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Muudatusettepanek 110
Olle Schmidt

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 4 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
5. juuli 2011. aasta seadusandlikku 
resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ 
investeeringute tagamise skeemide kohta 
(COM(2010)0371 – C7-0174/2010 –
2010/0199(COD))- Schmidti raport),

Or. en

Muudatusettepanek 111
Olle Schmidt

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 4 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2012. 
aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv hoiuste tagamise skeemide kohta 
(uuesti sõnastatud)1,
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0049

Or. en

Muudatusettepanek 112
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna ettepaneku põhieesmärk ja 
reguleerimisese on ühtlustada siseriiklikke 
sätteid kõnealustes valdkondades, peaks 
ettepanek põhinema ELi toimimise lepingu 
artikli 53 lõikel 1 ja artiklil 62. Direktiivi 
vorm on vajalik selleks, et võimaldada 
direktiiviga hõlmatud valdkondades 
rakendussätete kohandamist iga 
liikmesriigi konkreetse turu ja 
õigussüsteemi eripärale. Samuti on 
käesoleva direktiivi eesmärk koordineerida 
siseriiklikke eeskirju, mis käsitlevad 
juurdepääsu kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusele, sealhulgas 
nõuete kutsealasele haldamisele ja kahju 
hindamisele, ning seepärast lähtutakse 
aluslepingu artikli 53 lõikest 1. Kuna 
kõnealuses sektoris pakutakse teenuseid 
kogu liidus, põhineb käesolev direktiiv ka 
aluslepingu artiklil 62.

(2) Kuna ettepaneku põhieesmärk ja 
reguleerimisese on ühtlustada siseriiklikke 
sätteid kõnealustes valdkondades, peaks 
ettepanek põhinema ELi toimimise lepingu 
artikli 53 lõikel 1 ja artiklil 62. Direktiivi 
vorm on vajalik selleks, et võimaldada 
direktiiviga hõlmatud valdkondades 
rakendussätete kohandamist iga 
liikmesriigi konkreetse turu ja 
õigussüsteemi eripärale. Samuti on 
käesoleva direktiivi eesmärk koordineerida 
siseriiklikke eeskirju, mis käsitlevad 
juurdepääsu kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusele ning seepärast 
lähtutakse aluslepingu artikli 53 lõikest 1. 
Kuna kõnealuses sektoris pakutakse 
teenuseid kogu liidus, põhineb käesolev 
direktiiv ka aluslepingu artiklil 62.

Or. en

Selgitus

Pädevatel asutustel on selle tegevuse üle juba regulatiivne kontroll, kui seda tehakse 
kindlustusandja nimel. Niisuguseid ettevõtteid ei ole vaja eraldi reguleerida. Puuduvad 
tõendid, mis näitaksid, et tarbijakaitsealane kasu tasakaalustaks selliste ettevõtete 
reguleerimisalasse toomise maksumuse (mis tuleks kokkuvõttes kanda tarbijal).

Muudatusettepanek 113
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kindlustustooteid võivad turustada 
mitut tüüpi isikud või asutused, nagu 
agendid, maaklerid, "finantsettevõtjad", 

(4) Kindlustustooteid võivad turustada 
mitut tüüpi isikud või asutused, nagu 
agendid, maaklerid, „finantsettevõtjad”. 
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kindlustusandjad, reisibürood ja 
autorendiettevõtted. Ettevõtjate võrdne 
kohtlemine ja klientide kaitse eeldavad, et 
käesolev direktiiv hõlmab kõiki neid 
isikuid või asutusi.

Ettevõtjate võrdne kohtlemine ja klientide 
kaitse eeldavad, et käesolev direktiiv 
hõlmab kõiki neid isikuid või asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kindlustustooteid võivad turustada 
mitut tüüpi isikud või asutused, nagu 
agendid, maaklerid, "finantsettevõtjad", 
kindlustusandjad, reisibürood ja 
autorendiettevõtted. Ettevõtjate võrdne 
kohtlemine ja klientide kaitse eeldavad, et 
käesolev direktiiv hõlmab kõiki neid 
isikuid või asutusi.

(4) Kindlustustooteid võivad turustada 
mitut tüüpi isikud või asutused, nagu 
agendid, maaklerid, „finantsettevõtjad”, 
kindlustusandjad, reisibürood ja 
autorendiettevõtted. Kindlustusettevõtjate
võrdse kohtlemise ja ühtlasel tasemel
klientide kaitse tagamine eeldab, et 
käesolev direktiiv hõlmab kõiki neid 
isikuid või asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Selleks et tagada samaväärse 
kaitsetaseme kohaldamine ja võrreldavad 
standardid tarbijale, on oluline edendada 
käesoleva direktiiviga vahendajate 
võrdseid tegevusvõimalusi ning võrdsetel 
tingimustel konkurentsi, olenemata 
sellest, kas nad on seotud 
kindlustusandjaga või mitte. Tarbijatele 
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on kasulik, kui kindlustustooteid 
pakutakse erinevate kanalite ja 
vahendajate kaudu ning erinevate 
koostöövormide kaudu 
kindlustusandjatega, eeldusel et nad 
peavad kohaldama samaväärseid 
tarbijakaitse-eeskirju. On oluline, et 
käesoleva direktiivi rakendamisel võtavad 
liikmesriigid neid aspekte arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Direktiivi 2002/92/EÜ kohaldamisel on 
saanud selgeks, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahenduse hõlbustamiseks 
tuleb paljusid sätteid veelgi täpsustada ning 
et tarbijakaitse huvides tuleb kõnealuse 
direktiivi reguleerimisala laiendada 
igasugusele kindlustoodete müügile, 
olenemata sellest, kas sellega tegelevad 
kindlustusvahendajad või kindlustusandjad. 
Seoses müügiga, järelmüügiga ja nõuete 
käsitlemisega tuleks uue direktiivi 
reguleerimisala laiendada kõigile 
kindlustustooteid otse müüvatele 
kindlustusandjatele samal alusel nagu 
kindlustusagentide ja-maaklerite puhul.

(5) Direktiivi 2002/92/EÜ kohaldamisel on 
saanud selgeks, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahenduse hõlbustamiseks 
tuleb paljusid sätteid veelgi täpsustada ning 
et tarbijakaitse huvides tuleb kõnealuse 
direktiivi reguleerimisala laiendada 
igasugusele kindlustoodete müügile, 
olenemata sellest, kas sellega tegelevad 
kindlustusvahendajad või kindlustusandjad. 
Seoses müügiga tuleks uue direktiivi 
reguleerimisala laiendada kõigile 
kindlustustooteid otse müüvatele 
kindlustusandjatele samal alusel nagu 
kindlustusagentide ja -maaklerite puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et tagada samaväärne 
tarbijakaitse olenemata turustuskanalist, 
mille kaudu tarbijad kindlustustooteid 
ostavad (kas otse kindlustusandjalt või 
kaudselt vahendaja kaudu), peaks direktiivi 
reguleerimisala hõlmama mitte ainult 
kindlustusandjaid, vaid ka teisi turuosalisi, 
kes müüvad kindlustustooteid 
kõrvaltegevusena (nt reisibürood ja 
autorendiettevõtted ning kauba pakkujad, 
kes ei vasta erandi kohaldamise 
tingimustele).

(6) Euroopa investorid kogevad eri 
toodete, turustuskanalite ja riikide lõikes 
jätkuvalt erinevaid avaldamise ja teenuse 
tasemeid. Selleks et tagada samaväärne 
tarbijakaitse olenemata turustuskanalist, 
mille kaudu tarbijad kindlustustooteid 
ostavad (kas otse kindlustusandjalt või 
kaudselt vahendaja kaudu), peaks direktiivi 
reguleerimisala hõlmama mitte ainult 
kindlustusandjaid, vaid ka teisi turuosalisi, 
kes müüvad kindlustustooteid 
kõrvaltegevusena.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et tagada samaväärne 
tarbijakaitse olenemata turustuskanalist, 
mille kaudu tarbijad kindlustustooteid 
ostavad (kas otse kindlustusandjalt või 
kaudselt vahendaja kaudu), peaks direktiivi 
reguleerimisala hõlmama mitte ainult 
kindlustusandjaid, vaid ka teisi turuosalisi, 
kes müüvad kindlustustooteid 
kõrvaltegevusena (nt reisibürood ja 
autorendiettevõtted ning kauba pakkujad, 
kes ei vasta erandi kohaldamise 
tingimustele).

(6) Selleks et tagada samaväärne 
tarbijakaitse olenemata turustuskanalist, 
mille kaudu tarbijad kindlustustooteid 
ostavad (kas otse kindlustusandjalt või 
kaudselt vahendaja kaudu), peaks direktiivi 
reguleerimisala hõlmama mitte ainult 
kindlustusandjaid, vaid ka kõiki teisi 
turuosalisi, kes müüvad kindlustustooteid 
kõrvaltegevusena (nt reisibürood ja 
autorendiettevõtted ning kauba pakkujad, 
kes ei vasta erandi kohaldamise 
tingimustele).

Or. en

Muudatusettepanek 119
Pablo Zalba Bidegain
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
isikute suhtes, kes aitavad (kas kliendi või 
kindlustusandja nimel) kindlustus- või 
edasikindlustuslepingut hallata ja 
käsitleda, sealhulgas nõuete kutsealane 
haldamine või kahju hindamine või 
nõuetele eksperdihinnangu andmine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 120
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Vaja on avatud, läbipaistvaid ja 
konkurentsipõhiseid finantsturge ning 
investorite kõrgetasemelist kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Siseriiklike sätete vahel on siiski veel 
olulisi erinevusi, mis takistavad kindlustus-
ja edasikindlustusvahendajate tegevuse 
alustamist ja jätkamist siseturul.

(8) Siseriiklike sätete vahel on siiski veel 
olulisi erinevusi, mis takistavad kindlustus-
ja edasikindlustusvahendajate tegevuse 
alustamist ja jätkamist siseturul; siseturgu 
on vaja veelgi tugevdada ning luua tõeline 
Euroopa elu- ja kahjukindlustustoodete 
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ning -teenuste siseturg.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Praegused ja hiljutised vapustused 
finantsturgudel on näidanud, kui oluline on 
tagada tõhus klientide kaitse kogu 
finantssektoris. Seepärast on asjakohane 
tugevdada klientide usaldust ning 
ühtlustada kindlustustoodete turustamise 
reguleerimist, et tagada kogu liidus 
klientide piisaval tasemel kaitse. Klientide 
kaitse meetmeid tuleb kohandada iga 
kliendikategooria (kutselised kliendid või 
muud) eripärale.

(9) Praegused ja hiljutised vapustused 
finantsturgudel on näidanud, kui oluline on 
tagada tõhus klientide kaitse kogu 
finantssektoris. Seepärast on asjakohane 
tugevdada klientide usaldust ning 
ühtlustada kindlustustoodete turustamise 
reguleerimist, et tagada kogu liidus 
klientide piisaval tasemel kaitse. 
Tarbijakaitse taset tuleks kehtiva 
direktiiviga võrreldes tõsta, et vähendada 
vajadust erinevate siseriiklike meetmete 
järele. On oluline võtta arvesse 
kindlustuslepingute erilist olemust 
võrreldes finantsinstrumentide turgude 
direktiiviga reguleeritavate 
investeerimistoodetega. 
Kindlustuslepingute, kaasa arvatud 
niinimetatud 
kindlustusinvesteerimistoodete 
turustamist tuleks seetõttu reguleerida 
käesoleva direktiiviga ning ühtlustada 
finantsinstrumentide turgude direktiiviga. 
Miinimumstandardeid on vaja tõsta nii 
turustamiseeskirjade kui ka kõigile 
kombineeritud 
kindlustusinvesteerimistoodetele 
kohaldatavate võrdsete tingimuste osas. 
Klientide kaitse meetmed peaksid olema 
„mittekutseliste” klientide puhul 
kõrgemal tasemel kui „kutseliste” 
klientide puhul.

Or. en
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Muudatusettepanek 123
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Füüsilisest isikust kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajaid peaks 
registreerima selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus on nende elukoht; juriidilisest 
isikust kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajaid peaks 
registreerima selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus asub nende registrijärgne 
asukoht (või peakontor, kui siseriikliku 
õiguse kohaselt ei ole registrijärgset 
asukohta), tingimusel et need vahendajad 
vastavad rangetele pädevuse, hea maine, 
ametialase vastutuskindlustuse ja 
finantssuutlikkusega seotud 
kutsesobivusnõuetele. Liikmesriikides juba 
registreeritud kindlustusvahendajaid ei pea 
käesoleva direktiivi kohaselt uuesti 
registreerima.

(15) Füüsilisest isikust kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajaid peaks 
registreerima selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus on nende elukoht ning nad 
peaksid end registreerima vastuvõtvas 
liikmesriigis, et kasutada 
asutamisvabadust; juriidilisest isikust 
kindlustus- ja edasikindlustusvahendajaid 
peaks registreerima selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus asub nende registrijärgne 
asukoht (või peakontor, kui siseriikliku 
õiguse kohaselt ei ole registrijärgset 
asukohta), tingimusel et need vahendajad 
vastavad rangetele pädevuse, hea maine, 
ametialase vastutuskindlustuse ja 
finantssuutlikkusega seotud 
kutsesobivusnõuetele. Liikmesriikides juba 
registreeritud kindlustusvahendajaid ei pea 
käesoleva direktiivi kohaselt uuesti 
registreerima.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Vastastikuse tunnustamise ja 
päritoluliikmesriigi järelevalve 
põhimõtted nõuavad, et liikmesriigi 
pädevad asutused ei tohiks anda 
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tegevusluba või peaksid selle tühistama, 
kui sellised tegurid nagu geograafiline 
levik või tegelikult tehtavad tegevused 
näitavad selgelt, et kindlustusvahendaja 
on valinud ühe liikmesriigi õigussüsteemi 
eesmärgiga vältida rangemaid nõudeid, 
mis kehtivad teises liikmesriigis, mille 
territooriumil ta kavatseb teha või teeb 
suurema osa oma tegevustest. 
Kindlustusvahendajal, kes on juriidiline 
isik, peaks olema tegevusluba 
liikmesriigis, kus asub tema registreeritud 
kontor. Kindlustusvahendajal, kes ei ole 
juriidiline isik, peaks olema tegevusluba 
liikmesriigis, kus asub tema peakorter. 
Lisaks sellele peaks liikmesriigid nõudma, 
et kindlustusvahendaja peakorter asub 
alati tema päritoluliikmesriigis ja et ta ka 
tegelikult seal tegutseb.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad peaksid olema 
võimelised kasutama aluslepingus 
sätestatud asutamisvabadust ja teenuste 
osutamise vabadust. Seega peaks 
registreerimine või deklareerimine nende 
päritoluliikmesriigis võimaldama 
kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel 
tegutseda teistes liikmesriikides 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse põhimõtete alusel, kui pädevate 
asutuste vahel on järgitud asjakohast 
teatamise korda.

