 
for at give de primære virksomheder mulighed for at registrere deres agenter, uanset hvordan 
disse forhold defineres i den nationale lovgivning.

Ændringsforslag 252
Sven Giegold

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at 
anvende kravet i første og andet afsnit på 
alle de fysiske personer, som arbejder i et 
forsikrings- eller genforsikrings selskab 
eller hos en registreret forsikrings- eller 
genforsikringsformidler, og som udøver 
forsikrings- eller genforsikringsformidling.

Medlemsstaterne anvender kravet i første 
og andet afsnit på alle de fysiske personer, 
som arbejder i et forsikrings- eller 
genforsikrings selskab eller hos en 
registreret forsikrings- eller 
genforsikringsformidler, og som udøver 
forsikrings- eller genforsikringsformidling.

Or. en

Begrundelse

Forsikringsformidlere skal registreres individuelt for at undgå, at modeller med "struktureret 
salg" breder sig. De er baseret på en pyramidesalgsordning og lavt kvalificerede formidlere. 
Dette betyder, at formidlerne modtager en del af al den provision, som deres under-
formidlere optjener. Denne praksis er skadelig for rådgivningens kvalitet og forbrugernes 
interesser og skal derfor afhjælpes på en effektiv måde. Dette ændringsforslag er baseret på 
bidrag fra de tyske forbrugerorganisationer VZBV og BDV.

Ændringsforslag 253
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA opretter, offentliggør på sit 
websted og opdaterer et fælles elektronisk 
register med oplysninger om forsikrings-
og genforsikringsformidlere, som har 
meddelt, at de har til hensigt at udøve 
grænseoverskridende virksomhed i 
overensstemmelse med kapital IV. 
Medlemsstaterne giver omgående EIOPA 
relevante oplysninger for at sætte 
myndigheden i stand til at gøre dette. 
Registret skal have links til de relevante 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne. Registret skal have links 
til og være tilgængeligt fra 
medlemsstaternes kompetente 

EIOPA opretter et websted med hyperlinks 
til de forskellige fælles kontaktsteder, som
medlemsstaterne opretter i henhold til 
artikel 3, stk. 3.
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myndigheders websteder.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal offentliggøre oplysninger om formidlere under pasordningen i henhold 
til artikel 3, stk. 3, så derfor er det ikke nødvendigt, at EIOPA opretter en separat database. 
EIOPA bør oprette et centralt websted med links til nationale websteder, som leverer de 
relevante oplysninger.

Ændringsforslag 254
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer også, at 
forsikrings- og genforsikringsformidlere, 
herunder bundne forsikringsformidlere, 
som ikke længere opfylder disse krav, 
slettes af registeret. Den kompetente 
myndighed efterprøver regelmæssigt, om 
betingelserne for registreringen fortsat er 
opfyldt. Hvis det er nødvendigt, underretter 
hjemlandet værtslandet om en sådan 
slettelse af registret.

Medlemsstaterne sikrer også, at 
forsikrings- og genforsikringsformidlere, 
herunder bundne forsikringsformidlere, 
som ikke længere opfylder disse krav,
straks slettes af registeret. Den kompetente 
myndighed efterprøver regelmæssigt, om 
betingelserne for registreringen fortsat er 
opfyldt. Hvis det er nødvendigt, underretter 
hjemlandet værtslandet om en sådan 
slettelse af registret.

Or. de

Ændringsforslag 255
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder ikke registrerer en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler, 
medmindre de finder det godtgjort, at 

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder ikke registrerer en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler, 
medmindre de finder det godtgjort, at 
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formidleren opfylder kravene i artikel 8. formidleren opfylder kravene i artikel 8, 
eller at en anden formidler eller et andet 
selskab vil påtage sig ansvaret for at sikre, 
at formidleren opfylder disse krav, i 
henhold til artikel 3, stk. 1, afsnit 3.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for at give de primære virksomheder mulighed for at 
registrere deres agenter, uanset hvordan dette defineres i den nationale lovgivning. I henhold 
til sådanne ordninger vil agenten ikke levere registreringsoplysningerne til myndigheden, men 
i stedet levere dem til den primære virksomhed, der herefter tager det fulde ansvar for, at 
agenten opfylder betingelserne for registrering og de øvrige bestemmelser i direktivet.

Ændringsforslag 256
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder ikke registrerer en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler, 
medmindre de finder det godtgjort, at
formidleren opfylder kravene i artikel 8.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder ikke registrerer en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler, 
medmindre formidleren opfylder kravene i 
artikel 8.

Or. de

Ændringsforslag 257
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder ikke registrerer en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler, 
medmindre de finder det godtgjort, at 

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder ikke registrerer en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler, 
medmindre de finder det godtgjort, at 
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formidleren opfylder kravene i artikel 8. formidleren opfylder kravene i artikel 8, 
eller at et andet forsikringsselskab sikrer, 
at formidleren opfylder disse krav, i 
henhold til artikel 3, stk. 1, afsnit 3.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal indeholde en hensigtsmæssig registreringsordning, som mindsker byrden på 
mindre forsikringsmæglere og giver andre forsikringsselskaber mulighed for at påtage sig 
tilsynsansvaret for deres aktiviteter. Denne fremgangsmåde giver medlemsstaterne mulighed 
for at give de primære virksomheder mulighed for at registrere deres agenter, uanset hvordan 
disse forhold defineres i den nationale lovgivning.

Ændringsforslag 258
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere skal kunne 
optage og udøve forsikrings- og 
genforsikringsformidling i Unionen i 
henhold til bestemmelserne om 
etableringsfrihed og fri udveksling af 
tjenesteydelser. En forsikringsformidler 
har mulighed for at levere tjenesteydelser, 
hvis den vil levere en forsikringsaftale 
vedrørende en risiko i en anden 
medlemsstat end den, hvor 
forsikringsformidleren har hjemsted, til 
en forsikringstager, der er etableret i et 
andet land end det, hvor 
forsikringsformidleren er hjemsted.

Or. en

Ændringsforslag 259
Olle Schmidt
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere skal kunne 
optage og udøve forsikrings- og 
genforsikringsformidling i Unionen i 
henhold til bestemmelserne om 
etableringsfrihed og fri udveksling af 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 260
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere kan optage og 
udøve forsikrings- og 
genforsikringsformidling i Fællesskabet
inden for rammerne af 
etableringsfriheden og den frie udveksling 
af tjenesteydelser.

Or. de

Begrundelse

Denne formulering er ikke blevet overtaget fra IMD1 og skal således tilføjes for at forankre 
etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser i direktivet.

Ændringsforslag 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere skal kunne 
optage og udøve forsikrings- og 
genforsikringsformidling i Fællesskabet i 
henhold til bestemmelserne om 
etableringsfrihed og fri udveksling af 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter, at ansøgninger 
fra formidlere om optagelse i registret 
behandles inden for seks måneder efter 
indgivelsen af en komplet ansøgning, og at 
ansøgeren omgående får meddelelse om 
afgørelsen.

Medlemsstaterne fastsætter, at ansøgninger 
fra formidlere om optagelse i registret 
behandles inden for to måneder efter 
indgivelsen af en komplet ansøgning, og at 
ansøgeren omgående får meddelelse om 
afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 263
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder som en 
betingelse for registrering anmoder 
forsikrings- og genforsikringsformidlere 
om følgende:

7. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder som en 
betingelse for registrering anmoder 
forsikrings- og genforsikringsformidlere 
om bevis for følgende, undtagen for 
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bundne formidlere og formidlere, hvor et 
andet forsikringsselskab vil påtage sig 
ansvaret for at sikre, at formidleren 
opfylder disse krav, i henhold til artikel 3, 
stk. 1, afsnit 3.

Or. en

Ændringsforslag 264
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder som en 
betingelse for registrering anmoder 
forsikrings- og genforsikringsformidlere 
om følgende:

7. Som en betingelse for registrering 
sikrer medlemsstaterne, at de kompetente 
myndigheder som en betingelse for 
registrering anmoder forsikrings- og 
genforsikringsformidlere om bevis for
følgende, undtagen for bundne formidlere 
og formidlere, hvor et andet 
forsikringsselskab sikrer, at formidleren 
opfylder disse krav, i henhold til artikel 3, 
stk. 1, afsnit 3:

Or. en

Begrundelse

Forslag om at udelukke skadesadministration og skadesafregning fra direktivets 
anvendelsesområde. Leverandører af accessoriske tjenesteydelser bør imidlertid underlægges 
en mindre omfattende registreringsprocedure, hvor kun visse af kravene til formidlerne skal 
opfyldes, herunder artikel 8, stk. 1, artikel 8, stk. 2, artikel 15 og 16. Medlemsstaterne kan 
vedtage mere vidtgående bestemmelser, hvis dette står i rimeligt forhold til aktiviteten.
Medlemsstaterne skal også kunne skræddersy registreringsprocessen i henhold til produktets 
kompleksitet.

