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Τροπολογία 110
Olle Schmidt

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου που αφορά την 
τροποποίηση της οδηγίας 97/9/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα 
αποζημιώσεως των επενδυτών 
(COM(2010)0371 – C7-0174/2010 –
2010/0199(COD))– έκθεση Schmidt),

Or. en

Τροπολογία 111
Olle Schmidt

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 
16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την 
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
των συστημάτων εγγύησης των 
καταθέσεων (αναδιατύπωση)1,
_______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2012)0049

Or. en
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Τροπολογία 112
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος και το 
αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι 
η εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων 
σχετικά με τους αναφερθέντες τομείς, η 
πρόταση θα πρέπει να στηρίζεται στο 
άρθρο 53 παράγραφος 1 και στο άρθρο 62 
της ΣΛΕΕ. Η οδηγία αποτελεί κατάλληλο 
μέσο για να καταστεί δυνατή, όταν είναι 
αναγκαίο, η προσαρμογή των 
εκτελεστικών διατάξεων, στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, στις 
υφιστάμενες ιδιαιτερότητες της 
συγκεκριμένης αγοράς και στο νομικό 
σύστημα κάθε κράτους μέλους. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί 
στον συντονισμό των εθνικών κανόνων 
που αφορούν την πρόσβαση στη 
δραστηριότητα της ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατ’ 
επάγγελμα διαχείρισης περιπτώσεων 
ζημιών και του διακανονισμού ζημιών,
και ως εκ τούτου βασίζεται στο άρθρο 53 
παράγραφος 1 της Συνθήκης. Επιπλέον, 
δεδομένου ότι πρόκειται για έναν τομέα 
παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση, η παρούσα οδηγία βασίζεται 
επίσης στο άρθρο 62 της Συνθήκης.

(2) Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος και το 
αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι 
η εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων 
σχετικά με τους αναφερθέντες τομείς, η 
πρόταση θα πρέπει να στηρίζεται στο 
άρθρο 53 παράγραφος 1 και στο άρθρο 62 
της ΣΛΕΕ. Η οδηγία αποτελεί κατάλληλο 
μέσο για να καταστεί δυνατή, όταν είναι 
αναγκαίο, η προσαρμογή των 
εκτελεστικών διατάξεων, στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, στις 
υφιστάμενες ιδιαιτερότητες της 
συγκεκριμένης αγοράς και στο νομικό 
σύστημα κάθε κράτους μέλους. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί 
στον συντονισμό των εθνικών κανόνων 
που αφορούν την πρόσβαση στη 
δραστηριότητα της ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, και ως 
εκ τούτου βασίζεται στο άρθρο 53 
παράγραφος 1 της Συνθήκης. Επιπλέον, 
δεδομένου ότι πρόκειται για έναν τομέα 
παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση, η παρούσα οδηγία βασίζεται 
επίσης στο άρθρο 62 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές είναι ήδη σε θέση να διενεργούν ρυθμιστικό έλεγχο επί της δραστηριότητας 
αυτής όταν πραγματοποιείται για λογαριασμό του ασφαλιστή. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζονται 
χωριστές ρυθμίσεις για τις εν λόγω επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι το κόστος που συνεπάγεται η συμπερίληψη των εν λόγω επιχειρήσεων στο πεδίο εφαρμογής 
(κόστος το οποίο τελικά μετακυλίεται στον καταναλωτή) αντισταθμίζεται από παροχές υπέρ της 
προστασίας των καταναλωτών.
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Τροπολογία 113
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα ασφαλιστικά προϊόντα μπορούν να 
διανέμονται από διάφορες κατηγορίες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως 
πράκτορες, μεσίτες και φορείς παροχής 
τραπεζασφαλιστικών 
υπηρεσιών, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
πρακτορεία ταξιδίων και εταιρείες 
ενοικίασης αυτοκινήτων. Για την ίση 
μεταχείριση μεταξύ των φορέων και την 
προστασία των καταναλωτών απαιτείται η 
κάλυψη όλων αυτών των προσώπων με την 
παρούσα οδηγία.

(4) Τα ασφαλιστικά προϊόντα μπορούν να 
διανέμονται από διάφορες κατηγορίες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως 
πράκτορες, μεσίτες και φορείς παροχής 
τραπεζασφαλιστικών υπηρεσιών. Για την 
ίση μεταχείριση μεταξύ των φορέων και 
την προστασία των καταναλωτών 
απαιτείται η κάλυψη όλων αυτών των 
προσώπων με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα ασφαλιστικά προϊόντα μπορούν να 
διανέμονται από διάφορες κατηγορίες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως 
πράκτορες, μεσίτες και φορείς παροχής 
τραπεζασφαλιστικών 
υπηρεσιών, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
πρακτορεία ταξιδίων και εταιρείες 
ενοικίασης αυτοκινήτων. Για την ίση 
μεταχείριση μεταξύ των φορέων και την 
προστασία των καταναλωτών απαιτείται η 
κάλυψη όλων αυτών των προσώπων με την 
παρούσα οδηγία.

(4) Τα ασφαλιστικά προϊόντα μπορούν να 
διανέμονται από διάφορες κατηγορίες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως 
πράκτορες, μεσίτες και φορείς παροχής 
τραπεζασφαλιστικών 
υπηρεσιών, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
πρακτορεία ταξιδίων και εταιρείες 
ενοικίασης αυτοκινήτων. Για τη 
διασφάλιση ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 
ασφαλιστικών φορέων και τη διασφάλιση 
ομοιόμορφου επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών απαιτείται η κάλυψη όλων 
αυτών των προσώπων με την παρούσα 



PE504.392v01-00 6/167 AM\926837EL.doc

EL

οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 115
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
εφαρμόζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας 
και ότι ο καταναλωτής μπορεί να 
επωφεληθεί από συγκρίσιμα πρότυπα, 
έχει ουσιώδη σημασία η παρούσα οδηγία 
να προωθεί ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των 
διαμεσολαβητών είτε είναι συνδεδεμένοι 
με ασφαλιστική επιχείρηση είτε όχι. Οι 
καταναλωτές επωφελούνται εάν τα 
ασφαλιστικά προϊόντα αποτελούν 
αντικείμενο διαμεσολάβησης μέσω 
διαφόρων διαύλων και διαμεσολαβητών 
που έχουν διαφορετικές μορφές 
συνεργασίας με ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι 
υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους ίδιους 
κανόνες για την προστασία των 
καταναλωτών. Είναι σημαντικό να 
ληφθούν υπόψη οι εν λόγω πτυχές από τα 
κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 116
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εφαρμογή της οδηγίας 2002/92/ΕΚ 
κατέδειξε ότι για ορισμένες διατάξεις 
απαιτείται περαιτέρω αποσαφήνιση, με 
σκοπό να διευκολυνθεί η άσκηση της 
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης και ότι για την προστασία 
των καταναλωτών απαιτείται επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας σε 
όλες τις πωλήσεις ασφαλιστικών 
προϊόντων, είτε μέσω των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών είτε των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις πωλήσεις, 
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και 
τις διαδικασίες αποζημίωσης, οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
πωλούν απευθείας ασφαλιστικά προϊόντα, 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της νέας οδηγίας σε παρόμοια 
βάση με τους ασφαλιστικούς πράκτορες 
και μεσίτες.

(5) Η εφαρμογή της οδηγίας 2002/92/ΕΚ 
κατέδειξε ότι για ορισμένες διατάξεις 
απαιτείται περαιτέρω αποσαφήνιση, με 
σκοπό να διευκολυνθεί η άσκηση της 
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης και ότι για την προστασία 
των καταναλωτών απαιτείται επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας σε 
όλες τις πωλήσεις ασφαλιστικών 
προϊόντων, είτε μέσω των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών είτε των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις πωλήσεις, 
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
πωλούν απευθείας ασφαλιστικά προϊόντα, 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της νέας οδηγίας σε παρόμοια 
βάση με τους ασφαλιστικούς πράκτορες 
και μεσίτες.

Or. en

Τροπολογία 117
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να εξασφαλιστεί ότι το ίδιο επίπεδο 
προστασίας ισχύει ανεξάρτητα από τον 
δίαυλο μέσω του οποίου οι καταναλωτές 
αγοράζουν ένα ασφαλιστικό προϊόν, είτε 
άμεσα από μια ασφαλιστική επιχείρηση 
είτε έμμεσα από έναν διαμεσολαβητή, το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αλλά και 
άλλους συμμετέχοντες στην αγορά οι 
οποίοι πωλούν ασφαλιστικά προϊόντα σε 
επικουρική βάση (π.χ. ταξιδιωτικά 

(6) Όσον αφορά τους ευρωπαίους 
επενδυτές, εξακολουθούν να υφίστανται 
διαφορετικά επίπεδα γνωστοποίησης 
πληροφοριών και εξυπηρέτησης ανά 
προϊόν, δίαυλο διανομής και χώρα. Για να 
εξασφαλιστεί ότι το ίδιο επίπεδο 
προστασίας ισχύει ανεξάρτητα από τον 
δίαυλο μέσω του οποίου οι καταναλωτές 
αγοράζουν ένα ασφαλιστικό προϊόν, είτε 
άμεσα από μια ασφαλιστική επιχείρηση 
είτε έμμεσα από έναν διαμεσολαβητή, το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 
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γραφεία και εταιρείες ενοικίασης 
αυτοκινήτων, προμηθευτές 
εμπορευμάτων που δεν πληρούν τους 
όρους για την εξαίρεση).

πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αλλά και 
άλλους συμμετέχοντες στην αγορά οι 
οποίοι πωλούν ασφαλιστικά προϊόντα σε 
επικουρική βάση.

Or. en

Τροπολογία 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να εξασφαλιστεί ότι το ίδιο επίπεδο 
προστασίας ισχύει ανεξάρτητα από τον 
δίαυλο μέσω του οποίου οι καταναλωτές 
αγοράζουν ένα ασφαλιστικό προϊόν, είτε 
άμεσα από μια ασφαλιστική επιχείρηση 
είτε έμμεσα από έναν διαμεσολαβητή, το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αλλά και 
άλλους συμμετέχοντες στην αγορά οι 
οποίοι πωλούν ασφαλιστικά προϊόντα σε 
επικουρική βάση (π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία 
και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, 
προμηθευτές εμπορευμάτων που δεν 
πληρούν τους όρους για την εξαίρεση).

(6) Για να εξασφαλιστεί ότι το ίδιο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών ισχύει 
ανεξάρτητα από τον δίαυλο μέσω του 
οποίου οι καταναλωτές αγοράζουν ένα 
ασφαλιστικό προϊόν, είτε άμεσα από μια 
ασφαλιστική επιχείρηση είτε έμμεσα από 
έναν διαμεσολαβητή, το πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
καλύπτει όχι μόνο τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, αλλά και όλους τους άλλους 
συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι 
πωλούν ασφαλιστικά προϊόντα σε 
επικουρική βάση (π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία 
και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, 
προμηθευτές εμπορευμάτων που δεν 
πληρούν τους όρους για την εξαίρεση).

Or. en

Τροπολογία 119
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διαγράφεται
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εφαρμόζεται στα πρόσωπα των οποίων η 
δραστηριότητα συνίσταται στο να 
επικουρούν (είτε για λογαριασμό ενός 
πελάτη ή μιας ασφαλιστικής επιχείρησης) 
στη διαχείριση και την εκτέλεση μιας 
σύμβασης ασφάλισης ή αντασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατ’ 
επάγγελμα διαχείρισης περιπτώσεων 
ζημιών ή δραστηριοτήτων εκτίμησης ή 
διακανονισμού ζημιών.

Or. en

Τροπολογία 120
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Είναι αναγκαίο να επιτευχθούν 
ανοικτές, διαφανείς και ανταγωνιστικές 
χρηματοπιστωτικές αγορές καθώς και 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
επενδυτών.

Or. en

Τροπολογία 121
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Εξακολουθούν να υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικών 
διατάξεων, οι οποίες δημιουργούν εμπόδια 
στην ανάληψη και άσκηση των 
δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην 
εσωτερική αγορά.

(8) Εξακολουθούν να υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικών 
διατάξεων, οι οποίες δημιουργούν εμπόδια 
στην ανάληψη και άσκηση των 
δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην 
εσωτερική αγορά· απαιτείται η περαιτέρω 
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ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και η 
δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής 
εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες ασφάλειας ζωής και τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες ασφάλισης 
εκτός ασφαλειών ζωής.

Or. en

Τροπολογία 122
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η σημερινή και η πρόσφατη 
χρηματοπιστωτική αναταραχή τόνισε τη 
σημασία της διασφάλισης 
αποτελεσματικής προστασίας του 
καταναλωτή σε όλους τους 
χρηματοπιστωτικούς τομείς. Κατά 
συνέπεια, είναι σκόπιμο να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των πελατών και η 
μεγαλύτερη ενοποίηση της ρυθμιστικής 
αντιμετώπισης ως προς τη διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 
προστασίας των πελατών σε ολόκληρη την 
Ένωση. Τα μέτρα προστασίας των 
πελατών θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες 
καθεμιάς από τις διάφορες κατηγορίες 
πελατών (επαγγελματίες ή άλλοι).

(9) Η σημερινή και η πρόσφατη 
χρηματοπιστωτική αναταραχή τόνισε τη 
σημασία της διασφάλισης 
αποτελεσματικής προστασίας του 
καταναλωτή σε όλους τους 
χρηματοπιστωτικούς τομείς. Κατά 
συνέπεια, είναι σκόπιμο να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των πελατών και η 
μεγαλύτερη ενοποίηση της ρυθμιστικής 
αντιμετώπισης ως προς τη διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 
προστασίας των πελατών σε ολόκληρη την 
Ένωση. Προκειμένου να περιορισθεί η 
ανάγκη θέσπισης διαφόρων εθνικών 
μέτρων, πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών σε σχέση 
με την παρούσα οδηγία. Είναι σημαντικό 
να λαμβάνεται υπόψη η ιδιάζουσα φύση 
των ασφαλιστικών συμβάσεων σε 
σύγκριση με τα επενδυτικά προϊόντα που 
ρυθμίζονται βάσει της MiFID. Ως εκ 
τούτου, η διανομή των ασφαλιστικών 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
λεγόμενων επενδυτικών ασφαλιστικών 
προϊόντων, πρέπει να ρυθμιστεί βάσει της 
παρούσας οδηγίας και να ευθυγραμμιστεί 
με τη MiFID. Πρέπει να βελτιωθούν τα 
ελάχιστα πρότυπα, δηλαδή τόσο οι 
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κανόνες που διέπουν τη διανομή όσο και 
οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, και να 
ισχύσουν για όλες τις δέσμες επενδυτικών 
ασφαλιστικών προϊόντων. Πρέπει να 
εφαρμόζονται ισχυρότερα μέτρα 
προστασίας των πελατών σε «μη 
επαγγελματίες» πελάτες απ’ ό,τι σε 
«επαγγελματίες» πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 123
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές οι οποίοι είναι φυσικά 
πρόσωπα θα πρέπει να εγγράφονται σε 
μητρώο της αρμόδιας αρχής του κράτους 
μέλους όπου έχουν τη διαμονή τους εκείνοι 
που είναι νομικά πρόσωπα θα πρέπει να 
εγγράφονται σε μητρώο της αρμόδιας 
αρχής του κράτους μέλους όπου έχουν την 
καταστατική τους έδρα (ή, αν σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο δεν έχουν 
καταστατική έδρα, τα κεντρικά τους 
γραφεία), υπό την προϋπόθεση ότι 
διαθέτουν αυστηρά επαγγελματικά 
προσόντα όσον αφορά την ικανότητα, την 
καλή φήμη, την κάλυψη της 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης και τη 
χρηματοοικονομική ικανότητα. Οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν 
ήδη εγγραφεί στα κράτη μέλη δεν 
υποχρεούνται να εγγραφούν εκ νέου στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

(15) Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές οι οποίοι είναι φυσικά 
πρόσωπα θα πρέπει να εγγράφονται σε 
μητρώο της αρμόδιας αρχής του κράτους 
μέλους όπου έχουν τη διαμονή τους και σε 
μητρώο του κράτους μέλους υποδοχής με 
σκοπό την άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης εγκατάστασης· εκείνοι που 
είναι νομικά πρόσωπα θα πρέπει να 
εγγράφονται σε μητρώο της αρμόδιας 
αρχής του κράτους μέλους όπου έχουν την 
καταστατική τους έδρα (ή, αν σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο δεν έχουν 
καταστατική έδρα, τα κεντρικά τους 
γραφεία), υπό την προϋπόθεση ότι 
διαθέτουν αυστηρά επαγγελματικά 
προσόντα όσον αφορά την ικανότητα, την 
καλή φήμη, την κάλυψη της 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης και τη 
χρηματοοικονομική ικανότητα. Οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν 
ήδη εγγραφεί στα κράτη μέλη δεν 
υποχρεούνται να εγγραφούν εκ νέου στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 124
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Οι αρχές της αμοιβαίας 
αναγνώρισης και του ελέγχου τον οποίο 
ασκεί το κράτος μέλος καταγωγής 
απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών να μην χορηγούν ή να 
ανακαλούν την άδεια λειτουργίας όταν 
παράμετροι όπως η γεωγραφική διανομή 
ή οι πράγματι ασκούμενες 
δραστηριότητες παρέχουν σαφείς 
ενδείξεις ότι ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής προτίμησε να υπαχθεί 
στο νομικό σύστημα ενός κράτους μέλους 
προκειμένου να αποφύγει την υπαγωγή 
του σε αυστηρότερους κανόνες ισχύοντες 
σε άλλο κράτος μέλος, στο έδαφος του 
οποίου προτίθεται να ασκήσει ή ήδη 
ασκεί το μεγαλύτερο τμήμα των 
δραστηριοτήτων του. Ένας ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ο οποίος είναι νομικό 
πρόσωπο πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας 
στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η 
καταστατική του έδρα. Ένας 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ο οποίος 
δεν είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος στο 
οποίο βρίσκεται η κεντρική διοίκησή του. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
απαιτούν από τον ασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή να έχει την κεντρική του 
διοίκηση οπωσδήποτε στο κράτος μέλος 
καταγωγής του και να δραστηριοποιείται 
όντως εκεί.

Or. en
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Τροπολογία 125
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τα 
δικαιώματα που τους παρέχει η Συνθήκη 
με την ελευθερία εγκατάστασης και την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Συνεπώς, η 
εγγραφή σε μητρώο ή δήλωση στο κράτος 
μέλος καταγωγής θα πρέπει να επιτρέπει 
στους ασφαλιστικούς και 
αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να 
δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις αρχές της ελεύθερης 
εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών, με την προϋπόθεση ότι έχει 
τηρηθεί η κατάλληλη διαδικασία 
ενημέρωσης μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

(16) Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τα 
δικαιώματα που τους παρέχει η Συνθήκη 
με την ελευθερία εγκατάστασης και την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Συνεπώς, η 
εγγραφή σε μητρώο στο κράτος μέλος 
καταγωγής θα πρέπει να επιτρέπει στους 
ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές να δραστηριοποιούνται σε 
άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές 
της ελεύθερης εγκατάστασης και της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, με την 
προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η κατάλληλη 
διαδικασία ενημέρωσης μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών.

Or. en

Τροπολογία 126
Elena Băsescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η αδυναμία των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών να ασκούν ελεύθερα τις 
δραστηριότητές τους σε όλη την Ένωση 
εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς ασφαλίσεων.

(21) Η αδυναμία των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών να ασκούν ελεύθερα τις 
δραστηριότητές τους σε όλη την Ένωση 
εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς ασφαλίσεων και έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών.

Or. en
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Τροπολογία 127
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η αδυναμία των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών να ασκούν ελεύθερα τις 
δραστηριότητές τους σε όλη την Ένωση 
εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς ασφαλίσεων.

(21) Η αδυναμία των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών να ασκούν ελεύθερα τις 
δραστηριότητές τους σε όλη την Ένωση 
εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς ασφαλίσεων. Η οδηγία 
σχετικά με την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση αποτελεί σημαντικό βήμα 
προς την κατεύθυνση της επίτευξης 
αυξημένου επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών και της ολοκλήρωσης της 
αγοράς στο πλαίσιο της εσωτερικής 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 128
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 
επάρκειας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα στις 
δραστηριότητες προετοιμασίας της 
πώλησης, κατά τη διάρκεια της πώλησης 
και μετά την πώληση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Ως εκ τούτου, οι 
επαγγελματικές γνώσεις του 
διαμεσολαβητή, των υπαλλήλων των 
άμεσων ασφαλιστών και των εταιρειών 
ενοικίασης αυτοκινήτων και των 
ταξιδιωτικών γραφείων, καθώς και οι 

(22) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 
επάρκειας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα στις 
δραστηριότητες προετοιμασίας της 
πώλησης, κατά τη διάρκεια της πώλησης 
και μετά την πώληση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Ως εκ τούτου, οι 
επαγγελματικές γνώσεις του 
διαμεσολαβητή και των υπαλλήλων των 
άμεσων ασφαλιστών πρέπει να 
αντιστοιχούν με το επίπεδο της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
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επαγγελματικές γνώσεις των προσώπων 
που ασκούν τις δραστηριότητες της 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών, 
εκτίμησης ή διακανονισμού ζημιών θα 
πρέπει να αντιστοιχεί με το επίπεδο της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
αυτών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται 
συνεχής εκπαίδευση.

αυτών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται 
συνεχής εκπαίδευση.

Or. en

Τροπολογία 129
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 
επάρκειας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα στις 
δραστηριότητες προετοιμασίας της 
πώλησης, κατά τη διάρκεια της πώλησης 
και μετά την πώληση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Ως εκ τούτου, οι 
επαγγελματικές γνώσεις του 
διαμεσολαβητή, των υπαλλήλων των 
άμεσων ασφαλιστών και των εταιρειών 
ενοικίασης αυτοκινήτων και των 
ταξιδιωτικών γραφείων, καθώς και οι 
επαγγελματικές γνώσεις των προσώπων 
που ασκούν τις δραστηριότητες της 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών, 
εκτίμησης ή διακανονισμού ζημιών θα
πρέπει να αντιστοιχεί με το επίπεδο της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
αυτών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται 
συνεχής εκπαίδευση.

(22) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 
επάρκειας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα στις 
δραστηριότητες προετοιμασίας της 
πώλησης, κατά τη διάρκεια της πώλησης 
και μετά την πώληση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Ως εκ τούτου, οι 
επαγγελματικές γνώσεις του 
διαμεσολαβητή, των υπαλλήλων των 
άμεσων ασφαλιστών και των εταιρειών 
ενοικίασης αυτοκινήτων και των 
ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να 
αντιστοιχούν με το επίπεδο της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
αυτών.

Or. en
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Τροπολογία 130
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 
επάρκειας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα στις 
δραστηριότητες προετοιμασίας της 
πώλησης, κατά τη διάρκεια της πώλησης 
και μετά την πώληση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Ως εκ τούτου, οι 
επαγγελματικές γνώσεις του 
διαμεσολαβητή, των υπαλλήλων των 
άμεσων ασφαλιστών και των εταιρειών 
ενοικίασης αυτοκινήτων και των 
ταξιδιωτικών γραφείων, καθώς και οι 
επαγγελματικές γνώσεις των προσώπων 
που ασκούν τις δραστηριότητες της 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών, 
εκτίμησης ή διακανονισμού ζημιών θα 
πρέπει να αντιστοιχεί με το επίπεδο της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
αυτών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται 
συνεχής εκπαίδευση.

(22) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 
επάρκειας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα στις 
δραστηριότητες προετοιμασίας της 
πώλησης, κατά τη διάρκεια της πώλησης 
και μετά την πώληση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Ως εκ τούτου, οι 
επαγγελματικές γνώσεις του 
διαμεσολαβητή, των υπαλλήλων των 
άμεσων ασφαλιστών και των εταιρειών 
ενοικίασης αυτοκινήτων και των 
ταξιδιωτικών γραφείων, καθώς και οι 
επαγγελματικές γνώσεις των προσώπων 
που ασκούν τις δραστηριότητες της 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών, 
εκτίμησης ή διακανονισμού ζημιών θα 
πρέπει να αντιστοιχούν με το επίπεδο της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
αυτών. Οι ασφαλιστικοί και 
αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές καθώς 
και οι άμεσοι ασφαλιστές πρέπει να 
παρέχουν στο προσωπικό τους επαρκή 
χρόνο και πόρους για την απόκτηση 
αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων και 
να τους επιτρέψουν στη συνέχεια να τις 
εφαρμόσουν κατά την παροχή υπηρεσιών 
σε πελάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό που ασχολείται με  τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
διαθέτει επαρκές επίπεδο προσόντων. Την ευθύνη της συνεχούς κατάρτισης και της ανάπτυξης 
των δεξιοτήτων πρέπει να φέρει η εταιρεία. Παρόμοια διατύπωση κατέθεσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στην πρόταση της Επιτροπής για αναδιατύπωση της MiFID.



AM\926837EL.doc 17/167 PE504.392v01-00

EL

Τροπολογία 131
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 
επάρκειας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα στις 
δραστηριότητες προετοιμασίας της 
πώλησης, κατά τη διάρκεια της πώλησης 
και μετά την πώληση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Ως εκ τούτου, οι 
επαγγελματικές γνώσεις του 
διαμεσολαβητή, των υπαλλήλων των 
άμεσων ασφαλιστών και των εταιρειών 
ενοικίασης αυτοκινήτων και των 
ταξιδιωτικών γραφείων, καθώς και οι 
επαγγελματικές γνώσεις των προσώπων 
που ασκούν τις δραστηριότητες της 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών, 
εκτίμησης ή διακανονισμού ζημιών θα 
πρέπει να αντιστοιχεί με το επίπεδο της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
αυτών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται 
συνεχής εκπαίδευση.

(22) Στους καταναλωτές πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Κρίνεται αναγκαίο να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς 
των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να προσδώσουν διαφάνεια 
στη σχέση μεταξύ της ασφαλιστικής 
επιχείρησης και του διαμεσολαβητή 
(ενδεχομένως), καθώς και στη δομή και 
τη σύνθεση της αμοιβής των 
διαμεσολαβητών.

Or. en

Τροπολογία 132
Elena Băsescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 

(22) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 
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επάρκειας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα στις 
δραστηριότητες προετοιμασίας της 
πώλησης, κατά τη διάρκεια της πώλησης 
και μετά την πώληση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Ως εκ τούτου, οι 
επαγγελματικές γνώσεις του 
διαμεσολαβητή, των υπαλλήλων των 
άμεσων ασφαλιστών και των εταιρειών 
ενοικίασης αυτοκινήτων και των 
ταξιδιωτικών γραφείων, καθώς και οι 
επαγγελματικές γνώσεις των προσώπων 
που ασκούν τις δραστηριότητες της 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών, 
εκτίμησης ή διακανονισμού ζημιών θα 
πρέπει να αντιστοιχεί με το επίπεδο της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
αυτών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται 
συνεχής εκπαίδευση.

επάρκειας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα στις 
δραστηριότητες προετοιμασίας της 
πώλησης, κατά τη διάρκεια της πώλησης 
και μετά την πώληση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Ως εκ τούτου, οι 
επαγγελματικές γνώσεις του 
διαμεσολαβητή, των υπαλλήλων των 
άμεσων ασφαλιστών και των εταιρειών 
ενοικίασης αυτοκινήτων και των 
ταξιδιωτικών γραφείων, καθώς και οι 
επαγγελματικές γνώσεις των προσώπων 
που ασκούν τις δραστηριότητες της 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών, 
εκτίμησης ή διακανονισμού ζημιών θα 
πρέπει να αντιστοιχούν με το επίπεδο της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
αυτών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται 
συνεχής εκπαίδευση και επιτόπια 
κατάρτιση στην εργασία.

Or. en

Τροπολογία 133
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Για εκείνους τους υπαλλήλους των 
διαμεσολαβητών που παρέχουν 
συμβουλές ή πωλούν επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα σε ιδιώτες 
πελάτες, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
διαθέτουν επαρκές επίπεδο γνώσεων και 
ικανοτήτων σε σχέση με τα 
προσφερόμενα προϊόντα. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της 
αυξημένης πολυπλοκότητας και της 
συνεχούς καινοτομίας στον σχεδιασμό 
επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων. Η 
αγορά ενός επενδυτικού ασφαλιστικού 
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προϊόντος συνεπάγεται κάποιον κίνδυνο, 
οπότε οι επενδυτές πρέπει να δύνανται να 
βασίζονται στις πληροφορίες και την 
ποιότητα των εκτιμήσεων που τους 
παρέχονται. Είναι επίσης απαραίτητο οι 
υπάλληλοι να έχουν στη διάθεσή τους 
επαρκή χρόνο και πόρους ώστε να 
μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες 
όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με 
τα προϊόντα που παρέχουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό που ασχολείται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
διαθέτει επαρκές επίπεδο προσόντων. Την ευθύνη της συνεχούς κατάρτισης και της ανάπτυξης 
των δεξιοτήτων πρέπει να φέρει η εταιρεία. Παρόμοια διατύπωση κατέθεσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στην πρόταση της Επιτροπής για αναδιατύπωση της MiFID.

Τροπολογία 134
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Στα κράτη μέλη πρέπει να 
υφίστανται κατάλληλες και 
αποτελεσματικές εξωδικαστικές 
διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών 
για το διακανονισμό των διαφορών μεταξύ 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή 
επιχειρήσεων και πελατών, 
χρησιμοποιώντας ενδεχομένως τις 
ισχύουσες διαδικασίες. Αποτελεσματικές 
εξώδικες διαδικασίες καταγγελίας και 
προσφυγής θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 
για την αντιμετώπιση των διαφορών 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας μεταξύ των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των 
προσώπων που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα και των πελατών. 