(16) Kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad peaksid olema 
võimelised kasutama aluslepingus 
sätestatud asutamisvabadust ja teenuste 
osutamise vabadust. Seega peaks 
registreerimine nende päritoluliikmesriigis 
võimaldama kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel tegutseda 
teistes liikmesriikides asutamisvabaduse ja 
teenuste osutamise vabaduse põhimõtete 
alusel, kui pädevate asutuste vahel on 
järgitud asjakohast teatamise korda.

Or. en
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Muudatusettepanek 126
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kindlustusvahendajate suutmatus 
kogu liidus vabalt tegutseda takistab 
kindlustuse ühtse turu nõuetekohast 
toimimist.

(21) Kindlustusvahendajate suutmatus 
kogu liidus vabalt tegutseda takistab 
kindlustuse ühtse turu nõuetekohast 
toimimist ning kahjustab tarbijakaitse 
taset.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kindlustusvahendajate suutmatus 
kogu liidus vabalt tegutseda takistab 
kindlustuse ühtse turu nõuetekohast 
toimimist.

(21) Kindlustusvahendajate suutmatus 
kogu liidus vabalt tegutseda takistab 
kindlustuse ühtse turu nõuetekohast 
toimimist. Kindlustusvahenduse direktiiv 
on oluline samm tarbijakaitse taseme 
tõstmise ning siseturu integratsiooni 
suurendamise suunas.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Oluline on tagada, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel ning otseste 
kindlustusandjate sellistel töötajatel, kes on 
seotud kindlustuslepingute 
ettevalmistamise, müügi ja müügijärgse 
tegevusega, on kõrge professionaalne tase 
ja pädevus. Seepärast peavad vahendaja 
ning otseste kindlustusandjate, 
autorendiettevõtete ja reisibüroode
töötajate, samuti nõuete haldamise või 
kahju hindamise või nõuetele 
eksperdihinnangu andmisega tegelevate 
isikute kutsealased teadmised vastama 
asjaomase tegevuse keerukusele. Tagada 
tuleb täiendusõpe.

(22) Oluline on tagada, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel ning otseste 
kindlustusandjate sellistel töötajatel, kes on 
seotud kindlustuslepingute 
ettevalmistamise, müügi ja müügijärgse 
tegevusega, on kõrge professionaalne tase 
ja pädevus. Seepärast peavad vahendaja 
ning otseste kindlustusandjate töötajate 
kutsealased teadmised vastama asjaomase 
tegevuse keerukusele. Tagada tuleb 
täiendusõpe.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Oluline on tagada, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel ning otseste 
kindlustusandjate sellistel töötajatel, kes on 
seotud kindlustuslepingute 
ettevalmistamise, müügi ja müügijärgse 
tegevusega, on kõrge professionaalne tase 
ja pädevus. Seepärast peavad vahendaja 
ning otseste kindlustusandjate, 
autorendiettevõtete ja reisibüroode 
töötajate, samuti nõuete haldamise või 
kahju hindamise või nõuetele 
eksperdihinnangu andmisega tegelevate 
isikute kutsealased teadmised vastama 
asjaomase tegevuse keerukusele. Tagada 
tuleb täiendusõpe.

(22) Oluline on tagada, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel ning otseste 
kindlustusandjate sellistel töötajatel, kes on 
seotud kindlustuslepingute 
ettevalmistamise, müügi ja müügijärgse 
tegevusega, on kõrge professionaalne tase 
ja pädevus. Seepärast peavad vahendaja 
ning otseste kindlustusandjate, 
autorendiettevõtete ja reisibüroode 
töötajate kutsealased teadmised vastama 
asjaomase tegevuse keerukusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 130
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Oluline on tagada, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel ning otseste 
kindlustusandjate sellistel töötajatel, kes on 
seotud kindlustuslepingute 
ettevalmistamise, müügi ja müügijärgse 
tegevusega, on kõrge professionaalne tase 
ja pädevus. Seepärast peavad vahendaja 
ning otseste kindlustusandjate, 
autorendiettevõtete ja reisibüroode 
töötajate, samuti nõuete haldamise või 
kahju hindamise või nõuetele 
eksperdihinnangu andmisega tegelevate 
isikute kutsealased teadmised vastama 
asjaomase tegevuse keerukusele. Tagada 
tuleb täiendusõpe.

(22) Oluline on tagada, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel ning otseste 
kindlustusandjate sellistel töötajatel, kes on 
seotud kindlustuslepingute 
ettevalmistamise, müügi ja müügijärgse 
tegevusega, on kõrge professionaalne tase 
ja pädevus. Seepärast peavad vahendaja 
ning otseste kindlustusandjate, 
autorendiettevõtete ja reisibüroode 
töötajate, samuti nõuete haldamise või 
kahju hindamise või nõuetele 
eksperdihinnangu andmisega tegelevate 
isikute kutsealased teadmised vastama 
asjaomase tegevuse keerukusele. 
Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajad 
ning otsesed kindlustusandjad peavad 
võimaldama oma töötajatele piisavalt 
aega ja vahendeid kõnealuste teadmiste ja 
pädevuse saavutamiseks ning nende 
rakendamiseks klientidele teenuste 
pakkumisel.

Or. en

Selgitus

Kindlustuspoliise pakkuvatele töötajatele peab olema tagatud piisav kvalifikatsioon. Pidev 
koolitus ning pädevuse arendamine peab olema ettevõtte kohustus. Euroopa Parlament võttis 
sarnase sõnastuse vastu ka komisjoni finantsinstrumentide turgude direktiivi uuesti 
sõnastamise ettepanekus.

Muudatusettepanek 131
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Oluline on tagada, et kindlustus- ja
edasikindlustusvahendajatel ning otseste 
kindlustusandjate sellistel töötajatel, kes 
on seotud kindlustuslepingute 
ettevalmistamise, müügi ja müügijärgse 
tegevusega, on kõrge professionaalne tase 
ja pädevus. Seepärast peavad vahendaja 
ning otseste kindlustusandjate, 
autorendiettevõtete ja reisibüroode 
töötajate, samuti nõuete haldamise või 
kahju hindamise või nõuetele 
eksperdihinnangu andmisega tegelevate 
isikute kutsealased teadmised vastama 
asjaomase tegevuse keerukusele. Tagada 
tuleb täiendusõpe.

(22) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda 
selget teavet kindlustustooteid müüvate 
isikute staatuse ja nende saadava tasu 
kohta. Tuleb ette näha kohustuslik 
staatuse avalikustamine Euroopa 
kindlustusvahendajate ja -andjate puhul.
Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Eesmärk on muuta 
kindlustusandja ja -vahendaja seos 
(vajaduse korral) ning vahendaja saadava 
tasu struktuur ja sisu läbipaistvaks.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Oluline on tagada, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel ning otseste 
kindlustusandjate sellistel töötajatel, kes on 
seotud kindlustuslepingute 
ettevalmistamise, müügi ja müügijärgse 
tegevusega, on kõrge professionaalne tase 
ja pädevus. Seepärast peavad vahendaja 
ning otseste kindlustusandjate, 
autorendiettevõtete ja reisibüroode 
töötajate, samuti nõuete haldamise või 
kahju hindamise või nõuetele 
eksperdihinnangu andmisega tegelevate 
isikute kutsealased teadmised vastama 
asjaomase tegevuse keerukusele. Tagada 
tuleb täiendusõpe.

(22) Oluline on tagada, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel ning otseste 
kindlustusandjate sellistel töötajatel, kes on 
seotud kindlustuslepingute 
ettevalmistamise, müügi ja müügijärgse 
tegevusega, on kõrge professionaalne tase 
ja pädevus. Seepärast peavad vahendaja 
ning otseste kindlustusandjate, 
autorendiettevõtete ja reisibüroode 
töötajate, samuti nõuete haldamise või 
kahju hindamise või nõuetele 
eksperdihinnangu andmisega tegelevate 
isikute kutsealased teadmised vastama 
asjaomase tegevuse keerukusele. Tagada 
tuleb täiendusõpe ja koolitus töökohal.

Or. en
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Muudatusettepanek 133
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Liikmesriigid tagavad, et vahendaja 
need töötajad, kes tegelevad jaeklientide 
nõustamise või neile 
kindlustusinvesteerimistoodete 
müümisega, omavad pakutavatele
toodetele vastavat teadmiste taset ja 
pädevust. Eriti oluline on see silmas 
pidades kindlustusinvesteerimistoodete 
kasvavat keerukust ja pidevat uuenemist. 
Kindlustusinvesteerimistoote ostmisega 
kaasneb risk ja seetõttu peab investoritele 
võimaldama usaldusväärse teabe ja 
pakutud hinnangute kvaliteedi. Lisaks on 
oluline anda töötajatele piisav aeg ja 
ressursid, tagamaks klientidele kogu 
vajalik teave nende pakutavate toodete 
kohta.

Or. en

Selgitus

Kindlustuspoliise pakkuvatele töötajatele peab olema tagatud piisav kvalifikatsioon. Pidev 
koolitus ning pädevuse arendamine peab olema ettevõtte kohustus. Euroopa Parlament võttis 
sarnase sõnastuse vastu ka komisjoni finantsinstrumentide turgude direktiivi uuesti 
sõnastamise ettepanekus.

Muudatusettepanek 134
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriikides vajatakse (28) Liikmesriikides vajatakse 
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asjakohaseid ja tõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi, 
et lahendada kindlustusvahendajate või -
andjate ja klientide vahelisi vaidlusi, 
kasutades võimaluse korral olemasolevaid 
menetlusi. Selleks et lahendada käesoleva 
direktiivi kohaseid õigusi ja kohustusi 
käsitlevaid vaidlusi kindlustusandjate või 
kindlustustooteid müüvate või pakkuvate 
isikute ja klientide vahel, peaks olema 
võimalik kasutada tõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi. 
Selleks et tõhustada vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusi, mis käsitlevad 
klientide esitatud kaebusi, tuleks käesoleva 
direktiiviga ette näha, et kindlustusandjad 
või kindlustustooteid müüvad või 
pakkuvad isikud peavad osalema vaidluste 
lahendamise menetlustes, millest ei tulene 
siduvat otsust ja mille on nende suhtes 
algatanud kliendid seoses käesoleva 
direktiivi kohaste õiguste ja kohustustega. 
Selliste vaidluste kohtuväliste lahendamise 
menetluste eesmärk on tagada 
kindlustusandjate või kindlustustooteid 
müüvate või pakkuvate isikute ja klientide 
vaheliste vaidluste kiirem ja odavam 
lahendamine ning vähendada 
kohtusüsteemi koormust. Samas ei tohiks 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused piirata selliste menetluste 
osaliste õigust pöörduda asjaomases 
küsimuses kohtusse.

asjakohaseid ja tõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi, 
et lahendada kindlustusvahendajate või -
andjate ja klientide vahelisi vaidlusi, 
kasutades võimaluse korral olemasolevaid 
menetlusi. Selleks et lahendada käesoleva 
direktiivi kohaseid õigusi ja kohustusi 
käsitlevaid vaidlusi kindlustusandjate või 
kindlustustooteid müüvate või pakkuvate 
isikute ja klientide vahel, peaks olema 
võimalik kasutada tõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi. 
Vaidluste alternatiivse lahendamise puhul 
peaksid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
sätted tarbijavaidluste alternatiivse 
lahendamise kohta, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 
2009/22/EÜ, olema siduvad ka käesoleva 
direktiivi suhtes. Selleks et tõhustada 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusi, mis käsitlevad klientide esitatud 
kaebusi, tuleks käesoleva direktiiviga ette 
näha, et kindlustusandjad või 
kindlustustooteid müüvad või pakkuvad 
isikud peavad osalema vaidluste 
lahendamise menetlustes ning otsuste 
tegemises, mis võivad selgesõnalise 
nõudmise korral olla vahendajale ja 
kliendile siduvad ja mille on nende suhtes 
algatanud kliendid seoses käesoleva 
direktiivi kohaste õiguste ja kohustustega. 
Selliste vaidluste kohtuväliste lahendamise 
menetluste eesmärk on tagada 
kindlustusandjate või kindlustustooteid 
müüvate või pakkuvate isikute ja klientide 
vaheliste vaidluste kiirem ja odavam 
lahendamine ning vähendada 
kohtusüsteemi koormust. 

Ilma et see piiraks klientide õigust oma 
kaebust kohtusse esitada, peaksid 
liikmesriigid tagama, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
lahendavad käesoleva direktiivis osutatud 
vaidlusi, teevad piiriüleste vaidluste 
lahendamisel koostööd. Liikmesriigid 
peaksid hea seisma, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 

Ilma et see piiraks klientide õigust oma 
kaebust kohtusse esitada, peaksid 
liikmesriigid tagama, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
lahendavad käesolevas direktiivis osutatud 
vaidlusi, teevad piiriüleste vaidluste 
lahendamisel koostööd. Liikmesriigid 
peaksid hea seisma, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
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lahendavad selliseid vaidlusi, ühineksid 
FIN-Net võrgustikuga.

lahendavad selliseid vaidlusi, ühineksid 
FIN-Net võrgustikuga.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriikides vajatakse 
asjakohaseid ja tõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi, 
et lahendada kindlustusvahendajate või -
andjate ja klientide vahelisi vaidlusi, 
kasutades võimaluse korral olemasolevaid 
menetlusi. Selleks et lahendada käesoleva 
direktiivi kohaseid õigusi ja kohustusi 
käsitlevaid vaidlusi kindlustusandjate või 
kindlustustooteid müüvate või pakkuvate 
isikute ja klientide vahel, peaks olema 
võimalik kasutada tõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi. 
Selleks et tõhustada vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusi, mis käsitlevad 
klientide esitatud kaebusi, tuleks käesoleva 
direktiiviga ette näha, et kindlustusandjad 
või kindlustustooteid müüvad või 
pakkuvad isikud peavad osalema vaidluste 
lahendamise menetlustes, millest ei tulene 
siduvat otsust ja mille on nende suhtes 
algatanud kliendid seoses käesoleva 
direktiivi kohaste õiguste ja kohustustega. 
Selliste vaidluste kohtuväliste lahendamise 
menetluste eesmärk on tagada 
kindlustusandjate või kindlustustooteid 
müüvate või pakkuvate isikute ja klientide 
vaheliste vaidluste kiirem ja odavam 
lahendamine ning vähendada 
kohtusüsteemi koormust. Samas ei tohiks 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused piirata selliste menetluste 
osaliste õigust pöörduda asjaomases 

(28) Liikmesriikides vajatakse 
asjakohaseid ja tõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi, 
et lahendada kindlustusvahendajate või -
andjate ja klientide vahelisi vaidlusi, 
kasutades võimaluse korral olemasolevaid 
menetlusi. Selleks et lahendada käesoleva 
direktiivi kohaseid õigusi ja kohustusi 
käsitlevaid vaidlusi kindlustusandjate või 
kindlustustooteid müüvate või pakkuvate 
isikute ja klientide vahel, peaks olema 
võimalik kasutada tõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi. 
Selleks et tõhustada vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusi, mis käsitlevad 
klientide esitatud kaebusi, tuleks käesoleva 
direktiiviga ette näha, et kindlustusandjad 
või kindlustustooteid müüvad või 
pakkuvad isikud peavad osalema vaidluste 
lahendamise menetlustes, mille on nende 
suhtes algatanud kliendid seoses käesoleva 
direktiivi kohaste õiguste ja kohustustega. 
Selliste vaidluste kohtuväliste lahendamise 
menetluste eesmärk on tagada 
kindlustusandjate või kindlustustooteid 
müüvate või pakkuvate isikute ja klientide 
vaheliste vaidluste kiirem ja odavam 
lahendamine ning vähendada 
kohtusüsteemi koormust.
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küsimuses kohtusse. 
Ilma et see piiraks klientide õigust oma 
kaebust kohtusse esitada, peaksid 
liikmesriigid tagama, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
lahendavad käesoleva direktiivis osutatud 
vaidlusi, teevad piiriüleste vaidluste 
lahendamisel koostööd. Liikmesriigid 
peaksid hea seisma, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
lahendavad selliseid vaidlusi, ühineksid 
FIN-Net võrgustikuga.