Ændringsforslag 265
Ashley Fox

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at oplyse de kompetente myndigheder 
om identiteten af de aktionærer eller 
selskabsdeltagere, både fysiske og juridiske 
personer, som besidder andele hos 
formidleren på over 10 %, samt størrelsen 
heraf

a) identiteten af de aktionærer eller 
selskabsdeltagere, både fysiske og juridiske 
personer, som besidder andele hos 
formidleren på over 10 %, samt størrelsen 
heraf

Or. en

Ændringsforslag 266
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at oplyse de kompetente myndigheder 
om identiteten af de aktionærer eller 
selskabsdeltagere, både fysiske og juridiske 
personer, som besidder andele hos 
formidleren på over 10 %, samt størrelsen 
heraf

a) identiteten af de aktionærer eller 
selskabsdeltagere, både fysiske og juridiske 
personer, som besidder andele hos 
formidleren på over 10 %, samt størrelsen 
heraf

Or. en

Ændringsforslag 267
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at oplyse de kompetente myndigheder 
om identiteten af de personer, som har 
snævre forbindelser med forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren

b) identiteten af de personer, som har 
snævre forbindelser med forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren

Or. en
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Ændringsforslag 268
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at oplyse de kompetente myndigheder 
om identiteten af de personer, som har 
snævre forbindelser med forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren

b) identiteten af de personer, som har 
snævre forbindelser med forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren

Or. en

Ændringsforslag 269
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at godtgøre på tilfredsstillende måde, at 
andelene eller de snævre forbindelser ikke 
forhindrer den kompetente myndighed i at 
foretage effektiv overvågning.

c) bevis for, at andelene eller de snævre 
forbindelser ikke forhindrer den 
kompetente myndighed i at foretage 
effektiv overvågning.

Or. en

Ændringsforslag 270
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at godtgøre på tilfredsstillende måde, at 
andelene eller de snævre forbindelser ikke 
forhindrer den kompetente myndighed i at 
foretage effektiv overvågning.

c) bevis for, at andelene eller de snævre 
forbindelser ikke forhindrer den 
kompetente myndighed i at foretage 
effektiv overvågning.
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Or. en

Ændringsforslag 271
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder stiller krav om, at 
forsikrings- og genforsikringsformidlere, 
som er underlagt artikel 3, stk. 7, uden 
unødigt ophold informerer dem, såfremt 
oplysningerne i henhold til artikel 3, stk. 
7, litra a) og b), ændres.

Or. en

Begrundelse

Formidlerne skal underrette den kompetente myndighed om ændringer af 
registreringsoplysningerne. For at sikre et effektivt tilsyn og forbrugerbeskyttelse er det 
vigtigt for myndighederne at have kendskab til virksomhedernes ejerforhold.

Ændringsforslag 272
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når de oplysninger, der leveres i henhold 
til artikel 3, stk. 7, litra a) og b), ændres, 
sikrer medlemsstaterne, at de kompetente 
myndigheder stiller krav om, at 
forsikrings- og genforsikringsformidlere, 
som er underlagt artikel 3, stk. 7, uden 
unødigt ophold informerer de kompetente 
myndigheder.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at virksomhederne leverer ajourførte oplysninger til de kompetente 
myndigheder, når deres situation ændrer sig.

Ændringsforslag 273
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
personer, som inden XXX udøvede 
forsikringsformidling, var optaget i et 
register og havde et uddannelses- og 
erfaringsniveau, som kan sidestilles med 
det niveau, der kræves i dette direktiv, 
automatisk optages i det register, der skal 
oprettes, når kravene i artikel 4, stk. 3 og 
4, er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 274
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Medlemsstaterne anvender 
registreringskravene i artikel 3 på 
forsikringsformidlere, der hører under 
anvendelsesområdet for artikel 3, stk. 10. 
I denne situation sikrer medlemsstaterne, 
at den administrative byrde ved disse krav 
står i rimeligt forhold til aktivitetens art, 
omfang og kompleksitet.

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med de følgende ændringsforslag til artikel 3, stk. 10, og 3, stk. 11, er 
formålet med dette ændringsforslag at indføre en hensigtsmæssig og passende 
registreringsprocedure for forsikringsformidlere, der udøver en accessorisk aktivitet. 
Forslaget skal også erstatte den forenklede registreringsprocedure i henhold til artikel 4 i 
Kommissionens forslag om IMD2 (se også ændringsforslaget om sletning af artikel 4).

Ændringsforslag 275
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. De proportionelle registreringskrav i 
artikel 3, stk. 9, finder ikke anvendelse på 
en forsikringsformidler, der formidler 
forsikringer som en accessorisk aktivitet, 
forudsat at aktiviteterne opfylder følgende 
betingelser:
a) forsikringsformidleren udøver ikke 
forsikringsformidling som hovederhverv
b) forsikringsformidleren formidler kun 
visse forsikringsprodukter, som supplerer 
et produkt eller en tjenesteydelse, og 
angiver dem tydeligt i et register
c) de pågældende forsikringsprodukter 
omfatter ikke livs-, sundheds- eller 
ansvarsforsikring.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 3, stk. 9, og 3, stk. 11, er formålet med 
dette ændringsforslag at indføre en hensigtsmæssig og passende registreringsprocedure for 
forsikringsformidlere, der udøver en accessorisk aktivitet. Forslaget skal også erstatte den 
forenklede registreringsprocedure i henhold til artikel 4 i Kommissionens forslag om IMD2
(se også ændringsforslaget om sletning af artikel 4).
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Ændringsforslag 276
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8c. Betingelsen for brug af de 
proportionelle registreringskrav, jf. 
artikel 3, stk. 9, er, at 
forsikringsformidleren handler direkte 
eller på vegne af eller har indgået en 
specifik aftale om formidling af de 
pågældende forsikringsprodukter med et 
eller flere forsikringsselskaber eller 
registrerede forsikringsformidlere, som 
hver især påtager sig ansvaret for at sikre, 
at forsikringsformidleren overholder 
artikel 8, stk. 1, artikel 8, stk. 2, samt 
artikel 15 og 16 i dette direktiv for så vidt 
angår de produkter, som aftalen vedrører.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 3, stk. 9, og artikel 3, stk. 10, er 
formålet med dette ændringsforslag at indføre en hensigtsmæssig og passende 
registreringsprocedure for forsikringsformidlere, der udøver en accessorisk aktivitet. 
Forslaget skal også erstatte den forenklede registreringsprocedure i henhold til artikel 4 i 
Kommissionens forslag om IMD2 (se også ændringsforslaget om sletning af artikel 4).

Ændringsforslag 277
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere skal kunne 
optage og udøve forsikrings- og 
genforsikringsformidling i Den 
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Europæiske Union i henhold til 
bestemmelserne om etableringsfrihed og 
fri udveksling af tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremmer konkurrence inden for forsikringsformidling gennem 
princippet om et fælles pas og er baseret på betragtning 25 i Kommissionens forslag om 
IMD2, hvor man introducerer princippet om et fælles pas, en bestemmelse i IMD1 og et 
forslag fra EIOPA.

Ændringsforslag 278
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en

Begrundelse

I princippet bør formidlere registreres, og en mellemting mellem registrering og manglende 
registrering bør undgås. Det er ligeledes vanskeligt at se, at proceduren medfører en reel 
forenkling for de pågældende virksomheder, i lyset af at kravene i artikel 8 skal opfyldes.