(28) Στα κράτη μέλη πρέπει να 
υφίστανται κατάλληλες και 
αποτελεσματικές εξωδικαστικές 
διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών 
για το διακανονισμό των διαφορών μεταξύ 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή 
επιχειρήσεων και πελατών, 
χρησιμοποιώντας ενδεχομένως τις 
ισχύουσες διαδικασίες. Αποτελεσματικές 
εξώδικες διαδικασίες καταγγελίας και 
προσφυγής θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 
για την αντιμετώπιση των διαφορών 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας μεταξύ των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των 
προσώπων που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα και των πελατών. 
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Προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της 
εξώδικης επίλυσης διαφορών οι οποίες 
εφαρμόζονται σε περίπτωση καταγγελιών 
που υποβάλλονται από τους πελάτες, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τα 
πρόσωπα που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα πρέπει να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες επίλυσης 
διαφορών, οι οποίες δεν καταλήγουν σε 
δεσμευτική απόφαση, και οι οποίες 
κινήθηκαν εναντίον τους από τους πελάτες 
και αφορούν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω διαδικασίες 
εξώδικης επίλυσης διαφορών θα 
αποσκοπούν στην επίτευξη ταχύτερης και 
λιγότερο δαπανηρής διευθέτησης των 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή των προσώπων που 
πωλούν ή προσφέρουν ασφαλιστικά 
προϊόντα και των πελατών, καθώς και στην 
ελάφρυνση του φόρτου εργασίας του 
δικαστικού συστήματος. Ωστόσο, οι 
διαδικασίες εξώδικης επίλυσης διαφορών 
δεν θα πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα 
των διαδίκων στις εν λόγω διαδικασίες να 
προσφεύγουν στα δικαστήρια.

Σε περίπτωση εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών, οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ πρέπει να είναι 
δεσμευτικές και για την παρούσα οδηγία. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της 
εξώδικης επίλυσης διαφορών οι οποίες 
εφαρμόζονται σε περίπτωση καταγγελιών 
που υποβάλλονται από τους πελάτες, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τα 
πρόσωπα που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα πρέπει να 
συμμετέχουν τόσο στις διαδικασίες 
επίλυσης διαφορών όσο και στις 
αποφάσεις που μπορούν κατόπιν ρητής 
αιτήσεως να είναι δεσμευτικές για τον 
διαμεσολαβητή και τον πελάτη, οι οποίες 
κινήθηκαν εναντίον τους από τους πελάτες 
και αφορούν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω διαδικασίες 
εξώδικης επίλυσης διαφορών θα 
αποσκοπούν στην επίτευξη ταχύτερης και 
λιγότερο δαπανηρής διευθέτησης των 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή των προσώπων που 
πωλούν ή προσφέρουν ασφαλιστικά 
προϊόντα και των πελατών, καθώς και στην 
ελάφρυνση του φόρτου εργασίας του 
δικαστικού συστήματος. 

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
πελατών για προσφυγή στα δικαστήρια, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
οι οντότητες που είναι επιφορτισμένες με 
την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, 
συνεργάζονται στην επίλυση 
διασυνοριακών διαφορών. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις εν λόγω 
οντότητες να αποτελούν μέρος του FIN-
NET.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
πελατών για προσφυγή στα δικαστήρια, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
οι οντότητες που είναι επιφορτισμένες με 
την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, 
συνεργάζονται στην επίλυση 
διασυνοριακών διαφορών. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις εν λόγω 
οντότητες να αποτελούν μέρος του FIN-
NET.
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Or. en

Τροπολογία 135
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Στα κράτη μέλη πρέπει να 
υφίστανται κατάλληλες και 
αποτελεσματικές εξωδικαστικές 
διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών 
για το διακανονισμό των διαφορών μεταξύ 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή 
επιχειρήσεων και πελατών, 
χρησιμοποιώντας ενδεχομένως τις 
ισχύουσες διαδικασίες. Αποτελεσματικές 
εξώδικες διαδικασίες καταγγελίας και 
προσφυγής θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 
για την αντιμετώπιση των διαφορών 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας μεταξύ των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των 
προσώπων που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα και των πελατών. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της 
εξώδικης επίλυσης διαφορών οι οποίες 
εφαρμόζονται σε περίπτωση καταγγελιών 
που υποβάλλονται από τους πελάτες, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τα 
πρόσωπα που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα πρέπει να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες επίλυσης 
διαφορών, οι οποίες δεν καταλήγουν σε 
δεσμευτική απόφαση, και οι οποίες 
κινήθηκαν εναντίον τους από τους πελάτες 
και αφορούν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω διαδικασίες 
εξώδικης επίλυσης διαφορών θα 
αποσκοπούν στην επίτευξη ταχύτερης και 

(28) Στα κράτη μέλη πρέπει να 
υφίστανται κατάλληλες και 
αποτελεσματικές εξωδικαστικές 
διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών 
για το διακανονισμό των διαφορών μεταξύ 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή 
επιχειρήσεων και πελατών, 
χρησιμοποιώντας ενδεχομένως τις 
ισχύουσες διαδικασίες. Αποτελεσματικές 
εξώδικες διαδικασίες καταγγελίας και 
προσφυγής θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 
για την αντιμετώπιση των διαφορών 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας μεταξύ των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των 
προσώπων που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα και των πελατών. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της 
εξώδικης επίλυσης διαφορών οι οποίες 
εφαρμόζονται σε περίπτωση καταγγελιών 
που υποβάλλονται από τους πελάτες, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τα 
πρόσωπα που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα πρέπει να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες επίλυσης 
διαφορών οι οποίες κινήθηκαν εναντίον 
τους από τους πελάτες και αφορούν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας. Οι εν λόγω διαδικασίες εξώδικης 
επίλυσης διαφορών θα αποσκοπούν στην 
επίτευξη ταχύτερης και λιγότερο 
δαπανηρής διευθέτησης των διαφορών 
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λιγότερο δαπανηρής διευθέτησης των 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή των προσώπων που 
πωλούν ή προσφέρουν ασφαλιστικά 
προϊόντα και των πελατών, καθώς και στην 
ελάφρυνση του φόρτου εργασίας του 
δικαστικού συστήματος. Ωστόσο, οι 
διαδικασίες εξώδικης επίλυσης διαφορών 
δεν θα πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα 
των διαδίκων στις εν λόγω διαδικασίες να 
προσφεύγουν στα δικαστήρια. 

μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή 
των προσώπων που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα και των πελατών, 
καθώς και στην ελάφρυνση του φόρτου 
εργασίας του δικαστικού συστήματος.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
πελατών για προσφυγή στα δικαστήρια, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
οι οντότητες που είναι επιφορτισμένες με 
την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, 
συνεργάζονται στην επίλυση 
διασυνοριακών διαφορών. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις εν λόγω 
οντότητες να αποτελούν μέρος του FIN-
NET.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
πελατών για προσφυγή στα δικαστήρια, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
οι οντότητες που είναι επιφορτισμένες με 
την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, 
συνεργάζονται στην επίλυση 
διασυνοριακών διαφορών. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις εν λόγω 
οντότητες να αποτελούν μέρος του FIN-
NET.

Or. en

Τροπολογία 136
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Στα κράτη μέλη πρέπει να 
υφίστανται κατάλληλες και 
αποτελεσματικές εξωδικαστικές 
διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών 
για το διακανονισμό των διαφορών μεταξύ 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή 
επιχειρήσεων και πελατών, 
χρησιμοποιώντας ενδεχομένως τις 
ισχύουσες διαδικασίες. Αποτελεσματικές 
εξώδικες διαδικασίες καταγγελίας και 
προσφυγής θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 
για την αντιμετώπιση των διαφορών

(28) Στα κράτη μέλη πρέπει να 
υφίστανται κατάλληλες και 
αποτελεσματικές εξωδικαστικές 
διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών 
για το διακανονισμό των διαφορών μεταξύ 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
πελατών, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως 
τις ισχύουσες διαδικασίες. 
Αποτελεσματικές εξώδικες διαδικασίες 
καταγγελίας και προσφυγής θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμες για την αντιμετώπιση των 
διαφορών σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
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σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας μεταξύ των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των 
προσώπων που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα και των πελατών. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της 
εξώδικης επίλυσης διαφορών οι οποίες 
εφαρμόζονται σε περίπτωση καταγγελιών 
που υποβάλλονται από τους πελάτες, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τα 
πρόσωπα που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα πρέπει να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες επίλυσης 
διαφορών, οι οποίες δεν καταλήγουν σε 
δεσμευτική απόφαση, και οι οποίες 
κινήθηκαν εναντίον τους από τους πελάτες 
και αφορούν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω διαδικασίες 
εξώδικης επίλυσης διαφορών θα 
αποσκοπούν στην επίτευξη ταχύτερης και 
λιγότερο δαπανηρής διευθέτησης των 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή των προσώπων που 
πωλούν ή προσφέρουν ασφαλιστικά 
προϊόντα και των πελατών, καθώς και στην 
ελάφρυνση του φόρτου εργασίας του 
δικαστικού συστήματος. Ωστόσο, οι 
διαδικασίες εξώδικης επίλυσης διαφορών 
δεν θα πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα των 
διαδίκων στις εν λόγω διαδικασίες να 
προσφεύγουν στα δικαστήρια.

υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας μεταξύ των προσώπων 
που πωλούν ή προσφέρουν ασφαλιστικά 
προϊόντα και των πελατών. Προκειμένου 
να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των 
διαδικασιών της εξώδικης επίλυσης 
διαφορών οι οποίες εφαρμόζονται σε 
περίπτωση καταγγελιών που υποβάλλονται 
από τους πελάτες, η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να προβλέπει ότι τα πρόσωπα που 
πωλούν ή προσφέρουν ασφαλιστικά 
προϊόντα πρέπει να συμμετέχουν στις 
διαδικασίες επίλυσης διαφορών, οι οποίες 
δεν καταλήγουν σε δεσμευτική απόφαση, 
και οι οποίες κινήθηκαν εναντίον τους από 
τους πελάτες και αφορούν τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω 
διαδικασίες εξώδικης επίλυσης διαφορών 
θα αποσκοπούν στην επίτευξη ταχύτερης 
και λιγότερο δαπανηρής διευθέτησης των 
διαφορών μεταξύ των προσώπων που 
πωλούν ή προσφέρουν ασφαλιστικά 
προϊόντα και των πελατών, καθώς και στην 
ελάφρυνση του φόρτου εργασίας του 
δικαστικού συστήματος. Ωστόσο, οι 
διαδικασίες εξώδικης επίλυσης διαφορών 
δεν θα πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα των 
διαδίκων στις εν λόγω διαδικασίες να 
προσφεύγουν στα δικαστήρια.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
πελατών για προσφυγή στα δικαστήρια, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
οι οντότητες που είναι επιφορτισμένες με 
την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, 
συνεργάζονται στην επίλυση 
διασυνοριακών διαφορών. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις εν λόγω 
οντότητες να αποτελούν μέρος του FIN-
NET.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
πελατών για προσφυγή στα δικαστήρια, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
οι οντότητες που είναι επιφορτισμένες με 
την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, 
συνεργάζονται στην επίλυση 
διασυνοριακών διαφορών. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις εν λόγω 
οντότητες να αποτελούν μέρος του FIN-
NET.
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Or. en

Τροπολογία 137
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Στα κράτη μέλη πρέπει να 
υφίστανται κατάλληλες και 
αποτελεσματικές εξωδικαστικές 
διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών 
για το διακανονισμό των διαφορών μεταξύ 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή 
επιχειρήσεων και πελατών, 
χρησιμοποιώντας ενδεχομένως τις 
ισχύουσες διαδικασίες. Αποτελεσματικές 
εξώδικες διαδικασίες καταγγελίας και 
προσφυγής θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 
για την αντιμετώπιση των διαφορών 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας μεταξύ των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των 
προσώπων που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα και των πελατών. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της 
εξώδικης επίλυσης διαφορών οι οποίες 
εφαρμόζονται σε περίπτωση καταγγελιών 
που υποβάλλονται από τους πελάτες, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τα 
πρόσωπα που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα πρέπει να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες επίλυσης 
διαφορών, οι οποίες δεν καταλήγουν σε 
δεσμευτική απόφαση, και οι οποίες 
κινήθηκαν εναντίον τους από τους πελάτες 
και αφορούν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω διαδικασίες 
εξώδικης επίλυσης διαφορών θα 

(28) Στα κράτη μέλη πρέπει να υφίστανται 
κατάλληλες και οικονομικά αποδοτικές 
εξωδικαστικές διαδικασίες καταγγελιών 
και προσφυγών για το διακανονισμό των 
διαφορών μεταξύ ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών ή επιχειρήσεων 
και πελατών, χρησιμοποιώντας 
ενδεχομένως τις ισχύουσες διαδικασίες. 
Αποτελεσματικές εξώδικες διαδικασίες 
καταγγελίας και προσφυγής θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμες για την αντιμετώπιση των 
διαφορών σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας μεταξύ των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των 
προσώπων που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα και των πελατών. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της 
εξώδικης επίλυσης διαφορών οι οποίες 
εφαρμόζονται σε περίπτωση καταγγελιών 
που υποβάλλονται από τους πελάτες, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τα 
πρόσωπα που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα πρέπει να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες επίλυσης 
διαφορών οι οποίες κινήθηκαν εναντίον 
τους από τους πελάτες και αφορούν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας. Οι εν λόγω διαδικασίες εξώδικης 
επίλυσης διαφορών θα αποσκοπούν στην 
επίτευξη εποικοδομητικής επικοινωνίας, 
ταχύτερης και λιγότερο δαπανηρής 
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αποσκοπούν στην επίτευξη ταχύτερης και 
λιγότερο δαπανηρής διευθέτησης των 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή των προσώπων που 
πωλούν ή προσφέρουν ασφαλιστικά 
προϊόντα και των πελατών, καθώς και στην 
ελάφρυνση του φόρτου εργασίας του 
δικαστικού συστήματος. Ωστόσο, οι 
διαδικασίες εξώδικης επίλυσης διαφορών 
δεν θα πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα των 
διαδίκων στις εν λόγω διαδικασίες να 
προσφεύγουν στα δικαστήρια.

διευθέτησης των διαφορών μεταξύ των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των 
προσώπων που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα και των πελατών, 
καθώς και στην ελάφρυνση του φόρτου 
εργασίας του δικαστικού συστήματος. 
Ωστόσο, οι διαδικασίες εξώδικης επίλυσης 
διαφορών δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν
τα δικαιώματα των διαδίκων στις εν λόγω 
διαδικασίες να προσφεύγουν στα 
δικαστήρια.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
πελατών για προσφυγή στα δικαστήρια, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
οι οντότητες που είναι επιφορτισμένες με 
την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, 
συνεργάζονται στην επίλυση 
διασυνοριακών διαφορών. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις εν λόγω 
οντότητες να αποτελούν μέρος του FIN-
NET.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
πελατών για προσφυγή στα δικαστήρια, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
οι οντότητες που είναι επιφορτισμένες με 
την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, 
συνεργάζονται στην επίλυση 
διασυνοριακών διαφορών. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις εν λόγω 
οντότητες να αποτελούν μέρος του FIN-
NET.

Or. en

Τροπολογία 138
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το διευρυνόμενο φάσμα 
δραστηριοτήτων που πολλοί ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και επιχειρήσεις ασκούν 
ταυτόχρονα έχει αυξήσει την πιθανότητα 
συγκρούσεων μεταξύ των συμφερόντων 
που σχετίζονται με τις διάφορες αυτές 
δραστηριότητες και των συμφερόντων των 
πελατών τους. Είναι, επομένως, αναγκαίο 
τα κράτη μέλη να προβλέψουν κανόνες για 
να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω 

(29) Το διευρυνόμενο φάσμα 
δραστηριοτήτων που πολλοί ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και επιχειρήσεις ασκούν 
ταυτόχρονα έχει αυξήσει την πιθανότητα 
συγκρούσεων μεταξύ των συμφερόντων 
που σχετίζονται με τις διάφορες αυτές 
δραστηριότητες και των συμφερόντων των 
πελατών τους. Είναι, επομένως, αναγκαίο 
τα κράτη μέλη να προβλέψουν κανόνες για 
να διασφαλιστεί ότι προστατεύονται τα
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συγκρούσεις δεν έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στα συμφέροντα του πελάτη.

συμφέροντα του πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη MiFID II.

Τροπολογία 139
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το διευρυνόμενο φάσμα 
δραστηριοτήτων που πολλοί ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και επιχειρήσεις ασκούν 
ταυτόχρονα έχει αυξήσει την πιθανότητα 
συγκρούσεων μεταξύ των συμφερόντων 
που σχετίζονται με τις διάφορες αυτές 
δραστηριότητες και των συμφερόντων των 
πελατών τους. Είναι, επομένως, αναγκαίο 
τα κράτη μέλη να προβλέψουν κανόνες για 
να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω 
συγκρούσεις δεν έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στα συμφέροντα του πελάτη.

(29) Το διευρυνόμενο φάσμα 
δραστηριοτήτων που πολλοί ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και επιχειρήσεις ασκούν 
ταυτόχρονα έχει αυξήσει την πιθανότητα 
συγκρούσεων μεταξύ των συμφερόντων 
που σχετίζονται με τις διάφορες αυτές 
δραστηριότητες και των συμφερόντων των 
πελατών τους. Οι καταναλωτές δεν 
αντιλαμβάνονται πάντοτε τη σύγκρουση 
συμφερόντων που προκύπτει όταν ένας 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής αμείβεται 
με προμήθεια από ένα τρίτο μέρος. Είναι, 
επομένως, αναγκαίο τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν κανόνες για να διασφαλιστεί 
ότι οι εν λόγω συγκρούσεις δεν έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στα συμφέροντα του 
πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 140
Elena Băsescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το διευρυνόμενο φάσμα 
δραστηριοτήτων που πολλοί ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και επιχειρήσεις ασκούν 
ταυτόχρονα έχει αυξήσει την πιθανότητα 
συγκρούσεων μεταξύ των συμφερόντων 
που σχετίζονται με τις διάφορες αυτές 
δραστηριότητες και των συμφερόντων των 
πελατών τους. Είναι, επομένως, αναγκαίο 
τα κράτη μέλη να προβλέψουν κανόνες για 
να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω 
συγκρούσεις δεν έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στα συμφέροντα του πελάτη.

(29) Το διευρυνόμενο φάσμα 
δραστηριοτήτων που πολλοί ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και επιχειρήσεις ασκούν 
ταυτόχρονα έχει αυξήσει την πιθανότητα 
συγκρούσεων μεταξύ των συμφερόντων 
που σχετίζονται με τις διάφορες αυτές 
δραστηριότητες και των συμφερόντων των 
πελατών τους. Είναι, επομένως, αναγκαίο 
τα κράτη μέλη να προβλέψουν κανόνες για 
να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω 
συγκρούσεις δεν έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στα συμφέροντα του πελάτη 
ούτε στην οικονομική αποδοτικότητα και 
την αποτελεσματικότητα των 
ασφαλιστικών αγορών.

Or. en

Τροπολογία 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
τη δομή και τη σύνθεση της αμοιβής των 

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να προσδώσουν μεγαλύτερη 
διαφάνεια στη σχέση μεταξύ της 
ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
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διαμεσολαβητών. στη δομή και τη σύνθεση της αμοιβής των 
διαμεσολαβητών.

Or. en

Τροπολογία 142
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
τη δομή και τη σύνθεση της αμοιβής των 
διαμεσολαβητών.

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη να 
καθιερωθεί η κατόπιν αιτήσεως παροχή
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
τη δομή και τη σύνθεση της αμοιβής των 
διαμεσολαβητών.

Or. en

Τροπολογία 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
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πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
τη δομή και τη σύνθεση της αμοιβής των 
διαμεσολαβητών.

πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να συμβάλλουν ώστε η
σχέση μεταξύ της ασφαλιστικής 
επιχείρησης και του διαμεσολαβητή 
(ενδεχομένως), καθώς και η δομή και η
σύνθεση της αμοιβής των διαμεσολαβητών 
να καταστούν πιο διαφανείς για τον 
καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 144
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
τη δομή και τη σύνθεση της αμοιβής των 

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
τη δομή, τη σύνθεση και το είδος της 
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διαμεσολαβητών. αμοιβής των διαμεσολαβητών.

Or. en

Τροπολογία 145
Louis Michel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
τη δομή και τη σύνθεση της αμοιβής των 
διαμεσολαβητών.

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με το είδος της 
αμοιβής που λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη 
να καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
το είδος της αμοιβής των 
διαμεσολαβητών.

Or. en

Τροπολογία 146
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
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πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
τη δομή και τη σύνθεση της αμοιβής των 
διαμεσολαβητών.

πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
τη δομή και τη σύνθεση της αμοιβής των 
διαμεσολαβητών και με ποιον τρόπο αυτή 
μπορεί να επηρεάσει το συνολικό κόστος 
της ασφάλισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις διαφάνειας της MiFID II.

Τροπολογία 147
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Κατά 
συνέπεια, για τα προϊόντα ασφάλισης 
ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο υπάλληλος 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πελάτη 
σχετικά με τις αποδοχές τους, πριν από 
την πώληση. Για τα άλλα ασφαλιστικά 

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Ο
διαμεσολαβητής και ο υπάλληλος του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πελάτη 
σχετικά με το είδος και το ύψος των 
αποδοχών τους.
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προϊόντα, για μεταβατική περίοδο 5 ετών, 
ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται για το 
δικαίωμά του να απαιτεί τις πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες πρέπει να του παρέχονται 
κατόπιν αιτήσεως.

Or. de

Τροπολογία 148
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Κατά 
συνέπεια, για τα προϊόντα ασφάλισης 
ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο υπάλληλος 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πελάτη 
σχετικά με τις αποδοχές τους, πριν από την 
πώληση. Για τα άλλα ασφαλιστικά 
προϊόντα, για μεταβατική περίοδο 5 ετών, 
ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται για το 
δικαίωμά του να απαιτεί τις πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες πρέπει να του παρέχονται
κατόπιν αιτήσεως.

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Κατά 
συνέπεια, για τα προϊόντα ασφάλισης 
ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο υπάλληλος 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πελάτη 
σχετικά με τις αποδοχές τους, πριν από την 
πώληση και πάντοτε δωρεάν κατόπιν 
αιτήσεως.

Or. en

Τροπολογία 149
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Κατά 
συνέπεια, για τα προϊόντα ασφάλισης 
ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο υπάλληλος 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πελάτη 
σχετικά με τις αποδοχές τους, πριν από την 
πώληση. Για τα άλλα ασφαλιστικά 
προϊόντα, για μεταβατική περίοδο 5 ετών, 
ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται για το 
δικαίωμά του να απαιτεί τις πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες πρέπει να του παρέχονται 
κατόπιν αιτήσεως.

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Κατά 
συνέπεια, για τα προϊόντα ασφάλισης 
ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο υπάλληλος 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πελάτη 
σχετικά με τις αποδοχές τους, πριν από την 
πώληση. Για τα άλλα ασφαλιστικά 
προϊόντα, για μεταβατική περίοδο 5 ετών, 
ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 150
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Κατά 
συνέπεια, για τα προϊόντα ασφάλισης 
ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο υπάλληλος 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πελάτη 
σχετικά με τις αποδοχές τους, πριν από την 
πώληση. Για τα άλλα ασφαλιστικά 
προϊόντα, για μεταβατική περίοδο 5 ετών, 

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί πλήρης
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. 
Προκειμένου να μπορούν να 
εμπιστευθούν έναν διαμεσολαβητή, οι 
πελάτες πρέπει να ενημερώνονται για 
οποιαδήποτε σχέση μεταξύ του 
διαμεσολαβητή και του τρίτου μέρους και 
για τυχόν αντιπαροχές – ακόμα και εάν ο 
πελάτης δεν ζητήσει ρητά να του 
παρασχεθούν οι εν λόγω πληροφορίες.
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ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται για το 
δικαίωμά του να απαιτεί τις πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες πρέπει να του παρέχονται 
κατόπιν αιτήσεως.

Κατά συνέπεια, για όλα τα επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα, ο διαμεσολαβητής 
και ο υπάλληλος του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή ή της ασφαλιστικής 
επιχείρησης θα πρέπει να υποχρεούνται να 
ενημερώνουν τον πελάτη σχετικά με τις 
αποδοχές τους, πριν από την πώληση. Για 
τα άλλα ασφαλιστικά προϊόντα, για 
μεταβατική περίοδο 3 ετών, ο πελάτης 
πρέπει να ενημερώνεται για το δικαίωμά 
του να απαιτεί τις πληροφορίες αυτές, οι 
οποίες πρέπει να του παρέχονται κατόπιν 
αιτήσεως.

Or. en

Τροπολογία 151
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Κατά 
συνέπεια, για τα προϊόντα ασφάλισης 
ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο υπάλληλος 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πελάτη 
σχετικά με τις αποδοχές τους, πριν από την 
πώληση. Για τα άλλα ασφαλιστικά 
προϊόντα, για μεταβατική περίοδο 5 ετών, 
ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται για το 
δικαίωμά του να απαιτεί τις πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες πρέπει να του παρέχονται 
κατόπιν αιτήσεως.

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Κατά 
συνέπεια, για τα προϊόντα ασφάλισης 
ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο υπάλληλος 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πελάτη 
σχετικά με τις αποδοχές τους, πριν από την 
πώληση. Για τα άλλα ασφαλιστικά 
προϊόντα, ο πελάτης πρέπει να 
ενημερώνεται για το δικαίωμά του να 
απαιτεί τις πληροφορίες αυτές, οι οποίες 
πρέπει να του παρέχονται.

Or. en
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Τροπολογία 152
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Κατά 
συνέπεια, για τα προϊόντα ασφάλισης 
ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο υπάλληλος 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πελάτη 
σχετικά με τις αποδοχές τους, πριν από την 
πώληση. Για τα άλλα ασφαλιστικά 
προϊόντα, για μεταβατική περίοδο 5 ετών, 
ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται για το 
δικαίωμά του να απαιτεί τις πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες πρέπει να του παρέχονται 
κατόπιν αιτήσεως.

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Κατά 
συνέπεια, για τα προϊόντα ασφάλισης 
ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο υπάλληλος 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πελάτη 
σχετικά με τις αποδοχές τους, πριν από την 
πώληση. Για τα άλλα ασφαλιστικά 
προϊόντα, ο πελάτης πρέπει να 
ενημερώνεται για το δικαίωμά του να 
απαιτεί τις πληροφορίες αυτές, οι οποίες 
πρέπει να του παρέχονται κατόπιν 
αιτήσεως.

Or. en

Τροπολογία 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Προκειμένου ο πελάτης να διαθέτει 
συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
που του παρέχονται, ανεξάρτητα από το αν 
ο πελάτης αγοράζει μέσω διαμεσολαβητή 
ή απευθείας από την ασφαλιστική 
επιχείρηση, και για να αποφεύγεται η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
ενθαρρύνοντας τις ασφαλιστικές 

(32) Προκειμένου ο πελάτης να διαθέτει 
συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
που του παρέχονται, ανεξάρτητα από το αν 
ο πελάτης αγοράζει μέσω διαμεσολαβητή 
ή απευθείας από την ασφαλιστική 
επιχείρηση, και για να αποφεύγεται η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
ενθαρρύνοντας τις ασφαλιστικές 
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επιχειρήσεις να πωλούν απευθείας στους 
πελάτες και όχι μέσω διαμεσολαβητών, 
προκειμένου να αποφεύγονται απαιτήσεις 
πληροφόρησης, οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να 
υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τις αποδοχές στους πελάτες με 
τους οποίους ασχολούνται άμεσα στο 
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σχετικά με 
την αμοιβή που εισπράττουν για την 
πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων.

επιχειρήσεις να πωλούν απευθείας στους 
πελάτες και όχι μέσω διαμεσολαβητών, 
προκειμένου να αποφεύγονται απαιτήσεις 
πληροφόρησης, οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να 
υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τις αποδοχές στους πελάτες με 
τους οποίους ασχολούνται άμεσα στο 
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σχετικά με 
την αμοιβή που εισπράττουν για την 
πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων.

Σε περίπτωση που το κόστος αμοιβών και 
αντιπαροχών δεν μπορεί να εξακριβωθεί 
πριν από την παροχή των συμβουλών, 
τότε ο τρόπος υπολογισμού πρέπει να 
γνωστοποιείται στα βασικά έγγραφα 
υπηρεσιών με αναλυτικό, ακριβή και 
κατανοητό τρόπο, και στη συνέχεια να 
γνωστοποιείται στον πελάτη, το 
συντομότερο δυνατό, το συνολικό 
σωρευτικό κόστος των συμβουλών και η 
επίπτωση αυτού στα ασφάλιστρα. Στις 
περιπτώσεις εκείνες όπου παρέχονται 
επενδυτικές συμβουλές σε συνεχή βάση, 
πρέπει να γνωστοποιείται περιοδικά και 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως το κόστος 
των επενδυτικών συμβουλών, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιπαροχών. 
Στην περιοδική έκθεση γνωστοποιούνται 
όλες οι αντιπαροχές που έχουν 
καταβληθεί ή εισπραχθεί κατά την 
προηγούμενη περίοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πελάτες πρέπει να ενημερώνονται για το συνολικό κόστος των επενδυτικών συμβουλών, 
συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών που καταβάλλονται άμεσα από τον πελάτη στον 
διαμεσολαβητή καθώς και των τυχόν αμοιβών, προμηθειών και χρηματικών παροχών που 
καταβάλλονται από τρίτο («αντιπαροχές»). Ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται σχετικά πριν 
από την παροχή των επενδυτικών συμβουλών. Αυτή η υποχρέωση γνωστοποίησης πρέπει να 
ισχύει είτε οι συμβουλές πρόκειται να παρασχεθούν σε ανεξάρτητη βάση είτε όχι.
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Τροπολογία 154
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Προκειμένου ο πελάτης να διαθέτει
συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
που του παρέχονται, ανεξάρτητα από το αν 
ο πελάτης αγοράζει μέσω διαμεσολαβητή 
ή απευθείας από την ασφαλιστική 
επιχείρηση, και για να αποφεύγεται η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
ενθαρρύνοντας τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις να πωλούν απευθείας στους 
πελάτες και όχι μέσω διαμεσολαβητών, 
προκειμένου να αποφεύγονται απαιτήσεις 
πληροφόρησης, οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να 
υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τις αποδοχές στους πελάτες με 
τους οποίους ασχολούνται άμεσα στο 
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σχετικά με 
την αμοιβή που εισπράττουν για την 
πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων.