Ilma et see piiraks klientide õigust oma 
kaebust kohtusse esitada, peaksid 
liikmesriigid tagama, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
lahendavad käesolevas direktiivis osutatud 
vaidlusi, teevad piiriüleste vaidluste 
lahendamisel koostööd. Liikmesriigid 
peaksid hea seisma, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
lahendavad selliseid vaidlusi, ühineksid 
FIN-Net võrgustikuga.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriikides vajatakse 
asjakohaseid ja tõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi, 
et lahendada kindlustusvahendajate või -
andjate ja klientide vahelisi vaidlusi, 
kasutades võimaluse korral olemasolevaid 
menetlusi. Selleks et lahendada käesoleva 
direktiivi kohaseid õigusi ja kohustusi 
käsitlevaid vaidlusi kindlustusandjate või
kindlustustooteid müüvate või pakkuvate 
isikute ja klientide vahel, peaks olema 
võimalik kasutada tõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi. 
Selleks et tõhustada vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusi, mis käsitlevad 
klientide esitatud kaebusi, tuleks käesoleva 
direktiiviga ette näha, et kindlustusandjad 
või kindlustustooteid müüvad või 
pakkuvad isikud peavad osalema vaidluste 
lahendamise menetlustes, millest ei tulene 
siduvat otsust ja mille on nende suhtes 
algatanud kliendid seoses käesoleva 

(28) Liikmesriikides vajatakse 
asjakohaseid ja tõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi, 
et lahendada kindlustusvahendajate ja 
klientide vahelisi vaidlusi, kasutades 
võimaluse korral olemasolevaid menetlusi. 
Selleks et lahendada käesoleva direktiivi 
kohaseid õigusi ja kohustusi käsitlevaid 
vaidlusi kindlustustooteid müüvate või 
pakkuvate isikute ja klientide vahel, peaks 
olema võimalik kasutada tõhusaid 
kohtuväliseid kaebuste ja 
kahjuhüvitusnõuete menetlusi. Selleks et 
tõhustada vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusi, mis käsitlevad 
klientide esitatud kaebusi, tuleks käesoleva 
direktiiviga ette näha, et kindlustustooteid 
müüvad või pakkuvad isikud peavad 
osalema vaidluste lahendamise 
menetlustes, millest ei tulene siduvat otsust 
ja mille on nende suhtes algatanud kliendid 
seoses käesoleva direktiivi kohaste õiguste 
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direktiivi kohaste õiguste ja kohustustega. 
Selliste vaidluste kohtuväliste lahendamise 
menetluste eesmärk on tagada 
kindlustusandjate või kindlustustooteid 
müüvate või pakkuvate isikute ja klientide 
vaheliste vaidluste kiirem ja odavam 
lahendamine ning vähendada 
kohtusüsteemi koormust. Samas ei tohiks 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused piirata selliste menetluste 
osaliste õigust pöörduda asjaomases 
küsimuses kohtusse.

ja kohustustega. Selliste vaidluste 
kohtuväliste lahendamise menetluste 
eesmärk on tagada kindlustustooteid 
müüvate või pakkuvate isikute ja klientide 
vaheliste vaidluste kiirem ja odavam 
lahendamine ning vähendada 
kohtusüsteemi koormust. Samas ei tohiks 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused piirata selliste menetluste 
osaliste õigust pöörduda asjaomases 
küsimuses kohtusse.

Ilma et see piiraks klientide õigust oma 
kaebust kohtusse esitada, peaksid 
liikmesriigid tagama, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
lahendavad käesoleva direktiivis osutatud 
vaidlusi, teevad piiriüleste vaidluste 
lahendamisel koostööd. Liikmesriigid 
peaksid hea seisma, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
lahendavad selliseid vaidlusi, ühineksid 
FIN-Net võrgustikuga.

Ilma et see piiraks klientide õigust oma 
kaebust kohtusse esitada, peaksid 
liikmesriigid tagama, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
lahendavad käesolevas direktiivis osutatud 
vaidlusi, teevad piiriüleste vaidluste 
lahendamisel koostööd. Liikmesriigid 
peaksid hea seisma, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
lahendavad selliseid vaidlusi, ühineksid 
FIN-Net võrgustikuga.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriikides vajatakse 
asjakohaseid ja tõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi, 
et lahendada kindlustusvahendajate või -
andjate ja klientide vahelisi vaidlusi, 
kasutades võimaluse korral olemasolevaid 
menetlusi. Selleks et lahendada käesoleva 
direktiivi kohaseid õigusi ja kohustusi 
käsitlevaid vaidlusi kindlustusandjate või 
kindlustustooteid müüvate või pakkuvate 

(28) Liikmesriikides vajatakse 
asjakohaseid ja kulutõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi, 
et lahendada kindlustusvahendajate või -
andjate ja klientide vahelisi vaidlusi, 
kasutades võimaluse korral olemasolevaid 
menetlusi. Selleks et lahendada käesoleva 
direktiivi kohaseid õigusi ja kohustusi 
käsitlevaid vaidlusi kindlustusandjate või 
kindlustustooteid müüvate või pakkuvate 
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isikute ja klientide vahel, peaks olema 
võimalik kasutada tõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi. 
Selleks et tõhustada vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusi, mis käsitlevad 
klientide esitatud kaebusi, tuleks käesoleva 
direktiiviga ette näha, et kindlustusandjad 
või kindlustustooteid müüvad või 
pakkuvad isikud peavad osalema vaidluste 
lahendamise menetlustes, millest ei tulene 
siduvat otsust ja mille on nende suhtes 
algatanud kliendid seoses käesoleva 
direktiivi kohaste õiguste ja kohustustega. 
Selliste vaidluste kohtuväliste lahendamise 
menetluste eesmärk on tagada 
kindlustusandjate või kindlustustooteid 
müüvate või pakkuvate isikute ja klientide 
vaheliste vaidluste kiirem ja odavam 
lahendamine ning vähendada 
kohtusüsteemi koormust. Samas ei tohiks 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused piirata selliste menetluste 
osaliste õigust pöörduda asjaomases 
küsimuses kohtusse.

isikute ja klientide vahel, peaks olema 
võimalik kasutada tõhusaid kohtuväliseid 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete menetlusi. 
Selleks et tõhustada vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusi, mis käsitlevad 
klientide esitatud kaebusi, tuleks käesoleva 
direktiiviga ette näha, et kindlustusandjad 
või kindlustustooteid müüvad või 
pakkuvad isikud peavad osalema vaidluste 
lahendamise menetlustes, mille on nende 
suhtes algatanud kliendid seoses käesoleva 
direktiivi kohaste õiguste ja kohustustega. 
Selliste vaidluste kohtuväliste lahendamise 
menetluste eesmärk on tagada 
kindlustusandjate või kindlustustooteid 
müüvate või pakkuvate isikute ja klientide 
vahel konstruktiivne suhtlus, vaidluste 
kiirem ja odavam lahendamine ning 
vähendada kohtusüsteemi koormust. Samas 
ei tohiks vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused asendada selliste menetluste 
osaliste õigust pöörduda asjaomases 
küsimuses kohtusse.

Ilma et see piiraks klientide õigust oma 
kaebust kohtusse esitada, peaksid 
liikmesriigid tagama, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
lahendavad käesoleva direktiivis osutatud 
vaidlusi, teevad piiriüleste vaidluste 
lahendamisel koostööd. Liikmesriigid 
peaksid hea seisma, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
lahendavad selliseid vaidlusi, ühineksid 
FIN-Net võrgustikuga.

Ilma et see piiraks klientide õigust oma 
kaebust kohtusse esitada, peaksid 
liikmesriigid tagama, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
lahendavad käesolevas direktiivis osutatud 
vaidlusi, teevad piiriüleste vaidluste 
lahendamisel koostööd. Liikmesriigid 
peaksid hea seisma, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
lahendavad selliseid vaidlusi, ühineksid 
FIN-Net võrgustikuga.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Laienev selliste tegevusalade ring, 
millega paljud kindlustusvahendajad ja -
andjad samaaegselt tegelevad, on 
suurendanud võimalust huvide konfliktide 
tekkeks kõnealuste erinevate tegevusalade 
ja klientide huvide vahel. Seepärast on 
oluline, et liikmesriigid kehtestaksid 
eeskirjad tagamaks, et sellised konfliktid ei 
kahjusta nende klientide huve.

(29) Laienev selliste tegevusalade ring, 
millega paljud kindlustusvahendajad ja -
andjad samaaegselt tegelevad, on 
suurendanud võimalust huvide konfliktide 
tekkeks kõnealuste erinevate tegevusalade 
ja klientide huvide vahel. Seepärast on 
oluline, et liikmesriigid kehtestaksid 
eeskirjad tagamaks, et klientide huvid 
oleksid arvesse võetud.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on ühtlustamine finantsinstrumentide turgude 
direktiiviga (MiFID II).

Muudatusettepanek 139
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Laienev selliste tegevusalade ring, 
millega paljud kindlustusvahendajad ja -
andjad samaaegselt tegelevad, on 
suurendanud võimalust huvide konfliktide 
tekkeks kõnealuste erinevate tegevusalade 
ja klientide huvide vahel. Seepärast on 
oluline, et liikmesriigid kehtestaksid 
eeskirjad tagamaks, et sellised konfliktid ei 
kahjusta nende klientide huve.

(29) Laienev selliste tegevusalade ring, 
millega paljud kindlustusvahendajad ja -
andjad samaaegselt tegelevad, on 
suurendanud võimalust huvide konfliktide 
tekkeks kõnealuste erinevate tegevusalade 
ja klientide huvide vahel. Tarbijad ei ole 
alati teadlikud huvide konfliktist, mis 
tekib, kui kindlustusvahendaja saab 
kolmandalt osapoolelt komisjonitasu.
Seepärast on oluline, et liikmesriigid 
kehtestaksid eeskirjad tagamaks, et sellised 
konfliktid ei kahjusta nende klientide huve.

Or. en
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Muudatusettepanek 140
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Laienev selliste tegevusalade ring, 
millega paljud kindlustusvahendajad ja -
andjad samaaegselt tegelevad, on 
suurendanud võimalust huvide konfliktide 
tekkeks kõnealuste erinevate tegevusalade 
ja klientide huvide vahel. Seepärast on 
oluline, et liikmesriigid kehtestaksid 
eeskirjad tagamaks, et sellised konfliktid ei 
kahjusta nende klientide huve.

(29) Laienev selliste tegevusalade ring, 
millega paljud kindlustusvahendajad ja -
andjad samaaegselt tegelevad, on 
suurendanud võimalust huvide konfliktide 
tekkeks kõnealuste erinevate tegevusalade 
ja klientide huvide vahel. Seepärast on 
oluline, et liikmesriigid kehtestaksid 
eeskirjad tagamaks, et sellised konfliktid ei 
kahjusta nende klientide huve ega 
kindlustusturgude kulutõhusust ja 
tulemuslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda selget 
teavet kindlustustooteid müüvate isikute 
staatuse ja nende saadava tasu kohta. Tuleb 
ette näha kohustuslik staatuse 
avalikustamine Euroopa 
kindlustusvahendajate ja -andjate puhul. 
Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Eesmärk on 
avalikustada kindlustusandja ja -vahendaja 
seos (vajaduse korral) ning vahendaja 
saadava tasu struktuur ja sisu.

(30) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda selget 
teavet kindlustustooteid müüvate isikute 
staatuse ja nende saadava tasu kohta. Tuleb 
ette näha kohustuslik staatuse 
avalikustamine Euroopa 
kindlustusvahendajate ja -andjate puhul. 
Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Eesmärk on muuta
kindlustusandja ja -vahendaja seos 
(vajaduse korral) ning vahendaja saadava 
tasu struktuur ja sisu läbipaistvaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 142
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda selget 
teavet kindlustustooteid müüvate isikute 
staatuse ja nende saadava tasu kohta. Tuleb 
ette näha kohustuslik staatuse 
avalikustamine Euroopa 
kindlustusvahendajate ja -andjate puhul. 
Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Eesmärk on 
avalikustada kindlustusandja ja -vahendaja 
seos (vajaduse korral) ning vahendaja 
saadava tasu struktuur ja sisu.

(30) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda selget 
teavet kindlustustooteid müüvate isikute 
staatuse ja nende saadava tasu kohta. Tuleb 
ette näha staatuse avalikustamine 
nõudmise korral Euroopa 
kindlustusvahendajate ja -andjate puhul. 
Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Eesmärk on 
avalikustada kindlustusandja ja -vahendaja 
seos (vajaduse korral) ning vahendaja 
saadava tasu struktuur ja sisu.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda selget 
teavet kindlustustooteid müüvate isikute 
staatuse ja nende saadava tasu kohta. Tuleb 
ette näha kohustuslik staatuse 
avalikustamine Euroopa 
kindlustusvahendajate ja -andjate puhul. 
Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Eesmärk on 
avalikustada kindlustusandja ja -vahendaja 
seos (vajaduse korral) ning vahendaja 
saadava tasu struktuur ja sisu.