Ændringsforslag 279
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslagene til artikel 3, stk. 9, og artikel 3, stk. 10, sigter mod at indføre en 
hensigtsmæssig og passende registreringsprocedure for forsikringsformidlere, der udøver en 
accessorisk aktivitet. Ovennævnte forslag skal ligeledes erstatte den forenklede 
registreringsprocedure i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag 280
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en

Ændringsforslag 281
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Erklæringsprocedure for accessorisk 
forsikringsformidling; erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde eller 
taksation

Erklæringsprocedure for accessorisk 
forsikringsformidling

Or. de

Ændringsforslag 282
Werner Langen

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de pågældende forsikringsprodukter 
omfatter ikke livs- eller ansvarsforsikring, 
medmindre dækningen er forbundet med 
hoveddækningen. 

udgår

Or. de

Ændringsforslag 283
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de pågældende forsikringsprodukter 
omfatter ikke livs- eller ansvarsforsikring, 
medmindre dækningen er forbundet med 
hoveddækningen.

c) de pågældende forsikringsprodukter 
omfatter ikke livs- eller ansvarsforsikring, 
medmindre denne er et supplement til det 
produkt eller den tjenesteydelse, som 
formidleren tilbyder som hovederhverv.

Or. de

Ændringsforslag 284
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Registreringskravene i artikel 3 finder 
ikke anvendelse på forsikringsformidlere, 
hvis eneste virksomhed består i 
erhvervsmæssig administration af 
skadestilfælde eller taksation.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 285
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formidlere, som er omfattet af stk. 1 og 
2, er omfattet af bestemmelserne i kapitel I, 
III, IV, V, VIII, IX og artikel 15 og 16.

4. Formidlere, som er omfattet af stk. 1 og 
2, er omfattet af bestemmelserne i kapitel I, 
III, IV, V, VIII, IX.

Or. en

Begrundelse

The exemptions proposed by the Commission are not without consequence as financial 
services are excluded from the scope of the Consumer Rights Directive (see our comments on 
the IMD2 scope, art. 1) and travel insurances sold online are excluded from the right to 
withdrawal provided by the Directive on Distance Marketing of Financial 
ServicesIntermediaries selling insurances on an ancillary basis have to comply with a limited 
number of IMD provisions. Only Articles 15 and 16 out of chapter VI would apply. This 
would mean that provisions on conflicts of interest and commission transparency (Article 17), 
information on the insurance product (Article 18.4), information conditions (Article 20) and 
cross-selling (Article 21) would not apply. Regarding consumer protection provisions, this 
light regime is not justified as consumers are very often proposed to take out such insurances 
which are not satisfactory both in terms of coverage and information provided to consumers. 
This amendment is based on a proposal from consumer organizations

Ændringsforslag 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formidlere, som er omfattet af stk. 1 og 
2, er omfattet af bestemmelserne i kapitel I, 
III, IV, V, VIII, IX og artikel 15 og 16.

4. Formidlere, som er omfattet af stk. 1 og 
2, er omfattet af bestemmelserne i kapitel I, 
III, IV, V, VIII, IX og artikel 15, 16, 17 og
18.

Or. en
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Ændringsforslag 287
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En forsikrings- eller 
genforsikringsformidler, der agter at udøve
virksomhed for første gang på en anden 
medlemsstats område i henhold til 
bestemmelserne om fri udveksling af 
tjenesteydelser, giver sit hjemlands 
kompetente myndighed følgende 
oplysninger:

1. En forsikrings- eller 
genforsikringsformidler, der agter at udøve
aktiviteter for første gang på en anden 
medlemsstats område i henhold til 
bestemmelserne om fri udveksling af 
tjenesteydelser eller etableringsfrihed, 
giver sit hjemlands og den anden
medlemsstats kompetente myndighed 
følgende oplysninger:

Or. en

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med ordlyden i det tidligere IMD og bør ikke svækkes i IMD2.

Ændringsforslag 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) dokumentation for faglige kundskaber 
og færdigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Litra e) har ingen praktisk betydning, for det gælder i henhold til artikel 5, stk. 2, afsnit 2, at 
"Når værtslandet modtager de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, accepteres tidligere 
erfaring med forsikrings- eller genforsikringsformidling, dokumenteret ved bevis for 
registrering eller erklæring i hjemlandet, som dokumentation for de krævede kundskaber og 
færdigheder."
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Ændringsforslag 289
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
En forsikrings- eller 
genforsikringsformidler udøver 
forsikringsformidling inden for rammerne 
af etableringsfriheden, hvis
a) han udfører forsikrings- eller 
genforsikringsformidling for en 
forsikringstager eller potentiel 
forsikringstager, som bor eller har 
hjemsted i en anden medlemsstat end 
formidlerens hjemland, og
b) enhver risiko, som skal forsikres, 
befinder sig i en anden medlemsstat end 
formidlerens hjemland.

Or. de

(Jf. betragtning 21a), ændringsforslag 8 - svarer til Luxembourgprotokollen.)

Ændringsforslag 290
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En forsikrings- eller 
genforsikringsformidler udøver 
forsikrings- eller 
genforsikringsformidling inden for 
rammerne af etableringsfriheden, hvis 
han opretholder en permanent 
tilstedeværelse i en anden medlemsstat 
end hjemlandet.
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Or. de

(Jf. også ændringsforslag til betragtning 21a) om etableringsfrihed.)

Begrundelse

Denne tilføjelse bør implementeres som præcisering og svarer til Luxembourgprotokollen.

Ændringsforslag 291
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Den enkelte medlemsstat stiller krav 
om, at:
a) enhver forsikringsformidler, som er en 
juridisk person, skal have sit hovedkontor 
i samme medlemsstat som dens 
registrerede kontor, og at han faktisk 
udøver virksomhed derfra
b) en forsikringsformidler, som ikke er en 
juridisk person, eller en 
forsikringsformidler, som er en juridisk 
person, men som i henhold til national 
lovgivning ikke har noget 
vedtægtsmæssigt hjemsted, har sit 
hovedkontor i en medlemsstat, hvor han 
faktisk udøver sin virksomhed.

Or. en

Begrundelse

En formidler bør være registreret og underlagt statsligt tilsyn i det land, hvor den 
pågældende rent faktisk driver virksomhed.

Ændringsforslag 292
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på at sikre et effektivt 
tilsyn med forsikrings- eller 
genforsikringsformidlere, der leverer 
deres ydelser på andre medlemsstaters 
område:
i) gennem en filial, er hjemlandet 
ansvarligt for at fastsætte de 
minimumskrav til viden- og 
kompetenceniveau, der skal være 
gældende for filialens personale
ii) i henhold til retten til fri udveksling af 
tjenesteydelser, er hjemlandet ansvarligt 
for at fastsætte minimumskrav til viden-
og kompetenceniveau. 
Værtsmedlemsstaterne kan indføre 
yderligere krav til viden- og 
kompetenceniveau. De kompetente 
myndigheder i værts- og hjemlandene 
samarbejder tæt for at sikre et effektivt 
tilsyn og håndhævelsen af 
minimumskravene til viden- og 
kompetenceniveauet i værtslandet. Med 
henblik herpå kan de uddelegere opgaver 
og ansvarsområder til hinanden.

Or. en

Begrundelse

Denne tekst er baseret på Europa-Parlamentet holdning i realkreditdirektivet.

Ændringsforslag 293
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis værtslandet har grund til at tro, at 
en forsikrings- eller 

3. Hvis værtslandet har grund til at tro, at 
en forsikrings- eller 
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genforsikringsformidler, der udøver 
virksomhed på dets område i henhold til 
reglerne om fri udveksling af 
tjenesteydelser eller gennem et driftssted, 
har tilsidesat forpligtelser i dette direktiv, 
forelægger værtslandet disse grunde for 
den kompetente myndighed i hjemlandet, 
som træffer de nødvendige 
foranstaltninger. Hvis forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren trods de 
foranstaltninger, der træffes af den 
kompetente myndighed i hjemlandet, 
fortsætter med at optræde på en måde, der 
klart skader værtslandets forbrugeres 
interesser eller forsikrings- eller 
genforsikringsmarkedernes ordentlige 
funktion, gøres forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren til genstand for 
følgende foranstaltninger:

genforsikringsformidler, der udøver 
virksomhed på dets område i henhold til 
reglerne om fri udveksling af 
tjenesteydelser eller gennem et driftssted, 
har tilsidesat forpligtelser i dette direktiv,
og når værtslandet ikke har beføjelser til 
at gribe ind over for sådanne 
overtrædelser i henhold til dette direktiv,
forelægger værtslandet disse grunde for 
den kompetente myndighed i hjemlandet, 
som træffer de nødvendige 
foranstaltninger. Hvis forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren trods de 
foranstaltninger, der træffes af den 
kompetente myndighed i hjemlandet, 
fortsætter med at optræde på en måde, der 
klart skader værtslandets forbrugeres 
interesser eller forsikrings- eller 
genforsikringsmarkedernes ordentlige 
funktion, gøres forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren til genstand for 
følgende foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 294
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 295
Werner Langen

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faglige og organisatoriske 
kvalifikationskrav

Artikel 8

Faglige og organisatoriske 
kvalifikationskrav
(Vedrører den tyske sprogudgave)

Or. de

Ændringsforslag 296
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikrings- og genforsikringsformidlere,
herunder dem, der udøver formidling som 
en accessorisk aktivitet, personer, som 
varetager erhvervsmæssig administration 
af skadestilfælde, skadesafregning eller 
taksation, og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, skal besidde 
passende viden og kunnen som fastsat af 
formidlerens eller selskabets hjemland, 
således at de kan varetage deres opgaver og 
opfylde deres forpligtelser tilfredsstillende, 
og dokumentere passende erhvervsmæssig 
erfaring i forhold til de komplicerede 
produkter, som de formidler.