(32) Προκειμένου να μπορεί ο πελάτης να
προβαίνει σε τεκμηριωμένη επιλογή, 
πρέπει να του παρέχονται συγκρίσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, 
ανεξάρτητα από το αν ο πελάτης αγοράζει 
μέσω διαμεσολαβητή ή απευθείας από την 
ασφαλιστική επιχείρηση, και για να 
αποφεύγεται η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, ενθαρρύνοντας τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις να πωλούν 
απευθείας στους πελάτες και όχι μέσω 
διαμεσολαβητών, προκειμένου να 
αποφεύγονται απαιτήσεις πληροφόρησης, 
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές 
στους πελάτες με τους οποίους 
ασχολούνται άμεσα στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σχετικά με την αμοιβή 
που εισπράττουν για την πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη MiFID II.

Τροπολογία 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Κάθε πρόσωπο το οποίο πωλεί 
ασφαλιστικά προϊόντα χωρίς να είναι o 
παραγωγός των εν λόγω προϊόντων, 
πρέπει να παρέχει στον ιδιώτη επενδυτή 
ένα χωριστό βασικό έγγραφο υπηρεσιών 
με πληροφορίες για το κόστος και τις 
υπηρεσίες των εν λόγω προϊόντων 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και την 
[αναδιατυπωμένη] οδηγία MiFID, καθώς 
και πρόσθετες σχετικές πληροφορίες οι 
οποίες δεν μπορούν να παρασχεθούν από 
τον παραγωγό του επενδυτικού προϊόντος 
αλλά τις χρειάζεται ο επενδυτής για να 
αξιολογήσει την καταλληλότητα του 
ασφαλιστικού προϊόντος σύμφωνα με τις 
ανάγκες του.

Or. en

Τροπολογία 156
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32β) Οι καταναλωτές επωφελούνται εάν 
τα ασφαλιστικά προϊόντα πωλούνται 
μέσω διαφόρων διαύλων και 
διαμεσολαβητών που έχουν διαφορετικές 
μορφές συνεργασίας με ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι 
υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους ίδιους 
κανόνες για τη διαφάνεια και την 
προστασία των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 157
Olle Schmidt
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Προκειμένου να αποφεύγονται οι 
περιπτώσεις καταχρηστικής πώλησης, 
είναι σκόπιμο η πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων να συνοδεύεται, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με ειλικρινείς 
και επαγγελματικές συμβουλές.

(34) Προκειμένου να αποφεύγονται οι 
περιπτώσεις καταχρηστικής πώλησης, 
όταν παρέχονται συμβουλές κατά την
πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων, οι 
σύμβουλοι πρέπει να ενεργούν με έντιμο 
και επαγγελματικό τρόπο και με γνώμονα 
την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων των πελατών τους. Για 
εκείνους τους υπαλλήλους που 
συμβουλεύουν σχετικά με επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα ή τα πωλούν σε 
ιδιώτες πελάτες, τα κράτη μέλη απαιτούν 
από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές 
και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να 
διασφαλίζουν ότι η αμοιβή τους από την 
επιχείρηση δεν θα επηρεάζει την 
αμεροληψία των υπαλλήλων κατά την 
παροχή της κατάλληλης σύστασης ή της 
ενδεδειγμένης πώλησης ή κατά την 
παρουσίαση πληροφοριών με τρόπο 
δίκαιο, σαφή και μη παραπλανητικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση όσον αφορά τις 
πρακτικές αμοιβής εντός των επιχειρήσεων προκειμένου να αποτραπούν οι κίνδυνοι 
μεροληψίας κατά την παροχή συμβουλών και κατά τις πωλήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων σε 
πελάτες. Συστήματα αμοιβής, όπως σημαντικά πριμ πωλήσεων συνδεδεμένα με ένα 
συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, δεν πρέπει να επιτρέπονται όταν ενέχουν τον κίνδυνο 
μια επιχείρηση επενδύσεων να συστήσει ή να πουλήσει ακατάλληλα προϊόντα ή υπηρεσίες σε 
πελάτες.

Τροπολογία 158
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Προκειμένου να αποφεύγονται οι 
περιπτώσεις καταχρηστικής πώλησης, 
είναι σκόπιμο η πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων να συνοδεύεται, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με ειλικρινείς 
και επαγγελματικές συμβουλές.

(34) Προκειμένου να αποφεύγονται οι 
περιπτώσεις καταχρηστικής πώλησης, 
είναι σκόπιμο η πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων να συνοδεύεται 
με ειλικρινείς και επαγγελματικές 
συμβουλές.

Or. en

Τροπολογία 159
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Προκειμένου να αποφεύγονται οι 
περιπτώσεις καταχρηστικής πώλησης, 
είναι σκόπιμο η πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων να συνοδεύεται, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με ειλικρινείς 
και επαγγελματικές συμβουλές.

(34) Προκειμένου να αποφεύγονται οι 
περιπτώσεις καταχρηστικής πώλησης, 
είναι σκόπιμο η πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων να συνοδεύεται, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με ειλικρινείς, 
αμερόληπτες και επαγγελματικές 
συμβουλές.

Or. en

Τροπολογία 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πολιτικές αμοιβής των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων όσον αφορά τους 
υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους τους 
δεν υπονομεύουν την ικανότητα των 
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τελευταίων να ενεργούν προς το 
συμφέρον των πελατών τους. Για 
εκείνους τους υπαλλήλους που 
συμβουλεύουν σχετικά με επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα ή τα πωλούν σε 
πελάτες, τα κράτη μέλη απαιτούν από 
τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και 
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να 
διασφαλίζουν ότι η αμοιβή τους από την 
επιχείρηση δεν επηρεάζει την αμεροληψία 
των υπαλλήλων κατά την παροχή της 
κατάλληλης σύστασης ή της 
ενδεδειγμένης πώλησης ή κατά την 
παρουσίαση πληροφοριών με τρόπο 
δίκαιο, σαφή και μη παραπλανητικό. Η 
αμοιβή στις περιπτώσεις αυτές δεν 
εξαρτάται αποκλειστικά από τους 
στόχους πωλήσεων ούτε από το κέρδος 
για την επιχείρηση από ένα συγκεκριμένο 
προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συστήματα αμοιβής, όπως σημαντικά πριμ πωλήσεων συνδεδεμένα με ένα συγκεκριμένο 
ασφαλιστικό επενδυτικό προϊόν, δεν πρέπει να επιτρέπονται όταν ενέχουν τον κίνδυνο μια 
επιχείρηση επενδύσεων να συστήσει ή να πουλήσει ακατάλληλα προϊόντα ή υπηρεσίες σε 
πελάτες.

Τροπολογία 161
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Λόγω της αυξανόμενης εξάρτησης 
των καταναλωτών από εξατομικευμένες 
συστάσεις, είναι σκόπιμο να 
συμπεριληφθεί ορισμός της συμβουλής. 
Πριν από την παροχή συμβουλών, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
επιχείρηση θα πρέπει να αξιολογεί τις 
ανάγκες του πελάτη, τις απαιτήσεις και 

(36) Λόγω της αυξανόμενης εξάρτησης 
των καταναλωτών από εξατομικευμένες 
συστάσεις, είναι σκόπιμο να 
συμπεριληφθεί ορισμός της συμβουλής. Η 
ποιότητα των συμβουλών είναι 
καθοριστικής σημασίας και οι 
παρεχόμενες συμβουλές πρέπει να 
ανταποκρίνονται στα προσωπικά 
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την οικονομική του κατάσταση. Αν ο 
διαμεσολαβητής δηλώνει ότι παρέχει 
συμβουλές για προϊόντα από ένα ευρύ 
φάσμα ασφαλιστικών επιχειρήσεων, θα 
πρέπει να προβαίνει σε αμερόληπτη και 
επαρκώς διεξοδική ανάλυση των
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. 
Επιπλέον, όλοι οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να εξηγούν τους 
λόγους στους οποίους βασίζονται οι 
συμβουλές τους.

χαρακτηριστικά του πελάτη. Πριν από την 
παροχή συμβουλών, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η επιχείρηση θα πρέπει 
να αξιολογεί τις ανάγκες του πελάτη, τις 
προσδοκίες και την οικονομική του 
κατάσταση. Αν ο διαμεσολαβητής δηλώνει 
ότι παρέχει συμβουλές για προϊόντα από 
ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, θα πρέπει να προβαίνει σε 
αμερόληπτη και διεξοδική ανάλυση 
επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. 
Επιπλέον, όλοι οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να εξηγούν τους 
λόγους στους οποίους βασίζονται οι 
συμβουλές τους και να συστήνουν 
κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα 
ανάλογα με τις προτιμήσεις, τις ανάγκες, 
την οικονομική και την προσωπική 
κατάσταση του πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης, 
ακόμη και στην περίπτωση πωλήσεων 
χωρίς την παροχή συμβουλών, θα πρέπει 
να δίδονται στον πελάτη οι σχετικές 
πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν 
ώστε να μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη 
απόφαση. Ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής θα πρέπει να είναι σε 
θέση να εξηγεί στον πελάτη τα βασικά 
χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών 
προϊόντων που πωλεί.

(37) Πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης, 
ακόμη και στην περίπτωση πωλήσεων 
χωρίς την παροχή συμβουλών, θα πρέπει 
να δίδονται στον πελάτη οι σχετικές 
πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν 
ώστε να μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη 
απόφαση. Ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής πρέπει να εξηγεί στον 
πελάτη τα βασικά χαρακτηριστικά των 
ασφαλιστικών προϊόντων που πωλεί και 
για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχει στη 
διάθεσή του επαρκή χρόνο και πόρους.

Or. en
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Τροπολογία 163
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης, 
ακόμη και στην περίπτωση πωλήσεων 
χωρίς την παροχή συμβουλών, θα πρέπει 
να δίδονται στον πελάτη οι σχετικές 
πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν 
ώστε να μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη 
απόφαση. Ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής θα πρέπει να είναι σε 
θέση να εξηγεί στον πελάτη τα βασικά 
χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών 
προϊόντων που πωλεί.

(37) Πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης, 
ακόμη και στην περίπτωση πωλήσεων 
χωρίς την παροχή συμβουλών, θα πρέπει 
να δίδονται στον πελάτη οι σχετικές 
πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν 
ώστε να μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη 
απόφαση. Ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής πρέπει να εξηγεί στον 
πελάτη τα βασικά χαρακτηριστικά των 
ασφαλιστικών προϊόντων που πωλεί.

Or. en

Τροπολογία 164
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
διευκρινίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σχετικά 
με τις πληροφορίες που παρέχουν στους 
πελάτες. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερες 
διατάξεις οι οποίες μπορούν να 
επιβάλλονται στους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως των διατάξεων 
του κράτους μέλους καταγωγής τους, 

(40) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
διευκρινίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν 
ή να θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις οι 
οποίες μπορούν να επιβάλλονται στους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι 
αυστηρότερες αυτές διατάξεις πρέπει 
οπωσδήποτε να είναι σύμφωνες με το 
ενωσιακό δίκαιο.
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εφόσον ασκούν τις δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην 
επικράτειά τους, υπό τον όρο ότι οι 
αυστηρότερες αυτές διατάξεις είναι 
σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο, 
συμπεριλαμβανόμενης της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά 
(«οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»).
Ένα κράτος μέλος το οποίο προτίθεται να 
εφαρμόσει και εφαρμόζει τις διατάξεις 
που διέπουν τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και την πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων, πέραν εκείνων 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι ο διοικητικός 
φόρτος που απορρέει από τις διατάξεις 
αυτές είναι αναλογικός για την προστασία 
των καταναλωτών. Χάριν της 
προστασίας των καταναλωτών και για 
την αποφυγή καταχρηστικών πωλήσεων 
των ασφαλιστικών προϊόντων, θα πρέπει 
να επιτρέπεται, στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν, κατ’ εξαίρεση, τις 
αυστηρότερες απαιτήσεις στους εν λόγω 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που 
ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε επικουρική βάση, αν 
το κρίνουν αναγκαίο και αναλογικό.

Or. en

Τροπολογία 165
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
διευκρινίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των 

(40) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
διευκρινίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των 
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ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σχετικά 
με τις πληροφορίες που παρέχουν στους 
πελάτες. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερες 
διατάξεις οι οποίες μπορούν να 
επιβάλλονται στους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως των διατάξεων 
του κράτους μέλους καταγωγής τους, 
εφόσον ασκούν τις 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στην επικράτειά τους, 
υπό τον όρο ότι οι αυστηρότερες αυτές 
διατάξεις είναι σύμφωνες με το ενωσιακό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενης της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο»). Ένα 
κράτος μέλος το οποίο προτίθεται να 
εφαρμόσει και εφαρμόζει τις διατάξεις 
που διέπουν τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και την πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων, πέραν εκείνων 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι ο διοικητικός 
φόρτος που απορρέει από τις διατάξεις 
αυτές είναι αναλογικός για την προστασία 
των καταναλωτών. Χάριν της 
προστασίας των καταναλωτών και για 
την αποφυγή καταχρηστικών πωλήσεων 
των ασφαλιστικών προϊόντων, θα πρέπει 
να επιτρέπεται, στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν, κατ’ εξαίρεση, τις 
αυστηρότερες απαιτήσεις στους εν λόγω 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που 
ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε επικουρική βάση, αν 
το κρίνουν αναγκαίο και αναλογικό.

ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν 
ή να θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις οι 
οποίες μπορούν να επιβάλλονται στους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι 
αυστηρότερες αυτές διατάξεις πρέπει 
οπωσδήποτε να είναι σύμφωνες με το 
ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενης 
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο»).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υποστηρίζουμε την αποδοχή της αρχής σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν πρόσθετες διατάξεις πέρα από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 
Είναι σαφές ότι οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης. 
Ωστόσο, κρίνουμε ότι στην παρούσα οδηγία δεν είναι αναγκαίο να γίνει εκ νέου αναφορά στο 
δίκαιο της Ένωσης καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη συνοχής και σε 
σύγχυση.

Τροπολογία 166
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
διευκρινίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σχετικά με 
τις πληροφορίες που παρέχουν στους 
πελάτες. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερες 
διατάξεις οι οποίες μπορούν να 
επιβάλλονται στους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως των διατάξεων 
του κράτους μέλους καταγωγής τους, 
εφόσον ασκούν τις 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στην επικράτειά τους, 
υπό τον όρο ότι οι αυστηρότερες αυτές 
διατάξεις είναι σύμφωνες με το ενωσιακό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενης της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο»). Ένα κράτος 
μέλος το οποίο προτίθεται να εφαρμόσει 
και εφαρμόζει τις διατάξεις που διέπουν 
τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και 

(40) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
διευκρινίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σχετικά με 
τις πληροφορίες που παρέχουν στους 
πελάτες. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερες 
διατάξεις οι οποίες μπορούν να 
επιβάλλονται στους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως των διατάξεων 
του κράτους μέλους καταγωγής τους, 
εφόσον ασκούν τις 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στην επικράτειά τους, 
υπό τον όρο ότι οι αυστηρότερες αυτές 
διατάξεις είναι σύμφωνες με το ενωσιακό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενης της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο»). Ένα κράτος 
μέλος το οποίο προτίθεται να εφαρμόσει 
και εφαρμόζει τις διατάξεις που διέπουν 
τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και 
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την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων, 
πέραν εκείνων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από 
τις διατάξεις αυτές είναι αναλογικός για 
την προστασία των καταναλωτών. Χάριν 
της προστασίας των καταναλωτών και για 
την αποφυγή καταχρηστικών πωλήσεων 
των ασφαλιστικών προϊόντων, θα πρέπει 
να επιτρέπεται, στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν, κατ’ εξαίρεση, τις 
αυστηρότερες απαιτήσεις στους εν λόγω 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που 
ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε επικουρική βάση, αν 
το κρίνουν αναγκαίο και αναλογικό.

την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων, 
πέραν εκείνων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από 
τις διατάξεις αυτές είναι αναλογικός για 
την προστασία των καταναλωτών. Χάριν 
της προστασίας των καταναλωτών και για 
την αποφυγή καταχρηστικών πωλήσεων 
των ασφαλιστικών προϊόντων, θα πρέπει 
να επιτρέπεται, στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν τις αυστηρότερες απαιτήσεις 
στους εν λόγω ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές που ασκούν 
δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε επικουρική βάση, αν 
το κρίνουν αναγκαίο και αναλογικό.

Or. en

Τροπολογία 167
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων αποτελούν συνήθη στρατηγική 
των παρόχων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών λιανικής σε όλη την Ένωση. 
Μπορούν μεν να αποφέρουν οφέλη σε 
καταναλωτές, αλλά μπορούν επίσης να 
αντιπροσωπεύουν πρακτικές όπου το 
συμφέρον των καταναλωτών δεν 
λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. 
Παραδείγματος χάριν, ορισμένες μορφές 
διασταυρούμενων πωλήσεων ή 
προϊόντων, συγκεκριμένα οι πρακτικές 
δέσμευσης όπου δύο ή περισσότερες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πωλούνται 
ως δέσμη και τουλάχιστον μία εκ των εν 
λόγω υπηρεσιών ή προϊόντων δεν 
διατίθεται χωριστά, μπορούν να 
προκαλέσουν στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό και να επηρεάσουν 

(41) Οι πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων αποτελούν συνήθη και 
ενδεχομένως κατάλληλη στρατηγική των 
παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
λιανικής σε όλη την Ένωση. Η χρήση των 
πρακτικών δέσμευσης και ομαδοποίησης, 
όπου δύο ή περισσότερες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή προϊόντα 
πωλούνται ως δέσμη, θα πρέπει να 
αξιολογείται με προσοχή, προκειμένου να 
προωθείται ο ανταγωνισμός και οι επιλογές 
των καταναλωτών.
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αρνητικά την κινητικότητα των 
καταναλωτών και τη δυνατότητά τους να 
προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές. 
Ένα παράδειγμα πρακτικών δέσμευσης 
μπορεί να είναι η υποχρέωση για τον
καταναλωτή στον οποίο παρέχεται 
ασφαλιστική υπηρεσία να ανοίξει 
τρεχούμενο λογαριασμό για την καταβολή 
των ασφαλίστρων, ή η υποχρέωση για τον 
καταναλωτή στον οποίο παρέχεται 
καταναλωτική πίστη για τη 
χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτου να 
συνάψει σύμβαση ασφάλισης 
αυτοκινήτου για την ασφάλιση του 
χρηματοδοτούμενου αυτοκινήτου. Ενώ οι 
πρακτικές ομαδοποίησης, όπου δύο ή 
περισσότερες χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες ή προϊόντα πωλούνται μεν ως 
δέσμη, αλλά κάθε υπηρεσία μπορεί επίσης 
να αγοραστεί χωριστά, μπορούν επίσης 
να προκαλέσουν στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό και να επηρεάσουν 
αρνητικά την κινητικότητα των πελατών 
και τη δυνατότητά τους να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές, τουλάχιστον 
παρέχουν στον πελάτη δυνατότητα 
επιλογής και, ως εκ τούτου, συνεπάγονται 
μικρότερο κίνδυνο όσον αφορά τη 
συμμόρφωση των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών με τις υποχρεώσεις τους 
βάσει της παρούσας οδηγίας. Η χρήση 
των πρακτικών αυτών θα πρέπει να 
αξιολογείται με προσοχή, προκειμένου να 
προωθείται ο ανταγωνισμός και οι επιλογές 
των καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διασταυρούμενες πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων με άλλα προϊόντα αποφέρουν οφέλη 
στους καταναλωτές, όπως η διεύρυνση των επιλογών και η συνολική εξοικονόμηση κόστους.

Τροπολογία 168
Philippe De Backer
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων αποτελούν συνήθη στρατηγική 
των παρόχων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών λιανικής σε όλη την Ένωση. 
Μπορούν μεν να αποφέρουν οφέλη σε 
καταναλωτές, αλλά μπορούν επίσης να 
αντιπροσωπεύουν πρακτικές όπου το 
συμφέρον των καταναλωτών δεν 
λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. 
Παραδείγματος χάριν, ορισμένες μορφές 
διασταυρούμενων πωλήσεων ή προϊόντων, 
συγκεκριμένα οι πρακτικές δέσμευσης 
όπου δύο ή περισσότερες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πωλούνται
ως δέσμη και τουλάχιστον μία εκ των εν 
λόγω υπηρεσιών ή προϊόντων δεν 
διατίθεται χωριστά, μπορούν να 
προκαλέσουν στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό και να επηρεάσουν αρνητικά 
την κινητικότητα των καταναλωτών και τη 
δυνατότητά τους να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές. Ένα παράδειγμα 
πρακτικών δέσμευσης μπορεί να είναι η 
υποχρέωση για τον καταναλωτή στον 
οποίο παρέχεται ασφαλιστική υπηρεσία να 
ανοίξει τρεχούμενο λογαριασμό για την 
καταβολή των ασφαλίστρων, ή η 
υποχρέωση για τον καταναλωτή στον 
οποίο παρέχεται καταναλωτική πίστη για 
τη χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτου να 
συνάψει σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου 
για την ασφάλιση του χρηματοδοτούμενου 
αυτοκινήτου. Ενώ οι πρακτικές 
ομαδοποίησης, όπου δύο ή περισσότερες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή προϊόντα 
πωλούνται μεν ως δέσμη, αλλά κάθε 
υπηρεσία μπορεί επίσης να αγοραστεί 
χωριστά, μπορούν επίσης να προκαλέσουν 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και να 
επηρεάσουν αρνητικά την κινητικότητα 
των πελατών και τη δυνατότητά τους να 
προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές, 
τουλάχιστον παρέχουν στον πελάτη 

(41) Οι πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων αποτελούν συνήθη στρατηγική 
των παρόχων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών λιανικής σε όλη την Ένωση. 
Μπορούν μεν να αποφέρουν οφέλη σε 
καταναλωτές, αλλά μπορούν επίσης να 
αντιπροσωπεύουν πρακτικές όπου το 
συμφέρον των καταναλωτών δεν 
λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. 
Παραδείγματος χάριν, ορισμένες μορφές 
διασταυρούμενων πωλήσεων ή προϊόντων, 
συγκεκριμένα οι πρακτικές δέσμευσης 
όπου μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
προϊόν πωλείται ως δέσμη μαζί με κάποια 
άλλη χρηματοπιστωτική υπηρεσία ή 
προϊόν και η βασική χρηματοπιστωτική 
υπηρεσία ή το προϊόν της εν λόγω δέσμης
δεν διατίθεται χωριστά, μπορούν να 
προκαλέσουν στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό και να επηρεάσουν αρνητικά 
την κινητικότητα των καταναλωτών και τη 
δυνατότητά τους να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές. Ένα παράδειγμα 
πρακτικών δέσμευσης μπορεί να είναι η 
υποχρέωση για τον καταναλωτή στον 
οποίο παρέχεται ασφαλιστική υπηρεσία να 
ανοίξει τρεχούμενο λογαριασμό για την 
καταβολή των ασφαλίστρων, ή η 
υποχρέωση για τον καταναλωτή στον 
οποίο παρέχεται καταναλωτική πίστη για 
τη χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτου να 
συνάψει σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου 
για την ασφάλιση του χρηματοδοτούμενου 
αυτοκινήτου. Ενώ οι πρακτικές 
ομαδοποίησης, όπου μια ασφαλιστική 
υπηρεσία ή ένα προϊόν πωλείται μεν ως 
δέσμη μαζί με κάποια άλλη 
χρηματοπιστωτική υπηρεσία ή προϊόν, 
αλλά η βασική υπηρεσία ή το προϊόν της 
εν λόγω δέσμης μπορεί επίσης να 
αγοραστεί χωριστά, μπορούν επίσης να 
προκαλέσουν στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό και να επηρεάσουν αρνητικά 
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δυνατότητα επιλογής και, ως εκ τούτου, 
συνεπάγονται μικρότερο κίνδυνο όσον 
αφορά τη συμμόρφωση των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών με τις υποχρεώσεις τους 
βάσει της παρούσας οδηγίας. Η χρήση των 
πρακτικών αυτών θα πρέπει να 
αξιολογείται με προσοχή, προκειμένου να 
προωθείται ο ανταγωνισμός και οι επιλογές 
των καταναλωτών.

την κινητικότητα των πελατών και τη 
δυνατότητά τους να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές, τουλάχιστον 
παρέχουν στον πελάτη δυνατότητα 
επιλογής και, ως εκ τούτου, συνεπάγονται 
μικρότερο κίνδυνο όσον αφορά τη 
συμμόρφωση των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών με τις υποχρεώσεις τους 
βάσει της παρούσας οδηγίας. Η χρήση των 
πρακτικών αυτών θα πρέπει να 
αξιολογείται με προσοχή, προκειμένου να 
προωθείται ο ανταγωνισμός και οι επιλογές 
των καταναλωτών. Η παροχή ενός 
ολοκληρωμένου ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου, για παράδειγμα η ασφάλιση 
πυρός που καλύπτει επίσης ζημίες από 
φυσικές καταστροφές, δεν αποτελεί 
πρακτική διασταυρούμενων πωλήσεων. 
Το εν λόγω συμβόλαιο παρέχει στους 
καταναλωτές εκτεταμένη ασφαλιστική 
κάλυψη. Η παρούσα οδηγία ρυθμίζει τις 
διασταυρούμενες πωλήσεις των 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Η 
οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές παραμένει σε ισχύ 
όσον αφορά τις πρακτικές 
διασταυρούμενων πωλήσεων 
χρηματοπιστωτικών και μη 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 169
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων αποτελούν συνήθη στρατηγική 
των παρόχων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών λιανικής σε όλη την Ένωση. 