(30) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda selget 
teavet kindlustustooteid müüvate isikute 
staatuse ja nende saadava tasu kohta. 
Kiiresti tuleb ette näha kohustuslik staatuse 
avalikustamine Euroopa 
kindlustusvahendajate ja -andjate puhul. 
Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Eesmärk on aidata
muuta kindlustusandja ja -vahendaja seos 
(vajaduse korral) ning vahendaja saadava 
tasu struktuur ja sisu tarbija jaoks
läbipaistvamaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 144
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda selget 
teavet kindlustustooteid müüvate isikute 
staatuse ja nende saadava tasu kohta. Tuleb 
ette näha kohustuslik staatuse 
avalikustamine Euroopa 
kindlustusvahendajate ja -andjate puhul. 
Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Eesmärk on 
avalikustada kindlustusandja ja -vahendaja 
seos (vajaduse korral) ning vahendaja 
saadava tasu struktuur ja sisu.

(30) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda selget 
teavet kindlustustooteid müüvate isikute 
staatuse ja nende saadava tasu kohta. Tuleb 
ette näha kohustuslik staatuse 
avalikustamine Euroopa 
kindlustusvahendajate ja -andjate puhul. 
Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Eesmärk on 
avalikustada kindlustusandja ja -vahendaja 
seos (vajaduse korral) ning vahendaja 
saadava tasu struktuur, sisu ja laad.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda selget 
teavet kindlustustooteid müüvate isikute 
staatuse ja nende saadava tasu kohta. Tuleb 
ette näha kohustuslik staatuse 
avalikustamine Euroopa 
kindlustusvahendajate ja -andjate puhul. 
Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Eesmärk on 
avalikustada kindlustusandja ja -vahendaja 
seos (vajaduse korral) ning vahendaja 
saadava tasu struktuur ja sisu.

(30) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda selget 
teavet kindlustustooteid müüvate isikute 
staatuse ja nende saadava tasu laadi kohta. 
Tuleb ette näha kohustuslik staatuse 
avalikustamine Euroopa 
kindlustusvahendajate ja -andjate puhul. 
Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Eesmärk on 
avalikustada kindlustusandja ja -vahendaja 
seos (vajaduse korral) ning vahendaja 
saadava tasu laad.

Or. en



PE504.392v01-00 26/146 AM\926837ET.doc

ET

Muudatusettepanek 146
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda selget 
teavet kindlustustooteid müüvate isikute 
staatuse ja nende saadava tasu kohta. Tuleb 
ette näha kohustuslik staatuse 
avalikustamine Euroopa 
kindlustusvahendajate ja -andjate puhul. 
Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Eesmärk on 
avalikustada kindlustusandja ja -vahendaja 
seos (vajaduse korral) ning vahendaja 
saadava tasu struktuur ja sisu.

(30) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda selget 
teavet kindlustustooteid müüvate isikute 
staatuse ja nende saadava tasu kohta. Tuleb 
ette näha kohustuslik staatuse 
avalikustamine Euroopa 
kindlustusvahendajate ja -andjate puhul. 
Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Eesmärk on 
avalikustada kindlustusandja ja -vahendaja 
seos (vajaduse korral) ning vahendaja 
saadava tasu struktuur ja sisu ning kuidas 
see võib mõjutada kindlustuse 
kogumaksumust.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on ühtlustamine finantsinstrumentide turgude 
direktiivi (MiFID II) läbipaistvusnõuetega.

Muudatusettepanek 147
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Investeerimistoote müüja ja ostja 
vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu piisav 
avalikustamine. Elukindlustustoodete 
puhul peaks seega vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
olema kohustatud teavitama klienti oma 

(31) Investeerimistoote müüja ja ostja 
vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu piisav 
avalikustamine. Vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
peaks olema kohustatud teavitama klienti 
oma tasu liigist ja suurusest enne müüki.
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tasustamisest enne müüki. Muude 
kindlustustoodete puhul kohaldatakse 
viieaastast üleminekuperioodi, kusjuures 
klienti tuleb teavitada õigusest nõuda 
sellist teavet ja seda tuleb kliendi taotluse 
korral anda.

Or. de

Muudatusettepanek 148
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Investeerimistoote müüja ja ostja 
vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu piisav 
avalikustamine. Elukindlustustoodete 
puhul peaks seega vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
olema kohustatud teavitama klienti oma 
tasustamisest enne müüki. Muude 
kindlustustoodete puhul kohaldatakse 
viieaastast üleminekuperioodi, kusjuures 
klienti tuleb teavitada õigusest nõuda 
sellist teavet ja seda tuleb kliendi taotluse 
korral anda.

(31) Investeerimistoote müüja ja ostja 
vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu piisav 
avalikustamine. Elukindlustustoodete 
puhul peaks seega vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
olema kohustatud teavitama klienti oma 
tasustamisest enne müüki ning nõudmise 
korral alati tasuta.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Investeerimistoote müüja ja ostja (31) Investeerimistoote müüja ja ostja 
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vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu piisav 
avalikustamine. Elukindlustustoodete 
puhul peaks seega vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
olema kohustatud teavitama klienti oma 
tasustamisest enne müüki. Muude 
kindlustustoodete puhul kohaldatakse 
viieaastast üleminekuperioodi, kusjuures 
klienti tuleb teavitada õigusest nõuda 
sellist teavet ja seda tuleb kliendi taotluse 
korral anda.

vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu piisav 
avalikustamine. Elukindlustustoodete 
puhul peaks seega vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
olema kohustatud teavitama klienti oma 
tasustamisest enne müüki. Muude 
kindlustustoodete puhul kohaldatakse 
samu reegleid viieaastase 
üleminekuperioodiga.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Investeerimistoote müüja ja ostja 
vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu piisav
avalikustamine. Elukindlustustoodete
puhul peaks seega vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
olema kohustatud teavitama klienti oma 
tasustamisest enne müüki. Muude 
kindlustustoodete puhul kohaldatakse 
viieaastast üleminekuperioodi, kusjuures 
klienti tuleb teavitada õigusest nõuda sellist 
teavet ja seda tuleb kliendi taotluse korral 
anda.

(31) Investeerimistoote müüja ja ostja 
vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu täielik
avalikustamine. Selleks et klientidel oleks 
võimalik vahendajat usaldada, tuleks neid 
teavitada kõigist võimalikest seostest 
vahendaja ja kolmanda osapoole vahel 
ning kõigist finantsinstrumentidest – isegi 
kui klient selgesõnaliselt sellist teavet ei 
küsi. Kõigi kindlustusinvesteerimistoodete
puhul peaks seega vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
olema kohustatud teavitama klienti oma 
tasustamisest enne müüki. Muude 
kindlustustoodete puhul kohaldatakse 
kolmeaastast üleminekuperioodi, kusjuures 
klienti tuleb teavitada õigusest nõuda sellist 
teavet ja seda tuleb kliendi taotluse korral 
anda.

Or. en



AM\926837ET.doc 29/146 PE504.392v01-00

ET

Muudatusettepanek 151
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Investeerimistoote müüja ja ostja 
vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu piisav 
avalikustamine. Elukindlustustoodete 
puhul peaks seega vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
olema kohustatud teavitama klienti oma 
tasustamisest enne müüki. Muude 
kindlustustoodete puhul kohaldatakse 
viieaastast üleminekuperioodi, kusjuures 
klienti tuleb teavitada õigusest nõuda 
sellist teavet ja seda tuleb kliendi taotluse 
korral anda.

(31) Investeerimistoote müüja ja ostja 
vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu piisav 
avalikustamine. Elukindlustustoodete 
puhul peaks seega vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
olema kohustatud teavitama klienti oma 
tasustamisest enne müüki. Muude 
kindlustustoodete puhul tuleb klienti 
teavitada õigusest nõuda sellist teavet ja 
seda tuleb kliendile anda.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Investeerimistoote müüja ja ostja 
vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu piisav 
avalikustamine. Elukindlustustoodete 
puhul peaks seega vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
olema kohustatud teavitama klienti oma 
tasustamisest enne müüki. Muude 
kindlustustoodete puhul kohaldatakse 
viieaastast üleminekuperioodi, kusjuures 

(31) Investeerimistoote müüja ja ostja 
vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu piisav 
avalikustamine. Elukindlustustoodete 
puhul peaks seega vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
olema kohustatud teavitama klienti oma 
tasustamisest enne müüki. Muude 
kindlustustoodete puhul tuleb klienti 
teavitada õigusest nõuda sellist teavet ja 
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klienti tuleb teavitada õigusest nõuda 
sellist teavet ja seda tuleb kliendi taotluse 
korral anda.

seda tuleb kliendi taotluse korral anda.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Selleks et anda kliendile võrreldavat 
teavet kindlustusvahendusteenuste kohta, 
mida osutatakse olenemata sellest, kas 
klient ostab toote vahendaja kaudu või otse 
kindlustusandjalt, ja vältida konkurentsi 
moonutamist, mis tuleneb sellest, et 
teabenõuete täitmise vältimise eesmärgil 
eelistavad kindlustusandjad vahendajate 
kasutamise asemel müüa tooteid otse 
kliendile, tuleks ette näha, et ka 
kindlustusandjad peavad esitama 
klientidele, kellele nad otse 
kindlustusvahendusteenuseid osutavad, 
teavet tasu kohta, mida nad 
kindlustustoodete müügi eest saavad.

(32) Selleks et anda kliendile võrreldavat 
teavet kindlustusvahendusteenuste kohta, 
mida osutatakse olenemata sellest, kas 
klient ostab toote vahendaja kaudu või otse 
kindlustusandjalt, ja vältida konkurentsi 
moonutamist, mis tuleneb sellest, et 
teabenõuete täitmise vältimise eesmärgil 
eelistavad kindlustusandjad vahendajate 
kasutamise asemel müüa tooteid otse 
kliendile, tuleks ette näha, et ka 
kindlustusandjad peavad esitama 
klientidele, kellele nad otse 
kindlustusvahendusteenuseid osutavad, 
teavet tasu kohta, mida nad 
kindlustustoodete müügi eest saavad.

Kui tasude ja stiimulite maksumust ei saa 
enne nõustamist kindlaks teha, tuleb 
arvutamismeetod põhjalikult, täpselt ja 
arusaadavalt avalikustada peamistes 
teenusedokumentides koos agregeeritud 
kogumaksumusega ning selle mõjuga 
kliendile pakutava nõustamise tasuvusele 
niipea kui võimalik pärast seda. Kui 
investeerimisalast nõustamist pakutakse 
pidevalt, peab hüvesid sisaldava 
investeerimisnõustamise hinda käsitleva 
dokumendi esitama perioodiliselt ning 
vähemalt kord aastas. Perioodi aruandes 
avalikustatakse kõik eelneval perioodil 
makstud või saadud stiimulid.
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Or. en

Selgitus

Klienti tuleb teavitada investeerimisalase nõustamise kogumaksumusest, sealhulgas nii 
kliendi poolt otse vahendajale makstud tasudest kui ka mis tahes muudest kolmandate isikute 
poolt makstud teenus- ja komisjonitasudest ning rahalistest hüvedest (nn stiimulitest). 
Nimetatud tasud tuleb kliendile avaldada enne investeerimisnõustamist. Kõnealused tasud 
tuleb avaldada hoolimata sellest, kas nõustamist osutatakse sõltumatult või mitte.

Muudatusettepanek 154
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Selleks et anda kliendile võrreldavat 
teavet kindlustusvahendusteenuste kohta, 
mida osutatakse olenemata sellest, kas 
klient ostab toote vahendaja kaudu või otse 
kindlustusandjalt, ja vältida konkurentsi 
moonutamist, mis tuleneb sellest, et 
teabenõuete täitmise vältimise eesmärgil 
eelistavad kindlustusandjad vahendajate 
kasutamise asemel müüa tooteid otse 
kliendile, tuleks ette näha, et ka 
kindlustusandjad peavad esitama 
klientidele, kellele nad otse 
kindlustusvahendusteenuseid osutavad, 
teavet tasu kohta, mida nad 
kindlustustoodete müügi eest saavad.

(32) Selleks et klient saaks teha teadliku 
valiku, tuleb anda võrreldavat teavet 
kindlustusvahendusteenuste kohta, mida 
osutatakse olenemata sellest, kas klient 
ostab toote vahendaja kaudu või otse 
kindlustusandjalt, ja vältida konkurentsi 
moonutamist, mis tuleneb sellest, et 
teabenõuete täitmise vältimise eesmärgil 
eelistavad kindlustusandjad vahendajate 
kasutamise asemel müüa tooteid otse 
kliendile, tuleks ette näha, et ka 
kindlustusandjad peavad esitama 
klientidele, kellele nad otse 
kindlustusvahendusteenuseid osutavad, 
teavet tasu kohta, mida nad 
kindlustustoodete müügi eest saavad.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on ühtlustamine finantsinstrumentide turgude 
direktiiviga (MiFID II).

Muudatusettepanek 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Iga kindlustustooteid müüv isik, kes 
ei ole toodete looja, peaks esitama 
jaeinvestorile eraldiseisvas peamises 
teenusedokumendis üksikasjad nende 
toodete või teenuste maksumuse kohta 
kooskõlas käesoleva direktiiviga ning 
direktiiviga [finantsinstrumentide turgude 
direktiiv uuesti sõnastatuna] ning sellise 
täiendava asjakohase teabe, mida 
jaeinvestor vajab, et hinnata 
kindlustustoote sobivust oma vajadustele, 
mida kindlustustoote looja ei saa 
pakkuda.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 b) Tarbijatele on kasulik, kui 
kindlustustooteid müüakse erinevate 
kanalite ja vahendajate kaudu ning 
erinevate koostöövormide kaudu 
kindlustusandjatega, eeldusel et nad 
peavad kohaldama samaväärseid 
tarbijakaitse- ja läbipaistvuse eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Vajaduse korral tuleks ebasobivate 
toodete müügi vältimiseks anda
kindlustustoodete müügi korral ausaid ja 
pädevaid nõuandeid.

(34) Ebasobivate toodete müügi 
vältimiseks peab kindlustustoodete müügi 
korral nõustaja käituma ausalt, 
professionaalselt ning kliendi parimates 
huvides. Nende töötajate puhul, kes 
nõustavad või müüvad 
kindlustusinvesteerimistooteid 
jaeklientidele, nõuavad liikmesriigid, et 
kindlustusvahendajad ja -andjad tagaksid, 
et nende ühingupoolne tasustamine ei 
mõjuta töötajate erapooletust sobivate 
soovituste andmisel või kohase müügi 
teostamisel või teabe edastamisel viisil, 
mis on õiglane, selge ega ole eksitav.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid võtma meetmeid seoses ühingutes kehtivate tasustamistavadega, et 
vältida finantsinstrumentide müügil klientidele erapooliku nõustamise ja müügi riske. 
Tasustamisskeemid, nagu märkimisväärsed müügipreemiad, mis on seotud teatud 
finantsinstrumendiga, ei tohiks olla lubatud olukorras, kus tekib oht, et investeerimisühing 
annab kliendi nõustamisel või toodete müügil sobimatu soovituse.

Muudatusettepanek 158
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Vajaduse korral tuleks ebasobivate 
toodete müügi vältimiseks anda
kindlustustoodete müügi korral ausaid ja 
pädevaid nõuandeid.