Forsikrings- og genforsikringsformidlere, 
og personale i forsikringsselskaber, som 
udøver forsikringsformidling, skal besidde 
passende viden og kunnen som fastsat af 
formidlerens eller selskabets hjemland,
således at de kan varetage deres opgaver og 
opfylde deres forpligtelser tilfredsstillende, 
og dokumentere passende erhvervsmæssig 
erfaring i forhold til de komplicerede 
produkter, som de formidler.

Or. en

Ændringsforslag 297
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikrings- og genforsikringsformidlere, 
herunder dem, der udøver formidling som 
en accessorisk aktivitet, personer, som 
varetager erhvervsmæssig administration 
af skadestilfælde, skadesafregning eller 
taksation, og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, skal besidde 
passende viden og kunnen som fastsat af 
formidlerens eller selskabets hjemland, 
således at de kan varetage deres opgaver og 
opfylde deres forpligtelser tilfredsstillende, 
og dokumentere passende erhvervsmæssig 
erfaring i forhold til de komplicerede 
produkter, som de formidler.

Forsikrings- og genforsikringsformidlere, 
herunder dem, der udøver formidling som 
en accessorisk aktivitet, personer, som 
varetager, og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, skal besidde 
passende viden og kunnen som fastsat af 
formidlerens eller selskabets hjemland
efter høring af EIOPA, således at de kan 
varetage deres opgaver og opfylde deres 
forpligtelser tilfredsstillende, og 
dokumentere passende erhvervsmæssig 
erfaring i forhold til de komplicerede 
produkter, som de formidler.
Medlemsstaterne sikrer, at forsikrings- og 
genforsikringsformidlere giver deres 
medarbejdere tilstrækkelig og 
hensigtsmæssig oplæring med henblik på 
at sikre, at disse bestemmelser bliver 
overholdt. Medlemsstaterne offentliggør 
ligeledes de kriterier, de har fastlagt, med 
henblik på at medarbejdere hos 
formidlere lever op til medlemsstaternes 
kompetencekrav. Disse kriterier skal 
indeholde en liste over alle anerkendte 
kvalifikationer.

Or. en

Begrundelse

Der skal sikres et tilstrækkeligt kvalifikationsniveau for medarbejdere, der tilbyder 
forsikringspolicer. Løbende oplæring og kompetenceudvikling er virksomhedens ansvar. 
Europa-Parlamentet har vedtaget en lignende formulering i Kommissionens forslag til en 
omarbejdning af MiFID.

Ændringsforslag 298
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikrings- og genforsikringsformidlere, 
herunder dem, der udøver formidling som 
en accessorisk aktivitet, personer, som 
varetager erhvervsmæssig administration af 
skadestilfælde, skadesafregning eller 
taksation, og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, skal besidde 
passende viden og kunnen som fastsat af 
formidlerens eller selskabets hjemland, 
således at de kan varetage deres opgaver og 
opfylde deres forpligtelser tilfredsstillende, 
og dokumentere passende erhvervsmæssig 
erfaring i forhold til de komplicerede 
produkter, som de formidler.

Forsikrings- og genforsikringsformidlere, 
herunder dem, der udøver formidling som 
en accessorisk aktivitet, personer, som 
varetager erhvervsmæssig administration af 
skadestilfælde, skadesafregning eller 
taksation, og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, skal besidde 
passende viden og kunnen som fastsat af 
formidlerens eller selskabets værtsland, 
således at de kan varetage deres opgaver og 
opfylde deres forpligtelser i henhold til en 
høj standard, og dokumentere passende 
erhvervsmæssig erfaring i forhold til de 
komplicerede produkter, som de formidler.

Or. en

Ændringsforslag 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forsikrings- og 
genforsikringsformidlere og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, opdaterer deres 
viden og kunnen gennem efteruddannelse 
for at bevare et passende 
præstationsniveau.

Medlemsstaterne sikrer, at forsikrings- og 
genforsikringsformidlere og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, regelmæssigt
opdaterer deres viden og kunnen i henhold 
til den funktion, de udøver, og det 
relevante marked gennem efteruddannelse 
for at bevare et passende 
præstationsniveau.

Med henblik herpå indfører 
medlemsstaterne mekanismer til at 
kontrollere, vurdere og certificere deres 
viden og færdigheder gennem 
uafhængige organer.
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Or. en

Ændringsforslag 300
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forsikrings- og 
genforsikringsformidlere og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, opdaterer deres 
viden og kunnen gennem efteruddannelse 
for at bevare et passende 
præstationsniveau.

Medlemsstaterne sikrer, at forsikrings- og 
genforsikringsformidlere og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, opdaterer deres 
viden og kunnen gennem efteruddannelse 
for at bevare et passende 
præstationsniveau. Kravene vedrørende 
viden og færdigheder fastsættes af 
medlemsstaten i overensstemmelse med 
stk. 8.

Or. en

Ændringsforslag 301
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forsikrings- og 
genforsikringsformidlere og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, opdaterer deres 
viden og kunnen gennem efteruddannelse 
for at bevare et passende 
præstationsniveau.

Medlemsstaterne sikrer, at forsikrings- og 
genforsikringsformidlere og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, opdaterer deres 
viden og kunnen gennem efteruddannelse
samt tilstrækkelig og hensigtsmæssig 
uddannelse for at bevare et passende 
præstationsniveau.

Or. en



PE504.392v01-00 118/151 AM\926837DA.doc

DA

Ændringsforslag 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
og personale i forsikringsselskaber, som 
udøver forsikringsformidling, skal have et 
godt omdømme. De skal som et minimum 
have en ren straffeattest eller en anden 
tilsvarende national attest for så vidt angår 
alvorlige strafbare handlinger i forbindelse 
med formueforbrydelser eller anden 
kriminalitet vedrørende finansielle 
aktiviteter, og de må ikke tidligere have 
været erklæret konkurs, medmindre de er 
blevet rehabiliteret efter national 
lovgivning.

Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
og personale i forsikringsselskaber, som 
udøver forsikringsformidling, skal have et 
godt omdømme. De direkte involverede i 
markedsføring eller salg af produktet skal 
som et minimum have en ren straffeattest 
eller en anden tilsvarende national attest 
for så vidt angår alvorlige strafbare 
handlinger i forbindelse med 
formueforbrydelser eller anden kriminalitet 
vedrørende finansielle aktiviteter, og de må 
ikke tidligere have været erklæret konkurs, 
medmindre de er blevet rehabiliteret efter 
national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 303
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
og personale i forsikringsselskaber, som 
udøver forsikringsformidling, skal have et 
godt omdømme. De skal som et minimum 
have en ren straffeattest eller en anden 
tilsvarende national attest for så vidt angår 
alvorlige strafbare handlinger i forbindelse 
med formueforbrydelser eller anden 
kriminalitet vedrørende finansielle 
aktiviteter, og de må ikke tidligere have 
været erklæret konkurs, medmindre de er 
blevet rehabiliteret efter national 
lovgivning.

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. en

Ændringsforslag 304
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal have en erhvervsansvarsforsikring 
eller en anden tilsvarende garanti, der 
dækker hele Unionens område, mod 
erstatningsansvar for pligtforsømmelse på 
mindst 1 120 000 EUR pr. skadestilfælde 
og på sammenlagt 1 680 000 EUR for alle 
skadestilfælde i løbet af et år, medmindre 
en sådan forsikring eller tilsvarende garanti 
i forvejen ydes af et forsikrings- eller 
genforsikringsselskab eller et andet 
selskab, på hvis vegne forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren handler eller er 
bemyndiget til at handle, eller medmindre 
et sådant selskab har påtaget sig det fulde 
ansvar for formidlerens handlinger.

3. Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal have en erhvervsansvarsforsikring 
eller en anden tilsvarende garanti, der 
dækker hele Unionens område, mod 
erstatningsansvar for pligtforsømmelse på 
mindst 1 000 000 EUR pr. skadestilfælde 
og på sammenlagt 2 000 000 EUR for alle 
skadestilfælde i løbet af et år, medmindre 
en sådan forsikring eller tilsvarende garanti 
i forvejen ydes af et forsikrings- eller
genforsikringsselskab eller et andet 
selskab, på hvis vegne forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren handler eller er 
bemyndiget til at handle, eller medmindre 
et sådant selskab har påtaget sig det fulde 
ansvar for formidlerens handlinger.
("Sicherung" vedrører den tyske 
sprogudgave)

Or. de

Ændringsforslag 305
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal have en erhvervsansvarsforsikring 
eller en anden tilsvarende garanti, der 
dækker hele Unionens område, mod 
erstatningsansvar for pligtforsømmelse på 

3. Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal have en erhvervsansvarsforsikring 
eller en anden tilsvarende garanti, der 
dækker hele Unionens område, mod 
erstatningsansvar for pligtforsømmelse på 
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mindst 1 120 000 EUR pr. skadestilfælde 
og på sammenlagt 1 680 000 EUR for alle 
skadestilfælde i løbet af et år, medmindre 
en sådan forsikring eller tilsvarende garanti 
i forvejen ydes af et forsikrings- eller 
genforsikringsselskab eller et andet 
selskab, på hvis vegne forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren handler eller er 
bemyndiget til at handle, eller medmindre 
et sådant selskab har påtaget sig det fulde 
ansvar for formidlerens handlinger.

mindst 1 000 000 EUR pr. skadestilfælde 
og på sammenlagt 1 500 000 EUR for alle 
skadestilfælde i løbet af et år, medmindre 
en sådan forsikring eller tilsvarende garanti 
i forvejen ydes af et forsikrings- eller 
genforsikringsselskab eller et andet 
selskab, på hvis vegne forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren handler eller er 
bemyndiget til at handle, eller medmindre 
et sådant selskab har påtaget sig det fulde 
ansvar for formidlerens handlinger.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede forhøjelse af erhvervsansvarsforsikringen synes ikke at være begrundet. Det 
nuværende beløb er stadig tilstrækkeligt højt til at sikre en hensigtsmæssig beskyttelse af 
forbrugerne. Jo højere forsikringssummen er, desto højere bliver præmien. 
Forsikringsformidlere er den eneste faggruppe, der er tvunget til at have en så stor garanti 
imod erstatningsansvar.

Ændringsforslag 306
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA reviderer de i stk. 3 og 4
omhandlede beløb regelmæssigt for at tage 
hensyn til udviklingen i det europæiske 
forbrugerprisindeks, der offentliggøres af 
Eurostat. Den første revision finder sted 
fem år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden, og de følgende revisioner 
finder sted fem år efter den foregående 
revision.

EIOPA reviderer de i stk. 3 omhandlede 
beløb regelmæssigt for at tage hensyn til 
udviklingen i det europæiske 
forbrugerprisindeks, der offentliggøres af 
Eurostat. Den første revision finder sted 
fem år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden, og de følgende revisioner 
finder sted fem år efter den foregående 
revision.

Or. en

Ændringsforslag 307
Ashley Fox
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige standarder, således at 
det grundbeløb i euro, der er omhandlet i 
stk. 3 og 4, tilpasses med den procentvise 
ændring af ovennævnte indeks for 
perioden fra datoen for dette direktivs 
ikrafttræden til datoen for den første 
revision eller fra datoen for den seneste 
revision til den nye revision og rundes op 
til nærmeste hele euro.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 308
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen fem år efter datoen for 
dette direktivs ikrafttræden og 
resultaterne af de følgende revisioner, 
som finder sted fem år efter den 
foregående revision.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 309
Ashley Fox

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1094/2010.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 310
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes

udgår

a) begrebet formidlerens passende viden 
og kunnen i forbindelse med udøvelse af 
forsikringsformidling for kunder, som 
omhandlet i stk. 1
b) passende kriterier til fastlæggelse 
navnlig af de erhvervsmæssige 
kvalifikationer, erfaringer og 
kompetencer, som er nødvendige for at 
udøve forsikringsformidling
c) de foranstaltninger, som forsikrings- og 
genforsikringsformidlere med rimelighed 
kan forventes at træffe med henblik på at 
opdatere deres viden og kunnen gennem 
efteruddannelse for at bevare et passende 
præstationsniveau.

Or. en
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Ændringsforslag 311
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes

udgår

a) begrebet formidlerens passende viden 
og kunnen i forbindelse med udøvelse af 
forsikringsformidling for kunder, som 
omhandlet i stk. 1
b) passende kriterier til fastlæggelse 
navnlig af de erhvervsmæssige 
kvalifikationer, erfaringer og 
kompetencer, som er nødvendige for at 
udøve forsikringsformidling
c) de foranstaltninger, som forsikrings- og 
genforsikringsformidlere med rimelighed 
kan forventes at træffe med henblik på at 
opdatere deres viden og kunnen gennem 
efteruddannelse for at bevare et passende 
præstationsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 312
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes

udgår

a) begrebet formidlerens passende viden 
og kunnen i forbindelse med udøvelse af 
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forsikringsformidling for kunder, som 
omhandlet i stk. 1
b) passende kriterier til fastlæggelse 
navnlig af de erhvervsmæssige 
kvalifikationer, erfaringer og 
kompetencer, som er nødvendige for at 
udøve forsikringsformidling
c) de foranstaltninger, som forsikrings- og 
genforsikringsformidlere med rimelighed 
kan forventes at træffe med henblik på at 
opdatere deres viden og kunnen gennem 
efteruddannelse for at bevare et passende 
præstationsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 313
Nils Torvalds

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes

udgår

a) begrebet formidlerens passende viden 
og kunnen i forbindelse med udøvelse af 
forsikringsformidling for kunder, som 
omhandlet i stk. 1
b) passende kriterier til fastlæggelse 
navnlig af de erhvervsmæssige 
kvalifikationer, erfaringer og 
kompetencer, som er nødvendige for at 
udøve forsikringsformidling
c) de foranstaltninger, som forsikrings- og 
genforsikringsformidlere med rimelighed 
kan forventes at træffe med henblik på at 
opdatere deres viden og kunnen gennem 
efteruddannelse for at bevare et passende 
præstationsniveau.
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Or. en

Ændringsforslag 314
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes

8. Medlemsstaterne uddyber:

Or. en

Ændringsforslag 315
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes

8. EIOPA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige standarder, hvori det
uddybes:

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er et etablere effektive minimumsstandarder for 
forsikringsmægleres kvalifikationer. Dette er vigtigt, idet medlemsstaterne vil være 
tilbageholdende med at anerkende grænseoverskridende standarder på et for lavt niveau. 
Derfor vil kun hensigtsmæssige standarder vedrørende kvalifikationer fremme 
grænseoverskridende aktiviteter og dermed det indre marked. EIOPA er den institution, der 
mest effektivt kan løse sådanne tekniske spørgsmål.

Ændringsforslag 316
Olle Schmidt
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse
delegerede retsakter uddybes

8. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder. I 
disse reguleringsmæssige tekniske 
standarder uddybes:

Or. en

Ændringsforslag 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) begrebet formidlerens passende viden og 
kunnen i forbindelse med udøvelse af 
forsikringsformidling for kunder, som 
omhandlet i stk. 1

a) begrebet formidlerens og 
forsikringsformidleres ansattes passende 
viden og kunnen i forbindelse med 
udøvelse af forsikringsformidling for 
kunder, som omhandlet i stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de foranstaltninger, som forsikrings- og
genforsikringsformidlere med rimelighed 
kan forventes at træffe med henblik på at 
opdatere deres viden og kunnen gennem 
efteruddannelse for at bevare et passende 
præstationsniveau.

c) de foranstaltninger, som forsikrings- og
genforsikringsformidleres ansatte med 
rimelighed kan forventes at træffe med 
henblik på at opdatere deres viden og 
kunnen gennem efteruddannelse for at 
bevare et passende præstationsniveau.
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Or. en

Ændringsforslag 319
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) begrebet godt omdømme i henhold til 
stk. 2

Or. en

Begrundelse

Eftersom de fleste forsikringsprodukter er komplekse og som følge af de omfattende negative 
konsekvenser af dårlig rådgivning, er det vigtigt med en effektiv definition af godt omdømme
for at fremme forsikringsformidlingsmarkedets effektivitet.