(41) Οι πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων αποτελούν συνήθη στρατηγική 
των παρόχων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών λιανικής σε όλη την Ένωση. 
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Μπορούν μεν να αποφέρουν οφέλη σε 
καταναλωτές, αλλά μπορούν επίσης να 
αντιπροσωπεύουν πρακτικές όπου το 
συμφέρον των καταναλωτών δεν 
λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. 
Παραδείγματος χάριν, ορισμένες μορφές 
διασταυρούμενων πωλήσεων ή προϊόντων, 
συγκεκριμένα οι πρακτικές δέσμευσης
όπου δύο ή περισσότερες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πωλούνται 
ως δέσμη και τουλάχιστον μία εκ των εν 
λόγω υπηρεσιών ή προϊόντων δεν 
διατίθεται χωριστά, μπορούν να 
προκαλέσουν στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό και να επηρεάσουν αρνητικά 
την κινητικότητα των καταναλωτών και τη 
δυνατότητά τους να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές. Ένα παράδειγμα 
πρακτικών δέσμευσης μπορεί να είναι η 
υποχρέωση για τον καταναλωτή στον 
οποίο παρέχεται ασφαλιστική υπηρεσία να 
ανοίξει τρεχούμενο λογαριασμό για την 
καταβολή των ασφαλίστρων, ή η 
υποχρέωση για τον καταναλωτή στον 
οποίο παρέχεται καταναλωτική πίστη για 
τη χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτου να 
συνάψει σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου 
για την ασφάλιση του χρηματοδοτούμενου 
αυτοκινήτου. Ενώ οι πρακτικές 
ομαδοποίησης, όπου δύο ή περισσότερες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή προϊόντα 
πωλούνται μεν ως δέσμη, αλλά κάθε 
υπηρεσία μπορεί επίσης να αγοραστεί 
χωριστά, μπορούν επίσης να προκαλέσουν 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και να 
επηρεάσουν αρνητικά την κινητικότητα 
των πελατών και τη δυνατότητά τους να 
προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές, 
τουλάχιστον παρέχουν στον πελάτη 
δυνατότητα επιλογής και, ως εκ τούτου, 
συνεπάγονται μικρότερο κίνδυνο όσον 
αφορά τη συμμόρφωση των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών με τις υποχρεώσεις τους 
βάσει της παρούσας οδηγίας. Η χρήση των 
πρακτικών αυτών θα πρέπει να 
αξιολογείται με προσοχή, προκειμένου να 
προωθείται ο ανταγωνισμός και οι επιλογές 

Μπορούν να αντιπροσωπεύουν πρακτικές 
όπου το συμφέρον των καταναλωτών δεν 
λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. 
Παραδείγματος χάριν, ορισμένες μορφές 
διασταυρούμενων πωλήσεων ή προϊόντων, 
συγκεκριμένα τα δεσμευμένα προϊόντα
όπου δύο ή περισσότερες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πωλούνται 
ως δέσμη και τουλάχιστον μία εκ των εν 
λόγω υπηρεσιών ή προϊόντων δεν 
διατίθεται χωριστά, μπορούν να 
προκαλέσουν στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό και να επηρεάσουν αρνητικά 
την κινητικότητα των καταναλωτών και τη 
δυνατότητά τους να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές. Ένα παράδειγμα 
πρακτικών δέσμευσης μπορεί να είναι η 
υποχρέωση για τον καταναλωτή στον 
οποίο παρέχεται ασφαλιστική υπηρεσία να 
ανοίξει τρεχούμενο λογαριασμό για την 
καταβολή των ασφαλίστρων, ή η 
υποχρέωση για τον καταναλωτή στον 
οποίο παρέχεται καταναλωτική πίστη για 
τη χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτου να 
συνάψει σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου 
για την ασφάλιση του χρηματοδοτούμενου 
αυτοκινήτου. Ενώ οι πρακτικές 
ομαδοποίησης, όπου δύο ή περισσότερες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή προϊόντα 
πωλούνται μεν ως δέσμη, αλλά κάθε 
υπηρεσία μπορεί επίσης να αγοραστεί 
χωριστά, μπορούν επίσης να προκαλέσουν 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και να 
επηρεάσουν αρνητικά την κινητικότητα 
των πελατών και τη δυνατότητά τους να 
προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές, 
τουλάχιστον παρέχουν στον πελάτη 
δυνατότητα επιλογής και, ως εκ τούτου, 
συνεπάγονται μικρότερο κίνδυνο όσον 
αφορά τη συμμόρφωση των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών με τις υποχρεώσεις τους 
βάσει της παρούσας οδηγίας. Η χρήση των 
πρακτικών αυτών θα πρέπει να 
αξιολογείται με προσοχή, προκειμένου να 
προωθείται ο ανταγωνισμός και οι επιλογές 
των καταναλωτών.
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των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 170
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Οι συμβάσεις ασφάλισης που 
αφορούν επενδύσεις συχνά διατίθενται 
στους πελάτες ως πιθανές εναλλακτικές 
λύσεις ή υποκατάστατα προϊόντα 
επενδύσεων που υπόκεινται στην οδηγία 
[MiFID ΙΙ]. Για να διασφαλιστεί μια 
συνεπής προστασία των επενδυτών και να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός ρυθμιστικού 
αρμπιτράζ, είναι σημαντικό τα επενδυτικά 
προϊόντα λιανικής (επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα) να υπόκεινται στα ίδια πρότυπα 
επαγγελματικής δεοντολογίας: παροχή 
κατάλληλων πληροφοριών, κατάλληλος 
χαρακτήρας των παρεχόμενων συμβουλών 
και περιορισμοί στις αντιπαροχές, καθώς 
και απαιτήσεις για τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων, και στην 
περίπτωση των ανεξάρτητων συμβούλων,
περιορισμοί σχετικά με τη μορφή της 
αμοιβής. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) θα 
πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχουν, 
μέσω κατευθυντήριων γραμμών, τη 
μεγαλύτερη δυνατή συνοχή των προτύπων 
επαγγελματικής δεοντολογίας για τα 
επενδυτικά προϊόντα λιανικής που 
διέπονται είτε από την οδηγία [MiFID II] 
είτε από την παρούσα οδηγία. Για τα 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα, τα 

(42) Οι συμβάσεις ασφάλισης που 
αφορούν επενδύσεις συχνά διατίθενται 
στους πελάτες ως πιθανές εναλλακτικές 
λύσεις ή υποκατάστατα προϊόντα 
επενδύσεων που υπόκεινται στην οδηγία 
[MiFID ΙΙ]. Για να διασφαλιστεί μια 
συνεπής προστασία των επενδυτών και να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός ρυθμιστικού 
αρμπιτράζ, είναι σημαντικό τα επενδυτικά 
προϊόντα λιανικής (επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα) να υπόκεινται στα ίδια πρότυπα 
επαγγελματικής δεοντολογίας: παροχή 
κατάλληλων πληροφοριών, κατάλληλος 
χαρακτήρας των παρεχόμενων συμβουλών 
και περιορισμοί στις αντιπαροχές, καθώς 
και απαιτήσεις για τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων, και 
περαιτέρω περιορισμοί σχετικά με την 
αμοιβή. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) θα 
πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχουν, 
μέσω κατευθυντήριων γραμμών, τη 
μεγαλύτερη δυνατή συνοχή των προτύπων 
επαγγελματικής δεοντολογίας για τα 
επενδυτικά προϊόντα λιανικής που 
διέπονται είτε από την οδηγία [MiFID II] 
είτε από την παρούσα οδηγία. Ωστόσο, οι 
ιδιαιτερότητες των προϊόντων ασφάλισης 
εκτός ασφαλειών ζωής πρέπει να 
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πρότυπα της παρούσας οδηγίας που 
ισχύουν για όλες τις ασφαλιστικές 
συμβάσεις (κεφάλαιο VII της παρούσας 
οδηγίας), και τα ενισχυμένα πρότυπα για 
τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα 
είναι σωρευτικά. Ως εκ τούτου, πρόσωπα 
που ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε σχέση με επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
δεοντολογίας που ισχύουν για όλες τις 
ασφαλιστικές συμβάσεις, καθώς και με 
τα ενισχυμένα πρότυπα που ισχύουν για τα 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα.

λαμβάνονται υπόψη στις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές. Επίσης, 
σύμφωνα με την αντίστοιχη αρχή του 
άρθρου 3 της MIFID II, πρέπει να 
προβλέπεται παρεμφερές καθεστώς για 
τις ασφάλειες τόσο κατά την εφαρμογή 
της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο όσο και 
στις κατευθυντήριες γραμμές της μικτής 
επιτροπής. Για τα επενδυτικά ασφαλιστικά 
προϊόντα, πρέπει να προβλέπονται 
ενισχυμένα πρότυπα επαγγελματικής 
δεοντολογίας που αντικαθιστούν τα 
πρότυπα της παρούσας οδηγίας που 
ισχύουν για τις γενικές ασφαλιστικές 
συμβάσεις (κεφάλαιο VII της παρούσας 
οδηγίας). Ως εκ τούτου, πρόσωπα που 
ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε σχέση με επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα ενισχυμένα 
πρότυπα που ισχύουν για τα εν λόγω 
προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερα πρότυπα 
προστασίας των καταναλωτών και επαγγελματικής δεοντολογίας από εκείνα που προβλέπονται 
για τις γενικές ασφαλιστικές συμβάσεις. Τα κεφάλαια VI και VII δεν πρέπει να εφαρμόζονται 
σωρευτικά στις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε 
σχέση με επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα. Το άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2 επαναλαμβάνει 
το άρθρο 15. Επίσης, ορισμένα τμήματα του κεφαλαίου VI είναι αντίθετα με τμήματα του 
κεφαλαίου VII, όπως οι διατάξεις του άρθρου 17 στοιχείο γ).

Τροπολογία 171
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
κανόνες όσον αφορά την ανάληψη και 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής 
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και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
από φυσικά και νομικά πρόσωπα τα 
οποία είναι εγκατεστημένα ή επιθυμούν 
να εγκατασταθούν σε κράτος μέλος.
Αποκλίνουσες ή συμπληρωματικές 
διατάξεις που περιλαμβάνονται σε άλλες 
κοινοτικές νομοθετικές πράξεις δεν 
εφαρμόζονται στην ασφαλιστική και 
αντασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση ότι οι προδιαγραφές πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων ρυθμίζονται αποκλειστικά 
από την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, τυχόν άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις είναι 
δευτερεύουσες, καθώς μόνον η οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση προβλέπει την 
κανονιστική ρύθμιση του συγκεκριμένου τομέα.

Τροπολογία 172
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
συνεπής εφαρμογή των κυρώσεων σε όλα 
τα κράτη μέλη, κατά τον καθορισμό του 
τύπου των διοικητικών κυρώσεων ή των 
μέτρων και του επιπέδου των διοικητικών 
χρηματικών προστίμων, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να υποχρεούνται να μεριμνούν 
ώστε οι αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν 
υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις.

(45) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
συνεπής εφαρμογή των κυρώσεων σε όλα 
τα κράτη μέλη, κατά τον καθορισμό του 
τύπου των διοικητικών κυρώσεων ή των 
μέτρων και του επιπέδου των διοικητικών 
χρηματικών προστίμων, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να υποχρεούνται να μεριμνούν 
ώστε οι αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν 
υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται 
να προνοούν για την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων σε περίπτωση που το οικείο 
εθνικό δίκαιο προβλέπει κυρώσεις στο 
πλαίσιο του συστήματος ποινικής 
δικαιοσύνης.

Or. en
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Τροπολογία 173
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Οι κυρώσεις και τα μέτρα που 
επιβάλλονται θα πρέπει να δημοσιεύονται, 
εκτός από σαφώς καθορισμένες 
περιπτώσεις, προκειμένου να ενισχυθεί το 
αποτρεπτικό αποτέλεσμα στο ευρύ κοινό 
και να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με 
παραβιάσεις των κανόνων που μπορεί να 
είναι επιζήμιες για την προστασία των 
πελατών. Για να διασφαλιστεί 
συμμόρφωση με την αρχή της 
αναλογικότητας, οι κυρώσεις και τα μέτρα 
που επιβάλλονται θα πρέπει να 
δημοσιεύονται σε ανώνυμη βάση, όταν η 
δημοσίευση θα μπορούσε να προκαλέσει 
δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη.

(46) Οι κυρώσεις και τα μέτρα που 
επιβάλλονται θα πρέπει να δημοσιεύονται 
στις ιστοσελίδες των αρμόδιων αρχών 
και της ΕΑΑΕΣ, εκτός από σαφώς 
καθορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου 
να ενισχυθεί το αποτρεπτικό αποτέλεσμα 
στο ευρύ κοινό και να υπάρχει ενημέρωση 
σχετικά με παραβιάσεις των κανόνων που 
μπορεί να είναι επιζήμιες για την 
προστασία των πελατών. Για να
διασφαλιστεί συμμόρφωση με την αρχή 
της αναλογικότητας, οι κυρώσεις και τα 
μέτρα που επιβάλλονται θα πρέπει να 
δημοσιεύονται σε ανώνυμη βάση, όταν η 
δημοσίευση θα μπορούσε να προκαλέσει 
δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 174
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Για τον εντοπισμό ενδεχόμενων 
παραβάσεων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες 
διερεύνησης και θα πρέπει να 
καθιερώσουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για να ενθαρρύνουν την 
καταγγελία πιθανών ή πραγματικών 
παραβάσεων.

(47) Για τον εντοπισμό ενδεχόμενων 
παραβάσεων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες 
διερεύνησης και θα πρέπει να 
καθιερώσουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για να ενθαρρύνουν την 
καταγγελία πιθανών ή πραγματικών 
παραβάσεων. Ωστόσο, από την παρούσα 
οδηγία δεν προκύπτει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να εκχωρήσουν στις 
διοικητικές αρχές την αρμοδιότητα να 
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διενεργούν ποινικές έρευνες.

Or. en

Τροπολογία 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Για τον εντοπισμό ενδεχόμενων 
παραβάσεων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες 
διερεύνησης και θα πρέπει να 
καθιερώσουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για να ενθαρρύνουν την 
καταγγελία πιθανών ή πραγματικών 
παραβάσεων.

(47) Για τον εντοπισμό ενδεχόμενων 
παραβάσεων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες 
διερεύνησης και θα πρέπει να 
καθιερώσουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για να ενθαρρύνουν την 
καταγγελία πιθανών ή πραγματικών 
παραβάσεων οι οποίοι θα παρέχουν 
επαρκή προστασία σε όσους προβαίνουν 
στην καταγγελία παραβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 176
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Οι πληροφοριοδότες παρέχουν στις 
αρμόδιες αρχές νέες πληροφορίες οι 
οποίες τις διευκολύνουν στον εντοπισμό 
και την κύρωση υποθέσεων που αφορούν 
πράξεις προσώπων που κατέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις 
χειραγώγησης της αγοράς. Ωστόσο, την 
παροχή πληροφοριών μπορεί να 
αποτρέψει ο φόβος αντιποίνων ή η 
έλλειψη κατάλληλων διαδικασιών για την 
αναφορά παραβάσεων. Η παρούσα 
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οδηγία πρέπει συνεπώς να διασφαλίσει 
ότι υφίστανται επαρκείς ρυθμίσεις που 
ενθαρρύνουν τους πληροφοριοδότες να 
ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με 
πιθανές παραβάσεις της οδηγίας και που 
τους προστατεύουν από τυχόν αντίποινα. 
Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
διασφαλίσουν ότι τα συστήματα 
πληροφοριοδότησης που εφαρμόζουν 
περιλαμβάνουν μηχανισμούς που 
παρέχουν ικανοποιητική προστασία σε 
ένα αναφερόμενο πρόσωπο, ιδιαίτερα 
όσον αφορά το δικαίωμα προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
και διαδικασίες που διασφαλίζουν το 
δικαίωμα υπεράσπισης και ακρόασης του 
αναφερόμενου προσώπου πριν από τη 
λήψη μιας απόφασης που το αφορά, 
καθώς και το δικαίωμα άσκησης 
πραγματικής προσφυγής ενώπιον 
δικαστηρίου έναντι μιας απόφασης που 
το αφορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παραπάνω κείμενο προέρχεται από τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς.

Τροπολογία 177
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης σχετικά με τις λεπτομέρειες που 
αφορούν τις έννοιες των επαρκών 
γνώσεων και ικανοτήτων του 
διαμεσολαβητή, τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων, τις 

(50) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 
291 της Συνθήκης. Η Επιτροπή, όταν 
ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
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υποχρεώσεις του κώδικα δεοντολογίας 
όσον αφορά τις δέσμες επενδυτικών 
ασφαλιστικών προϊόντων λιανικής και τις 
διαδικασίες και τα έντυπα για τη 
διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με τις 
κυρώσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 178
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Τα τεχνικά πρότυπα στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει 
να διασφαλίζουν συνεπή εναρμόνιση και 
επαρκή προστασία των καταναλωτών σε 
όλη την Ένωση. Θα είναι αποδοτικό και 
ενδεδειγμένο να ανατεθεί στην ΕΑΑΕΣ, η 
οποία είναι φορέας με μεγάλη 
εξειδικευμένη πείρα, η σύνταξη σχεδίων 
κανονιστικών και εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που δεν θα περιλαμβάνουν 
πολιτικές επιλογές, προς υποβολή στην 
Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 179
Werner Langen
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Τα τεχνικά πρότυπα στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν συνεπή εναρμόνιση και 
επαρκή προστασία των καταναλωτών σε 
όλη την Ένωση. Θα είναι αποδοτικό και 
ενδεδειγμένο να ανατεθεί στην ΕΑΑΕΣ, η 
οποία είναι φορέας με μεγάλη 
εξειδικευμένη πείρα, η σύνταξη σχεδίων
κανονιστικών και εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που δεν θα περιλαμβάνουν 
πολιτικές επιλογές, προς υποβολή στην 
Επιτροπή.

(51) Τα τεχνικά πρότυπα στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν συνεπή εναρμόνιση και 
επαρκή προστασία των καταναλωτών σε 
όλη την Ένωση. Θα μπορούσε
ενδεχομένως να ανατεθεί στην ΕΑΑΕΣ, η 
οποία είναι φορέας με μεγάλη 
εξειδικευμένη πείρα, αλλά διαθέτει 
περιορισμένες μόνο αρμοδιότητες, η 
σύνταξη μεμονωμένων σχεδίων που δεν 
θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά πολιτικές 
επιλογές, προς υποβολή στην Επιτροπή και 
στο Κοινοβούλιο για ενημέρωση.

Or. de

Τροπολογία 180
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Τα τεχνικά πρότυπα στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν συνεπή εναρμόνιση και 
επαρκή προστασία των καταναλωτών σε 
όλη την Ένωση. Θα είναι αποδοτικό και 
ενδεδειγμένο να ανατεθεί στην ΕΑΑΕΣ, η 
οποία είναι φορέας με μεγάλη 
εξειδικευμένη πείρα, η σύνταξη σχεδίων 
κανονιστικών και εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που δεν θα περιλαμβάνουν 
πολιτικές επιλογές, προς υποβολή στην 
Επιτροπή.

(51) Τα τεχνικά πρότυπα στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν συνεπή εναρμόνιση και 
υψηλό βαθμό προστασίας των 
καταναλωτών σε όλη την Ένωση. Θα είναι 
αποδοτικό και ενδεδειγμένο να ανατεθεί 
στην ΕΑΑΕΣ, η οποία είναι φορέας με 
μεγάλη εξειδικευμένη πείρα, η σύνταξη 
σχεδίων κανονιστικών και εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων που δεν θα 
περιλαμβάνουν πολιτικές επιλογές, προς 
υποβολή στην Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 181
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Τα τεχνικά πρότυπα στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν συνεπή εναρμόνιση και 
επαρκή προστασία των καταναλωτών σε 
όλη την Ένωση. Θα είναι αποδοτικό και 
ενδεδειγμένο να ανατεθεί στην ΕΑΑΕΣ, η 
οποία είναι φορέας με μεγάλη 
εξειδικευμένη πείρα, η σύνταξη σχεδίων 
κανονιστικών και εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων που δεν θα περιλαμβάνουν 
πολιτικές επιλογές, προς υποβολή στην 
Επιτροπή.

(51) Τα τεχνικά πρότυπα στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο 
εναρμόνισης και επαρκή προστασία των 
καταναλωτών σε όλη την Ένωση. Θα είναι 
αποδοτικό και ενδεδειγμένο να ανατεθεί 
στην ΕΑΑΕΣ, η οποία είναι φορέας με 
μεγάλη εξειδικευμένη πείρα, η σύνταξη 
σχεδίων κανονιστικών και εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων που δεν θα 
περιλαμβάνουν πολιτικές επιλογές, προς 
υποβολή στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς σε ορισμένα κράτη μέλη προβλέπεται ισχυρότερη προστασία των καταναλωτών, η 
μέγιστη εναρμόνιση θα περιόριζε την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας των 
καταναλωτών που έχουν ήδη θεσπιστεί στα εν λόγω κράτη.

Τροπολογία 182
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 
291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 έως 15 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση 

(52) Μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 
291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 έως 15 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση 
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Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων), η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο [8] σχετικά με τις 
έννοιες των επαρκών γνώσεων και 
ικανοτήτων του διαμεσολαβητή, στα 
άρθρα [17 και 23] σχετικά με τη 
διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων και στα άρθρα [24 και 25] 
σχετικά με τις υποχρεώσεις του κώδικα 
δεοντολογίας όσον αφορά τις δέσμες 
επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων 
λιανικής, καθώς και εκτελεστικά τεχνικά 
πρότυπα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
[30] σχετικά με τις διαδικασίες και τα 
έντυπα για τη διαβίβαση πληροφοριών σε 
σχέση με τις κυρώσεις. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις και τα εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να 
καταρτισθούν υπό μορφή σχεδίου από την 
ΕΑΑΕΣ.

Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων), η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο [8] σχετικά με τις 
έννοιες των επαρκών γνώσεων και 
ικανοτήτων του διαμεσολαβητή και όπως 
προβλέπεται στο άρθρο [30] σχετικά με τις 
διαδικασίες και τα έντυπα για τη διαβίβαση 
πληροφοριών σε σχέση με τις κυρώσεις. Οι 
εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και 
τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα θα πρέπει 
να καταρτισθούν υπό μορφή σχεδίου από 
την ΕΑΑΕΣ.

Or. de

Τροπολογία 183
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55α) Οι εποπτικές αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να διαθέτουν όλα τα μέσα 
εποπτείας που είναι αναγκαία για να 
εξασφαλίζεται η ομαλή άσκηση των 
δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των 
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στο 
σύνολο της Κοινότητας, υπό καθεστώς 
δικαιώματος εγκατάστασης ή ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών. Προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας, όλες οι ενέργειες των 
αρμόδιων αρχών πρέπει να είναι ανάλογες 
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με τη φύση, την έκταση και την 
πολυπλοκότητα των κινδύνων που είναι 
σύμφυτοι με τις ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
ανεξάρτητα από τη σημασία της 
συγκεκριμένης επιχείρησης για τη 
συνολική χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 184
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55β) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
είναι υπερβολικά επαχθής για τις 
μικρομεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 
Ένα από τα μέσα επίτευξης αυτού του 
στόχου είναι η σωστή εφαρμογή της 
αρχής της αναλογικότητας. Η αρχή αυτή 
πρέπει να εφαρμόζεται τόσο στις 
απαιτήσεις για τις ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις όσο και 
στην άσκηση των εποπτικών εξουσιών.

Or. en

Τροπολογία 185
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Η επανεξέταση της παρούσας 
οδηγίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 

(56) Η ανάλυση των εξελίξεων της αγοράς
που συνδέονται με την παρούσα οδηγία, 
καθώς και των εξελίξεων σε άλλους τομείς 
του δικαίου της Ένωσης ή των εμπειριών
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προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξελίξεις της αγοράς, καθώς και οι 
εξελίξεις σε άλλους τομείς του δικαίου της 
Ένωσης ή οι εμπειρίες των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου, ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα 
που καλύπτονται από την οδηγία 
2003/41/ΕΚ.

των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου, ιδίως όσον αφορά τα 
προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 
2003/41/ΕΚ, πρέπει να πραγματοποιηθεί 
μετά από πέντε έτη, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της 
εφαρμογής και να αξιολογηθούν τα 
πρώτα αποτελέσματα.

Or. de

(Χρειάζεται να περάσουν τουλάχιστον πέντε έτη προτού προκύψουν τα πρώτα εμπειρικά 
αποτελέσματα. Βλέπε επίσης άρθρο 8 παράγραφος 7.)

Τροπολογία 186
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πέντε έτη 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, 
καθώς και οι εξελίξεις σε άλλους τομείς 
του δικαίου της Ένωσης ή οι εμπειρίες των 
κρατών μελών κατά την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου, ιδίως όσον αφορά τα 
προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 
2003/41/ΕΚ.

(56) Η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τρία έτη 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, 
καθώς και οι εξελίξεις σε άλλους τομείς 
του δικαίου της Ένωσης ή οι εμπειρίες των 
κρατών μελών κατά την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου, ιδίως όσον αφορά τα 
προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 
2003/41/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 187
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
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κανόνες όσον αφορά την ανάληψη και 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων 
της κατ’ επάγγελμα διαχείρισης 
περιπτώσεων ζημιών και του 
διακανονισμού ζημιών, από φυσικά και 
νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα ή επιθυμούν να είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος μέλος.

όσον αφορά την ανάληψη και άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, από 
φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα ή επιθυμούν να είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 188
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
κανόνες όσον αφορά την ανάληψη και 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων 
της κατ’ επάγγελμα διαχείρισης 
περιπτώσεων ζημιών και του 
διακανονισμού ζημιών, από φυσικά και 
νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα ή επιθυμούν να είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος μέλος.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
κανόνες όσον αφορά την ανάληψη και 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης από 
φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα ή επιθυμούν να είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 189
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
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κανόνες όσον αφορά την ανάληψη και 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων 
της κατ’ επάγγελμα διαχείρισης 
περιπτώσεων ζημιών και του 
διακανονισμού ζημιών, από φυσικά και 
νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα ή επιθυμούν να είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος μέλος.

κανόνες όσον αφορά την ανάληψη και 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, από 
φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα ή επιθυμούν να είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 190
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης για ασφαλιστικές 
συμβάσεις, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) η ασφαλιστική σύμβαση απαιτεί μόνον 
γνώσεις της παρεχόμενης ασφαλιστικής 
κάλυψης·
β) η ασφαλιστική σύμβαση δεν είναι 
σύμβαση ασφάλισης ζωής·
γ) η ασφαλιστική σύμβαση δεν καλύπτει 
κανενός είδους αστική ευθύνη·
δ) η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα 
των προσώπων αυτών δεν είναι η 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση·
ε) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική 
προς τα αγαθά που παρέχονται από 
οποιονδήποτε προμηθευτή, εφόσον η εν 
λόγω ασφάλιση καλύπτει τον κίνδυνο 
βλάβης, απώλειας ή ζημίας των αγαθών 
που παρέχει ο προμηθευτής αυτός · 
στ) το ποσό των ετήσιων 
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ασφαλίστρων για την ασφαλιστική 
σύμβαση, μετατρεπόμενο σε ετήσιο ποσό, 
δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 191
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα 
των προσώπων αυτών δεν είναι η 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση·

δ) η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα 
των προσώπων αυτών δεν είναι η 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση, η δε 
ασφάλεια ζωής και η κάλυψη κινδύνων 
αστικής ευθύνης μπορούν να είναι 
συμπληρωματικές στο προϊόν ή την 
υπηρεσία που αποτελεί κύρια 
επαγγελματική δραστηριότητα του 
διαμεσολαβητή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, παρέχονται συμπληρωματικές ασφαλίσεις για την κάλυψη 
κινδύνων αστικής ευθύνης σε σχέση με το νοικιασμένο όχημα. Οι ταξιδιωτικές ασφάλειες που 
καλύπτουν και κινδύνους απώλειας ζωής περιλαμβάνουν κινδύνους της ασφάλειας ζωής. Αυτή 
η διαμεσολάβηση γίνεται συμπληρωματικά στην παροχή του βασικού προϊόντος/ της βασικής 
υπηρεσίας.

Τροπολογία 192
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική 
προς τα αγαθά που παρέχονται από 

ε) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική 
προς τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 
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οποιονδήποτε προμηθευτή, εφόσον η εν 
λόγω ασφάλιση καλύπτει τον κίνδυνο
βλάβης, απώλειας ή ζημίας των αγαθών 
που παρέχει ο προμηθευτής αυτός·

παρέχονται από οποιονδήποτε 
προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι, σε 
περίπτωση παροχής αγαθών, η ασφάλιση
καλύπτει τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας, 
κλοπής ή ζημίας των αγαθών, που παρέχει 
ο προμηθευτής αυτός·

Or. de

Τροπολογία 193
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική 
προς τα αγαθά που παρέχονται από 
οποιονδήποτε προμηθευτή, εφόσον η εν 
λόγω ασφάλιση καλύπτει τον κίνδυνο 
βλάβης, απώλειας ή ζημίας των αγαθών 
που παρέχει ο προμηθευτής αυτός· 

ε) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς 
το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεται
από οποιονδήποτε προμηθευτή, εφόσον η 
εν λόγω ασφάλιση καλύπτει τον κίνδυνο 
βλάβης, απώλειας ή ζημίας των αγαθών 
που παρέχει ο προμηθευτής αυτός·

Or. en

Τροπολογία 194
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το ποσό των ετήσιων 
ασφαλίστρων για την ασφαλιστική 
σύμβαση, μετατρεπόμενο σε ετήσιο ποσό, 
δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ .

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

W odniesieniu do przedsiębiorców, dla których sprzedaż ubezpieczeń jest działalnością 
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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.

Τροπολογία 195
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το ποσό των ετήσιων ασφαλίστρων για 
την ασφαλιστική σύμβαση, 
μετατρεπόμενο σε ετήσιο ποσό, δεν 
υπερβαίνει τα 600 ευρώ.

στ) το ποσό των ετήσιων ασφαλίστρων δεν 
υπερβαίνει τα 600 ευρώ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός του ποσού σε ετήσια βάση θα περιλάμβανε στο πεδίο εφαρμογής και 
μικροασφαλίσεις που συνάπτονται άπαξ ετησίως για μία εβδομάδα με την καταβολή π.χ. 
30 ευρώ.

Τροπολογία 196
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η ασφαλιστική σύμβαση δεν 
καλύπτει ασφαλιστικούς κινδύνους στον 
τομέα της υγείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λόγω της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής σημασίας τους, τα ασφαλιστικά προϊόντα υγείας 
πρέπει να καλύπτονται από την IMD II.

Τροπολογία 197
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) το ασφαλιστικό προϊόν είναι νομικά 
υποχρεωτική και ουσιαστικά απαραίτητη 
παράμετρος για τη λειτουργία του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχεται 
από οποιονδήποτε προμηθευτή.

Or. en

Τροπολογία 198
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η οδηγία δεν ισχύει για επαγγελματίες 
πελάτες, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

Or. de

(Αιτιολογική σκέψη 9)

Τροπολογία 199
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παρούσα οδηγία εξασφαλίζει ότι 
εφαρμόζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας 
και ότι ο καταναλωτής μπορεί να 
επωφεληθεί από συγκρίσιμα πρότυπα. Η 
παρούσα οδηγία προωθεί ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και ανταγωνισμό υπό 
ίσους όρους μεταξύ των διαμεσολαβητών 
είτε είναι συνδεδεμένοι με ασφαλιστική 
επιχείρηση είτε όχι. Οι καταναλωτές 
επωφελούνται εάν τα ασφαλιστικά 
προϊόντα αποτελούν αντικείμενο 
διαμεσολάβησης μέσω διαφόρων διαύλων 
και διαμεσολαβητών που έχουν 
διαφορετικές μορφές συνεργασίας με 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν παρόμοιους κανόνες για την 
προστασία των καταναλωτών. Κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, αυτό 
λαμβάνεται υπόψη από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 200
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Τα ακόλουθα τμήματα του κεφαλαίου VI 
της παρούσας οδηγίας δεν ισχύουν για 
τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και 
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
άσκηση δραστηριότητας ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε σχέση με επενδυτικά 
προϊόντα:
α. Άρθρο 15
β. Άρθρο 16 στοιχείο α), σημεία i), ii), iii) 
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και iv)
γ. Άρθρο 16 στοιχείο β), σημεία i), ii) και 
iii)
δ. Άρθρο 17 παράγραφος 1) στοιχεία γ), 
δ), ε), στ) και ζ)
ε. Άρθρο 17 παράγραφοι 2), 3), 4), και 5)
στ. Άρθρο 18
Αντ’ αυτών, οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε σχέση 
με επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις των κάτωθι διατάξεων της 
οδηγίας [2004/39/ΕΚ*], όπως 
ενδείκνυται, με βάση τις ιδιαιτερότητες 
της ασφαλιστικής δραστηριότητας:
α. Άρθρο 16 παράγραφος 3
β. Άρθρα 23, 24 και 25
Η ΕΑΕΕΣ και η ΕΑΚΑΑ καταρτίζουν 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο 
εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων από 
τις επιχειρήσεις που ασκούν επενδυτικές 
ασφαλιστικές δραστηριότητες καθώς και 
επενδυτικές δραστηριότητες βάσει της 
οδηγίας [2004/39/ΕΚ*] και των 
συνοδευτικών διατάξεων της οδηγίας 
[2006/73/ΕΚ*].