(34) Ebasobivate toodete müügi 
vältimiseks tuleks kindlustustoodete müügi 
korral anda ausaid ja pädevaid nõuandeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 159
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Vajaduse korral tuleks ebasobivate 
toodete müügi vältimiseks anda 
kindlustustoodete müügi korral ausaid ja 
pädevaid nõuandeid.

(34) Vajaduse korral tuleks ebasobivate 
toodete müügi vältimiseks anda 
kindlustustoodete müügi korral ausaid, 
õiglaseid ja pädevaid nõuandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Liikmesriigid nõuavad, et 
kindlustusvahendajate ja -andjate 
tasustamispoliitika seoses nende töötajate 
ja esindajatega ei kahjusta nende 
võimalust tegutseda klientide parimates 
huvides. Nende töötajate puhul, kes 
nõustavad või müüvad 
kindlustusinvesteerimistooteid klientidele, 
nõuavad liikmesriigid, et 
kindlustusvahendajad ja -andjad tagaksid, 
et nende ühingupoolne tasustamine ei 
mõjuta töötajate erapooletust sobivate 
soovituste andmisel või kohase müügi 
teostamisel või teabe edastamisel viisil, 
mis on õiglane, selge ega ole eksitav. 
Tasustamine sellistes olukordades ei ole 
sõltuv ainult müügieesmärkidest või 
teatud toote ühingule toodetud kasumist.

Or. en
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Selgitus

Tasustamisskeemid, nagu märkimisväärsed müügipreemiad, mis on seotud teatud 
kindlustusinvesteerimistootega, ei tohiks olla lubatud olukorras, kus tekib oht, et 
investeerimisühing annab kliendi nõustamisel või toodete müügil sobimatu soovituse.

Muudatusettepanek 161
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kuna tarbijad üha enam sõltuvad 
isiklikest soovitustest, on asjakohane lisada 
nõustamise määratlus. Enne nõuande 
andmist peaks kindlustusvahendaja- või 
andja hindama kliendi vajadusi, soove ja 
rahalist olukorda. Kui vahendaja kinnitab, 
et ta nõustab paljude kindlustusandjate 
toodete suhtes, peaks ta tegema turul 
pakutavate toodete ausa ja piisavalt
laiaulatusliku analüüsi. Lisaks peaksid kõik 
kindlustusvahendajad ja -andjad oma 
nõuannet põhjendama.

(36) Kuna tarbijad üha enam sõltuvad 
isiklikest soovitustest, on asjakohane lisada 
nõustamise määratlus. Nõustamise 
kvaliteet on äärmiselt tähtis ning mis 
tahes nõustamine peab arvestama kliendi 
isiklike omadustega. Enne nõuande 
andmist peaks kindlustusvahendaja- või 
andja hindama kliendi vajadusi, ootusi ja 
rahalist olukorda. Kui vahendaja kinnitab, 
et ta nõustab paljude kindlustusandjate 
toodete suhtes, peaks ta tegema piisavalt 
suure hulga turul pakutavate 
kindlustustoodete ausa ja laiaulatusliku 
analüüsi. Lisaks peaksid kõik 
kindlustusvahendajad ja -andjad oma 
nõuannet põhjendama ning soovitama 
sobivaid kindlustustooteid vastavalt 
kliendi eelistustele, vajadustele, rahalisele 
olukorrale ja isiklikele asjaoludele.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Enne lepingu sõlmimist, sealhulgas 
nõustamiseta müügi korral, tuleks kliendile 
anda asjakohast teavet kindlustustoote 
kohta, et klient saaks teha teadliku otsuse. 
Kindlustusvahendaja peaks olema 
suuteline selgitama kliendile vahendaja 
müüdavate kindlustustoodete põhiomadusi.

(37) Enne lepingu sõlmimist, sealhulgas 
nõustamiseta müügi korral, tuleks kliendile 
anda asjakohast teavet kindlustustoote 
kohta, et klient saaks teha teadliku otsuse. 
Kindlustusvahendaja peaks selgitama 
kliendile vahendaja müüdavate 
kindlustustoodete põhiomadusi ning 
seetõttu tuleks anda tema töötajatele 
selleks piisavalt vahendeid ja aega.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Enne lepingu sõlmimist, sealhulgas 
nõustamiseta müügi korral, tuleks kliendile 
anda asjakohast teavet kindlustustoote 
kohta, et klient saaks teha teadliku otsuse. 
Kindlustusvahendaja peaks olema 
suuteline selgitama kliendile vahendaja 
müüdavate kindlustustoodete põhiomadusi.

(37) Enne lepingu sõlmimist, sealhulgas 
nõustamiseta müügi korral, tuleks kliendile 
anda asjakohast teavet kindlustustoote 
kohta, et klient saaks teha teadliku otsuse. 
Kindlustusvahendaja peaks selgitama 
kliendile vahendaja müüdavate 
kindlustustoodete põhiomadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Käesolevas direktiivis tuleks 
täpsustada, millised peaksid olema

(40) Käesolevas direktiivis tuleks 
täpsustada kindlustusandjate ja 
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kindlustusandjate ja kindlustusvahendajate 
miinimumkohustused klientide 
teavitamisel. Liikmesriigil peaks selles 
valdkonnas olema võimalus säilitada või 
vastu võtta rangemaid sätteid, mida võib 
tema territooriumil 
kindlustusvahendustegevusega tegelevate 
kindlustusvahendajate ja -andjate suhtes 
kohaldada nende päritoluliikmesriigis 
kohaldatavatest sätetest sõltumata, 
tingimusel et need rangemad sätted 
vastavad liidu õigusele, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiivile 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul (direktiiv 
elektroonilise kaubanduse kohta).
Liikmesriik, kes teeb ettepaneku 
kohaldada ja kohaldab 
kindlustusvahendajaid ja 
kindlustustoodete müüki käsitlevaid 
sätteid lisaks käesoleva direktiivi sätetele, 
peaks tagama, et kõnealustest sätetest 
tulenev halduskoormus on 
proportsionaalne tarbijakaitsega. 
Tarbijakaitse huvides ja ebasobivate 
kindlustustoodete müügi vältimiseks 
peaks liikmesriikidel olema lubatud 
kohaldada erandkorras juhul, kui nad 
peavad seda vajalikuks ja
proportsionaalseks, rangemaid nõudeid 
kindlustusvahendajate suhtes, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega 
kõrvaltegevusena.

kindlustusvahendajate miinimumkohustuse
d. Liikmesriigil peaks olema võimalus 
säilitada või vastu võtta rangemaid sätteid, 
mida võib tema territooriumil 
kindlustusvahendustegevusega tegelevate 
kindlustusvahendajate ja -andjate suhtes 
kohaldada. Need rangemad sätted peavad 
vastama liidu õigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Käesolevas direktiivis tuleks 
täpsustada, millised peaksid olema
kindlustusandjate ja kindlustusvahendajate 
miinimumkohustused klientide 
teavitamisel. Liikmesriigil peaks selles 
valdkonnas olema võimalus säilitada või 
vastu võtta rangemaid sätteid, mida võib 
tema territooriumil 
kindlustusvahendustegevusega tegelevate 
kindlustusvahendajate ja -andjate suhtes 
kohaldada nende päritoluliikmesriigis 
kohaldatavatest sätetest sõltumata, 
tingimusel et need rangemad sätted 
vastavad liidu õigusele, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiivile 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta). Liikmesriik, kes teeb 
ettepaneku kohaldada ja kohaldab 
kindlustusvahendajaid ja 
kindlustustoodete müüki käsitlevaid 
sätteid lisaks käesoleva direktiivi sätetele, 
peaks tagama, et kõnealustest sätetest 
tulenev halduskoormus on 
proportsionaalne tarbijakaitsega. 
Tarbijakaitse huvides ja ebasobivate 
kindlustustoodete müügi vältimiseks 
peaks liikmesriikidel olema lubatud 
kohaldada erandkorras juhul, kui nad 
peavad seda vajalikuks ja 
proportsionaalseks, rangemaid nõudeid 
kindlustusvahendajate suhtes, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega 
kõrvaltegevusena.

(40) Käesolevas direktiivis tuleks 
täpsustada kindlustusandjate ja 
kindlustusvahendajate miinimumkohustuse
d. Liikmesriigil peaks olema võimalus 
säilitada või vastu võtta rangemaid sätteid, 
mida võib tema territooriumil 
kindlustusvahendustegevusega tegelevate 
kindlustusvahendajate ja -andjate suhtes 
kohaldada need rangemad sätted peavad 
vastama liidu õigusele, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta 
direktiivile 2000/31/EÜ infoühiskonna 
teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti 
elektroonilise kaubanduse kohta siseturul 
(direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta).

Or. en

Selgitus

Toetame selle põhimõtte tunnustamist, et liikmesriigid võivad kohaldada täiendavaid sätteid 
lisaks käesolevas direktiivis sätestatule. Ilmselgelt peaksid need sätted vastama liidu õigusele. 
Me ei arva siiski, et liidu õigust oleks vajalik käesolevas direktiivis uuesti sätestada, kuna see 
võib tuua kaasa järjekindlusetust ja segadust.
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Muudatusettepanek 166
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Käesolevas direktiivis tuleks 
täpsustada, millised peaksid 
olema kindlustusandjate ja 
kindlustusvahendajate miinimumkohustuse
d klientide teavitamisel. 
Liikmesriigil peaks selles 
valdkonnas olema võimalus säilitada või 
vastu võtta rangemaid sätteid, mida võib 
tema 
territooriumil kindlustusvahendustegevuse
ga tegelevate kindlustusvahendajate ja -
andjate suhtes kohaldada nende 
päritoluliikmesriigis kohaldatavatest 
sätetest sõltumata, tingimusel et need 
rangemad sätted vastavad liidu õigusele, 
sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
8. juuni 2000. aasta direktiivile 
2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste 
teatavate õiguslike aspektide, eriti 
elektroonilise kaubanduse kohta siseturul 
(direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta). 
Liikmesriik, kes teeb ettepaneku kohaldada 
ja kohaldab kindlustusvahendajaid ja 
kindlustustoodete müüki käsitlevaid sätteid 
lisaks käesoleva direktiivi sätetele, peaks 
tagama, et kõnealustest sätetest tulenev 
halduskoormus on proportsionaalne 
tarbijakaitsega. Tarbijakaitse huvides ja 
ebasobivate kindlustustoodete müügi 
vältimiseks peaks liikmesriikidel olema 
lubatud kohaldada erandkorras juhul, kui 
nad peavad seda vajalikuks ja 
proportsionaalseks, rangemaid nõudeid 
kindlustusvahendajate suhtes, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega 
kõrvaltegevusena.

(40) Käesolevas direktiivis tuleks 
täpsustada, millised peaksid 
olema kindlustusandjate ja 
kindlustusvahendajate miinimumkohustuse
d klientide teavitamisel. 
Liikmesriigil peaks selles 
valdkonnas olema võimalus säilitada või 
vastu võtta rangemaid sätteid, mida võib 
tema 
territooriumil kindlustusvahendustegevuse
ga tegelevate kindlustusvahendajate ja -
andjate suhtes kohaldada nende 
päritoluliikmesriigis kohaldatavatest 
sätetest sõltumata, tingimusel et need 
rangemad sätted vastavad liidu õigusele, 
sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
8. juuni 2000. aasta direktiivile 
2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste 
teatavate õiguslike aspektide, eriti 
elektroonilise kaubanduse kohta siseturul 
(direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta). 
Liikmesriik, kes teeb ettepaneku kohaldada 
ja kohaldab kindlustusvahendajaid ja 
kindlustustoodete müüki käsitlevaid sätteid 
lisaks käesoleva direktiivi sätetele, peaks 
tagama, et kõnealustest sätetest tulenev 
halduskoormus on proportsionaalne 
tarbijakaitsega. Tarbijakaitse huvides ja 
ebasobivate kindlustustoodete müügi 
vältimiseks peaks liikmesriikidel olema 
lubatud kohaldada juhul, kui nad peavad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks, 
rangemaid nõudeid kindlustusvahendajate 
suhtes, kes tegelevad 
kindlustusvahendusega kõrvaltegevusena.

Or. en
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Muudatusettepanek 167
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kogu liidus kasutavad 
jaefinantsteenuste pakkujad laialdaselt 
ristmüüki. Ristmüük võib olla tarbijatele 
kasulik, kuid võib hõlmata ka 
müügitegevust, mille puhul tarbija huve ei 
võeta piisavalt arvesse. Näiteks võib teatav 
ristmüügitegevus või -toode, nimelt 
seosmüük, mille puhul kaks või enam 
finantsteenust müüakse paketina ning 
vähemalt üks neist teenustest või toodetest 
ei ole eraldi saadaval, moonutada 
konkurentsi ning avaldada negatiivset 
mõju tarbijate mobiilsusele ning nende 
suutlikkusele teha teadlik valik. Näiteks 
võib seosmüügina käsitada tarbijale 
kindlustusteenuse osutamisel 
arvelduskonto kohustuslikku avamist, 
kuhu tasutakse kindlustusmaksed, või 
liikluskindlustuslepingu sõlmimise 
kohustuslikku kaasamist juhul, kui 
tarbijale antakse auto ostu rahastamiseks 
tarbimislaenu. Ehkki toodete komplektina
müümine, mille puhul kaks või enam 
finantsteenust või -toodet müüakse 
paketina, kuid kõiki teenuseid saab osta 
ka eraldi, võib samuti moonutada 
konkurentsi ja klientide võimet teha 
teadlikke valikuid, jätab see vähemalt 
kliendile valikuvõimaluse ning võib 
seetõttu vähem ohustada 
kindlustusvahendajate käesoleva direktiivi 
kohaste kohustuste täitmist. Konkurentsi 
edendamiseks ja tarbijatele 
valikuvõimaluse loomiseks tuleb selliste 
tavade kasutamist hoolikalt hinnata.

(41) Kogu liidus kasutavad 
jaefinantsteenuste pakkujad laialdaselt 
ristmüüki, mis võib olla asjakohane. 
Konkurentsi edendamiseks ja tarbijatele 
valikuvõimaluse loomiseks tuleb 
seosmüügi ja toodete komplektina 
müümise, mille puhul kaks või enam 
finantsteenust või -toodet müüakse 
paketina, tavade kasutamist hoolikalt 
hinnata.

Or. en
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Selgitus

Kindlustustoodete ristmüük koos teiste toodetega toob tarbijatele kasu, näiteks suurema 
valiku ja kogukulude säästu näol.