Ændringsforslag 320
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den [...]*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage reguleringsmæssige tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.
____________
* EUT indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en



PE504.392v01-00 128/151 AM\926837DA.doc

DA

Ændringsforslag 321
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som påtænker at 
anvende eller anvender lovbestemmelser, 
som regulerer forsikringsformidlere og salg 
af forsikringsprodukter, i tillæg til dem, der 
er omhandlet i dette direktiv, sikrer, at den 
administrative byrde i forbindelse med 
disse lovbestemmelser står i et rimeligt 
forhold til forbrugerbeskyttelsen. 
Medlemsstaterne fører regelmæssigt tilsyn 
med disse lovbestemmelser for at sikre, at 
det fortsat forholder sig sådan.

2. Dette direktiv forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at opretholde eller 
indføre strengere bestemmelser.
Medlemsstater, som påtænker at anvende 
eller anvender lovbestemmelser, som 
regulerer forsikringsformidlere og salg af 
forsikringsprodukter, i tillæg til dem, der er 
omhandlet i dette direktiv, sikrer, at de 
overholder EU-retten. Medlemsstaterne 
fører regelmæssigt tilsyn med disse 
lovbestemmelser for at sikre, at det fortsat 
forholder sig sådan.

Or. en

Begrundelse

Vi støtter anerkendelsen af princippet om, at medlemsstaterne kan anvende bestemmelser, 
som supplerer bestemmelserne i nærværende direktiv. Naturligvis skal disse bestemmelser 
være i overensstemmelse med EU-retten. Dog anser vi det for unødvendigt at gentage EU-
retten i dette direktiv, da det kan medføre uoverensstemmelse og forvirring.

Ændringsforslag 322
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede myndigheder 
skal være enten offentlige myndigheder 
eller organer, der er anerkendt i den 
nationale lovgivning eller anerkendt af en 
offentlig myndighed, som udtrykkeligt har 
beføjelse hertil efter den nationale 

2. De i stk. 1 omhandlede myndigheder 
skal være enten offentlige myndigheder 
eller organer, der er anerkendt i den 
nationale lovgivning eller anerkendt af en 
offentlig myndighed, som udtrykkeligt har 
beføjelse hertil efter den nationale 
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lovgivning. De må ikke være forsikrings-
eller genforsikringsselskaber.

lovgivning. De må ikke være forsikrings-
eller genforsikringsselskaber eller 
sammenslutninger, hvis medlemmer 
direkte eller indirekte omfatter 
forsikrings- eller genforsikringsselskaber 
eller forsikrings- eller 
genforsikringsformidlere.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at undgå interessekonflikter mellem 
forsikringsformidlere og deres tilsynsmyndigheder med henblik på at styrke kvaliteten af 
tjenesterne og markedets effektivitet. Dette ændringsforslag er baseret på et forslag fra 
BEUC.

Ændringsforslag 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Disse beføjelser omfatter mindst retten 
til:
a) at få adgang til ethvert dokument, som 
kan være relevant for 
tilsynsforpligtelserne, i enhver form og at 
modtage en kopi deraf
b) at indhente oplysninger fra enhver 
person og om nødvendigt indkalde og 
udspørge en person for at skaffe sig 
oplysninger
c) gennemføre kontrol på stedet, herunder 
hemmelige kontroller.

Or. en

Ændringsforslag 324
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De i stk. 3 omhandlede beføjelser 
udøves i henhold til national ret og 
omfatter mindst retten til:
a) at få adgang til ethvert dokument, som 
kan være af relevans for 
tilsynsforpligtelserne, i enhver form og at 
modtage en kopi deraf at indhente 
oplysninger fra enhver person og om 
nødvendigt indkalde og udspørge en 
person for at skaffe sig oplysninger
b) at gennemføre kontrol på stedet
c) at udføre anonyme testindkøb (mystery 
shopping)
d) at kræve et midlertidigt forbud mod 
erhvervsvirksomhed
e) at kræve af forsikringsselskaber, at de 
udleverer oplysninger
f) at henvise sager til strafferetlig 
forfølgelse
g) at lade en revisor eller anden sagkyndig 
foretage kontrol eller undersøgelser.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheders beføjelser bør beskrives bedre for at sikre, at de kompetente 
myndigheder i alle medlemsstater har de beføjelser, der er nødvendige for at opfylde de 
pligter, de pålægges af IMD, som drejer sig om tilsyn med overholdelsen af de deri indeholdte
regler for forretningsførelse. Dette ændringsforslag er baseret på et forslag fra BEUC.

Ændringsforslag 325
Sven Giegold

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. De kompetente myndigheder opretter 
et websted til sammenligning af 
forsikringsprodukter. Disse websteder 
indeholder oplysninger om de centrale 
aspekter ved forsikringsprodukter samt 
alle omkostninger ved indgåelse af 
aftaler. EIOPA udarbejder udkast til 
tekniske gennemførelsesstandarder for
standarder for offentliggørelse af 
kendetegn ved forsikringsprodukter, 
omkostninger ved indgåelse af aftaler 
samt produktsammenligninger til dette 
websted. Dette websted finansieres 
uafhængigt af bidrag fra 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber eller associerede 
virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at etablere et økonomisk uafhængigt websted, der kan 
bruges som platform til oplysning om og sammenligning af forsikringer med henblik på at 
fremme gennemsigtigheden. Dette ændringsforslag er baseret på et forslag fra BEUC.

Ændringsforslag 326
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
hensigtsmæssige, effektive uvildige og 
uafhængige udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og deres kunder og mellem 
forsikringsselskaber og deres kunder, 
hvor det er hensigtsmæssigt ved brug af 

udgår
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eksisterende organer. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at alle 
forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere deltager i 
procedurerne for udenretslig 
tvistbilæggelse, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:
a) proceduren fører ikke til bindende 
afgørelser
b) fristen for domstolsprøvelse 
suspenderes under proceduren for 
alternativ tvistbilæggelse
c) forældelsesfristen for kravet 
suspenderes under proceduren
d) proceduren medfører ingen eller 
eventuelt moderate omkostninger
e) parterne kan få adgang til proceduren 
på anden måde end med elektroniske 
midler
f) midlertidige foranstaltninger er mulige 
i undtagelsestilfælde af hensyn til sagens 
hastende karakter.

Or. en

Ændringsforslag 327
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
hensigtsmæssige, effektive uvildige og 
uafhængige udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og deres kunder og mellem 
forsikringsselskaber og deres kunder, hvor 
det er hensigtsmæssigt ved brug af 
eksisterende organer. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at alle 

1. I overensstemmelse med direktivet om 
alternativ tvistbilæggelse (XXX) og 
forordningen om onlinetvistbilæggelse 
(XXX)sikrer medlemsstaterne, at der 
indføres hensigtsmæssige, effektive 
uvildige og uafhængige udenretslige klage-
og tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og deres kunder og mellem 
forsikringsselskaber og deres kunder, hvor 
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forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere deltager i 
procedurerne for udenretslig 
tvistbilæggelse, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:

det er hensigtsmæssigt ved brug af 
eksisterende organer. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at alle 
forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere deltager i 
procedurerne for udenretslig 
tvistbilæggelse, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af alternativ tvistbilæggelse bør bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF også være bindende for 
nærværende direktiv.

Ændringsforslag 328
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
hensigtsmæssige, effektive uvildige og 
uafhængige udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og deres kunder og mellem 
forsikringsselskaber og deres kunder, hvor 
det er hensigtsmæssigt ved brug af 
eksisterende organer. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at alle 
forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere deltager i 
procedurerne for udenretslig 
tvistbilæggelse, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
hensigtsmæssige, effektive uvildige og 
uafhængige udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og deres kunder og mellem 
forsikringsselskaber og deres kunder, hvor 
det er hensigtsmæssigt ved brug af 
eksisterende organer. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at alle 
forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere kan deltage i 
procedurerne for udenretslig 
tvistbilæggelse, når følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. pl
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Begrundelse

Det krænker den fri etableringsret at forpligte forsikringsselskaber og forsikringsformidlere 
at deltage i procedurerne for udenretslig tvistbilæggelse. Voldgift bør grundlæggende være 
frivillig og baseret på samtykke fra begge parter.