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο ισχύον κείμενο του Κοινοβουλίου για τη MiFIDII, προβλέπονται κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας για τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα. Πρόκειται γενικά για τους ίδιους 
κανόνες που ισχύουν για τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως 25 
της IMD2. Καθώς δεν κρίνεται σκόπιμο οι κανόνες να περιέχονται σε δύο διαφορετικά 
νομοθετικά κείμενα, η εν λόγω τροπολογία διευκρινίζει ποιες διατάξεις της MiFID αφορούν τα 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα και ποια τμήματα της IMD2 παύουν να εφαρμόζονται.

Τροπολογία 201
Pablo Zalba Bidegain
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου, και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών. Οι 
δραστηριότητες αυτές θεωρούνται επίσης 
ως ασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από ασφαλιστική 
επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι επ’ αμοιβή 
δραστηριότητες παροχής συμβουλών, 
πρότασης, προπαρασκευής σύναψης 
συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής τους ή οι 
δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη 
διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω 
συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης 
του ασφαλιστικού κινδύνου, κατά τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 202
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου, και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών. Οι δραστηριότητες 

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες παροχής συμβουλών, 
πρότασης ή προπαρασκευής σύναψης 
συμβάσεων ασφάλισης, ή σύναψής τους, 
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αυτές θεωρούνται επίσης ως ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση όταν αναλαμβάνονται από 
ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την 
παρέμβαση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

θεωρούνται επίσης ως ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση όταν αναλαμβάνονται από 
υπάλληλο ασφαλιστικής επιχείρησης ο 
οποίος έρχεται σε άμεση επαφή με τον 
πελάτη χωρίς την παρέμβαση 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Or. en

Τροπολογία 203
Philippe De Backer
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου, και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών. Οι 
δραστηριότητες αυτές θεωρούνται επίσης 
ως ασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από ασφαλιστική 
επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. 

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων. Οι
δραστηριότητες παροχής συμβουλών, 
πρότασης ή σύναψης συμβάσεων 
ασφάλισης, θεωρούνται επίσης ως 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από υπάλληλο 
ασφαλιστικής επιχείρησης ο οποίος 
έρχεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη 
χωρίς την παρέμβαση ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η IMD2 ρυθμίζει το επάγγελμα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών καθώς και τους κανόνες 
επαγγελματικής δεοντολογίας στον τομέα της πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων. Δεν αφορά τις 
δραστηριότητες εσωτερικής υποστήριξης που ασκούν οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών 
εταιρειών σε σχέση με την προετοιμασία των εγγράφων, τον υπολογισμό των ασφαλίστρων, τη 
διαχείριση των περιπτώσεων ζημίας, κ.λπ. Η τροπολογία καθιστά σαφές ότι οι εν λόγω 
δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της IMD2.
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Τροπολογία 204
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου, και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών. Οι δραστηριότητες 
αυτές θεωρούνται επίσης ως ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση όταν αναλαμβάνονται από 
ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την 
παρέμβαση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. 

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου, και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων 
σύγκρισης τιμών και προϊόντων όταν ο 
πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άμεσα 
μια σύμβαση ασφάλισης στο τέλος της 
διαδικασίας μέσω της χρήσης μιας 
ιστοσελίδας ή μέσω της σύναψης μιας 
σύμβασης ασφάλισης απευθείας με την 
ασφαλιστική επιχείρηση ή με κάποιον 
άλλον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Οι 
δραστηριότητες αυτές θεωρούνται επίσης 
ως ασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από ασφαλιστική 
επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Or. en

Τροπολογία 205
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου, και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών. Οι 
δραστηριότητες αυτές θεωρούνται επίσης 
ως ασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από ασφαλιστική 
επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου. Οι 
δραστηριότητες αυτές θεωρούνται επίσης 
ως ασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από ασφαλιστική 
επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Or. en

Τροπολογία 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου, και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών. Οι δραστηριότητες 
αυτές θεωρούνται επίσης ως ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση όταν αναλαμβάνονται από 

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου, και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων 
σύγκρισης τιμών και προϊόντων. Οι 
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ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την 
παρέμβαση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

δραστηριότητες αυτές θεωρούνται επίσης 
ως ασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από ασφαλιστική 
επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Or. en

Τροπολογία 207
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δραστηριότητες που συνίστανται 
στην περιστασιακή παροχή 
πληροφοριών σε πελάτη στο πλαίσιο άλλης 
επαγγελματικής δραστηριότητας, εάν ο 
πάροχος δεν λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για 
να βοηθήσει τον πελάτη στη σύναψη ή την 
εκτέλεση ασφαλιστικής σύμβασης·

α) οι δραστηριότητες που συνίστανται 
στην περιστασιακή παροχή πληροφοριών 
σε πελάτη στο πλαίσιο άλλης 
επαγγελματικής δραστηριότητας, εάν ο 
πάροχος δεν λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για 
να βοηθήσει τον πελάτη στη σύναψη ή την 
εκτέλεση ασφαλιστικής σύμβασης, η 
κατ’ επάγγελμα διαχείριση περιπτώσεων 
ζημιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, 
καθώς και ο διακανονισμός και η 
εκτίμηση ζημιών, επίσης δεν θεωρούνται 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·

Or. en

Τροπολογία 208
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. ως «επενδυτικό ασφαλιστικό προϊόν» 
νοείται η σύμβαση ασφάλισης η οποία θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί επίσης ως 
«επενδυτικό προϊόν», όπως ορίζεται στο 

4. ως «επενδυτικό ασφαλιστικό προϊόν» 
νοείται η σύμβαση ασφάλισης, για την 
οποία απαιτείται βασικό έγγραφο 
πληροφοριών (ΒΕΠ), όπως ορίζεται στον 
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άρθρο 2 στοιχείο α) του [κανονισμού
σχετικά με τα έγγραφα βασικών 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
(κανονισμός PRIP)]·

κανονισμό PRIP [κανονισμός σχετικά με 
τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τα 
επενδυτικά προϊόντα (κανονισμός PRIP)]·

Or. de

Τροπολογία 209
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. ως «επενδυτικό ασφαλιστικό προϊόν» 
νοείται η σύμβαση ασφάλισης η οποία θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί επίσης ως 
«επενδυτικό προϊόν», όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο α) του [κανονισμού 
σχετικά με τα έγγραφα βασικών 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
(κανονισμός PRIP)]·

4. ως «επενδυτικό ασφαλιστικό προϊόν» 
νοείται η σύμβαση ασφάλισης η οποία θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί επίσης ως 
«επενδυτικό προϊόν», όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο α) του [κανονισμού 
σχετικά με τα έγγραφα βασικών 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
(κανονισμός PRIP)]· εξαιρούνται τα 
προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 
στοιχείο ε) και στ) του κανονισμού PRIP 
σχετικά με τα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα και τα 
συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία 
απαιτείται από την εθνική νομοθεσία 
χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη 
και στα οποία ο εργαζόμενος δεν έχει 
δυνατότητα επιλογής ως προς τον πάροχο 
του συνταξιοδοτικού προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 210
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. ως «επενδυτικό ασφαλιστικό προϊόν» 
νοείται η σύμβαση ασφάλισης η οποία θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί επίσης ως 
«επενδυτικό προϊόν», όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο α) του [κανονισμού 
σχετικά με τα έγγραφα βασικών 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
(κανονισμός PRIP)]·

4. ως «επενδυτικό ασφαλιστικό προϊόν» 
νοείται η σύμβαση ασφάλισης η οποία θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί επίσης ως 
«επενδυτικό προϊόν», όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 στοιχείο α) του [κανονισμού 
σχετικά με τα έγγραφα βασικών 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
(κανονισμός PRIP)], εξαιρουμένων των 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 
του εν λόγω κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τον παραπάνω ορισμό, πρέπει να διευκρινιστεί εάν καλύπτονται οι επαγγελματικές 
συντάξεις (ΙΕΣΠ). Επίσης, απαιτείται ευθυγράμμιση με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τον κανονισμό PRIP.

Τροπολογία 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. ως «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής» 
νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
άλλο από την ασφαλιστική επιχείρηση, το 
οποίο αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ αμοιβή 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·

5. ως «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής» 
νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
μη συμπεριλαμβανομένης της 
ασφαλιστικής επιχείρησης που ασκεί μη 
μισθωτή ασφαλιστική δραστηριότητα, το 
οποίο αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ αμοιβή 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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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.

Τροπολογία 212
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. ως «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής» 
νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , 
άλλο από την ασφαλιστική επιχείρηση, το 
οποίο αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ αμοιβή 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·

5. ως «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής» 
νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
άλλο από την ασφαλιστική επιχείρηση και 
τους υπαλλήλους της, το οποίο 
αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ αμοιβή 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση που συνδέεται με το άρθρο 3 σημείο 1.

Τροπολογία 213
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. ως «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής» 
νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
άλλο από την ασφαλιστική επιχείρηση, το 
οποίο αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ αμοιβή 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·

5. ως «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής» 
νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
άλλο από την ασφαλιστική επιχείρηση και 
τους υπαλλήλους της, το οποίο 
αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ αμοιβή 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους εναρμόνισης με την τροπολογία 32 του εισηγητή, πρέπει σε αυτό το σημείο να 
αναφέρονται και οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς δεν ενεργούν ως 
διαμεσολαβητές μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του πελάτη.

Τροπολογία 214
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. ως «αντασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων 
αντασφάλισης, σύναψής τους ή οι 
δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη 
διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω 
συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης 
του ασφαλιστικού κινδύνου, και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών. Οι 
δραστηριότητες αυτές θεωρούνται επίσης 
ως αντασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από αντασφαλιστική 
επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

6. ως «αντασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι επ’ αμοιβή 
δραστηριότητες παροχής συμβουλών, 
πρότασης, προπαρασκευής σύναψης 
συμβάσεων αντασφάλισης, σύναψής τους 
ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας 
κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των 
εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση 
επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 215
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι δραστηριότητες που συνίστανται 
στην περιστασιακή παροχή πληροφοριών 

α) οι δραστηριότητες που συνίστανται 
στην περιστασιακή παροχή πληροφοριών 
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στο πλαίσιο άλλης επαγγελματικής 
δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι σκοπός 
της δραστηριότητας αυτής δεν είναι να 
βοηθηθεί ο πελάτης στη σύναψη ή την 
εκτέλεση αντασφαλιστικής σύμβασης·

στο πλαίσιο άλλης επαγγελματικής 
δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι σκοπός 
της δραστηριότητας αυτής δεν είναι να 
βοηθηθεί ο πελάτης στη σύναψη ή την 
εκτέλεση αντασφαλιστικής σύμβασης, η 
κατ’ επάγγελμα διαχείριση περιπτώσεων 
ζημιών μιας αντασφαλιστικής 
επιχείρησης, καθώς και ο διακανονισμός 
και η εκτίμηση ζημιών, επίσης δεν 
θεωρούνται δραστηριότητες 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης·

Or. en

Τροπολογία 216
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο 
το οποίο ασκεί δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ 
ονόματος και για λογαριασμό 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή 
περισσοτέρων της μιας ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, ή ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών, και ενεργεί υπό την 
πλήρη ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές υπό 
την πλήρη ευθύνη των οποίων ενεργεί το 
πρόσωπο δεν ενεργούν οι ίδιοι υπό την 
ευθύνη άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης 
ή άλλου διαμεσολαβητή ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 217
Alfredo Pallone
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο 
το οποίο ασκεί δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ 
ονόματος και για λογαριασμό 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσοτέρων 
της μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και
ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές υπό την πλήρη ευθύνη 
των οποίων ενεργεί το πρόσωπο δεν 
ενεργούν οι ίδιοι υπό την ευθύνη άλλης 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή άλλου 
διαμεσολαβητή·

8. ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο 
το οποίο ασκεί δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ 
ονόματος και για λογαριασμό 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσοτέρων 
της μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε 
περίπτωση μη ανταγωνιστικών 
ασφαλιστικών προϊόντων, και ο οποίος 
ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα 
προϊόντα που αφορούν την κάθε μία·

Or. en

Τροπολογία 218
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο 
το οποίο ασκεί δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ 
ονόματος και για λογαριασμό 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσοτέρων 
της μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και 
ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ασφαλιστικοί 

8. ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο 
το οποίο ασκεί δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ 
ονόματος και για λογαριασμό 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσοτέρων 
της μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων –
εφόσον τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα 
δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, 
αλλά το οποίο δεν εισπράττει ούτε τα 
ασφάλιστρα ούτε τα ποσά που 
προορίζονται για τον πελάτη– ή 
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διαμεσολαβητές υπό την πλήρη ευθύνη 
των οποίων ενεργεί το πρόσωπο δεν 
ενεργούν οι ίδιοι υπό την ευθύνη άλλης 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή άλλου 
διαμεσολαβητή·

ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και 
ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές υπό την πλήρη ευθύνη 
των οποίων ενεργεί το πρόσωπο δεν 
ενεργούν οι ίδιοι υπό την ευθύνη άλλης 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή άλλου 
διαμεσολαβητή·

θεωρείται επίσης ως συνδεδεμένος 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ο οποίος 
ενεργεί υπό την ευθύνη μιας ή 
περισσοτέρων ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων για τα προϊόντα που 
αφορούν εκάστη εξ αυτών, κάθε 
πρόσωπο το οποίο ασκεί δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η οποία 
είναι συμπληρωματική προς την κύρια 
επαγγελματική του δραστηριότητα, όταν 
η ασφάλιση αποτελεί συμπλήρωμα του 
αγαθού ή της υπηρεσίας που παρέχονται 
στα πλαίσια της εν λόγω κύριας 
απασχόλησης, και το οποίο δεν 
εισπράττει ούτε τα ασφάλιστρα ούτε τα 
ποσά που προορίζονται για τον πελάτη·

Or. de

Τροπολογία 219
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο 
το οποίο ασκεί δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ 
ονόματος και για λογαριασμό 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσοτέρων 
της μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και 

8. ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο 
το οποίο ασκεί δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ 
ονόματος και για λογαριασμό 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσοτέρων 
της μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή 
εγγεγραμμένων ασφαλιστικών 
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ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές υπό την πλήρη ευθύνη 
των οποίων ενεργεί το πρόσωπο δεν 
ενεργούν οι ίδιοι υπό την ευθύνη άλλης 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή άλλου 
διαμεσολαβητή·

διαμεσολαβητών σε περίπτωση μη 
ανταγωνιστικών ασφαλιστικών 
προϊόντων και το οποίο δεν εισπράττει 
ασφάλιστρα ή ποσά που προορίζονται για 
τον πελάτη, και ενεργεί υπό την πλήρη 
ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή εγγεγραμμένων
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, για τα 
προϊόντα που τους αφορούν αντίστοιχα
υπό την προϋπόθεση ότι οι εγγεγραμμένοι
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές υπό την 
πλήρη ευθύνη των οποίων ενεργεί το 
πρόσωπο δεν ενεργούν οι ίδιοι υπό την 
ευθύνη άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης ή 
άλλου διαμεσολαβητή·

Κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης παράλληλα με την κύρια 
δραστηριότητά του, θεωρείται επίσης ως 
συνδεδεμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής που ενεργεί υπό την 
ευθύνη ασφαλιστικής επιχείρησης ή 
περισσοτέρων της μιας ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, ή εγγεγραμμένων 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, εφόσον η 
ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς τα 
αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται 
στο πλαίσιο της κύριας επαγγελματικής 
δραστηριότητας και το άτομο αυτό δεν 
εισπράττει ασφάλιστρα ή ποσά που 
προορίζονται για τον πελάτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγονται οι μη ενδεδειγμένες δαπάνες, η αλλαγή των απαιτήσεων κατά 
την αναθεώρηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όπου κρίνεται αναγκαίο. Στην εκτίμηση 
επιπτώσεων της Επιτροπής, δεν γίνεται αναφορά στα προβλήματα που σχετίζονται με την 
έννοια του «συνδεδεμένου διαμεσολαβητή». Κατά τη διαγραφή του άρθρου 4, το οποίο αφορά 
τους «δηλωθέντες διαμεσολαβητές», κρίνεται σκόπιμη η επανεισαγωγή αυτής της παραγράφου 
ώστε να καλύπτονται οι επικουρικές δραστηριότητες. Πρέπει, για το συμφέρον των 
καταναλωτών, να υπάρχει σαφήνεια.

Τροπολογία 220
Sven Giegold
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή 
σύστασης σε πελάτη, είτε κατόπιν 
αιτήματός τους είτε με πρωτοβουλία της 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή·

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή 
συμβουλών με τη μορφή 
εξατομικευμένων συστάσεων σε 
πραγματικούς ή δυνητικούς πελάτες 
σχετικά με ασφαλιστικό προϊόν, είτε 
κατόπιν αιτήματός τους είτε με 
πρωτοβουλία της ασφαλιστικής 
επιχείρησης ή του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή, συμπεριλαμβανομένης 
της περιόδου ισχύος της σύμβασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει περαιτέρω την έννοια της συμβουλής. Επιπλέον, αποσκοπεί 
στην ενίσχυση της παροχής ασφαλιστικών συμβουλών βάσει αμοιβής χωρίς καταβολή 
προμηθειών. Στην παρούσα τροπολογία συνέβαλαν η ΕΑΑΕΣ και η γερμανική οργάνωση 
καταναλωτών BDV.

Τροπολογία 221
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή 
σύστασης σε πελάτη, είτε κατόπιν 
αιτήματός τους είτε με πρωτοβουλία της 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή·

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή 
προσωπικής σύστασης προσαρμοσμένης 
στις ανάγκες του πελάτη, είτε κατόπιν 
αιτήματός του είτε με πρωτοβουλία της 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή· η παροχή 
συμβουλών πρέπει να θεωρείται χωριστή 
υπηρεσία, διαφορετική από την παροχή 
πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά 
με τα προϊόντα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ως συμβουλή νοείται η παροχή συστάσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες ενός μεμονωμένου 
πελάτη για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα προϊόντα. Ο ορισμός πρέπει να εναρμονιστεί με τον 
ορισμό που προβλέπεται στην MiFID και στην οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη.

Τροπολογία 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή 
σύστασης σε πελάτη, είτε κατόπιν 
αιτήματός τους είτε με πρωτοβουλία της 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή·

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή 
εξατομικευμένης σύστασης σε πελάτη, 
είτε κατόπιν αιτήματός του είτε με 
πρωτοβουλία της ασφαλιστικής 
επιχείρησης ή του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή·

Or. en

Τροπολογία 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. ως «ενδεχόμενη προμήθεια» νοείται η 
αμοιβή υπό μορφή προμήθειας της οποίας 
το πληρωτέο ποσό βασίζεται στην επίτευξη 
των συμφωνηθέντων στόχων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή.

10. ως «ενδεχόμενη προμήθεια» νοείται η 
αμοιβή υπό μορφή προμήθειας της οποίας 
το πληρωτέο ποσό βασίζεται στην επίτευξη 
στόχων προϊόντων ή πωλήσεων που 
αφορούν δραστηριότητες τις οποίες
άσκησε ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή.

Or. en
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Τροπολογία 224
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. ως «ενδεχόμενη προμήθεια» νοείται η 
αμοιβή υπό μορφή προμήθειας της οποίας 
το πληρωτέο ποσό βασίζεται στην επίτευξη 
των συμφωνηθέντων στόχων που αφορούν 
επιχειρηματικές πράξεις στις οποίες
προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή.

10. ως «ενδεχόμενη προμήθεια» νοείται η 
αμοιβή υπό μορφή προμήθειας της οποίας 
το πληρωτέο ποσό βασίζεται στην επίτευξη 
κάθε είδους συμφωνηθέντων στόχων που 
αφορούν δραστηριότητες τις οποίες
άσκησε ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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.

Τροπολογία 225
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ο διαμεσολαβητής είναι φυσικό 
πρόσωπο, το κράτος μέλος στο οποίο
διαμένει ·

α) εάν ο διαμεσολαβητής είναι φυσικό 
πρόσωπο, το κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκονται τα κεντρικά του γραφεία και 
ασκεί τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες·

Or. en
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Τροπολογία 226
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) ως «πρακτική διασταυρούμενων 
πωλήσεων» νοείται η παροχή μιας 
ασφαλιστικής υπηρεσίας ή προϊόντος 
μαζί με μια άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
μέρος δέσμης ή ως προϋπόθεση για τη 
σύναψη άλλης συμφωνίας ή την 
απόκτηση άλλης δέσμης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 227
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) ως «πρακτική διασταυρούμενων 
πωλήσεων» νοείται η παροχή μιας 
ασφαλιστικής υπηρεσίας ή προϊόντος 
μαζί με μια άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
μέρος δέσμης ή ως προϋπόθεση για τη 
σύναψη άλλης συμφωνίας ή την 
απόκτηση άλλης δέσμης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16



AM\926837EL.doc 89/167 PE504.392v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) ως «στενοί δεσμοί» νοείται η 
κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 4
σημείο 31 της οδηγίας για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων [MIFID II]·

(16) ως «στενοί δεσμοί» νοείται η 
κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 13
σημείο 17 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η IMD2 αφορά την ασφάλιση, κρίνεται σκόπιμο να γίνει παραπομπή σε μια άλλη 
οδηγία σχετική με την ασφάλιση ώστε να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή στον ασφαλιστικό 
τομέα.

Τροπολογία 229
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) ως «αμοιβή» νοείται κάθε προμήθεια, 
τέλος, επιβάρυνση ή άλλη πληρωμή, 
συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους 
οικονομικού οφέλους, που προτείνεται ή 
παρέχεται σε σχέση με τις δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης·

(18) ως «αμοιβή» νοείται κάθε είδους 
οικονομικό όφελος, μεταξύ άλλων η 
προμήθεια, το τέλος, η επιβάρυνση ή άλλη 
πληρωμή που προτείνεται ή παρέχεται σε 
σχέση με τις δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·

Or. en

Τροπολογία 230
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) ως «αμοιβή» νοείται κάθε προμήθεια, 
τέλος, επιβάρυνση ή άλλη πληρωμή, 

(18) ως «αμοιβή» νοείται κάθε προμήθεια, 
τέλος, επιβάρυνση ή οποιαδήποτε άλλη 
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συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους 
οικονομικού οφέλους, που προτείνεται ή 
παρέχεται σε σχέση με τις δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης·

πληρωμή, συμπεριλαμβανομένου κάθε 
είδους άμεσου ή έμμεσου οικονομικού 
οφέλους, που προτείνεται ή παρέχεται σε 
σχέση με τις δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·

Or. en

Τροπολογία 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) ως «αμοιβή» νοείται κάθε προμήθεια, 
τέλος, επιβάρυνση ή άλλη πληρωμή,
συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους 
οικονομικού οφέλους, που προτείνεται ή 
παρέχεται σε σχέση με τις δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης·

(18) ως «αμοιβή» νοείται κάθε προμήθεια, 
τέλος, επιβάρυνση ή άλλη πληρωμή, 
συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους 
οικονομικού ή μη χρηματικού οφέλους, 
καθώς και λοιπών κινήτρων, που 
προτείνονται ή παρέχονται σε σχέση με 
τις δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·

Or. de

Τροπολογία 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) ως «αμοιβή» νοείται κάθε προμήθεια, 
τέλος, επιβάρυνση ή άλλη πληρωμή, 
συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους 
οικονομικού οφέλους, που προτείνεται ή 
παρέχεται σε σχέση με τις δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης·

(18) ως «αμοιβή» νοείται κάθε προμήθεια, 
τέλος, επιβάρυνση ή άλλη πληρωμή, 
συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους 
οικονομικού οφέλους ή αντιπαροχής, που 
προτείνεται, καταβάλλεται ή παρέχεται σε 
σχέση με τις δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·

Or. en
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Τροπολογία 233
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
παροχή μιας ή περισσοτέρων 
επικουρικών υπηρεσιών με μια 
ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα προϊόν σε 
μία δέσμη, όπου η εν λόγω ασφαλιστική 
υπηρεσία ή το προϊόν δεν διατίθεται 
χωριστά στον καταναλωτή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 234
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
παροχή μιας ή περισσοτέρων 
επικουρικών υπηρεσιών με μια 
ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα προϊόν σε μία
δέσμη, όπου η εν λόγω ασφαλιστική 
υπηρεσία ή το προϊόν δεν διατίθεται 
χωριστά στον καταναλωτή·

(19) ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
υποχρέωση του πελάτη να αγοράσει ένα ή
περισσότερα συγκεκριμένα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες
με μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα προϊόν 
σε δέσμη, όπου η εν λόγω ασφαλιστική 
υπηρεσία ή το προϊόν δεν διατίθεται 
χωριστά στον καταναλωτή. Η πρακτική 
δέσμευσης δεν αφορά την προαιρετική 
προσφορά ενός ή περισσότερων 
ασφαλιστικών προϊόντων ως μέρους 
δέσμης όπου το βασικό προϊόν δεν είναι 
ασφαλιστική υπηρεσία·

Or. en



PE504.392v01-00 92/167 AM\926837EL.doc

EL

Τροπολογία 235
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
παροχή μιας ή περισσοτέρων επικουρικών 
υπηρεσιών με μια ασφαλιστική υπηρεσία 
ή ένα προϊόν σε μία δέσμη, όπου η εν λόγω 
ασφαλιστική υπηρεσία ή το προϊόν δεν 
διατίθεται χωριστά στον καταναλωτή·

(19) ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
παροχή σε πελάτη μίας ή περισσοτέρων 
επικουρικών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών ή προϊόντων με μια βασική 
χρηματοπιστωτική υπηρεσία ή ένα προϊόν 
σε δέσμη, η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον μία ασφαλιστική υπηρεσία ή 
ένα προϊόν και όπου η βασική 
χρηματοπιστωτική υπηρεσία ή το προϊόν 
δεν διατίθεται χωριστά στον καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 236
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
παροχή μιας ή περισσοτέρων επικουρικών 
υπηρεσιών με μια ασφαλιστική υπηρεσία ή 
ένα προϊόν σε μία δέσμη, όπου η εν λόγω 
ασφαλιστική υπηρεσία ή το προϊόν δεν 
διατίθεται χωριστά στον καταναλωτή·

(19) ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
παροχή:

- δύο ή περισσότερων ασφαλιστικών 
υπηρεσιών ή προϊόντων σε δέσμη, όπου 
οι εν λόγω ασφαλιστικές υπηρεσίες ή τα 
προϊόντα δεν διατίθενται χωριστά στον 
καταναλωτή· ή
μίας ή περισσοτέρων επικουρικών 
υπηρεσιών με μια ασφαλιστική υπηρεσία ή 
ένα προϊόν σε δέσμη, όπου η εν λόγω 
ασφαλιστική υπηρεσία ή το προϊόν δεν 
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διατίθεται χωριστά στον καταναλωτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 237
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
παροχή μιας ή περισσοτέρων επικουρικών 
υπηρεσιών με μια ασφαλιστική υπηρεσία ή 
ένα προϊόν σε μία δέσμη, όπου η εν λόγω 
ασφαλιστική υπηρεσία ή το προϊόν δεν 
διατίθεται χωριστά στον καταναλωτή·

(19) ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
παροχή μιας ή περισσοτέρων επικουρικών 
υπηρεσιών με μια ασφαλιστική υπηρεσία ή 
ένα προϊόν σε μία δέσμη, όπου η εν λόγω 
ασφαλιστική υπηρεσία ή το προϊόν δεν 
διατίθεται χωριστά στον καταναλωτή·

Πρακτική δέσμευσης δεν αποτελεί η 
οικειοθελής παροχή ασφαλιστικού 
προϊόντος που είναι συμπληρωματικό σε 
χρηματοοικονομική υπηρεσία, υπό την 
προϋπόθεση ότι το ασφαλιστικό προϊόν 
συμβάλλει αποκλειστικά στην κάλυψη του 
κινδύνου απώλειας ζωής ή παρόμοιων 
κινδύνων που απειλούν το 
χρηματοδοτικό, αποταμιευτικό προϊόν ή 
προϊόν πρόνοιας του καταναλωτή·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση της ασφάλισης πιστώσεων ή χρηματοδοτήσεων σε περίπτωση θανάτου ή ανεργίας 
θα είχε μη κοινωνικό χαρακτήρα, οδηγώντας ενδεχομένως σε αύξηση του κόστους για τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 238
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) ως «πρακτική ομαδοποίησης» 
νοείται η παροχή μιας ή περισσοτέρων 
επικουρικών υπηρεσιών με μια 
ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα προϊόν σε 
μία δέσμη, όπου η εν λόγω ασφαλιστική 
υπηρεσία ή το προϊόν διατίθεται επίσης 
χωριστά στον καταναλωτή αλλά όχι 
απαραίτητα με τους ίδιους όρους ή 
προϋποθέσεις, όπως όταν παρέχεται 
ομαδικά με τις επικουρικές υπηρεσίες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 239
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) ως «πρακτική ομαδοποίησης» νοείται 
η παροχή μιας ή περισσοτέρων 
επικουρικών υπηρεσιών με μια
ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα προϊόν σε 
μία δέσμη, όπου η εν λόγω ασφαλιστική
υπηρεσία ή το προϊόν διατίθεται επίσης 
χωριστά στον καταναλωτή αλλά όχι 
απαραίτητα με τους ίδιους όρους ή 

(20) ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
παροχή σε πελάτη μιας ή περισσοτέρων 
επικουρικών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών ή προϊόντων με μια βασική 
χρηματοπιστωτική υπηρεσία ή ένα προϊόν 
σε δέσμη, η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον μία ασφαλιστική υπηρεσία ή 
ένα προϊόν και όπου η βασική 



AM\926837EL.doc 95/167 PE504.392v01-00

EL

προϋποθέσεις, όπως όταν παρέχεται 
ομαδικά με τις επικουρικές υπηρεσίες.