Muudatusettepanek 168
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kogu liidus kasutavad 
jaefinantsteenuste pakkujad laialdaselt 
ristmüüki. Ristmüük võib olla tarbijatele 
kasulik, kuid võib hõlmata ka 
müügitegevust, mille puhul tarbija huve ei 
võeta piisavalt arvesse. Näiteks võib teatav 
ristmüügitegevus või -toode, nimelt 
seosmüük, mille puhul kaks või enam 
finantsteenust müüakse paketina ning
vähemalt üks neist teenustest või toodetest
ei ole eraldi saadaval, moonutada 
konkurentsi ning avaldada negatiivset mõju 
tarbijate mobiilsusele ning nende 
suutlikkusele teha teadlik valik. Näiteks 
võib seosmüügina käsitada tarbijale 
kindlustusteenuse osutamisel 
arvelduskonto kohustuslikku avamist, kuhu 
tasutakse kindlustusmaksed, või 
liikluskindlustuslepingu sõlmimise 
kohustuslikku kaasamist juhul, kui tarbijale 
antakse auto ostu rahastamiseks 
tarbimislaenu. Ehkki toodete komplektina 
müümine, mille puhul kaks või enam 
finantsteenust või -toodet müüakse 
paketina, kuid kõiki teenuseid saab osta ka 
eraldi, võib samuti moonutada konkurentsi 
ja klientide võimet teha teadlikke valikuid, 
jätab see vähemalt kliendile 
valikuvõimaluse ning võib seetõttu vähem 
ohustada kindlustusvahendajate käesoleva 
direktiivi kohaste kohustuste täitmist. 
Konkurentsi edendamiseks ja tarbijatele 
valikuvõimaluse loomiseks tuleb selliste 

(41) Kogu liidus kasutavad 
jaefinantsteenuste pakkujad laialdaselt 
ristmüüki. Ristmüük võib olla tarbijatele 
kasulik, kuid võib hõlmata ka 
müügitegevust, mille puhul tarbija huve ei 
võeta piisavalt arvesse. Näiteks võib teatav 
ristmüügitegevus või -toode, nimelt 
seosmüük, mille puhul kindlustusteenust 
või -toodet müüakse paketina koos mõne 
teise finantsteenuse või -tootega ning selle 
paketi peamine finantsteenus või -toode ei 
ole eraldi saadaval, moonutada konkurentsi 
ning avaldada negatiivset mõju tarbijate 
mobiilsusele ning nende suutlikkusele teha 
teadlik valik. Näiteks võib seosmüügina 
käsitada tarbijale kindlustusteenuse 
osutamisel arvelduskonto kohustuslikku 
avamist, kuhu tasutakse kindlustusmaksed, 
või liikluskindlustuslepingu sõlmimise 
kohustuslikku kaasamist juhul, kui tarbijale 
antakse auto ostu rahastamiseks 
tarbimislaenu. Ehkki toodete komplektina 
müümine, mille puhul kindlustusteenust 
või -toodet müüakse paketina koos mõne 
teise finantsteenuse või -tootega, kuid
selle paketi peamist finantsteenust või -
toodet saab osta ka eraldi, võib samuti 
moonutada konkurentsi ja klientide võimet 
teha teadlikke valikuid, jätab see vähemalt 
kliendile valikuvõimaluse ning võib 
seetõttu vähem ohustada 
kindlustusvahendajate käesoleva direktiivi 
kohaste kohustuste täitmist. Konkurentsi 
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tavade kasutamist hoolikalt hinnata. edendamiseks ja tarbijatele 
valikuvõimaluse loomiseks tuleb selliste 
tavade kasutamist hoolikalt hinnata. Sellise 
laiaulatusliku kindlustuspoliisi, näiteks 
tulekahjukindlustuse pakkumine, mis 
katab ka loodusõnnetustest tulenevad 
kahjud, ei ole ristmüük. Selline poliis 
annab kliendile ulatusliku 
kindlustuskaitse. Käesolev direktiiv 
reguleerib finantstoodete ristmüüki. 
Finantsteenuste või -toodete ristmüügi 
suhtes koos mittefinantsteenuste või -
toodetega kohaldatakse jätkuvalt 
ebaausate kaubandustavade direktiivi 
2005/29/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kogu liidus kasutavad 
jaefinantsteenuste pakkujad laialdaselt 
ristmüüki. Ristmüük võib olla tarbijatele 
kasulik, kuid võib hõlmata ka
müügitegevust, mille puhul tarbija huve ei 
võeta piisavalt arvesse. Näiteks võib teatav 
ristmüügitegevus või -toode, nimelt 
seosmüük, mille puhul kaks või enam 
finantsteenust müüakse paketina ning 
vähemalt üks neist teenustest või toodetest 
ei ole eraldi saadaval, moonutada 
konkurentsi ning avaldada negatiivset mõju 
tarbijate mobiilsusele ning nende 
suutlikkusele teha teadlik valik. Näiteks 
võib seosmüügina käsitada tarbijale 
kindlustusteenuse osutamisel 
arvelduskonto kohustuslikku avamist, kuhu 
tasutakse kindlustusmaksed, või 
liikluskindlustuslepingu sõlmimise 

(41) Kogu liidus kasutavad 
jaefinantsteenuste pakkujad laialdaselt 
ristmüüki. Ristmüük võib hõlmata 
müügitegevust, mille puhul tarbija huve ei 
võeta piisavalt arvesse. Näiteks võib teatav 
ristmüügitegevus või -toode, nimelt seotud 
tooted, mille puhul kaks või enam 
finantsteenust müüakse paketina ning 
vähemalt üks neist teenustest või toodetest 
ei ole eraldi saadaval, moonutada 
konkurentsi ning avaldada negatiivset mõju 
tarbijate mobiilsusele ning nende 
suutlikkusele teha teadlik valik. Näiteks 
võib seosmüügina käsitada tarbijale 
kindlustusteenuse osutamisel 
arvelduskonto kohustuslikku avamist, kuhu 
tasutakse kindlustusmaksed, või 
liikluskindlustuslepingu sõlmimise 
kohustuslikku kaasamist juhul, kui tarbijale 
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kohustuslikku kaasamist juhul, kui tarbijale 
antakse auto ostu rahastamiseks 
tarbimislaenu. Ehkki toodete komplektina 
müümine, mille puhul kaks või enam 
finantsteenust või -toodet müüakse 
paketina, kuid kõiki teenuseid saab osta ka 
eraldi, võib samuti moonutada konkurentsi 
ja klientide võimet teha teadlikke valikuid, 
jätab see vähemalt kliendile 
valikuvõimaluse ning võib seetõttu vähem 
ohustada kindlustusvahendajate käesoleva 
direktiivi kohaste kohustuste täitmist. 
Konkurentsi edendamiseks ja tarbijatele 
valikuvõimaluse loomiseks tuleb selliste 
tavade kasutamist hoolikalt hinnata.

antakse auto ostu rahastamiseks 
tarbimislaenu. Ehkki toodete komplektina 
müümine, mille puhul kaks või enam 
finantsteenust või -toodet müüakse 
paketina, kuid kõiki teenuseid saab osta ka 
eraldi, võib samuti moonutada konkurentsi 
ja klientide võimet teha teadlikke valikuid, 
jätab see vähemalt kliendile 
valikuvõimaluse ning võib seetõttu vähem 
ohustada kindlustusvahendajate käesoleva 
direktiivi kohaste kohustuste täitmist. 
Konkurentsi edendamiseks ja tarbijatele 
valikuvõimaluse loomiseks tuleb selliste 
tavade kasutamist hoolikalt hinnata.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Finantsinstrumentide turgude 
direktiivi (MiFID II) kohaste 
investeerimistoodete alternatiivi või 
asendajana on klientidele sageli 
kättesaadavad investeeringutega seotud 
kindlustuslepingud. Investorite ühtse kaitse 
tagamiseks ja regulatiivse arbitraaži 
vältimiseks on oluline, et kindlustusega 
seotud jaeinvesteerimistoodete 
(kindlustusinvesteerimistooted, nagu on 
määratletud määruses investeerimistoodete 
põhiteabe dokumentide kohta) suhtes 
kohaldataks samasid äritegevuse eeskirju; 
need hõlmavad asjakohast teavet 
käsitlevaid sätteid, sobivat nõuannet 
käsitlevaid nõudeid ja piiranguid hüvedele, 
samuti huvide konfliktide juhtimise 
nõudeid ja sõltumatute nõustajate puhul 
piiranguid tasu laadile. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ja 

(42) Finantsinstrumentide turgude 
direktiivi (MiFID II) kohaste 
investeerimistoodete alternatiivi või 
asendajana on klientidele sageli 
kättesaadavad investeeringutega seotud 
kindlustuslepingud. Investorite ühtse kaitse 
tagamiseks ja regulatiivse arbitraaži 
vältimiseks on oluline, et kindlustusega 
seotud jaeinvesteerimistoodete 
(kindlustusinvesteerimistooted, nagu on 
määratletud määruses investeerimistoodete 
põhiteabe dokumentide kohta) suhtes 
kohaldataks samasid äritegevuse eeskirju; 
need hõlmavad asjakohast teavet 
käsitlevaid sätteid, sobivat nõuannet 
käsitlevaid nõudeid ja piiranguid hüvedele, 
samuti huvide konfliktide juhtimise 
nõudeid ja täiendavaid piiranguid tasu 
laadile. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ja 



PE504.392v01-00 44/146 AM\926837ET.doc

ET

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
peaksid tegema koostööd, et saavutada 
võimalikult suur ühtsus äritegevuse 
eeskirjades kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete puhul, mille suhtes 
kohaldatakse suuniste abil 
finantsinstrumentide turgude direktiivi 
(MiFID II) või käesolevat direktiivi. 
Kindlustusinvesteerimistoodete suhtes 
tuleb kohaldada nii käesoleva direktiivi 
nõudeid, mida kohaldatakse kõigi
kindlustuslepingute suhtes (käesoleva 
direktiivi VII peatükk), kui ka rangemaid 
nõudeid, mida kohaldatakse 
kindlustusinvesteerimistoodete suhtes. 
Seega peaksid isikud, kes tegelevad 
kindlustusvahendusega seoses 
kindlustusinvesteerimistoodetega, täitma 
kõigi kindlustuslepingute suhtes 
kohaldatavaid tegevusnõudeid ning 
kindlustusinvesteerimistoodete suhtes 
kohaldatavaid rangemaid nõudeid.

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
peaksid tegema koostööd, et saavutada 
võimalikult suur ühtsus äritegevuse 
eeskirjades kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete puhul, mille suhtes 
kohaldatakse suuniste abil 
finantsinstrumentide turgude direktiivi 
(MiFID II) või käesolevat direktiivi.
Kõnealustes suunistes tuleb siiski võtta 
arvesse kahjukindlustustoodete 
eripärasid. Samuti tuleks kooskõlas 
analoogilise põhimõttega 
finantsinstrumentide turgude direktiivi 
(MiFID II) artiklis 3 kaaluda kindlustuse 
osas direktiivi rakendamisel riigi tasandil 
ja ühiskomitee suunistes analoogilist 
korda. Kindlustusinvesteerimistoodete 
suhtes tuleb kohaldada täiustatud 
ettevõtlustavade nõudeid, mis asendavad
käesoleva direktiivi nõudeid, mida 
kohaldatakse üldiste kindlustuslepingute 
suhtes (käesoleva direktiivi VII peatükk). 
Seega peaksid isikud, kes tegelevad 
kindlustusvahendusega seoses 
kindlustusinvesteerimistoodetega, täitma 
selliste toodete suhtes kohaldatavaid 
rangemaid nõudeid.

Or. en

Selgitus

Kindlustusinvesteerimistoodete suhtes tuleks kohaldada rangemaid nõudeid ja 
ettevõtlustavasid kui üldiste kindlustuslepingute suhtes. Ei ole kohane kohaldada 
kindlustusinvesteerimistoodetega seotud kindlustusvahendusega tegelevatele ühingutele VI ja 
VII peatükki kumulatiivselt. Artikli 24 lõiked 1 ja 2 kordavad artiklit 15. Samuti on mõned VI 
peatüki osad vastuolus VII peatüki osadega, näiteks artikli 17 punkti c sätted.

Muudatusettepanek 171
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
liikmesriigis registreeritud või seal end 
registreerida soovivate füüsiliste ja 
juriidiliste isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevuse 
alustamist ja jätkamist käsitlevad 
eeskirjad. Nendest erinevaid või neid 
täiendavaid muude ühenduse õigusaktide 
sätteid kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevusele ei 
kohaldata.

Or. de

Selgitus

Selgitus, et kindlustustoodete müügi nõuded kehtestatakse eranditult käesoleva direktiiviga.
Muud ühenduse õigusaktid tulevad seetõttu nende järel, kuna valdkondlik reguleerimine 
toimub ainult kindlustusvahenduse direktiivis.

Muudatusettepanek 172
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Selleks et tagada sanktsioonide ühtne 
kohaldamine liikmesriikides, kui 
määratakse kindlaks halduskaristuse või -
meetme tüüp ja rahalise halduskaristuse 
suurus, peaksid liikmesriigid tagama, et 
pädevad asutused võtavad arvesse kõiki 
asjakohaseid asjaolusid.

(45) Selleks et tagada sanktsioonide ühtne 
kohaldamine liikmesriikides, kui 
määratakse kindlaks halduskaristuse või -
meetme tüüp ja rahalise halduskaristuse 
suurus, peaksid liikmesriigid tagama, et 
pädevad asutused võtavad arvesse kõiki 
asjakohaseid asjaolusid. Liikmesriigid ei 
ole siiski kohustatud sätestama 
halduskaristusi, kui siseriiklik õigus näeb 
ette karistused kriminaalõigussüsteemis.

Or. en
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Muudatusettepanek 173
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Selleks et tugevdada sanktsioonide 
hoiatavat mõju avalikkusele ja teavitada 
eeskirjade rikkumistest, mis võivad 
kahjustada tarbijakaitset, tuleks kehtestatud 
sanktsioonid avaldada, välja arvatud 
teatavatel täpselt määratletud asjaoludel. 
Proportsionaalsuse põhimõtte järgimiseks 
tuleb kehtestatud sanktsioonid ja meetmed 
avaldada anonüümselt, kui avaldamine 
põhjustaks asjaomastele isikutele 
ebaproportsionaalset kahju.

(46) Selleks et tugevdada sanktsioonide 
hoiatavat mõju avalikkusele ja teavitada 
eeskirjade rikkumistest, mis võivad 
kahjustada tarbijakaitset, tuleks kehtestatud 
sanktsioonid avaldada asjaomaste 
pädevate asutuste ja EIOPA veebilehtedel, 
välja arvatud teatavatel täpselt määratletud 
asjaoludel. Proportsionaalsuse põhimõtte 
järgimiseks tuleb kehtestatud sanktsioonid 
ja meetmed avaldada anonüümselt, kui 
avaldamine põhjustaks asjaomastele 
isikutele ebaproportsionaalset kahju.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Võimalike rikkumiste tuvastamiseks 
peaks pädevatel asutustel olema vajalikud 
uurimisvolitused ning nad peaksid 
kehtestama tõhusad mehhanismid, et 
toetada võimalikest või tegelikest 
rikkumistest teatamist.