Ændringsforslag 329
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) proceduren fører ikke til bindende 
afgørelser

udgår

Or. en

Begrundelse

I Det Forenede Kongerige, Danmark og Norge (EØS) er afgørelserne bindende for de 
erhvervsdrivende, men ikke for forbrugerne, og forslaget i litra a) vil begrænse forbrugernes 
rettigheder i disse lande.

Ændringsforslag 330
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) proceduren fører ikke til bindende
afgørelser

a) proceduren fører til afgørelser, som 
efter udtrykkelig anmodning kan være
bindende for formidleren og/eller 
forsikringsselskabet samt kunden;

Or. en

Begrundelse

Fordelen ved alternativ tvistbilæggelse er, at formidleren og detailkunden har et tids- og 
omkostningseffektivt system til tvistbilæggelse, som desuden letter arbejdsbyrden for de 
ordinære retsinstanser. Så deltagerne bør kunne vælge at benytte denne metode.
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Ændringsforslag 331
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) proceduren fører ikke til bindende
afgørelser

a) proceduren fører til afgørelser, som er
bindende for forsikringsselskabet eller 
formidleren

Or. en

Ændringsforslag 332
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fristen for domstolsprøvelse 
suspenderes under proceduren for 
alternativ tvistbilæggelse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 333
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forældelsesfristen for kravet 
suspenderes under proceduren

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 334
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) proceduren medfører ingen eller 
eventuelt moderate omkostninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 335
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) parterne kan få adgang til proceduren 
på anden måde end med elektroniske 
midler

udgår

Or. en

Ændringsforslag 336
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) midlertidige foranstaltninger er mulige 
i undtagelsestilfælde af hensyn til sagens 
hastende karakter.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 337
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at der 
indføres hensigtsmæssige, effektive 
uvildige og uafhængige udenretslige 
klage- og tvistbilæggelsesprocedurer i 
forbindelse med tvister mellem 
forsikringsformidlere og deres kunder og 
mellem forsikringsselskaber og deres 
kunder, hvor det er hensigtsmæssigt ved 
brug af eksisterende organer. Dette skal 
være på linje med den eksisterende EU-
lovgivning vedrørende alternativ 
tvistbilæggelse.
Hvis en kunde indleder en alternativ 
tvistbilæggelsesprocedure under national 
lovgivning mod en forsikringsformidler 
eller et forsikringsselskab vedrørende 
rettigheder og forpligtelser under dette 
direktiv, skal forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet deltage i denne 
procedure.
Med henblik på dette direktivs anvendelse 
samarbejder de kompetente myndigheder 
med hinanden og med de organer, som er 
ansvarlige for de udenretslige 
klageprocedurer, der er omhandlet 
ovenfor, og i det omfang, det er tilladt i 
henhold til gældende EU-direktiver eller -
forordninger.

Or. en

Ændringsforslag 338
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
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Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsformidlere, der er etableret på 
deres område, oplyser forbrugerne om 
navn, adresse og websted for de ATB-
instanser, de hører under, og som er 
kompetente til at behandle potentielle 
tvister mellem dem og forbrugerne. 
Forsikringsformidlere inden for Unionen, 
som deltager i online og 
grænseoverskridende salg, oplyser 
forbrugerne om OTB-platformen, hvis det 
er relevant, og om deres e-mailadresse. 
Oplysningerne skal være varigt
tilgængelige på en nem, direkte og 
fremtrædende måde på 
forsikringsformidlernes websteder, og, 
hvis tilbuddet fremsættes i en e-mail, eller 
tekstmeddelelsen sendes ad elektronisk 
vej, i den pågældende meddelelse. De skal 
omfatte et elektronisk link til OTB-
platformens hjemmeside. 
Forsikringsformidlere oplyser endvidere 
forbrugerne om OTB-platformen, når 
forbrugerne indgiver klager til 
forsikringsformidleren eller en 
virksomhedsombudsmand.

Or. en

Ændringsforslag 339
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Hvis en kunde indleder en alternativ 
tvistbilæggelsesprocedure under national 
lovgivning mod en forsikringsformidler 
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eller et forsikringsselskab vedrørende 
rettigheder og forpligtelser under dette 
direktiv, skal forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet deltage i denne 
procedure.
Med henblik på dette direktivs anvendelse 
samarbejder de kompetente myndigheder 
med hinanden og med de organer, som er 
ansvarlige for de udenretslige 
klageprocedurer, der er omhandlet 
ovenfor, og i det omfang, det er tilladt i 
henhold til gældende EU-direktiver eller -
forordninger.

Or. en

Ændringsforslag 340
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at forsikrings-
og genforsikringsselskaberne og -
formidlerne kun benytter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerydelser fra 
registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere eller de i artikel 
1, stk. 2, omhandlede personer eller 
personer, som er i overensstemmelse med 
erklæringsproceduren i artikel 4.

Medlemsstaterne skal sikre, at forsikrings-
og genforsikringsselskaberne og -
formidlerne kun benytter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerydelser fra 
registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere eller de i artikel 
1, stk. 2, omhandlede personer.

Der er her tale om forsikrings- og 
genforsikringsydelser, der leveres i 
forbindelse med risici og forpligtelser i 
Unionen.

Or. de

(Artikel 1, stk. 3)

Begrundelse

Præcisering af teksten. Der skal være mulighed for, at forsikringsformidlere kan indgå 
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internationalt samarbejde med henblik på forsikring af internationalt aktive kunder.

Ændringsforslag 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at forsikrings-
og genforsikringsselskaberne og -
formidlerne kun benytter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerydelser fra 
registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere eller de i artikel 
1, stk. 2, omhandlede personer eller 
personer, som er i overensstemmelse med 
erklæringsproceduren i artikel 4.

Medlemsstaterne skal sikre, at forsikrings-
og genforsikringsselskaberne og -
formidlerne kun benytter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerydelser fra 
registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere og de i artikel 1, 
stk. 2, omhandlede personer.

Or. en

Begrundelse

Artikel 4 er slettet, så derfor er dette ændringsforslag nødvendigt for at sikre konsekvens i 
teksten.

Ændringsforslag 342
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at forsikrings-
og genforsikringsselskaberne og -
formidlerne kun benytter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerydelser fra 
registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere eller de i artikel 
1, stk. 2, omhandlede personer eller 
personer, som er i overensstemmelse med 
erklæringsproceduren i artikel 4.

Medlemsstaterne skal sikre, at forsikrings-
og genforsikringsselskaberne og -
formidlerne kun benytter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerydelser fra 
registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere eller de i artikel 
1, stk. 2, omhandlede personer.
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Or. en

Ændringsforslag 343
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at forsikrings-
og genforsikringsselskaberne og -
formidlerne kun benytter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerydelser fra 
registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere eller de i artikel 
1, stk. 2, omhandlede personer eller 
personer, som er i overensstemmelse med 
erklæringsproceduren i artikel 4.

Medlemsstaterne skal sikre, at forsikrings-
og genforsikringsselskaberne og -
formidlerne, når de benytter tjenester fra 
forsikrings- eller 
genforsikringsformidlere, der er etableret 
i EU, kun benytter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerydelser fra 
registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere eller de i artikel 
1, stk. 2, omhandlede personer eller 
personer, som er i overensstemmelse med 
erklæringsproceduren i artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens tekst skal ændres, så man ikke udelukker de europæiske forsikringsmægleres 
internationale aktiviteter.

Ændringsforslag 344
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for kunder, 
handler ærligt, redeligt og professionelt i 
deres kunders bedste interesse.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for kunder, 
handler ærligt, redeligt og professionelt i 
deres kunders interesse.
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Or. en

Ændringsforslag 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for kunder, 
handler ærligt, redeligt og professionelt i 
deres kunders bedste interesse.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 346
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for kunder, 
handler ærligt, redeligt og professionelt i 
deres kunders bedste interesse.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for kunder,
altid handler ærligt, redeligt og 
professionelt i deres kunders bedste 
interesse.

Or. en

Ændringsforslag 347
Sven Giegold

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter præciseres kravet i 
stk. 1.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede delegerede retsakter giver mulighed for at præcisere reglerne for 
forretningsførelse for forsikringsformidlere og dermed styrke tilsynets effektivitet.

Ændringsforslag 348
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer, at 
produkterne i tilfælde, hvor 
forsikringsselskaber udformer 
forsikringer og 
forsikringsinvesteringsprodukter med 
henblik på salg til professionelle kunder 
eller detailkunder, er udformet således, at 
de opfylder behovene på et afgrænset 
målmarked i den relevante kundekategori.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at fremme egnede produkter og skabe 
overensstemmelse mellem bestemmelserne i MiFID II og IMD2.