χρηματοπιστωτική υπηρεσία ή το προϊόν 
δεν διατίθεται χωριστά στον καταναλωτή 
αλλά όχι απαραίτητα με τους ίδιους όρους 
ή προϋποθέσεις, όπως όταν παρέχεται 
ομαδικά με τις επικουρικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 240
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) ως «πρακτική ομαδοποίησης» νοείται 
η παροχή μιας ή περισσοτέρων 
επικουρικών υπηρεσιών με μια 
ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα προϊόν σε μία
δέσμη, όπου η εν λόγω ασφαλιστική 
υπηρεσία ή το προϊόν διατίθεται επίσης 
χωριστά στον καταναλωτή αλλά όχι 
απαραίτητα με τους ίδιους όρους ή 
προϋποθέσεις, όπως όταν παρέχεται 
ομαδικά με τις επικουρικές υπηρεσίες.

(20) ως «πρακτική ομαδοποίησης» νοείται 
η παροχή μίας ή περισσοτέρων 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή
υπηρεσιών με μια ασφαλιστική υπηρεσία ή 
ένα προϊόν σε δέσμη, όπου η εν λόγω 
ασφαλιστική υπηρεσία ή το προϊόν 
διατίθεται επίσης χωριστά στον 
καταναλωτή αλλά όχι απαραίτητα με τους 
ίδιους όρους ή προϋποθέσεις, όπως όταν 
παρέχεται ομαδικά με άλλα προϊόντα ή
υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 241
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) για τους σκοπούς του άρθρου 31α 
της παρούσας οδηγίας, ως «ορισμένες 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες» 
νοούνται οποιεσδήποτε δραστηριότητες 
πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε 
στάδιο του κύκλου παραγωγής ενός 
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μέσου, από το στάδιο του σχεδιασμού έως 
το στάδιο της μεταπώλησής του, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
των υποχρεώσεων του εκδότη του μέσου.

Or. en

Τροπολογία 242
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20β) για τους σκοπούς του άρθρου 31α 
της παρούσας οδηγίας, ως «μέσο» νοείται 
ένα ασφαλιστικό ή συνταξιοδοτικό προϊόν 
που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
ΕΑΑΕΣ όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Or. en

Τροπολογία 243
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) ως «επαγγελματίας πελάτης» 
νοείται ο πελάτης ο οποίος πληροί τα 
κριτήρια που προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι.

Or. en

Τροπολογία 244
Philippe De Backer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) ως «καταναλωτής» νοείται ο 
καταναλωτής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 245
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20β) ως «ιδιώτης πελάτης» νοείται ο 
πελάτης που δεν είναι επαγγελματίας.

Or. en

Τροπολογία 246
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, 
οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές εγγράφονται σε μητρώο 
αρμόδιας αρχής, στο κράτος μέλος 
καταγωγής τους. Οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε 
μητρώο σε κράτη μέλη δυνάμει της 
οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, της οδηγίας 
2002/83/ΕΚ και της οδηγίας 2005/68/ΕΚ 
και οι υπάλληλοί τους δεν υποχρεούνται 
να εγγραφούν εκ νέου σε μητρώο δυνάμει 

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές εγγράφονται σε μητρώο 
αρμόδιας αρχής, στο κράτος μέλος 
καταγωγής τους. Οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε 
μητρώο σε κράτη μέλη δυνάμει της 
οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, της οδηγίας
2002/83/ΕΚ και της οδηγίας 2005/68/ΕΚ,
δεν υποχρεούνται να εγγραφούν εκ νέου σε 
μητρώο δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
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της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη βελτίωση της διαδικασίας εγγραφής όλων των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, επιλύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα που 
δημιουργούνται στον ασφαλιστικό τομέα από το σύστημα πωλήσεων με μορφή πυραμίδας. Στην 
παρούσα τροπολογία συνέβαλε η γερμανική οργάνωση καταναλωτών VZBV.

Τροπολογία 247
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, 
οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές εγγράφονται σε μητρώο 
αρμόδιας αρχής, στο κράτος μέλος 
καταγωγής τους. Οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε 
μητρώο σε κράτη μέλη δυνάμει της 
οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, της οδηγίας 
2002/83/ΕΚ και της οδηγίας 2005/68/ΕΚ 
και οι υπάλληλοί τους δεν υποχρεούνται να 
εγγραφούν εκ νέου σε μητρώο δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές εγγράφονται σε μητρώο 
αρμόδιας αρχής, στο κράτος μέλος 
καταγωγής τους. Οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε 
μητρώο σε κράτη μέλη δυνάμει της 
οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, της οδηγίας 
2002/83/ΕΚ και της οδηγίας 2005/68/ΕΚ 
και οι υπάλληλοί τους δεν υποχρεούνται να 
εγγραφούν εκ νέου σε μητρώο δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, 
οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 

Εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, 
οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 



AM\926837EL.doc 99/167 PE504.392v01-00

EL

διαμεσολαβητές εγγράφονται σε μητρώο 
αρμόδιας αρχής, στο κράτος μέλος 
καταγωγής τους. Οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε 
μητρώο σε κράτη μέλη δυνάμει της 
οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, της οδηγίας 
2002/83/ΕΚ και της οδηγίας 2005/68/ΕΚ 
και οι υπάλληλοί τους δεν υποχρεούνται να 
εγγραφούν εκ νέου σε μητρώο δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

διαμεσολαβητές εγγράφονται σε μητρώο 
αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος 
καταγωγής τους, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που 
είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο σε κράτη 
μέλη δυνάμει της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, 
της οδηγίας 2002/83/ΕΚ και της οδηγίας 
2005/68/ΕΚ και οι υπάλληλοί τους δεν 
υποχρεούνται να εγγραφούν εκ νέου σε 
μητρώο δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 249
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι 
ασφαλιστικές και οι αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις ή άλλοι οργανισμοί μπορούν 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
για την εγγραφή των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε
μητρώα, καθώς και την εφαρμογή σε 
αυτούς τους διαμεσολαβητές των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 
8. Ειδικότερα, οι συνδεδεμένοι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μπορούν να
εγγράφονται σε μητρώο από ασφαλιστική 
επιχείρηση, από ένωση ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή από ασφαλιστικό ή 
αντασφαλιστικό διαμεσολαβητή υπό τον 
έλεγχο αρμόδιας αρχής.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι 
ασφαλιστικές και οι αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις ή άλλοι οργανισμοί μπορούν 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
για την εγγραφή των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε 
μητρώα, καθώς και την εφαρμογή σε 
αυτούς τους διαμεσολαβητές των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2. Ωστόσο, οι 
συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές εγγράφονται σε μητρώο 
αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος 
καταγωγής τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Δεδομένου ότι οι συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
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ασκούν παρόμοια επαγγελματικά καθήκοντα με τους μη συνδεδεμένους, η διαδικασία εγγραφής 
τους πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη που ισχύει για τους μη συνδεδεμένους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές. Στην παρούσα τροπολογία συνέβαλε η γερμανική οργάνωση καταναλωτών 
BDV.

Τροπολογία 250
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, όταν ένας ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενεργεί 
υπό την ευθύνη μιας ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ενός άλλου 
εγγεγραμμένου σε μητρώο ασφαλιστικού 
ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ο εν 
λόγω διαμεσολαβητής ή η εν λόγω 
επιχείρηση έχει την ευθύνη για τη 
διασφάλιση ότι πληροί τις προϋποθέσεις 
εγγραφής σε μητρώο που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση 
αυτή, το πρόσωπο ή η οντότητα που 
αποδέχεται την ευθύνη, αφού ενημερωθεί 
από τα κράτη μέλη σχετικά με τα θέματα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 7 
στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου, 
βεβαιώνεται ως προς το θέμα που 
ορίζεται στην παράγραφο 7 στοιχείο γ) 
του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι το 
πρόσωπο ή η οντότητα που αναλαμβάνει 
την ευθύνη για τον διαμεσολαβητή 
εγγράφει σε μητρώο τον εν λόγω 
διαμεσολαβητή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, όταν ένας ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενεργεί 
υπό την ευθύνη μιας ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ενός
διαμεσολαβητή, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής δεν υποχρεούται να 
παράσχει στην αρμόδια αρχή τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 7 στοιχεία α) και β) 
και η υπεύθυνη ασφαλιστική επιχείρηση
διασφαλίζει ότι ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής πληροί τις προϋποθέσεις 
εγγραφής σε μητρώο και άλλες διατάξεις 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. 
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
προβλέπουν ότι το πρόσωπο ή η οντότητα 
που αναλαμβάνει την ευθύνη για τον 
διαμεσολαβητή εγγράφει σε μητρώο τον εν 
λόγω διαμεσολαβητή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν ευελιξία ώστε οι επιχειρήσεις-εντολείς να μπορούν να 
εγγράφουν τούς ασφαλιστικούς τους πράκτορες, ανεξάρτητα από τι προβλέπεται στο εθνικό 
δίκαιο. Βάσει των εν λόγω ρυθμίσεων, ο ασφαλιστικός πράκτορας δεν παρέχει τις πληροφορίες 
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σχετικά με την εγγραφή στην αρμόδια αρχή αλλά στον εντολέα, ο οποίος φέρει την πλήρη 
ευθύνη για τη διασφάλιση ότι ο πράκτορας πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής σε μητρώο και 
άλλες διατάξεις της οδηγίας.

Τροπολογία 251
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, όταν ένας ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενεργεί 
υπό την ευθύνη μιας ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ενός άλλου 
εγγεγραμμένου σε μητρώο ασφαλιστικού 
ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ο εν 
λόγω διαμεσολαβητής ή η εν λόγω 
επιχείρηση έχει την ευθύνη για τη 
διασφάλιση ότι πληροί τις προϋποθέσεις 
εγγραφής σε μητρώο που καθορίζονται
στην παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση 
αυτή, το πρόσωπο ή η οντότητα που 
αποδέχεται την ευθύνη, αφού ενημερωθεί 
από τα κράτη μέλη σχετικά με τα θέματα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 7 
στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου, 
βεβαιώνεται ως προς το θέμα που 
ορίζεται στην παράγραφο 7 στοιχείο γ) 
του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι το 
πρόσωπο ή η οντότητα που αναλαμβάνει 
την ευθύνη για τον διαμεσολαβητή 
εγγράφει σε μητρώο τον εν λόγω 
διαμεσολαβητή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, όταν ένας ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενεργεί 
υπό την ευθύνη μιας ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ενός
διαμεσολαβητή, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής δεν παρέχει στην 
αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 
στοιχεία α) και β)σχετικά με την εγγραφή 
και ο υπεύθυνος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή ασφαλιστική 
επιχείρηση διασφαλίζει ότι ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής πληροί τις 
προϋποθέσεις εγγραφής σε μητρώο και 
άλλες διατάξεις που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν ότι το πρόσωπο ή η 
οντότητα που αναλαμβάνει την ευθύνη για 
τον διαμεσολαβητή εγγράφει σε μητρώο 
τον εν λόγω διαμεσολαβητή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να θεσπίζει ένα αναλογικό καθεστώς εγγραφής που θα μειώνει τον φόρτο για 
τους μικρότερους διαμεσολαβητές και θα επιτρέπει σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις να 
αναλαμβάνουν ρυθμιστικές αρμοδιότητες για τις δραστηριότητές τους. Η προσέγγιση αυτή 
παρέχει στα κράτη μέλη ευελιξία ώστε οι εταιρείες-εντολείς να μπορούν να εγγράφουν τούς 
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ασφαλιστικούς τους πράκτορες, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η μεταξύ 
τους σχέση στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 252
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν την απαίτηση που αναφέρεται 
στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο σε όλα 
τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εργάζονται 
για μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 
επιχείρηση ή έναν εγγεγραμμένο 
ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή και τα οποία ασκούν 
δραστηριότητα ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν την απαίτηση που αναφέρεται 
στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο σε όλα 
τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εργάζονται 
για μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 
επιχείρηση ή έναν εγγεγραμμένο 
ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή και τα οποία ασκούν 
δραστηριότητα ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πρέπει να εγγράφονται μεμονωμένα ώστε να αποφεύγεται η 
εξάπλωση των μοντέλων πωλήσεων σε μορφή πυραμίδας. Τα εν λόγω μοντέλα βασίζονται σε 
ένα σύστημα πυραμίδας το οποίο περιλαμβάνει διαμεσολαβητές που δεν διαθέτουν επαρκή 
προσόντα. Βάσει αυτού του συστήματος, οι διαμεσολαβητές λαμβάνουν ένα μέρος του συνόλου 
των προμηθειών που λαμβάνουν οι επιμέρους διαμεσολαβητές τους. Η εν λόγω πρακτική 
λειτουργεί εις βάρος της ποιότητας των συμβουλών και των συμφερόντων των καταναλωτών 
και γι αυτόν τον λόγο πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Στην παρούσα τροπολογία 
συνέβαλαν οι γερμανικές οργανώσεις καταναλωτών VZBV και BDV.

Τροπολογία 253
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, δημοσιεύει στον
ιστότοπό της και επικαιροποιεί ένα ενιαίο 

Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει ιστότοπο με ζεύξεις 
υπερκειμένου για κάθε ενιαίο σημείο 
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ηλεκτρονικό μητρώο που περιέχει 
καταγραφή ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών που 
έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους 
να ασκήσουν διασυνοριακές 
δραστηριότητες σύμφωνα με το κεφάλαιο 
IV. Τα κράτη μέλη παρέχουν αμελητί 
σχετικές πληροφορίες στην ΕΑΑΕΣ προς 
τον σκοπό αυτόν. Το εν λόγω μητρώο 
εμφανίζει μια ζεύξη υπερκειμένου σε κάθε 
αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους. Το 
μητρώο αυτό περιέχει συνδέσμους προς 
την ιστοσελίδα καθεμιάς από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και 
είναι προσβάσιμο από κάθε ιστοσελίδα 
των αρχών αυτών.

πληροφόρησης που δημιουργούν τα 
κράτη μέλη βάσει του άρθρου 3 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη πρέπει να δημοσιεύουν λεπτομερείς 
πληροφορίες για τα διαβατήρια των διαμεσολαβητών ώστε η ΕΑΑΕΣ να μην χρειάζεται να 
καταρτίζει χωριστή βάση δεδομένων. Η ΕΑΑΕΣ πρέπει να διατηρεί έναν κεντρικό ιστότοπο με 
συνδέσμους προς τους ιστοτόπους των κρατών μελών στους οποίους διατίθενται σχετικές 
πληροφορίες.

Τροπολογία 254
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε οι 
ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών, που παύουν να πληρούν 
τις προϋποθέσεις αυτές, να διαγράφονται 
από το μητρώο. Η ισχύς της εγγραφής 
επανεξετάζεται τακτικά από την αρμόδια 
αρχή. Εφόσον είναι αναγκαίο, το κράτος 
μέλος καταγωγής ενημερώνει το κράτος 
μέλος υποδοχής για τη διαγραφή αυτή.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε οι 
ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών, που παύουν να πληρούν 
τις προϋποθέσεις αυτές, να διαγράφονται 
άμεσα από το μητρώο. Η ισχύς της 
εγγραφής επανεξετάζεται τακτικά από την 
αρμόδια αρχή. Εφόσον είναι αναγκαίο, το 
κράτος μέλος καταγωγής ενημερώνει το 
κράτος μέλος υποδοχής για τη διαγραφή 
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αυτή.

Or. de

Τροπολογία 255
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να μην προβαίνουν στην 
εγγραφή του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο 
μητρώο εκτός αν είναι πεπεισμένες ότι ο 
διαμεσολαβητής πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 8.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να μην προβαίνουν στην 
εγγραφή του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο 
μητρώο εκτός αν είναι πεπεισμένες ότι ο 
διαμεσολαβητής πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 8 ή ότι άλλος διαμεσολαβητής ή 
επιχείρηση θα αναλάβει την ευθύνη για τη 
διασφάλιση ότι ο διαμεσολαβητής πληροί 
τις εν λόγω απαιτήσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν ευελιξία ώστε οι εταιρείες-εντολείς να μπορούν να 
εγγράφουν τούς ασφαλιστικούς τους πράκτορες, ανεξάρτητα από τι προβλέπεται στο εθνικό 
δίκαιο. Βάσει των εν λόγω ρυθμίσεων, ο ασφαλιστικός πράκτορας δεν παρέχει τις πληροφορίες 
σχετικά με τη εγγραφή στην αρχή αλλά στον εντολέα του ο οποίος φέρει την πλήρη ευθύνη για τη 
διασφάλιση ότι ο πράκτορας πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής σε μητρώο και άλλες διατάξεις 
της οδηγίας.

Τροπολογία 256
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 



AM\926837EL.doc 105/167 PE504.392v01-00

EL

αρμόδιες αρχές να μην προβαίνουν στην 
εγγραφή του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο 
μητρώο εκτός αν είναι πεπεισμένες ότι ο 
διαμεσολαβητής πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 8.

αρμόδιες αρχές να μην προβαίνουν στην 
εγγραφή του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο 
μητρώο εκτός αν ο διαμεσολαβητής πληροί 
τις απαιτήσεις του άρθρου 8.

Or. de

Τροπολογία 257
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να μην προβαίνουν στην 
εγγραφή του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο 
μητρώο εκτός αν είναι πεπεισμένες ότι ο 
διαμεσολαβητής πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 8.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να μην προβαίνουν στην 
εγγραφή του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο 
μητρώο εκτός αν είναι πεπεισμένες ότι ο 
διαμεσολαβητής πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 8 ή ότι άλλη ασφαλιστική 
επιχείρηση διασφαλίζει ότι ο 
διαμεσολαβητής πληροί τις εν λόγω 
απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 εδάφιο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να θεσπίζει ένα αναλογικό καθεστώς εγγραφής που θα μειώνει τον φόρτο για 
τους μικρότερους διαμεσολαβητές και θα επιτρέπει σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις να 
αναλαμβάνουν ρυθμιστικές αρμοδιότητες για τις δραστηριότητές τους. Η προσέγγιση αυτή 
παρέχει στα κράτη μέλη ευελιξία ώστε οι εταιρείες-εντολείς να μπορούν να εγγράφουν τούς 
ασφαλιστικούς τους πράκτορες, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η μεταξύ 
τους σχέση στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 258
Olle Schmidt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εγγεγραμμένοι ασφαλιστικοί και 
αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
μπορούν να αναλαμβάνουν και να ασκούν 
τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην 
Ένωση τόσο υπό καθεστώς ελεύθερης 
εγκατάστασης όσο και υπό καθεστώς 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
δραστηριοποιείται υπό καθεστώς 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εάν 
προτίθεται να παράσχει σε ασφαλισμένο, 
ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε κράτος 
μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο ασφαλιστικός 
ενδιάμεσος, ασφαλιστική σύμβαση 
σχετικά με κίνδυνο που παρουσιάζεται σε 
κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ο ασφαλιστικός 
ενδιάμεσος.

Or. en

Τροπολογία 259
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι εγγεγραμμένοι ασφαλιστικοί και 
αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
μπορούν να ασκούν και να συνεχίζουν να
ασκούν τη δραστηριότητα της 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στην Ένωση τόσο υπό 
καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης όσο 
και υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών.
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Or. en

Τροπολογία 260
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές που έχουν εγγραφεί σε 
μητρώο μπορούν να αναλαμβάνουν και 
να ασκούν τη δραστηριότητα της 
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στην Κοινότητα τόσο 
υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης 
όσο και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παραπάνω διατύπωση δεν μεταφέρθηκε από την IMD1 και πρέπει να εισαχθεί εκ νέου 
προκειμένου να κατοχυρωθεί στην οδηγία η ελεύθερη εγκατάσταση και η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών στην Κοινότητα.

Τροπολογία 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι εγγεγραμμένοι ασφαλιστικοί και 
αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
μπορούν να αναλαμβάνουν και να ασκούν 
τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην 
Κοινότητα απολαμβάνοντας τόσο το 
δικαίωμα εγκατάστασης όσο και το 
δικαίωμα παροχής υπηρεσιών.



PE504.392v01-00 108/167 AM\926837EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αιτήσεις 
εγγραφής στο μητρώο τις οποίες 
υποβάλλουν οι διαμεσολαβητές 
εξετάζονται εντός έξι μηνών από την 
υποβολή πλήρους αίτησης, και ότι ο αιτών 
ενημερώνεται αμέσως σχετικά με την 
απόφαση.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αιτήσεις 
εγγραφής στο μητρώο τις οποίες 
υποβάλλουν οι διαμεσολαβητές 
εξετάζονται εντός δύο μηνών από την 
υποβολή πλήρους αίτησης, και ότι ο αιτών 
ενημερώνεται αμέσως σχετικά με την 
απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 263
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους ζητούν από τους 
ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, ως προϋπόθεση για την 
εγγραφή τους στο μητρώο, τις ακόλουθες
πληροφορίες:

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους ζητούν από τους 
ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές –εξαιρουμένων των 
συνδεδεμένων διαμεσολαβητών και των 
διαμεσολαβητών για τους οποίους άλλη 
ασφαλιστική επιχείρηση έχει την ευθύνη 
να διασφαλίσει ότι ο διαμεσολαβητής 
πληροί τις εν λόγω απαιτήσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο 3–
ως προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο 
μητρώο, τα ακόλουθα αποδεικτικά 
στοιχεία :

Or. en
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Τροπολογία 264
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους ζητούν από τους 
ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, ως προϋπόθεση για την 
εγγραφή τους στο μητρώο, τις ακόλουθες
πληροφορίες:

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους ζητούν από τους 
ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές –εξαιρουμένων των 
συνδεδεμένων διαμεσολαβητών και των 
διαμεσολαβητών για τους οποίους άλλη 
ασφαλιστική επιχείρηση έχει την ευθύνη 
για τη διασφάλιση ότι ο διαμεσολαβητής 
πληροί τις εν λόγω απαιτήσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο 3–
ως προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο 
μητρώο, τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η εξαίρεση των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ωστόσο, για τους παροχείς 
επικουρικών υπηρεσιών πρέπει να ισχύσει μια πιο εύκολη διαδικασία εγγραφής, στο πλαίσιο της 
οποίας οι διαμεσολαβητές θα πληρούν μόνο ορισμένες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων του 
άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 15 και του άρθρου 16. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις εφόσον δρουν αναλογικά προς τη δραστηριότητα. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να μπορούν να προσαρμόζουν τη διαδικασία εγγραφής ανάλογα με την 
πολυπλοκότητα του προϊόντος.

Τροπολογία 265
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρέχουν πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με την 

α) την ταυτότητα των μετόχων ή των 
μελών, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για 
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ταυτότητα των μετόχων ή των μελών, είτε 
πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά 
πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω 
από 10% στον διαμεσολαβητή και τα ποσά 
των εν λόγω συμμετοχών·

νομικά πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή 
πάνω από 10% στον διαμεσολαβητή και τα 
ποσά των εν λόγω συμμετοχών·

Or. en

Τροπολογία 266
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρέχουν πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με την 
ταυτότητα των μετόχων ή των μελών, είτε 
πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά 
πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω 
από 10% στον διαμεσολαβητή και τα ποσά 
των εν λόγω συμμετοχών·

α) την ταυτότητα των μετόχων ή των 
μελών, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για 
νομικά πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή 
πάνω από 10% στον διαμεσολαβητή και τα 
ποσά των εν λόγω συμμετοχών·

Or. en

Τροπολογία 267
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παρέχουν πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με την 
ταυτότητα των προσώπων που έχουν 
στενούς δεσμούς με τον ασφαλιστικό ή 
αντασφαλιστικό διαμεσολαβητή·

β) την ταυτότητα των προσώπων που 
έχουν στενούς δεσμούς με τον 
ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή·

Or. en
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Τροπολογία 268
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παρέχουν πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με την 
ταυτότητα των προσώπων που έχουν 
στενούς δεσμούς με τον ασφαλιστικό ή 
αντασφαλιστικό διαμεσολαβητή·

β) την ταυτότητα των προσώπων που 
έχουν στενούς δεσμούς με τον 
ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή·

Or. en

Τροπολογία 269
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να καταδεικνύουν με ικανοποιητικό 
τρόπο ότι οι συμμετοχές ή οι στενοί 
δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την 
αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών 
καθηκόντων της αρμόδιας αρχής.

γ) στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι 
συμμετοχές ή οι στενοί δεσμοί δεν 
παρεμποδίζουν την αποτελεσματική 
άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της 
αρμόδιας αρχής.

Or. en

Τροπολογία 270
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να καταδεικνύουν με ικανοποιητικό 
τρόπο ότι οι συμμετοχές ή οι στενοί 
δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την 
αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών 

γ) στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι 
συμμετοχές ή οι στενοί δεσμοί δεν 
παρεμποδίζουν την αποτελεσματική 
άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της 
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καθηκόντων της αρμόδιας αρχής. αρμόδιας αρχής.

Or. en

Τροπολογία 271
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους απαιτούν από τους 
ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές για τους οποίους 
εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 7 να 
τις ενημερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση σε περίπτωση αλλαγής στις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 7 στοιχεία α) και β)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαμεσολαβητές πρέπει να κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες 
σχετικά με την εγγραφή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία και 
προστασία των καταναλωτών, οι αρχές πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στη δομή 
της ιδιοκτησίας των εταιρειών.

Τροπολογία 272
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση αλλαγών στις πληροφορίες 
που προβλέπονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 7 στοιχεία α) και β), τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες 
αρχές απαιτούν από τους ασφαλιστικούς 
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και αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές 
για τους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 3 
παράγραφος 7 να τους κοινοποιούν τις εν 
λόγω αλλαγές χωρίς καθυστέρηση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι εταιρείες να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές επικαιροποιημένες πληροφορίες 
όταν οι περιστάσεις αλλάζουν.

Τροπολογία 273
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν ότι τα άτομα που ασκούσαν 
δραστηριότητα διαμεσολάβησης πριν από 
την ΧΧΧ, είχαν εγγραφεί σε μητρώο και 
το επίπεδο κατάρτισης και εμπειρίας τους 
ήταν ανάλογο με εκείνο που απαιτείται 
βάσει της οδηγίας, εγγράφονται 
αυτομάτως στο μητρώο που θα 
δημιουργηθεί, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφοι 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία 274
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
απαιτήσεις εγγραφής που ορίζονται στο 
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άρθρο 3 για τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 10. 
Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι ο διοικητικός φόρτος 
που απορρέει από τις εν λόγω απαιτήσεις 
είναι ανάλογος προς το είδος, την 
κλίμακα και την πολυπλοκότητα της 
δραστηριότητας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις παρακάτω τροπολογίες στο άρθρο 3 παράγραφοι 10 και 11, η παρούσα 
τροπολογία στοχεύει στη θέσπιση μιας αναλογικής και κατάλληλης διαδικασίας εγγραφής για 
τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που εργάζονται σε επικουρική βάση. Αντίστοιχα, η εν λόγω 
πρόταση πρέπει να αντικαταστήσει την απλοποιημένη διαδικασία εγγραφής που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 της πρότασης της Επιτροπής για την IMD II (βλέπε επίσης τη σχετική τροπολογία 
με την οποία διαγράφεται το άρθρο 4).

Τροπολογία 275
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8β. Οι αναλογικές απαιτήσεις εγγραφής 
του άρθρου 3 εφαρμόζονται σε 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που ασκεί 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε επικουρική βάση, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητές 
του πληρούν όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δεν 
είναι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση·
β) ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενεργεί ως διαμεσολαβητής μόνο για 
ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα που 
συμπληρώνουν ένα προϊόν ή μια 
υπηρεσία και προσδιορίζει τα προϊόντα 
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αυτά σαφώς σε ένα μητρώο·
γ) τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν 
καλύπτουν την ασφάλιση ζωής, υγείας ή 
τους κινδύνους αστικής ευθύνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες στο άρθρο 3 παράγραφοι 9 και 11, η παρούσα τροπολογία 
στοχεύει στη θέσπιση μιας αναλογικής και κατάλληλης διαδικασίας εγγραφής για τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που εργάζονται σε επικουρική βάση. Αντίστοιχα, η εν λόγω 
πρόταση πρέπει να αντικαταστήσει την απλοποιημένη διαδικασία εγγραφής που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 της πρότασης της Επιτροπής για την IMD II (βλέπε επίσης τη σχετική τροπολογία 
με την οποία διαγράφεται το άρθρο 4).