(47) Võimalike rikkumiste tuvastamiseks 
peaks pädevatel asutustel olema vajalikud 
uurimisvolitused ning nad peaksid 
kehtestama tõhusad mehhanismid, et 
toetada võimalikest või tegelikest 
rikkumistest teatamist. Käesolev direktiiv 
ei tähenda siiski seda, et liikmesriigid 
peavad andma haldusasutustele volituse 
viia läbi kriminaaluurimisi.

Or. en
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Muudatusettepanek 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Võimalike rikkumiste tuvastamiseks 
peaks pädevatel asutustel olema vajalikud 
uurimisvolitused ning nad peaksid 
kehtestama tõhusad mehhanismid, et 
toetada võimalikest või tegelikest 
rikkumistest teatamist.

(47) Võimalike rikkumiste tuvastamiseks 
peaks pädevatel asutustel olema vajalikud 
uurimisvolitused ning nad peaksid 
kehtestama tõhusad mehhanismid, et 
toetada võimalikest või tegelikest 
rikkumistest teatamist, kusjuures need 
mehhanismid pakuvad sobivat kaitset 
neile, kes sellistest rikkumistest teatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Rikkumistest teatajad juhivad 
pädevate asutuste tähelepanu uuele 
teabele, mis aitab neil tuvastada ja 
karistada sisetehingute ja turuga 
manipuleerimise juhtumeid. Rikkumistest 
teatamist võib aga pärssida kättemaksu 
kartus või piisavate teatamismenetluste 
puudumine. Seetõttu peaks käesolev 
direktiiv tagama piisavate süsteemide 
olemasolu, et innustada rikkumistest 
teatajaid hoiatama pädevaid asutusi 
võimalikest käesoleva direktiivi 
rikkumistest ning kaitsta neid kättemaksu 
eest. Samuti peaksid liikmesriigid tagama, 
et nende rakendatavad rikkumistest 
teatamise süsteemid sisaldaksid 
mehhanisme, mis tagavad sobiva kaitse 
teatatud isikule, eelkõige seoses õigusega 
tema isikuandmete kaitsele ning 
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menetlustega, mis tagavad teatatud isiku 
õiguse kaitsele ning õiguse saada enne 
teda puudutava otsuse vastuvõtmist ära 
kuulatud, samuti õiguse taotleda teda 
puudutava otsuse suhtes kohtu ees 
tõhusat hüvitust.

Or. en

Selgitus

Tekst turu kuritarvitamist käsitlevast direktiivist.

Muudatusettepanek 177
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Käesoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamiseks tuleks komisjonile anda 
volitused võtta aluslepingu artikli 290 
kohaselt vastu õigusakte, mis käsitlevad 
vahendaja piisavate teadmiste ja pädevuse 
määratlust, huvide konfliktide juhtimist, 
äritegevuse kohustusi seoses 
kindlustusega seotud 
jaeinvesteerimistoodetega ning 
sanktsioonidega seotud teabe esitamise 
korda ja vormi. Eriti tähtis on, et 
komisjon viiks ettevalmistuse ajal läbi 
nõutavad konsultatsioonid, kaasa arvatud 
ekspertidega. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(50) Käesoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamiseks tuleks komisjonile anda 
volitused võtta aluslepingu artikli 290 ja 
artikli 291 kohaselt vastu õigusakte. 
Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Muudatusettepanek 178
Pablo Zalba Bidegain
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Finantsteenuste tehnilised standardid 
peaksid tagama kogu liidus järjepideva 
ühtlustamise ning tarbijate piisava kaitse. 
Kuna EIOPA-l on põhjalikud 
eriteadmised, on tõhus ja asjakohane teha 
talle ülesandeks töötada komisjonile 
esitamiseks välja regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, mille puhul ei ole 
vaja teha poliitilisi otsuseid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 179
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Finantsteenuste tehnilised standardid 
peaksid tagama kogu liidus järjepideva 
ühtlustamise ning tarbijate piisava kaitse. 
Kuna EIOPA-l on põhjalikud eriteadmised, 
on tõhus ja asjakohane teha talle 
ülesandeks töötada komisjonile esitamiseks 
välja regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõud, mille puhul ei ole vaja teha 
poliitilisi otsuseid.

(51) Finantsteenuste tehnilised standardid 
peaksid tagama kogu liidus järjepideva 
ühtlustamise ning tarbijate piisava kaitse. 
Kuna EIOPA-l on põhjalikud eriteadmised, 
kuid siiski piiratud võimsused, oleks 
võimalik teha talle ülesandeks töötada 
üksikjuhtudel komisjonile ja parlamendile 
teavitamise eesmärgil esitamiseks välja 
eelnõud, mille puhul ei ole vaja tingimata 
teha poliitilisi otsuseid.

Or. de

Muudatusettepanek 180
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Finantsteenuste tehnilised standardid 
peaksid tagama kogu liidus järjepideva 
ühtlustamise ning tarbijate piisava kaitse. 
Kuna EIOPA-l on põhjalikud eriteadmised, 
on tõhus ja asjakohane teha talle 
ülesandeks töötada komisjonile esitamiseks 
välja regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõud, mille puhul ei ole vaja teha 
poliitilisi otsuseid.

(51) Finantsteenuste tehnilised standardid 
peaksid tagama kogu liidus järjepideva 
ühtlustamise ning tarbijate kõrgetasemelise
kaitse. Kuna EIOPA-l on põhjalikud 
eriteadmised, on tõhus ja asjakohane teha 
talle ülesandeks töötada komisjonile 
esitamiseks välja regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, mille puhul ei ole vaja 
teha poliitilisi otsuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Finantsteenuste tehnilised standardid 
peaksid tagama kogu liidus järjepideva
ühtlustamise ning tarbijate piisava kaitse. 
Kuna EIOPA-l on põhjalikud eriteadmised, 
on tõhus ja asjakohane teha talle 
ülesandeks töötada komisjonile esitamiseks 
välja regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõud, mille puhul ei ole vaja teha 
poliitilisi otsuseid.

(51) Finantsteenuste tehnilised standardid 
peaksid tagama kogu liidus teatud 
minimaalsel tasemel ühtlustamise ning 
tarbijate piisava kaitse. Kuna EIOPA-l on 
põhjalikud eriteadmised, on tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada 
komisjonile esitamiseks välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, mille puhul 
ei ole vaja teha poliitilisi otsuseid.

Or. en

Selgitus

Mõnes liikmesriigis on tarbijakaitse tase kõrgem kui teistes ning maksimaalne ühtlustamine 
vähendaks neis riikides juba rakendatud tarbijakaitse meetmeid.
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Muudatusettepanek 182
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) ELi toimimise lepingu artiklite 290 ja 
291 kohaselt ja vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. 
aasta määruse (EL) nr 1094/2010 (millega 
asutatakse Euroopa Järelevalveasutus 
(Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve)) 
artiklitele 10–15, peaks komisjon vastu 
võtma delegeeritud õigusaktid, nagu on 
sätestatud artiklis [8] seoses vahendaja 
piisavate teadmiste ja oskuste 
määratlusega, artiklites [17 ja 23] seoses 
huvide konfliktide juhtimisega ning 
artiklites [24 ja 25] seoses äritegevuse 
kohustustega, mis on seotud 
kindlustusega kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodetega, samuti 
rakenduslikud tehnilised standardid, nagu 
on sätestatud artiklis [30] seoses 
sanktsioonidega seotud teabe esitamise 
korra ja vormiga. Kõnealuste delegeeritud 
õigusaktide ja rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud töötab välja EIOPA.

(52) ELi toimimise lepingu artiklite 290 ja 
291 kohaselt ja vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. 
aasta määruse (EL) nr 1094/2010 (millega 
asutatakse Euroopa Järelevalveasutus 
(Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve)) 
artiklitele 10–15, peaks komisjon vastu 
võtma delegeeritud õigusaktid, nagu on 
sätestatud artiklis [8] seoses vahendaja 
piisavate teadmiste ja oskuste 
määratlusega, samuti rakenduslikud 
tehnilised standardid, nagu on sätestatud 
artiklis [30] seoses sanktsioonidega seotud 
teabe esitamise korra ja vormiga. 
Kõnealuste delegeeritud õigusaktide ja 
rakenduslike tehniliste standardite eelnõud 
töötab välja EIOPA.

Or. de

Muudatusettepanek 183
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55 a) Liikmesriikide järelevalveasutuste 
käsutuses peaksid olema kõik vajalikud 
vahendid, et tagada kogu ühenduses 
kindlustusvahendajate ja 
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edasikindlustusandjate poolt 
nõuetekohane ettevõtluspraktika, 
olenemata sellest, kas seda viiakse ellu 
asutamisvabaduse või teenuste osutamise 
vabaduse raames. Selleks et tagada 
järelevalve tõhusus, peaksid kõik 
järelevalveasutuste võetavad meetmed 
olema proportsionaalsed kindlustus- või 
edasikindlustusandjate äritegevuse 
olemusse kuuluvate riskide iseloomu, 
mahu ja keerukusega, olenemata 
konkreetse ühingu tähtsusest turu üldisele 
finantsstabiilsusele.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55 b) Käesolev direktiiv ei tohiks olla 
väikeste ja keskmise suurusega 
kindlustusandjate jaoks ülemäära 
koormav. Üks selle eesmärgi saavutamise 
viise on proportsionaalsuse põhimõtte 
nõuetekohane rakendamine. Seda 
põhimõtet peaks kohaldama nii 
kindlustus- ja edasikindlustusandjatele 
määratavate nõuete kui ka 
järelevalvevolituste rakendamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Käesolev direktiiv tuleks läbi vaadata 
viis aastat pärast direktiivi jõustumise 
kuupäeva, et võtta arvesse turu 
suundumusi, samuti suundumusi liidu 
õiguse muudes valdkondades või 
liikmesriikide kogemusi liidu õiguse 
rakendamisel, eelkõige seoses direktiiviga 
2003/41EÜ hõlmatud toodetega.

(56) Käesolevast direktiivist mõjutatud 
turu suundumusi, samuti suundumusi liidu 
õiguse muudes valdkondades või 
liikmesriikide kogemusi liidu õiguse 
rakendamisel, eelkõige seoses direktiiviga 
2003/41/EÜ hõlmatud toodetega, tuleks 
analüüsida viie aasta pärast, et teha 
kindlaks rakendamine ja toimivuse 
esimesed tulemused.

Or. de

(Esimesed kogemuslikud näitajad on võimalik esitada kõige varem viie aasta pärast. Vt ka 
artikli 8 lõiget 7.)

Muudatusettepanek 186
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Käesolev direktiiv tuleks läbi vaadata 
viis aastat pärast direktiivi jõustumise 
kuupäeva, et võtta arvesse turu 
suundumusi, samuti suundumusi liidu 
õiguse muudes valdkondades või 
liikmesriikide kogemusi liidu õiguse 
rakendamisel, eelkõige seoses direktiiviga 
2003/41EÜ hõlmatud toodetega.

(56) Käesolev direktiiv tuleks läbi vaadata 
kolm aastat pärast direktiivi jõustumise 
kuupäeva, et võtta arvesse turu 
suundumusi, samuti suundumusi liidu 
õiguse muudes valdkondades või 
liikmesriikide kogemusi liidu õiguse 
rakendamisel, eelkõige seoses direktiiviga 
2003/41/EÜ hõlmatud toodetega.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
liikmesriigis registreeritud või seal end 
registreerida soovivate füüsiliste ja 
juriidiliste isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevuse 
alustamist ja jätkamist, sealhulgas nõuete 
kutsealast haldamist ja kahju hindamist
käsitlevad eeskirjad.

1. Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
liikmesriigis registreeritud või seal end 
registreerida soovivate füüsiliste ja 
juriidiliste isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevuse 
alustamist ja jätkamist käsitlevad eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
liikmesriigis registreeritud või seal end 
registreerida soovivate füüsiliste ja 
juriidiliste isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevuse 
alustamist ja jätkamist, sealhulgas nõuete 
kutsealast haldamist ja kahju hindamist
käsitlevad eeskirjad.

1. Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
liikmesriigis registreeritud või seal end 
registreerida soovivate füüsiliste ja 
juriidiliste isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevuse 
alustamist ja jätkamist käsitlevad eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
liikmesriigis registreeritud või seal end 
registreerida soovivate füüsiliste ja 

1. Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
liikmesriigis registreeritud või seal end 
registreerida soovivate füüsiliste ja 
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juriidiliste isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevuse 
alustamist ja jätkamist, sealhulgas nõuete 
kutsealast haldamist ja kahju hindamist
käsitlevad eeskirjad.

juriidiliste isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevuse 
alustamist ja jätkamist käsitlevad eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
kindlustuslepingute vahendusteenuseid
pakkuvate isikute suhtes, kui kõik 
järgmised tingimused on täidetud:

välja jäetud

(a) kindlustusleping nõuab teadmisi 
ainult pakutava kindlustuskaitse kohta;
(b) kindlustusleping ei ole 
elukindlustusleping;
(c) kindlustuskaitse ei kata vastutusriske;
(d) isiku põhikutsetegevus ei ole 
kindlustusvahendus;
(e) kindlustus täiendab mistahes pakkuja 
pakutavat kaupa, kui selline kindlustus 
hõlmab kõnealuse pakkuja tarnitavate 
kaupade riknemise, kadumise või 
hävimise riski; 
(f) kindlustuslepingu iga-aastase 
kindlustusmakse summa, arvutatuna 
proportsionaalselt iga-aastaseks 
summaks, ei ületa 600 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) isiku põhikutsetegevus ei ole 
kindlustusvahendus;

(d) isiku põhikutsetegevus ei ole 
kindlustusvahendus, elukindlustus- ja 
vastutusriskid on võimalik katta 
täiendavalt koos vahendaja 
põhikutsetegevuse käigus müüdava toote 
või teenusega;

Or. de

Selgitus

Autorendi korral pakutakse rendiauto kindlustamiseks täiendavalt vastutusriske katvaid 
kindlustusi. Surmajuhtumiriski katvad reisikindlustused sisaldavad elukindlustusriske. Neid 
vahendatakse täiendavalt koos põhitoote või põhiteenusega.