Ændringsforslag 349
Sven Giegold
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne sørger for, at 
forsikringsselskaberne træffer rimelige 
forholdsregler til at sikre, at hvert 
forsikringsprodukt markedsføres og 
distribueres til kunder inden for 
målgruppen, og at salgsmål og interne 
belønnings- eller tilskyndelsesordninger 
ikke udgør en tilskyndelse til 
markedsføring eller distribution af 
produktet uden for målgruppen.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at fremme egnede forsikringsprodukter og bringe 
IMD2 i overensstemmelse med MiFID II.

Ændringsforslag 350
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber, som udformer 
forsikringsinvesteringsprodukter med 
henblik på salg til professionelle kunder
eller detailkunder, oplyser enhver 
tredjepartsformidler om produktets 
påtænkte målmarked.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer IMD2 i overensstemmelse med MiFID II.
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Ændringsforslag 351
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Medlemsstaterne sikrer, at måden, 
hvorpå et forsikringsselskab aflønner sine 
ansatte, udpegede repræsentanter eller 
andre formidlere, ikke er til hinder for 
opfyldelsen af selskabets forpligtelse til at 
handle i kundernes bedste interesse. 
Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at 
aflønningsstrukturerne for ansatte, der 
rådgiver om eller sælger forsikrings- eller 
forsikringsinvesteringsprodukter til 
detailkunder, ikke påvirker deres evne til 
at levere objektive anbefalinger.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at tilpasse IMD2 til MiFID II.

Ændringsforslag 352
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle oplysninger, herunder 
markedsføringsmateriale, som 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet sender til kunder eller 
potentielle kunder, skal være reelle, klare 
og ikke-vildledende. 
Markedsføringsmateriale skal tydeligt 
fremstå som sådant.

2. Alle oplysninger, herunder 
markedsføringsmateriale, som 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet sender til kunder eller 
potentielle kunder, skal være reelle, klare 
og ikke-vildledende. 
Markedsføringsmateriale skal altid tydeligt 
fremstå som sådant.

Or. en
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Ændringsforslag 353
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsselskaberne offentliggør 
oplysninger om imødekommelsen af 
kundernes skadesanmeldelser. Derfor 
offentliggør forsikringsselskaberne for de 
enkelte policetyper, (1) hvor mange 
skadesanmeldelser der fører til udbetaling 
af erstatning, (2) den gennemsnitlige 
udbetaling pr. præmie og (3) det 
gennemsnitlige tidsrum mellem 
indsendelsen af en skadesanmeldelse og 
udbetalingen. Forsikringsformidlere giver 
kunden disse oplysninger forud for 
enhver indgåelse af en forsikringsaftale. 
EIOPA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder om måling og offentliggørelse 
af kundernes anmeldelser som omhandlet 
i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Et hyppigt klagepunkt fra forsikringstagere er, at de, når de indsender en skadesanmeldelse, 
finder ud af, at de ikke har den dækning, som de troede, at erstatningsbeløbet er langt mindre 
end forventet, eller at de skal vente meget længere, end de forventede. I Det Forenede 
Kongerige drejede skandalen vedrørende Payment Protection Scheme for nylig sig om 
policer, som ofte blev solgt uden den pågældende kundes samtykke, og at kunderne ofte måtte 
konstatere, at de ikke var berettiget til erstatning, når de indsendte en anmeldelse. Derfor bør 
oplysninger om sandsynligheden for, at en forsikringstager får udbetalt erstatning efter en 
skadesanmeldelse, offentliggøres.

Ændringsforslag 354
Sven Giegold
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. formidlere skal i form af en kort, 
standardiseret meddelelse gøre 
opmærksom på, at de forud for indgåelsen 
af en forsikringsaftale har kontrolleret, 
hvorvidt forbrugeren allerede har købt et 
egnet produkt, der dækker det behov, som 
formidleren oprindeligt har identificeret.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at løse problemet med overforsikring. Det er baseret 
på et bidrag fra professor Schwintowski (Humboldt universitetet i Berlin).

Ændringsforslag 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsformidlere – herunder bundne 
forsikringsformidlere – forud for indgåelse 
af forsikringsaftaler giver kunden 
information om følgende:

a) forsikringsformidlere – herunder bundne 
forsikringsformidlere – forud for indgåelse 
af forsikringsaftaler, eller om der er sket 
grundlæggende ændringer af 
oplysningerne vedrørende formidleren 
efter indgåelsen af forsikringsaftalen,
giver kunden information om følgende:

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at skelne mellem to situationer: Der kan se ændringer i oplysningerne om 
formidleren og ligeledes i oplysningerne i forsikringsaftalen. Forsikringsformidleren skal 
også informere kunden, hvis der sker ændringer i oplysningerne vedrørende formidleren.
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Ændringsforslag 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om formidleren yder rådgivning om de 
solgte forsikringsprodukter

ii) om formidleren tilbyder eller yder 
rådgivning om de solgte 
forsikringsprodukter og arten af denne 
rådgivning

Or. en

Ændringsforslag 357
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om formidleren yder rådgivning om de 
solgte forsikringsprodukter

ii) om formidleren yder rådgivning om de 
solgte forsikringsprodukter, og i givet fald 
hvilken form for rådgivning han yder

Or. de

Ændringsforslag 358
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om formidleren yder rådgivning om de 
solgte forsikringsprodukter

ii) at formidleren yder rådgivning om de 
solgte forsikringsprodukter

Or. fr
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Ændringsforslag 359
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a – litra v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) om formidleren repræsenterer kunden 
eller handler for eller på vegne af 
forsikringsselskabet

v) om formidleren i sin 
forsikringsformidling repræsenterer 
kunden eller handler for eller på vegne af 
forsikringsselskabet

Or. de

Ændringsforslag 360
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a – litra v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) uanset om forsikringsformidleren 
eller et forsikringsselskab aflønner 
medarbejdere eller kontraktansatte eller 
andre forsikringsformidlere, må dette ikke 
hindre overholdelsen af forpligtelsen til at 
handle i forbrugerens bedste interesse.

Or. en

Ændringsforslag 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forsikringsselskaber forud for 
indgåelse af forsikringsaftaler giver 
kunden information om følgende:

udgår
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i) navn og adresse, og at der er tale om et 
forsikringsselskab
ii) om selskabet yder rådgivning om de 
solgte forsikringsprodukter
iii) de i artikel 12 omhandlede procedurer, 
hvorefter kunder og andre berørte parter 
kan indbringe klager over 
forsikringsselskaber, samt de i artikel 13 
omhandlede udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer.

Or. en

Begrundelse

I artikel 183 og 185 i Solvens II-direktivet kræves det, at forsikringsselskaberne skal 
offentliggøre de samme oplysninger over for kunderne.

Ændringsforslag 362
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) formidlerne skal i en kort, 
standardiseret meddelelse informere om, 
hvorvidt de benytter et it-program til at 
sammenligne tilgængelige 
forsikringsprodukter samt disses 
kendetegn, præmier og de tilhørende 
omkostninger. Hvis formidleren anvender 
et it-program til at danne sig et overblik 
og foretage sammenligninger, skal dette 
også offentliggøres i form af en kort, 
standardiseret meddelelse.

Or. en

Begrundelse

This amendment is based on a contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-University 
of Berlin). The use of an IT programme to compare and sort out insurance products would 
promote competition among insurance providers and thereby increase the quality of products 
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and advice. The insurance market provides manifold products. Likewise, an insurance 
intermediary can hardly find the most appropriate and cost-effective of the products available 
on the market for his customer, without using an appropriate IT tool. Until now, 
intermediaries have clearly seemed to shy back from the modest costs involved in the use of 
these software systems and prefer to rely on the traditional products which they have always 
sold. Moreover, intermediaries have had difficulties in replacing traditional products, even 
though a more appropriate product may be available on the market. This is because the 
products already recommended in the past tend to be linked higher commissions for 
intermediaries than newly available products.

Ændringsforslag 363
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om selskabet yder rådgivning om de 
solgte forsikringsprodukter

ii) om selskabet yder rådgivning om de 
solgte forsikringsprodukter, og i givet fald 
hvilken form for rådgivning det yder

Or. de

Ændringsforslag 364
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om selskabet yder rådgivning om de 
solgte forsikringsprodukter

ii) at selskabet yder rådgivning om de 
solgte forsikringsprodukter

Or. fr