Τροπολογία 276
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8γ. Η προϋπόθεση των αναλογικών 
απαιτήσεων εγγραφής βάσει του 
άρθρου 3 παράγραφος 9 είναι ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να ενεργεί 
άμεσα ή εξ ονόματος μίας ή 
περισσότερων ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή εγγεγραμμένων 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή να έχει 
συνάψει ειδική συμφωνία για τη 
διαμεσολάβηση των σχετικών 
ασφαλιστικών προϊόντων με μία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
ή εγγεγραμμένους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, καθένας εκ των οποίων 
αποδέχεται την ευθύνη για τη διασφάλιση 
της συμμόρφωσης του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή με το άρθρο 8 
παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 15 και το 
άρθρο 16 της παρούσας οδηγίας όσον 
αφορά τα προϊόντα τα οποία καλύπτει η 
συμφωνία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες στο άρθρο 3 παράγραφοι 9 και 10, η παρούσα τροπολογία 
στοχεύει στη θέσπιση μιας αναλογικής και κατάλληλης διαδικασίας εγγραφής για τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που εργάζονται σε επικουρική βάση. Αντίστοιχα, η εν λόγω 
πρόταση πρέπει να αντικαταστήσει την απλοποιημένη διαδικασία εγγραφής που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 της πρότασης της Επιτροπής για την IMD II (βλέπε επίσης τη σχετική τροπολογία 
με την οποία διαγράφεται το άρθρο 4).

Τροπολογία 277
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Οι εγγεγραμμένοι ασφαλιστικοί και 
αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
μπορούν να αναλαμβάνουν και να ασκούν 
τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο υπό καθεστώς 
ελεύθερης εγκατάστασης όσο και υπό 
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προάγει τον ανταγωνισμό στον τομέα της ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης μέσω της «αρχής του ενιαίου διαβατηρίου» και βασίζεται αφενός στην 
αιτιολογική σκέψη 25 της πρότασης της Επιτροπής για την IMD II στο πλαίσιο της οποίας 
ενισχύεται η «αρχή του ενιαίου διαβατηρίου», και αφετέρου σε μια διάταξη της IMD I και σε 
μια πρόταση της ΕΑΑΕΣ.

Τροπολογία 278
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[…] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά κανόνα, οι διαμεσολαβητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ενώ ενδιάμεσες καταστάσεις 
πρέπει να αποφεύγονται. Είναι επίσης δύσκολο να διαπιστωθεί αν η διαδικασία συνεπάγεται 
κάποια ουσιαστική απλοποίηση για τις εν λόγω εταιρείες, δεδομένης της υποχρέωσης να 
πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8.

Τροπολογία 279
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[…] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο άρθρο 3 παράγραφοι 9, 8 και 10 στοχεύουν στη θέσπιση μιας αναλογικής 
και κατάλληλης διαδικασίας εγγραφής για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που 
δραστηριοποιούνται σε επικουρική βάση. Αντίστοιχα, οι προαναφερθείσες προτάσεις πρέπει να 
αντικαταστήσουν την απλοποιημένη διαδικασία εγγραφής που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 280
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[…] διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 281
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία δήλωσης για την παροχή 
υπηρεσιών επικουρικής ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, υπηρεσιών κατ’ 
επάγγελμα διαχείρισης περιπτώσεων 
ζημιών ή εκτίμησης ζημιών

Διαδικασία δήλωσης για την παροχή 
υπηρεσιών επικουρικής ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης

Or. de

Τροπολογία 282
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν 
καλύπτουν την ασφάλιση ζωής ή τους 
κινδύνους αστικής ευθύνης, εκτός αν η εν 
λόγω κάλυψη είναι παρεπόμενη στην 
κύρια κάλυψη.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 283
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν 
καλύπτουν την ασφάλιση ζωής ή τους 

γ) τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν 
καλύπτουν την ασφάλιση ζωής ή τους 
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κινδύνους αστικής ευθύνης, εκτός αν η εν 
λόγω κάλυψη είναι παρεπόμενη στην 
κύρια κάλυψη.

κινδύνους αστικής ευθύνης, εκτός αν η εν 
λόγω κάλυψη είναι συμπληρωματική στο 
προϊόν ή την παρεχόμενη υπηρεσία, που 
αποτελεί τη βασική επαγγελματική 
δραστηριότητα του διαμεσολαβητή.

Or. de

Τροπολογία 284
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι απαιτήσεις εγγραφής του άρθρου 3 
δεν εφαρμόζονται στους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές των οποίων η μόνη 
δραστηριότητα είναι η κατ’ επάγγελμα 
διαχείριση περιπτώσεων ζημιών ή η 
παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ζημιών.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 285
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διαμεσολαβητές που υπόκεινται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
υπόκεινται στις διατάξεις των κεφαλαίων Ι, 
ΙΙΙ, IV, V, VIII και IX, καθώς και στα 
άρθρα 15 και 16 της παρούσας οδηγίας.

4. Οι διαμεσολαβητές που υπόκεινται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
υπόκεινται στις διατάξεις των κεφαλαίων Ι, 
ΙΙΙ, IV, V, VIII και IX της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διαμεσολαβητές που υπόκεινται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
υπόκεινται στις διατάξεις των κεφαλαίων Ι, 
ΙΙΙ, IV, V, VIII και IX, καθώς και στα 
άρθρα 15 και 16 της παρούσας οδηγίας.

4. Οι διαμεσολαβητές που υπόκεινται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
υπόκεινται στις διατάξεις των κεφαλαίων Ι, 
ΙΙΙ, IV, V, VIII και IX, καθώς και στα 
άρθρα 15, 16, 17 και 18 της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 287
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ο οποίος προτίθεται να 
ασκήσει τις δραστηριότητές του για πρώτη 

1. Κάθε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ο οποίος προτίθεται να 
ασκήσει τις δραστηριότητές του για πρώτη 
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φορά στο έδαφος άλλου κράτους μέλους 
υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών κοινοποιεί τις ακόλουθες 
πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής του.

φορά στο έδαφος άλλου κράτους μέλους 
υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκατάστασης
κοινοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής του/της και του άλλου κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει την εναρμόνιση με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στην 
IMD Ι, η οποία πρέπει να διατηρηθεί στην IMD II.

Τροπολογία 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) απόδειξη των επαγγελματικών 
γνώσεων και ικανοτήτων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο ε) είναι άνευ πρακτικής σημασίας διότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 
εδάφιο 2, «όταν λάβει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος 
υποδοχής δέχεται την προηγούμενη πείρα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική δραστηριότητα 
διαμεσολάβησης, η οποία επιβεβαιώνεται με την απόδειξη της εγγραφής ή της δήλωσης στο 
κράτος μέλος καταγωγής, προς τεκμηρίωση των απαιτούμενων γνώσεων και ικανοτήτων».

Τροπολογία 289
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ασκεί δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο 
πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης, 
όταν:
α) ασκεί ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 
διαμεσολάβηση για λογαριασμό 
ασφαλισμένου ή δυνητικού ασφαλισμένου 
ο οποίος κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος 
σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος 
μέλος καταγωγής του διαμεσολαβητή· και
β) κάθε καλυπτόμενος κίνδυνος αφορά 
άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος 
καταγωγής του διαμεσολαβητή.

Or. de

(Βλέπε αιτιολογική σκέψη 21α), Τροπολογία 8 – συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο του 
Λουξεμβούργου.)

Τροπολογία 290
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένας ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής ασκεί 
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 
διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της 
ελευθερίας εγκατάστασης, όταν διατηρεί 
συνεχή παρουσία σε άλλο κράτος μέλος 
από το κράτος μέλος καταγωγής.

Or. de

(Βλέπε επίσης τροπολογία 8 στην αιτιολογική σκέψη 21α) για την ελευθερία εγκατάστασης.)
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα προσθήκη πρέπει να εγκριθεί για λόγους σαφήνειας και συμμορφώνεται με το 
πρωτόκολλο του Λουξεμβούργου.

Τροπολογία 291
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Κάθε κράτος μέλος απαιτεί:
α) κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
που είναι νομικό πρόσωπο να έχει τα 
κεντρικά του γραφεία στο κράτος μέλος 
στο οποίο βρίσκεται η καταστατική του 
έδρα και να δραστηριοποιείται πράγματι 
εκεί·
β) κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
που δεν είναι νομικό πρόσωπο ή κάθε 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που είναι 
νομικό πρόσωπο αλλά βάσει του εθνικού 
του δικαίου δεν έχει καταστατική έδρα να 
έχει τα κεντρικά του γραφεία στο κράτος 
μέλος στο οποίο ασκεί τις 
δραστηριότητές του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και να υπόκειται στις ρυθμίσεις του κράτους 
καταγωγής του, στο οποίο όντως ασκεί τις δραστηριότητές του.

Τροπολογία 292
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για την αποτελεσματική εποπτεία των 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών που παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στο έδαφος άλλου 
κράτους μέλους/άλλων κρατών μελών:
i) μέσω υποκαταστήματος, το κράτος 
μέλος υποδοχής είναι υπεύθυνο για τη 
θέσπιση των ελάχιστων απαιτήσεων 
γνώσεων και ικανοτήτων που 
εφαρμόζονται για το προσωπικό του 
υποκαταστήματος·
ii) υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών, το κράτος μέλος καταγωγής 
είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση των 
ελάχιστων απαιτήσεων γνώσεων και 
ικανοτήτων. Το κράτος μέλος υποδοχής 
μπορεί να θεσπίζει πρόσθετες απαιτήσεις 
γνώσεων και ικανοτήτων. Οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και 
του κράτους μέλους καταγωγής 
συνεργάζονται στενά για την 
αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή 
των ελάχιστων απαιτήσεων γνώσεων και 
ικανοτήτων του κράτους μέλους 
υποδοχής. Για τον σκοπό αυτόν, μπορούν 
να αναθέτουν μεταξύ τους καθήκοντα και 
αρμοδιότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω κείμενο βασίζεται στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οδηγία για την 
ενυπόθηκη πίστη.

Τροπολογία 293
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής έχει 
λόγους να συμπεράνει ότι ένας 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής που ασκεί 
δραστηριότητες στο έδαφός του, υπό 
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή
μέσω εγκατάστασης, παραβαίνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, αναφέρει τις 
διαπιστώσεις αυτές στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής, η οποία 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, παρά τα 
μέτρα που λαμβάνονται από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, ένας 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής συνεχίζει να ενεργεί με 
τρόπο που είναι σαφώς επιζήμιος για τα 
συμφέροντα των καταναλωτών του 
κράτους μέλους υποδοχής ή για την 
εύρυθμη λειτουργία των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών αγορών, ο ασφαλιστικός 
ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
υπόκειται στα ακόλουθα μέτρα:

3. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής έχει 
λόγους να συμπεράνει ότι ένας 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής που ασκεί 
δραστηριότητες στο έδαφός του, υπό 
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή 
μέσω εγκατάστασης, παραβαίνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας και εάν το κράτος 
μέλος υποδοχής δεν διαθέτει 
αρμοδιότητες δυνάμει της οδηγίας ώστε 
να λάβει δράση για την αντιμετώπιση των 
εν λόγω παραβιάσεων, αναφέρει τις 
διαπιστώσεις αυτές στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής, η οποία 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, παρά τα 
μέτρα που λαμβάνονται από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, ένας 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής συνεχίζει να ενεργεί με 
τρόπο που είναι σαφώς επιζήμιος για τα 
συμφέροντα των καταναλωτών του 
κράτους μέλους υποδοχής ή για την 
εύρυθμη λειτουργία των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών αγορών, ο ασφαλιστικός 
ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
υπόκειται στα ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 294
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 295
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επαγγελματικές και οργανωτικές 
απαιτήσεις

Άρθρο 8

Επαγγελματικές και οργανωτικές 
απαιτήσεις

(Αφορά το γερμανικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 296
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που ασκούν τις εν λόγω 
δραστηριότητες επικουρικά, των 
προσώπων που ασκούν τις 
δραστηριότητες της κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών, 
διακανονισμού και εκτίμησης ζημιών, και 
των μελών του προσωπικού των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης κατέχουν επαρκείς 
γνώσεις και ικανότητες, όπως καθορίζεται 
από το κράτος μέλος καταγωγής του 
διαμεσολαβητή ή της επιχείρησης, για την 
εκτέλεση των εργασιών τους και την 
άσκηση των καθηκόντων τους επαρκώς, 
αποδεικνύοντας κατάλληλη επαγγελματική 
πείρα σχετική με την πολυπλοκότητα των 

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές καθώς και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης κατέχουν 
επαρκείς γνώσεις και ικανότητες, όπως 
καθορίζεται από το κράτος μέλος 
καταγωγής του διαμεσολαβητή ή της 
επιχείρησης, για την εκτέλεση των 
εργασιών τους και την άσκηση των 
καθηκόντων τους επαρκώς, 
αποδεικνύοντας κατάλληλη επαγγελματική 
πείρα σχετική με την πολυπλοκότητα των 
προϊόντων των οποίων διασφαλίζουν τη 
διαμεσολάβηση.
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προϊόντων των οποίων διασφαλίζουν τη 
διαμεσολάβηση.

Or. en

Τροπολογία 297
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που ασκούν τις εν λόγω 
δραστηριότητες επικουρικά, των 
προσώπων που ασκούν τις δραστηριότητες 
της κατ’ επάγγελμα διαχείρισης 
περιπτώσεων ζημιών, διακανονισμού και 
εκτίμησης ζημιών, και των μελών του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης κατέχουν 
επαρκείς γνώσεις και ικανότητες, όπως 
καθορίζεται από το κράτος μέλος 
καταγωγής του διαμεσολαβητή ή της 
επιχείρησης, για την εκτέλεση των 
εργασιών τους και την άσκηση των 
καθηκόντων τους επαρκώς, 
αποδεικνύοντας κατάλληλη επαγγελματική 
πείρα σχετική με την πολυπλοκότητα των 
προϊόντων των οποίων διασφαλίζουν τη 
διαμεσολάβηση.

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που ασκούν τις εν λόγω 
δραστηριότητες επικουρικά καθώς και των 
προσώπων και των μελών του προσωπικού 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που 
ασκούν δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, κατέχουν επαρκείς 
γνώσεις και ικανότητες, όπως καθορίζεται 
από το κράτος μέλος καταγωγής του 
διαμεσολαβητή ή της επιχείρησης κατόπιν 
διαβούλευσης με την ΕΑΑΕΣ, για την 
εκτέλεση των εργασιών τους και την 
άσκηση των καθηκόντων τους επαρκώς, 
αποδεικνύοντας κατάλληλη επαγγελματική 
πείρα και ικανότητες σχετικές με την 
πολυπλοκότητα των προϊόντων των οποίων 
διασφαλίζουν τη διαμεσολάβηση. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικοί και οι αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις παρέχουν επαρκή και 
κατάλληλη κατάρτιση στο προσωπικό 
τους ώστε να διασφαλίζουν την τήρηση 
των εν λόγω διατάξεων. Τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν τα κριτήρια που έχουν 
θεσπίσει ώστε οι διαμεσολαβητές να 
πληρούν τις απαιτήσεις ικανοτήτων που 
ισχύουν για αυτούς. Τα εν λόγω κριτήρια 
περιλαμβάνουν έναν κατάλογο με τα 
προσόντα που αναγνωρίζονται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό που ασχολείται με  τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
διαθέτει επαρκές επίπεδο προσόντων. Την ευθύνη της συνεχούς κατάρτισης και της ανάπτυξης
των δεξιοτήτων πρέπει να φέρει η εταιρεία. Παρόμοια διατύπωση κατέθεσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στην πρόταση της Επιτροπής για αναδιατύπωση της MiFID.

Τροπολογία 298
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που ασκούν τις εν λόγω 
δραστηριότητες επικουρικά, των 
προσώπων που ασκούν τις δραστηριότητες 
της κατ’ επάγγελμα διαχείρισης 
περιπτώσεων ζημιών, διακανονισμού και 
εκτίμησης ζημιών, και των μελών του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης κατέχουν 
επαρκείς γνώσεις και ικανότητες, όπως 
καθορίζεται από το κράτος μέλος 
καταγωγής του διαμεσολαβητή ή της 
επιχείρησης, για την εκτέλεση των 
εργασιών τους και την άσκηση των 
καθηκόντων τους επαρκώς, 
αποδεικνύοντας κατάλληλη επαγγελματική 
πείρα σχετική με την πολυπλοκότητα των 
προϊόντων των οποίων διασφαλίζουν τη 
διαμεσολάβηση.

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που ασκούν τις εν λόγω 
δραστηριότητες επικουρικά, των 
προσώπων που ασκούν τις δραστηριότητες 
της κατ’ επάγγελμα διαχείρισης 
περιπτώσεων ζημιών, διακανονισμού και 
εκτίμησης ζημιών, και των μελών του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης κατέχουν 
επαρκείς γνώσεις και ικανότητες, όπως 
καθορίζεται από το κράτος μέλος 
υποδοχής του διαμεσολαβητή ή της 
επιχείρησης, για την εκτέλεση των 
εργασιών τους και την άσκηση των 
καθηκόντων τους βάσει υψηλών 
προδιαγραφών, αποδεικνύοντας με 
σαφήνεια κατάλληλη επαγγελματική πείρα 
σχετική με την πολυπλοκότητα των 
προϊόντων των οποίων διασφαλίζουν τη 
διαμεσολάβηση.

Or. en

Τροπολογία 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
επικαιροποιούν τις γνώσεις και τις 
ικανότητές τους με συνεχή επαγγελματική 
εξέλιξη, προκειμένου να διατηρήσουν ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
επικαιροποιούν τακτικά τις γνώσεις και τις 
ικανότητές τους με βάση τα καθήκοντα 
που ασκούν και τη σχετική αγορά με 
συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, 
προκειμένου να διατηρήσουν ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης.

Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν μηχανισμούς για τον έλεγχο, 
την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων από 
ανεξάρτητους φορείς.

Or. en

Τροπολογία 300
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
επικαιροποιούν τις γνώσεις και τις 
ικανότητές τους με συνεχή επαγγελματική 
εξέλιξη, προκειμένου να διατηρήσουν ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
επικαιροποιούν τις γνώσεις και τις 
ικανότητές τους με συνεχή επαγγελματική 
εξέλιξη, προκειμένου να διατηρήσουν ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης. Οι 
απαιτούμενες προϋποθέσεις σχετικά με 
τις γνώσεις και τις ικανότητες 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα 



PE504.392v01-00 130/167 AM\926837EL.doc

EL

με την παράγραφο 8.

Or. en

Τροπολογία 301
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
επικαιροποιούν τις γνώσεις και τις 
ικανότητές τους με συνεχή επαγγελματική 
εξέλιξη, προκειμένου να διατηρήσουν ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
επικαιροποιούν τις γνώσεις και τις 
ικανότητές τους με συνεχή επαγγελματική 
εξέλιξη και επαρκή και κατάλληλη 
κατάρτιση, προκειμένου να διατηρήσουν 
ένα ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης χαίρουν 
καλής φήμης. Ως ελάχιστη προϋπόθεση 
διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο ή να 
πληρούν άλλη ισοδύναμη εθνική απαίτηση 
όσον αφορά σοβαρά ποινικά αδικήματα 
που συνδέονται είτε με εγκλήματα κατά 

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης χαίρουν 
καλής φήμης. Ως ελάχιστη προϋπόθεση 
εκείνοι που εμπλέκονται στην εμπορική 
προώθηση και στην πώληση του 
προϊόντος διαθέτουν λευκό ποινικό 
μητρώο ή να πληρούν άλλη ισοδύναμη 
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της περιουσίας είτε με εγκλήματα σχετικά 
με οικονομικές δραστηριότητες και δεν θα 
πρέπει να έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση 
κατά το παρελθόν, εκτός αν έχουν 
αποκατασταθεί σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο.

εθνική απαίτηση όσον αφορά σοβαρά 
ποινικά αδικήματα που συνδέονται είτε με 
εγκλήματα κατά της περιουσίας είτε με 
εγκλήματα σχετικά με οικονομικές 
δραστηριότητες και δεν θα πρέπει να έχουν 
κηρυχθεί σε πτώχευση κατά το παρελθόν, 
εκτός αν έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 303
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης χαίρουν 
καλής φήμης. Ως ελάχιστη προϋπόθεση 
διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο ή να 
πληρούν άλλη ισοδύναμη εθνική απαίτηση 
όσον αφορά σοβαρά ποινικά αδικήματα 
που συνδέονται είτε με εγκλήματα κατά 
της περιουσίας είτε με εγκλήματα σχετικά 
με οικονομικές δραστηριότητες και δεν θα 
πρέπει να έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση 
κατά το παρελθόν, εκτός αν έχουν 
αποκατασταθεί σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο.

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης χαίρουν 
καλής φήμης. Ως ελάχιστη προϋπόθεση 
διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο ή να 
πληρούν άλλη ισοδύναμη εθνική απαίτηση 
όσον αφορά σοβαρά ποινικά αδικήματα 
που συνδέονται είτε με εγκλήματα κατά 
της περιουσίας είτε με εγκλήματα σχετικά 
με οικονομικές δραστηριότητες και δεν θα 
πρέπει να έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση 
κατά το παρελθόν, εκτός αν έχουν 
αποκατασταθεί σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 304
Werner Langen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές διαθέτουν ασφάλιση 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης η οποία 
καλύπτει το σύνολο του εδάφους 
της Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
εγγύηση της αστικής ευθύνης που 
προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για 
ποσό τουλάχιστον 1 120 000 ευρώ ανά 
απαίτηση και 1 680 000 ευρώ συνολικά 
κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός 
εάν η εν λόγω ασφάλιση ή άλλη ανάλογη 
εγγύηση παρέχεται ήδη από ασφαλιστική, 
αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση για 
λογαριασμό της οποίας ενεργεί ή από την 
οποία εξουσιοδοτείται να ενεργεί ο 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής, ή εάν η εν λόγω 
επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την 
ευθύνη για τις ενέργειες του 
διαμεσολαβητή.

3. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές διαθέτουν ασφάλιση 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης η οποία 
καλύπτει το σύνολο του εδάφους 
της Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
ασφάλεια της αστικής ευθύνης που 
προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για 
ποσό τουλάχιστον 1 000 000 ευρώ ανά 
απαίτηση και 2 000 000 ευρώ συνολικά 
κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός 
εάν η εν λόγω ασφάλιση ή άλλη ανάλογη 
ασφάλεια παρέχεται ήδη από ασφαλιστική, 
αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση για 
λογαριασμό της οποίας ενεργεί ή από την 
οποία εξουσιοδοτείται να ενεργεί ο 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής, ή εάν η εν λόγω 
επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την 
ευθύνη για τις ενέργειες του 
διαμεσολαβητή.

(Ο όρος «ασφάλεια» αφορά και το 
γερμανικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 305
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές διαθέτουν ασφάλιση 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης η οποία 
καλύπτει το σύνολο του εδάφους 
της Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
εγγύηση της αστικής ευθύνης που 
προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για 
ποσό τουλάχιστον 1.120.000 ευρώ ανά 

3. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές διαθέτουν ασφάλιση 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης η οποία 
καλύπτει το σύνολο του εδάφους 
της Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
εγγύηση της αστικής ευθύνης που 
προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για 
ποσό τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ανά 
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απαίτηση και 1.680.000 ευρώ συνολικά 
κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός 
εάν η εν λόγω ασφάλιση ή άλλη ανάλογη 
εγγύηση παρέχεται ήδη από ασφαλιστική, 
αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση για 
λογαριασμό της οποίας ενεργεί ή από την 
οποία εξουσιοδοτείται να ενεργεί ο 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής, ή εάν η εν λόγω 
επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την 
ευθύνη για τις ενέργειες του 
διαμεσολαβητή.

απαίτηση και 1.500.000 ευρώ συνολικά 
κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός 
εάν η εν λόγω ασφάλιση ή άλλη ανάλογη 
εγγύηση παρέχεται ήδη από ασφαλιστική, 
αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση για 
λογαριασμό της οποίας ενεργεί ή από την 
οποία εξουσιοδοτείται να ενεργεί ο 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής, ή εάν η εν λόγω 
επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την 
ευθύνη για τις ενέργειες του 
διαμεσολαβητή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκύπτει ότι η προτεινόμενη αύξηση στο ποσό της ασφάλισης επαγγελματικής αστικής 
ευθύνης είναι αδικαιολόγητη. Το τρέχον ποσό είναι ήδη αρκετά υψηλό και εξασφαλίζει επαρκή 
προστασία στους καταναλωτές. Όσο υψηλότερο είναι το ποσό της ασφάλισης τόσο υψηλότερο 
θα είναι το κόστος της σύμβασης. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι η μοναδική κατηγορία 
επαγγελματιών η οποία υποχρεούται να έχει τόσο υψηλή εγγύηση αστικής ευθύνης.

Τροπολογία 306
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ αναθεωρεί τα ποσά που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4
περιοδικά, προκειμένου να λαμβάνεται 
υπόψη η εξέλιξη του ευρωπαϊκού δείκτη 
τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται 
από την Eurostat. Η πρώτη αναθεώρηση 
πραγματοποιείται πέντε έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας και κάθε μετέπειτα αναθεώρηση 
πραγματοποιείται πέντε έτη μετά την 
προηγούμενη.

Η ΕΑΑΕΣ αναθεωρεί τα ποσά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 
περιοδικά, προκειμένου να λαμβάνεται 
υπόψη η εξέλιξη του ευρωπαϊκού δείκτη 
τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται 
από την Eurostat. Η πρώτη αναθεώρηση 
πραγματοποιείται πέντε έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας και κάθε μετέπειτα αναθεώρηση 
πραγματοποιείται πέντε έτη μετά την 
προηγούμενη.

Or. en
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Τροπολογία 307
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών προτύπων για την 
προσαρμογή του βασικού ποσού σε ευρώ 
που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 
4, κατά το ποσοστό μεταβολής του 
προαναφερόμενου δείκτη κατά την 
περίοδο μεταξύ της έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και της ημερομηνίας 
της πρώτης αναθεώρησης ή μεταξύ της 
ημερομηνίας της τελευταίας 
αναθεώρησης και της ημερομηνίας της 
νέας αναθεώρησης, και με 
στρογγυλοποίηση στο επόμενο ακέραιο 
ευρώ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 308
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή πέντε έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
και για κάθε μετέπειτα αναθεώρηση 
πέντε έτη μετά την προηγούμενη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 309
Ashley Fox
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εγκρίνει τα εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 310
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν

διαγράφεται

α) την έννοια των επαρκών γνώσεων και 
ικανοτήτων του διαμεσολαβητή, όταν 
ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με τους πελάτες του, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, του επιπέδου των 
επαγγελματικών προσόντων, πείρας και 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
άσκηση της ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λάβουν οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις για να επικαιροποιούν τις 
γνώσεις και τις ικανότητές τους με 
συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, 
προκειμένου να διατηρήσουν 
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ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 311
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν

διαγράφεται

α) την έννοια των επαρκών γνώσεων και 
ικανοτήτων του διαμεσολαβητή, όταν 
ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με τους πελάτες του, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, του επιπέδου των 
επαγγελματικών προσόντων, πείρας και 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
άσκηση της ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λάβουν οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις για να επικαιροποιούν τις 
γνώσεις και τις ικανότητές τους με 
συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, 
προκειμένου να διατηρήσουν 
ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 312
Ashley Fox
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν

διαγράφεται

α) την έννοια των επαρκών γνώσεων και 
ικανοτήτων του διαμεσολαβητή, όταν 
ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με τους πελάτες του, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, του επιπέδου των 
επαγγελματικών προσόντων, πείρας και 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
άσκηση της ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λάβουν οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις για να επικαιροποιούν τις 
γνώσεις και τις ικανότητές τους με 
συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, 
προκειμένου να διατηρήσουν 
ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 313
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν

διαγράφεται
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α) την έννοια των επαρκών γνώσεων και 
ικανοτήτων του διαμεσολαβητή, όταν 
ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με τους πελάτες του, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, του επιπέδου των 
επαγγελματικών προσόντων, πείρας και 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
άσκηση της ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λάβουν οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις για να επικαιροποιούν τις 
γνώσεις και τις ικανότητές τους με 
συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, 
προκειμένου να διατηρήσουν 
ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 314
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν

8. Τα κράτη μέλη διευκρινίζουν:

Or. en

Τροπολογία 315
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν

8. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών προτύπων, τα οποία
διευκρινίζουν

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη θέσπιση αποτελεσματικών ελάχιστων προτύπων για τα 
προσόντα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Τα εν λόγω πρότυπα είναι καίριας σημασίας, 
δεδομένου ότι τα κράτη μέλη θα είναι απρόθυμα να αναγνωρίσουν πρότυπα που θα έχουν 
θεσπιστεί σε διασυνοριακό επίπεδο και θα είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Ως εκ τούτου, μόνο με τη 
θέσπιση κατάλληλων προτύπων για τα προσόντα είναι δυνατή η προώθηση των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων και, συνακόλουθα, της ενιαίας αγοράς. Η ΕΑΑΕΣ είναι η πλέον κατάλληλη 
αρχή για την αποτελεσματική επίλυση των εν λόγω τεχνικών ζητημάτων.

Τροπολογία 316
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν

8. Η ΕΑΑΕΣ υποχρεούται να καταρτίζει 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων. 
Τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
διευκρινίζουν:

Or. en

Τροπολογία 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την έννοια των επαρκών γνώσεων και α) την έννοια των επαρκών γνώσεων και 
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ικανοτήτων του διαμεσολαβητή, όταν 
ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με τους πελάτες του, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου·

ικανοτήτων του διαμεσολαβητή και των 
μελών του προσωπικού των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όταν ασκεί 
δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με τους πελάτες του, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου·

Or. en

Τροπολογία 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λάβουν οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις για να επικαιροποιούν τις 
γνώσεις και τις ικανότητές τους με συνεχή 
επαγγελματική εξέλιξη, προκειμένου να 
διατηρήσουν ικανοποιητικό επίπεδο 
απόδοσης.

γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λάβουν οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων για να επικαιροποιούν τις 
γνώσεις και τις ικανότητές τους με συνεχή 
επαγγελματική εξέλιξη, προκειμένου να 
διατηρήσουν ικανοποιητικό επίπεδο 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 319
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) την έννοια της καλής φήμης για τον 
σκοπό της παραγράφου 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν τα περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα και των 
ιδιαίτερα δυσμενών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από την παραπληροφόρηση, η 
πρόβλεψη ενός επαρκούς ορισμού για την έννοια της καλής φήμης είναι καίριας σημασίας για 
την προώθηση της αποτελεσματικότητας στην αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Τροπολογία 320
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως την [...]*.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εγκρίνει τα ρυθμιστικά 
τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με τα 
άρθρα 10-14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010.
____________
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 321
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος το οποίο προτίθεται 
να εφαρμόσει και εφαρμόζει διατάξεις που 
διέπουν τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και την πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων, πέραν εκείνων 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, 

2. Η παρούσα οδηγία δεν απαγορεύει στα 
κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
αυστηρότερες διατάξεις. Ένα κράτος 
μέλος το οποίο προτίθεται να εφαρμόσει 
και εφαρμόζει διατάξεις που διέπουν τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και την 
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διασφαλίζει ότι ο διοικητικός φόρτος που 
απορρέει από τις διατάξεις αυτές είναι 
αναλογικός για την προστασία των 
καταναλωτών. Το κράτος μέλος συνεχίζει 
να παρακολουθεί τις εν λόγω διατάξεις 
ώστε να διασφαλίζει ότι ο εν λόγω φόρτος 
παραμένει αναλογικός.

πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων, 
πέραν εκείνων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, διασφαλίζει ότι 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της 
Ένωσης. Το κράτος μέλος συνεχίζει να 
παρακολουθεί τις εν λόγω διατάξεις ώστε 
να διασφαλίζει ότι ο εν λόγω φόρτος 
παραμένει αναλογικός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζουμε την αναγνώριση της αρχής σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν πρόσθετες διατάξεις πέραν εκείνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Είναι 
σαφές ότι οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης. Ωστόσο, 
κρίνουμε ότι στην παρούσα οδηγία δεν είναι απαραίτητο να γίνει εκ νέου αναφορά στο δίκαιο 
της Ένωσης καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασυνέπεια και να προκαλέσει 
σύγχυση.

Τροπολογία 322
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 είναι είτε δημόσιες αρχές 
είτε οργανισμοί που αναγνωρίζονται από 
το εθνικό δίκαιο ή από δημόσιες αρχές 
ρητώς εξουσιοδοτημένες προς τούτο από 
το εθνικό δίκαιο. Δεν είναι ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

2. Οι αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 είναι είτε δημόσιες αρχές 
είτε οργανισμοί που αναγνωρίζονται από 
το εθνικό δίκαιο ή από δημόσιες αρχές 
ρητώς εξουσιοδοτημένες προς τούτο από 
το εθνικό δίκαιο. Δεν είναι ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ενώσεις
στα μέλη των οποίων 
συμπεριλαμβάνονται άμεσα ή έμμεσα 
ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις ή ασφαλιστικοί ή 
αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσα τροπολογίας είναι η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των 
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ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των εποπτικών τους αρχών και συνακόλουθα η ενίσχυση 
της ποιότητας των υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας της αγοράς. Η παρούσα τροπολογία 
βασίζεται σε πρόταση του ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι εν λόγω εξουσίες περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα δικαιώματα τα οποία 
αφορούν:
α) την πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο 
οποιασδήποτε μορφής το οποίο είναι 
σχετικό με την εκτέλεση των εποπτικών 
καθηκόντων καθώς και την παραλαβή 
αντιγράφου αυτού·
β) το αίτημα ενημέρωσης από 
οποιοδήποτε άτομο και, κατά περίπτωση, 
την κλήση και υποβολή ερωτήσεων σε 
άτομα με σκοπό την απόκτηση 
πληροφοριών·
γ) τη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των μυστικών 
επιθεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 324
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3 ασκούνται σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο και περιλαμβάνουν 
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τουλάχιστον τα δικαιώματα που 
αφορούν:
α) την πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο 
οποιαδήποτε μορφής το οποίο είναι 
σχετικό με την εκτέλεση των εποπτικών 
καθηκόντων καθώς και τη λήψη 
αντιγράφου αυτού  το αίτημα 
ενημέρωσης από οποιοδήποτε άτομο και, 
κατά περίπτωση, κλήσης ενός ατόμου και 
υποβολής ερωτήσεων σε αυτό με σκοπό 
την απόκτηση πληροφοριών·
γ) τη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων·
δ) τη διενέργεια μυστικών επισκέψεων·
ε) την απαίτηση προσωρινής 
απαγόρευσης της άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας·
στ) την απαίτηση ενημέρωσης από την 
ασφαλιστική εταιρεία·
ζ) την παραπομπή θεμάτων με σκοπό την 
άσκηση ποινικής δίωξης·
η) τη δυνατότητα ελεγκτών ή 
εμπειρογνωμόνων να διενεργούν ελέγχους 
ή έρευνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες των αρμόδιων αρχών πρέπει να περιγράφονται λεπτομερέστερα ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές σε όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν τις απαιτούμενες εξουσίες 
για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται βάσει της IMD, τα οποία αφορούν, 
μεταξύ άλλων, την εποπτεία της συμμόρφωσης με τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας. 
Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε πρόταση του ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 325
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να 
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καταρτίσουν ιστότοπο για τη σύγκριση 
των ασφαλιστικών προϊόντων. Οι εν λόγω 
ιστότοποι θα παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά 
των ασφαλιστικών προϊόντων και το 
κόστος σύναψης ασφαλιστικής 
σύμβασης. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 
σχετικά με τις προδιαγραφές 
γνωστοποίησης των χαρακτηριστικών 
του ασφαλιστικού προϊόντος, του κόστους 
της σύναψης σύμβασης και της 
σύγκρισης των προϊόντων στον εν λόγω 
ιστότοπο. Ο εν λόγω ιστότοπος 
χρηματοδοτείται κατά ανεξάρτητο τρόπο 
από τις εισφορές των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή συναφών επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην κατάρτιση ενός οικονομικά ανεξάρτητου ιστοτόπου, ο 
οποίος θα λειτουργεί ως πλατφόρμα πληροφοριών και σύγκρισης ασφαλιστικών προϊόντων με 
σκοπό την προώθηση της διαφάνειας. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε πρόταση του ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 326
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των πελατών, 
καθώς και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των πελατών, 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. Τα κράτη μέλη 

διαγράφεται
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διασφαλίζουν επίσης ότι όλες οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
συμμετέχουν στις διαδικασίες για την 
εξώδικη επίλυση των διαφορών, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι αποφάσεις στις οποίες καταλήγουν 
οι διαδικασίες δεν είναι δεσμευτικές·
β) η προθεσμία παραγραφής για την 
παραπομπή της διαφοράς ενώπιον 
δικαστηρίου αναστέλλεται κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών·
γ) η περίοδος παραγραφής της αξίωσης 
αποζημίωσης αναστέλλεται για τη 
διάρκεια της διαδικασίας·
δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή σε λογικό 
κόστος·
ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία 
και·
στ) είναι δυνατή η λήψη προσωρινών 
μέτρων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
εφόσον απαιτείται, λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα της κατάστασης. 

Or. en

Τροπολογία 327
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 

1. Σύμφωνα με την οδηγία για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών (αριθμός 
ΧΧΧ) και τον κανονισμό για την 
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (αριθμός 
ΧΧΧ), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
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διαμεσολαβητών και των πελατών, 
ð καθώς και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των πελατών, 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι όλες οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
συμμετέχουν στις διαδικασίες για την 
εξώδικη επίλυση των διαφορών, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των πελατών, καθώς 
και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των πελατών, 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι όλες οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
συμμετέχουν στις διαδικασίες για την 
εξώδικη επίλυση των διαφορών, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ πρέπει να 
είναι δεσμευτικές για την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 328
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των πελατών, καθώς 
και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των πελατών, 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι όλες οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των πελατών, καθώς 
και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των πελατών, 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι όλες οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι 
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ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
συμμετέχουν στις διαδικασίες για την 
εξώδικη επίλυση των διαφορών, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν στις 
διαδικασίες για την εξώδικη επίλυση των 
διαφορών, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες για την εξώδικη επίλυση διαφορών παραβιάζει το δικαίωμα 
ελεύθερης εγκατάστασης. Η διαιτησία, επί της βασικής της αρχής, θα πρέπει να είναι εθελοντική 
και να υπόκειται στη συγκατάθεση και των δύο μερών.

Τροπολογία 329
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι αποφάσεις στις οποίες καταλήγουν 
οι διαδικασίες δεν είναι δεσμευτικές·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο ΗΒ, τη Δανία και τη Νορβηγία (ΕΟΧ), οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τον κλάδο αλλά 
όχι για τον καταναλωτή και η πρόταση που προβλέπεται στο στοιχείο α) θα είχε ως αποτέλεσμα 
την αποδυνάμωση κεκτημένων δικαιωμάτων των καταναλωτών στις εν λόγω χώρες.

Τροπολογία 330
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι αποφάσεις στις οποίες καταλήγουν οι 
διαδικασίες δεν είναι δεσμευτικές·

α) οι αποφάσεις στις οποίες καταλήγουν οι 
διαδικασίες μπορούν, κατόπιν ρητής 
αιτήσεως, να είναι δεσμευτικές για τον 
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διαμεσολαβητή ή/και για την 
ασφαλιστική εταιρεία και τον πελάτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πλεονέκτημα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι ότι παρέχει στον διαμεσολαβητή 
και στον ιδιώτη πελάτη ένα αποτελεσματικό από άποψη χρόνου και κόστους σύστημα επίλυσης 
διαφορών, το οποίο μεταξύ άλλων μειώνει τον φόρτο των δικαστηρίων. Γι αυτόν τον λόγο, η 
σχετική απόφαση πρέπει να εναπόκειται στους συμμετέχοντες.

Τροπολογία 331
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι αποφάσεις στις οποίες καταλήγουν οι 
διαδικασίες δεν είναι δεσμευτικές·

α) οι αποφάσεις στις οποίες καταλήγουν οι 
διαδικασίες είναι δεσμευτικές για την 
ασφαλιστική εταιρεία ή τον 
διαμεσολαβητή·

Or. en

Τροπολογία 332
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η προθεσμία παραγραφής για την 
παραπομπή της διαφοράς ενώπιον 
δικαστηρίου αναστέλλεται κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 333
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η περίοδος παραγραφής της αξίωσης 
αποζημίωσης αναστέλλεται για τη 
διάρκεια της διαδικασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 334
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή σε λογικό 
κόστος·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 335
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία 
και·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 336
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) είναι δυνατή η λήψη προσωρινών 
μέτρων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
εφόσον απαιτείται, λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα της κατάστασης. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 337
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των πελατών, 
καθώς και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των πελατών, 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. Η διαδικασία αυτή 
πρέπει να συμμορφώνεται με την 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα 
της ΕΕΔ.
Όταν ένα πελάτης κινεί διαδικασία 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που 
προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο κατά 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή 
ασφαλιστικής επιχείρησης σχετικά με 
διαφορά που αφορά δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
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επιχείρηση υποχρεούται να συμμετάσχει 
στην εν λόγω διαδικασία.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους 
φορείς που είναι αρμόδιοι για τις 
προαναφερθείσες εξωδικαστικές 
διαδικασίες καταγγελίας και προσφυγής 
και στον βαθμό που επιτρέπεται από τις 
ισχύουσες οδηγίες και κανονισμούς της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 338
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους 
ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά 
με την ονομασία, τη διεύθυνση και τη 
διεύθυνση του ιστοτόπου των φορέων 
ΕΕΔ από τους οποίους καλύπτονται και 
οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διευθέτηση 
τυχόν διαφορών μεταξύ εκείνων και των 
καταναλωτών. 
Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εντός 
της Ένωσης που πραγματοποιούν 
ηλεκτρονικές και διασυνοριακές 
ηλεκτρονικές πωλήσεις ενημερώνουν 
κατά περίπτωση τους καταναλωτές για 
την πλατφόρμα ΗΕΚΔ και τη διεύθυνση 
του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Οι 
σχετικές πληροφορίες πρέπει να είναι 
εύκολα, άμεσα, ευκρινώς και μόνιμα 
προσβάσιμες στον ιστότοπο των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και, αν η 
προσφορά γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα 
ή με την αποστολή άλλου κειμενικού 
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μηνύματος με ηλεκτρονικό μέσο, στο 
μήνυμα αυτό. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο που οδηγεί στην αρχική σελίδα 
της πλατφόρμας ΗΕΔ. Οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές ενημερώνουν επίσης 
τους καταναλωτές για την πλατφόρμα 
ΗΕΔ όταν οι καταναλωτές υποβάλλουν 
καταγγελία στον ασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή ή σε διαμεσολαβητή της 
εταιρείας. 

Or. en

Τροπολογία 339
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Όταν ένα πελάτης κινεί διαδικασία 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που 
προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο κατά 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή 
ασφαλιστικής επιχείρησης σχετικά με 
διαφορά που αφορά δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση υποχρεούται να συμμετάσχει 
στην εν λόγω διαδικασία. 
Για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους 
φορείς που είναι αρμόδιοι για τις 
προαναφερθείσες εξωδικαστικές 
διαδικασίες καταγγελίας και προσφυγής 
και στον βαθμό που επιτρέπεται από τις 
ισχύουσες οδηγίες και κανονισμούς της 
ΕΕ. 

Or. en
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Τροπολογία 340
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και οι διαμεσολαβητές να 
προσφεύγουν στις υπηρεσίες ασφαλιστικής 
και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
μόνο των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών που 
έχουν εγγραφεί σε μητρώο ή των 
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ή των προσώπων που 
έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία 
δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και οι διαμεσολαβητές να 
προσφεύγουν στις υπηρεσίες ασφαλιστικής 
και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
μόνο των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών που 
έχουν εγγραφεί σε μητρώο ή των 
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2.

Το παρόν εφαρμόζεται όσον αφορά τις 
υπηρεσίες ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης που 
παρέχονται σε σχέση με κινδύνους ή 
υποχρεώσεις εντός της Ένωσης.

Or. de

(Άρθρο 1 παράγραφος 3)

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση στο κείμενο. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε διεθνείς συνεργασίες, προκειμένου να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν πελάτες 
που δραστηριοποιούνται σε διεθνές πλαίσιο.

Τροπολογία 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1



AM\926837EL.doc 155/167 PE504.392v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και οι διαμεσολαβητές να 
προσφεύγουν στις υπηρεσίες ασφαλιστικής 
και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
μόνο των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών που 
έχουν εγγραφεί σε μητρώο ή των 
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ή των προσώπων που 
έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία 
δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και οι διαμεσολαβητές να 
προσφεύγουν στις υπηρεσίες ασφαλιστικής 
και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
μόνο των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών που 
έχουν εγγραφεί σε μητρώο ή/και των 
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 διεγράφη, επομένως η εν λόγω αλλαγή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
συνοχής του κειμένου.

Τροπολογία 342
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και οι διαμεσολαβητές να 
προσφεύγουν στις υπηρεσίες ασφαλιστικής 
και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
μόνο των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών που 
έχουν εγγραφεί σε μητρώο ή των 
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ή των προσώπων που 
έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία 
δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και οι διαμεσολαβητές να 
προσφεύγουν στις υπηρεσίες ασφαλιστικής 
και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
μόνο των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών που 
έχουν εγγραφεί σε μητρώο ή των 
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 343
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και οι διαμεσολαβητές να 
προσφεύγουν στις υπηρεσίες ασφαλιστικής 
και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
μόνο των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών που 
έχουν εγγραφεί σε μητρώο ή των 
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ή των προσώπων που έχουν 
ολοκληρώσει τη διαδικασία δήλωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 4.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, κατά τη 
χρήση των υπηρεσιών των ασφαλιστικών 
ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών που 
είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και οι διαμεσολαβητές να 
προσφεύγουν στις υπηρεσίες ασφαλιστικής 
και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
μόνο των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών που 
έχουν εγγραφεί σε μητρώο ή των 
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ή των προσώπων που έχουν 
ολοκληρώσει τη διαδικασία δήλωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής πρέπει να αλλάξει ώστε να συμπεριληφθούν οι δραστηριότητες των 
ευρωπαίων διαμεσολαβητών σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 344
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση, κατά την άσκηση 
δραστηριότητας ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για τους πελάτες, να 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση, κατά την άσκηση 
δραστηριότητας ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για τους πελάτες, να 
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ενεργεί με έντιμο, θεμιτό και 
επαγγελματικό τρόπο, με γνώμονα την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων των πελατών του.

ενεργεί με έντιμο, θεμιτό και 
επαγγελματικό τρόπο, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 
πελατών του.

Or. en

Τροπολογία 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση, κατά την άσκηση 
δραστηριότητας ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για τους πελάτες, να 
ενεργεί με έντιμο, θεμιτό και 
επαγγελματικό τρόπο, με γνώμονα την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων των πελατών του.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση, κατά την άσκηση 
δραστηριότητας ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για τους πελάτες, να 
ενεργεί με έντιμο, θεμιτό και 
επαγγελματικό τρόπο, με γνώμονα την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων των πελατών του.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 346
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση, κατά την άσκηση 
δραστηριότητας ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για τους πελάτες, να 
ενεργεί με έντιμο, θεμιτό και 
επαγγελματικό τρόπο, με γνώμονα την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση, κατά την άσκηση 
δραστηριότητας ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για τους πελάτες, να 
ενεργεί πάντοτε με έντιμο, θεμιτό και 
επαγγελματικό τρόπο, με γνώμονα την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 
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συμφερόντων των πελατών του. συμφερόντων των πελατών του.

Or. en

Τροπολογία 347
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν την 
απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 
1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καθιστούν δυνατή τη διευκρίνιση των κανόνων 
επαγγελματικής δεοντολογίας, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά τους.

Τροπολογία 348
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
όταν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
σχεδιάζουν ασφαλιστικά και ασφαλιστικά 
επενδυτικά προϊόντα προς πώληση σε 
επαγγελματίες ή ιδιώτες πελάτες, τα εν 
λόγω προϊόντα έχουν σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
μιας συγκεκριμένης αγοράς στόχου με 
γνώμονα τη σχετική κατηγορία πελατών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην προώθηση κατάλληλων προϊόντων και εναρμονίζει την 
MIFID II με την IMD II.

Τροπολογία 349
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν 
εύλογα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι 
κάθε ασφαλιστικό επενδυτικό προϊόν 
διατίθεται στο εμπόριο και διανέμεται 
στους καταναλωτές εντός της ομάδας 
στόχου και ότι οι στόχοι των πωλήσεων 
και τα εσωτερικά συστήματα ανταμοιβής 
ή οι αντιπαροχές δεν παρέχουν κίνητρο 
για την εμπορία ή τη διανομή του 
προϊόντος εκτός της ομάδας στόχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην προώθηση κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων και 
εναρμονίζει την IMD II με την MIFID II.

Τροπολογία 350
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επενδυτικές εταιρείες που σχεδιάζουν 
ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα για 
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επαγγελματίες ή ιδιώτες πελάτες να 
παρέχουν πληροφορίες σε οποιονδήποτε 
τρίτο διαμεσολαβητή σχετικά με την 
αγορά-στόχο του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την IMD II με την MiFID II.

Τροπολογία 351
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
τρόπος με τον οποίο μια ασφαλιστική 
επιχείρηση αμείβει το προσωπικό της, 
τους διορισμένους αντιπροσώπους ή 
άλλους διαμεσολαβητές της δεν εμποδίζει 
τη συμμόρφωση με την υποχρέωσή της 
να ενεργεί με γνώμονα την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
των πελατών. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι στις περιπτώσεις 
που το προσωπικό παρέχει συμβουλές 
σχετικά με ή προωθεί στην αγορά ή πωλεί 
ασφαλιστικά ή ασφαλιστικά επενδυτικά 
προϊόντα σε ιδιώτες πελάτες, οι σχετικές 
δομές αμοιβής δεν επηρεάζουν αρνητικά 
την ικανότητά του να παρέχει 
αντικειμενικές συστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της IMD II με την MIFID II.
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Τροπολογία 352
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όλες οι πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών 
ανακοινώσεων, που απευθύνονται από 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή 
ασφαλιστική επιχείρηση σε πελάτες ή 
δυνητικούς πελάτες, επιβάλλεται να είναι 
θεμιτές, σαφείς και μη παραπλανητικές. Οι 
διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να 
μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως 
τέτοιες.

2. Όλες οι πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών 
ανακοινώσεων, που απευθύνονται από 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή 
ασφαλιστική επιχείρηση σε πελάτες ή 
δυνητικούς πελάτες, επιβάλλεται να είναι 
θεμιτές, σαφείς και μη παραπλανητικές. Οι 
διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει 
πάντοτε να μπορούν να αναγνωρίζονται 
σαφώς ως τέτοιες.

Or. en

Τροπολογία 353
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις δημοσιεύουν 
πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες 
πελατών που είχαν επιτυχή έκβαση. Ως εκ 
τούτου, οι εν λόγω ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις δημοσιεύουν για κάθε τύπο 
σύμβασης (1) τον αριθμό των 
καταγγελιών για τις οποίες έχει 
καταβληθεί αποζημίωση (2) το μέσο ποσό 
ανά ασφάλιστρο και (3) το μέσο χρονικό 
διάστημα μεταξύ της υποβολής της 
καταγγελίας και της καταβολής της 
αποζημίωσης. Οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές παρέχουν στον πελάτη 
τις εν λόγω πληροφορίες πριν από τη 
σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής 
σύμβασης. Η ΕΑΑΕΣ θεσπίζει σχέδιο 



PE504.392v01-00 162/167 AM\926837EL.doc

EL

εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την 
αξιολόγηση και τη γνωστοποίηση των 
καταγγελιών όπως προβλέπεται στο 
παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασφαλισμένοι συχνά διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι, όταν υποβάλουν μια καταγγελία, 
διαπιστώνουν είτε ότι δεν καλύπτονται στον βαθμό που νόμιζαν είτε ότι το ποσό της 
αποζημίωσης είναι πολύ μικρότερο από το αναμενόμενο είτε ότι πρέπει να περιμένουν για πολύ 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στο ΗΒ, το πρόσφατο σκάνδαλο στο πλαίσιο του καθεστώτος 
προστασίας πληρωμών αφορούσε συμβάσεις που συνάπτονταν συχνά χωρίς τη συγκατάθεση του 
πελάτη και, όταν ο πελάτης υπέβαλε καταγγελία, συχνά διαπίστωνε ότι δεν δικαιούτο 
αποζημίωση. Κατά συνέπεια, πρέπει να δημοσιεύονται πληροφορίες που να δείχνουν τις 
πιθανότητες επιτυχούς έκβασης της καταγγελίας ενός ασφαλισμένου.

Τροπολογία 354
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. οι διαμεσολαβητές δημοσιεύουν μέσω 
σύντομης τυποποιημένης κοινοποίησης 
ότι έχουν ελέγξει πριν από τη σύναψη 
μιας ασφαλιστικής σύμβασης εάν ο 
πελάτης έχει ήδη αγοράσει κατάλληλο 
προϊόν για την ανάγκη που αρχικά 
εντόπισε ο διαμεσολαβητής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερασφάλισης. 
Βασίζεται στη συμβολή του καθηγητή Schwintowski (Humboldt-Πανεπιστήμιο Βερολίνου).

Τροπολογία 355
Ildikó Gáll-Pelcz
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε 
ασφαλιστικής σύμβασης, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής - συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών -
προβαίνει στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις 
στους πελάτες του:

α) πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε 
ασφαλιστικής σύμβασης ή εάν επέλθει 
ουσιαστική αλλαγή στα στοιχεία σχετικά 
με τον διαμεσολαβητή μετά τη σύναψη 
οποιασδήποτε ασφαλιστικής σύμβασης, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής -
συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων 
διαμεσολαβητών - προβαίνει στις 
ακόλουθες γνωστοποιήσεις στους πελάτες 
του:

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις: θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αλλαγές είτε 
στα στοιχεία σχετικά με τον διαμεσολαβητή είτε στις λεπτομέρειες που αφορούν την 
ασφαλιστική σύμβαση. Ο ασφαλιστικός ενδιάμεσος πρέπει να ενημερώσει και τον πελάτη εάν 
πραγματοποιηθούν αλλαγές στα στοιχεία που αφορούν τον διαμεσολαβητή.

Τροπολογία 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) αν παρέχει ή όχι κάθε είδους συμβουλές 
σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά 
προϊόντα·

ii) αν προσφέρει ή παρέχει ή όχι κάθε 
είδους συμβουλές σχετικά με τα 
πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα και το 
είδος των εν λόγω συμβουλών·

Or. en

Τροπολογία 357
Peter Simon
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) αν παρέχει ή όχι κάθε είδους συμβουλές 
σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά 
προϊόντα·

ii) αν παρέχει ή όχι συμβουλές και το 
είδος των παρεχόμενων συμβουλών
σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά 
προϊόντα·

Or. de

Τροπολογία 358
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) αν παρέχει ή όχι κάθε είδους συμβουλές 
σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά 
προϊόντα·

ii) αν παρέχει κάθε είδους συμβουλές 
σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά 
προϊόντα·

Or. fr

Τροπολογία 359
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) αν ο διαμεσολαβητής εκπροσωπεί τον 
πελάτη ή ενεργεί για λογαριασμό και εξ 
ονόματος της ασφαλιστικής επιχείρησης·

v) αν ο διαμεσολαβητής εκπροσωπεί, στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησής του, τον 
πελάτη ή αν ενεργεί για λογαριασμό και εξ 
ονόματος της ασφαλιστικής επιχείρησης·

Or. de
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Τροπολογία 360
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο κβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κβ α) αν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ή η ασφαλιστική επιχείρηση αμείβει 
προσωπικό ή συμβασιούχους 
υπαλλήλους, διορίζει αντιπροσώπους ή 
άλλους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, 
ότι ο τρόπος αμοιβής δεν εμποδίζει τη 
συμμόρφωση με την υποχρέωση να 
ενεργεί με γνώμονα την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του 
πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε 
ασφαλιστικής σύμβασης, η ασφαλιστική 
επιχείρηση προβαίνει στις ακόλουθες 
γνωστοποιήσεις στους πελάτες της:

διαγράφεται

) την ταυτότητά της, τη διεύθυνσή της 
και το γεγονός ότι είναι ασφαλιστική 
επιχείρηση·
ii) αν παρέχει ή όχι κάθε είδους 
συμβουλές σχετικά με τα πωλούμενα 
ασφαλιστικά προϊόντα·
iii) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 12, οι οποίες επιτρέπουν στους 
πελάτες και άλλους ενδιαφερομένους να 
υποβάλλουν καταγγελίες για τις 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
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επιχειρήσεις και για τις εξώδικες 
διαδικασίες καταγγελίας και προσφυγής 
που αναφέρονται στο άρθρο 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει των άρθρων 183 και 185 της οδηγίας για τη Φερεγγυότητα ΙΙ, απαιτείται από τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις να γνωστοποιούν τις ίδιες πληροφορίες στους πελάτες.

Τροπολογία 362
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι διαμεσολαβητές γνωστοποιούν 
μέσω σύντομης τυποποιημένης 
κοινοποίησης εάν χρησιμοποιούν 
πρόγραμμα ΤΕ για τη σύγκριση των 
διαθέσιμων ασφαλιστικών προϊόντων 
καθώς και των χαρακτηριστικών τους, 
των ασφαλίστρων και του πραγματικού 
κόστους. Εάν ο διαμεσολαβητής 
χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πρόγραμμα ΤΕ 
για δραστηριότητες επισκόπησης και 
σύγκρισης, πρέπει να το γνωστοποιεί 
μέσω σύντομης τυποποιημένης 
κοινοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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 
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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.

Τροπολογία 363
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) αν παρέχει ή όχι κάθε είδους συμβουλές 
σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά 
προϊόντα·

ii) αν παρέχει ή όχι συμβουλές και το 
είδος των παρεχόμενων συμβουλών
σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά 
προϊόντα·

Or. de

Τροπολογία 364
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) αν παρέχει ή όχι κάθε είδους συμβουλές 
σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά 
προϊόντα·

ii) αν παρέχει κάθε είδους συμβουλές 
σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά 
προϊόντα·

Or. fr