Muudatusettepanek 192
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kindlustus täiendab mistahes pakkuja 
pakutavat kaupa, kui selline kindlustus 
hõlmab kõnealuse pakkuja tarnitavate 
kaupade riknemise, kadumise või hävimise 
riski;

(e) kindlustus täiendab mis tahes pakkuja 
pakutavat kaupa või osutatavat teenust, kui 
selline kindlustus hõlmab kaupade 
tarnimise korral kõnealuse pakkuja 
tarnitavate kaupade riknemise, kadumise, 
varguse või hävimise riski;

Or. de

Muudatusettepanek 193
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kindlustus täiendab mistahes pakkuja 
pakutavat kaupa, kui selline kindlustus 
hõlmab kõnealuse pakkuja tarnitavate 
kaupade riknemise, kadumise või hävimise 
riski; 

(e) kindlustus täiendab mis tahes pakkuja 
pakutavat toodet või teenust, kui selline 
kindlustus hõlmab kõnealuse pakkuja 
tarnitavate kaupade riknemise, kadumise 
või hävimise riski;

Or. en

Muudatusettepanek 194
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kindlustuslepingu iga-aastase 
kindlustusmakse summa, arvutatuna 
proportsionaalselt iga-aastaseks 
summaks, ei ületa 600 eurot.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 195
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kindlustuslepingu iga-aastase 
kindlustusmakse summa, arvutatuna 
proportsionaalselt iga-aastaseks 
summaks, ei ületa 600 eurot.

(f) iga-aastase kindlustusmakse summa ei 
ületa 600 eurot.

Or. de

Selgitus

Proportsionaalselt iga-aastaseks summaks arvutamine lisaks kohaldamisalasse juba väga 
väikesed kindlustused, mis sõlmitakse üks kord aastas üheks nädalaks näiteks 30 euro suuruse 
maksega.

Muudatusettepanek 196
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kindlustusleping ei kata 
tervisekindlustuse riske; 

Or. en

Selgitus

Tervisekindlustuse riske peaks nende keskse majandusliku ja sotsiaalse rolli tõttu käsitlema 
teises kindlustusvahenduse direktiivis.

Muudatusettepanek 197
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) kindlustustoode on seadusjärgselt 
kohustuslik või pakkuja poolt pakutava 
kauba või teenuse toimimise seisukohast 
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fundamentaalselt vajalik komponent.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Direktiiv ei kehti I lisas määratletud 
kutseliste klientide suhtes.

Or. de

(Põhjendus 9)

Muudatusettepanek 199
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolev direktiiv tagab, et 
kohaldatakse sama kaitsetaset ning et 
tarbija saab kasu võrreldavatest 
standarditest. Direktiiv edendab 
kindlustusvahendajate võrdseid tingimusi 
ja võrdsetel tingimustel konkurentsi 
olenemata sellest, kas nad on mõne 
kindlustusandjaga seotud või mitte. 
Tarbijatele on kasulik, kui 
kindlustustooteid pakutakse erinevate 
kanalite ja vahendajate kaudu ning 
erinevate koostöövormide kaudu 
kindlustusandjatega, eeldusel et nad 
peavad kohaldama sarnaseid 
tarbijakaitse-eeskirju. Liikmesriigid 
võtavad seda käesoleva direktiivi 
rakendamisel arvesse.
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Or. en

Muudatusettepanek 200
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Käesoleva direktiivi VI peatüki järgmisi 
osi ei kohaldata kindlustusvahendajate ja 
-andjate suhtes nende 
kindlustusvahendustegevustes seoses 
kindlustusinvesteerimistoodetega:
a) artikkel 15;
b) artikli 16 punkti a alapunktid i, ii, iii ja 
iv;
c) artikli 16 punkti b alapunktid i, ii ja iii;
d) artikli 17 lõike 1 punktid c, d, e, f ja g;
e) artikli 17 lõiked 2, 3, 4 ja 5;
f) artikkel 18.
Kindlustusvahendajad ja -andjad, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega seoses 
kindlustusinvesteerimistoodetega, peaksid 
selle asemel järgima direktiivi 
[2004/39/EÜ*] järgmistes sätetes 
kehtestatud nõudeid, võttes asjakohaselt 
arvesse kindlustusäri eripärasid:
a) artikli 16 lõige 3;
b) artiklid 23, 24 ja 25.
EIOPA ja ESMA töötavad välja suunised 
selle kohta, kuidas tuleks kõnealuseid 
sätteid kohaldada ühingute suhtes, mis 
tegutsevad nii kindlustusinvesteeringute 
valdkonnas kui ka investeeringute 
valdkonnas direktiivi [2004/39/EÜ*] 
kohaselt ja direktiivi [2006/73/EÜ*] 
seonduvate sätete kohaselt.
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Or. en

Selgitus

Parlamendi finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID II) praeguse teksti järgi 
kohaldatakse tegevuseeskirju kindlustusinvesteerimistoodete suhtes. Need on üldjoontes 
samad eeskirjad, mis on kehtestatud kindlustusinvesteerimistoodetele teise 
kindlustusvahenduse direktiivi artiklites 22–25. Ei ole põhjust, miks need eeskirjad peaksid
olema kahes õigusaktis ning käesoleva muudatusettepanekuga öeldakse selgesõnaliselt, 
milliseid finantsinstrumentide turgude direktiivi sätteid kindlustusinvesteerimistoodetele 
kohaldatakse ning milliste teise kindlustusvahenduse direktiivi osade kohaldamine 
tühistatakse.

Muudatusettepanek 201
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „kindlustusvahendus” –
kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende 
haldamisel ja täitmisel abistamine, eelkõige 
juhul, kui tegemist on nõuetega, samuti 
nõuete kutsealane haldamine ja kahju 
hindamine. Kõnealuseid tegevusi 
käsitatakse kindlustusvahendusena ka 
juhul, kui nendega tegelevad 
kindlustusandjad ilma 
kindlustusvahendaja sekkumiseta.

3. „kindlustusvahendus” –
kindlustuslepingutega seotud tasuline
nõustamine, kindlustuslepingute 
soovitamine, ettevalmistamine või 
sõlmimine või nende haldamisel ja 
täitmisel abistamine, eelkõige juhul, kui 
tegemist on nõuetega, kindlustustoodete 
turustamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „kindlustusvahendus” – 3. „kindlustusvahendus” –
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kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende 
haldamisel ja täitmisel abistamine, eelkõige 
juhul, kui tegemist on nõuetega, samuti 
nõuete kutsealane haldamine ja kahju 
hindamine. Kõnealuseid tegevusi 
käsitatakse kindlustusvahendusena ka 
juhul, kui nendega tegelevad 
kindlustusandjad ilma 
kindlustusvahendaja sekkumiseta.

kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende 
haldamisel ja täitmisel abistamine, eelkõige 
juhul, kui tegemist on nõuetega.
Kõnealuseid tegevusi käsitatakse 
nõustamistegevusena, ettepanekute 
esitamisena või muu ettevalmistava töö 
tegemisena kindlustuslepingute 
sõlmimiseks või nimetatud lepingute 
sõlmimisena, neid käsitatakse
kindlustusvahendusena ka juhul, kui 
nendega tegelevad kindlustusandja 
töötajad otse kliendiga, ilma 
kindlustusvahendaja sekkumiseta.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „kindlustusvahendus” –
kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende 
haldamisel ja täitmisel abistamine, eelkõige 
juhul, kui tegemist on nõuetega, samuti 
nõuete kutsealane haldamine ja kahju 
hindamine. Kõnealuseid tegevusi 
käsitatakse kindlustusvahendusena ka 
juhul, kui nendega tegelevad 
kindlustusandjad ilma 
kindlustusvahendaja sekkumiseta. 

3. „kindlustusvahendus” –
kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende 
haldamisel ja täitmisel abistamine.
Nõustamise, ettepanekute esitamise või 
kindlustuslepingute sõlmimise tegevusi
käsitatakse kindlustusvahendusena ka 
juhul, kui nendega tegelevad 
kindlustusandja töötajad otse kliendiga,
ilma kindlustusvahendaja sekkumiseta.

Or. en

Selgitus

Teine kindlustusvahenduse direktiiv reguleerib nii kindlustusvahendajate elukutset kui ka 
kindlustustoodete müügi äritegevuse eeskirju. Sellel ei ole mõju kindlustusandjate töötajate 
ettevõttesisestele kontoritegevustele seoses dokumentide ettevalmistamise, preemiate 



AM\926837ET.doc 63/146 PE504.392v01-00

ET

arvutamise, nõuete käsitlemise ja muu sellisega. Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et 
need tegevused ei kuulu teise kindlustusvahenduse direktiivi reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 204
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „kindlustusvahendus” –
kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende 
haldamisel ja täitmisel abistamine, eelkõige 
juhul, kui tegemist on nõuetega, samuti 
nõuete kutsealane haldamine ja kahju 
hindamine. Kõnealuseid tegevusi 
käsitatakse kindlustusvahendusena ka 
juhul, kui nendega tegelevad 
kindlustusandjad ilma kindlustusvahendaja 
sekkumiseta. 

3. „kindlustusvahendus” –
kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende 
haldamisel ja täitmisel abistamine, eelkõige 
juhul, kui tegemist on nõuetega, samuti 
nõuete kutsealane haldamine ja kahju 
hindamine, kaasa arvatud hindu ja tooteid 
võrdlevad veebilehed, kui kliendil on 
võimalik sõlmida protsessi lõpus vahetult 
kindlustusleping, kasutades veebilehte või 
sõlmides kindlustuslepingu vahetult 
kindlustusandja või teise 
kindlustusvahendajaga. Kõnealuseid 
tegevusi käsitatakse 
kindlustusvahendusena ka juhul, kui 
nendega tegelevad kindlustusandjad ilma 
kindlustusvahendaja sekkumiseta.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „kindlustusvahendus” –
kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende 

3. „kindlustusvahendus” –
kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende 
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haldamisel ja täitmisel abistamine, eelkõige 
juhul, kui tegemist on nõuetega, samuti 
nõuete kutsealane haldamine ja kahju 
hindamine. Kõnealuseid tegevusi 
käsitatakse kindlustusvahendusena ka 
juhul, kui nendega tegelevad 
kindlustusandjad ilma kindlustusvahendaja 
sekkumiseta.

haldamisel ja täitmisel abistamine, eelkõige 
juhul, kui tegemist on nõuetega. 
Kõnealuseid tegevusi käsitatakse 
kindlustusvahendusena ka juhul, kui 
nendega tegelevad kindlustusandjad ilma 
kindlustusvahendaja sekkumiseta.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „kindlustusvahendus” –
kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende 
haldamisel ja täitmisel abistamine, eelkõige 
juhul, kui tegemist on nõuetega, samuti 
nõuete kutsealane haldamine ja kahju 
hindamine. Kõnealuseid tegevusi 
käsitatakse kindlustusvahendusena ka 
juhul, kui nendega tegelevad 
kindlustusandjad ilma kindlustusvahendaja 
sekkumiseta.

3. „kindlustusvahendus” –
kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende 
haldamisel ja täitmisel abistamine, eelkõige 
juhul, kui tegemist on nõuetega, samuti 
nõuete kutsealane haldamine ja kahju 
hindamine, kaasa arvatud hinnavõrdluse 
veebilehed. Kõnealuseid tegevusi 
käsitatakse kindlustusvahendusena ka 
juhul, kui nendega tegelevad 
kindlustusandjad ilma kindlustusvahendaja 
sekkumiseta.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kliendile juhuslikult teabe andmine (a) kliendile juhuslikult teabe andmine 
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seoses muu kutsetegevusega, kui teabe 
andja ei tee mis tahes täiendavaid samme, 
et aidata kliendil sõlmida või täita 
kindlustuslepingut;

seoses muu kutsetegevusega, kui teabe 
andja ei tee mis tahes täiendavaid samme, 
et aidata kliendil sõlmida või täita 
kindlustuslepingut, samuti ei käsitata 
kindlustusvahendusena kindlustusandja 
nõuete kutsealast haldamist, kahjude 
hindamist ja nõuetele antavat 
eksperdihinnangut;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „kindlustusinvesteerimistoode” –
kindlustusleping, mida võib liigitada ka 
investeerimistooteks, nagu on määratletud 
[määruse (investeerimistoodete põhiteabe 
dokumentide kohta) (kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete määrus)] artikli 2 
punktis a;

4. „kindlustusinvesteerimistoode” –
kindlustusleping, mille jaoks on vajalik
põhiteabedokument kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete määruse [määruse 
(investeerimistoodete põhiteabe 
dokumentide kohta) (kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete määrus)]
tähenduses;

Or. de

Muudatusettepanek 209
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „kindlustusinvesteerimistoode” –
kindlustusleping, mida võib liigitada ka 
investeerimistooteks, nagu on määratletud 
[määruse (investeerimistoodete põhiteabe 
dokumentide kohta) (kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete määrus)] artikli 2 

4. „kindlustusinvesteerimistoode” –
kindlustusleping, mida võib liigitada ka 
investeerimistooteks, nagu on määratletud 
[määruse (investeerimistoodete põhiteabe 
dokumentide kohta) (kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete määrus)] artikli 2 
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punktis a; punktis a; välja arvatud kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete määruse artikli 2 
punktides e ja f määratletud tooted seoses 
tööandjapensioniskeemidega ja 
pensionitoodetega, mille puhul on 
seadusega nõutav tööandja rahaline 
panus ning mille puhul töötaja ei saa 
pensionitoote pakkujat valida;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „kindlustusinvesteerimistoode” –
kindlustusleping, mida võib liigitada ka 
investeerimistooteks, nagu on määratletud 
[määruse (investeerimistoodete põhiteabe 
dokumentide kohta) (kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete määrus)] artikli 2
punktis a;

4. „kindlustusinvesteerimistoode” –
kindlustusleping, mida võib liigitada ka 
investeerimistooteks, nagu on määratletud 
[määruse (investeerimistoodete põhiteabe 
dokumentide kohta) (kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete määrus)] artikli 4
punktis a ning välja arvatud kõnealuse 
määruse artiklis 2 osutatud tooted;

Or. en

Selgitus

Määratlust tuleks täpsustada selles osas, kas tööandjapensionid (tööandjapensioni 
kogumisasutused) peaksid olema hõlmatud või mitte. Tuleks ühtlustada Euroopa Parlamendi 
ettepanekutega kombineeritud jaeinvesteerimistoodete määruse kohta. 

Muudatusettepanek 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „kindlustusvahendaja” – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei ole kindlustusandja ja
kes tasu eest alustab või jätkab 
kindlustusvahendust;

5. „kindlustusvahendaja” – füüsiline või 
juriidiline isik, välja arvatud füüsilisest 
isikust ettevõtjana kindlustustegevusega 
tegelev kindlustusandja, kes tasu eest 
alustab või jätkab kindlustusvahendust;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 212
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „kindlustusvahendaja” – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei ole kindlustusandja ja 
kes tasu eest alustab või jätkab 
kindlustusvahendust;

5. „kindlustusvahendaja” – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei ole kindlustusandja 
ega tema töötajad ja kes tasu eest alustab 
või jätkab kindlustusvahendust;

Or. de

Selgitus

Selgitus, mida tuleb vaadata koos artikli 3 punktiga 1.

Muudatusettepanek 213
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „kindlustusvahendaja” – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei ole kindlustusandja ja 
kes tasu eest alustab või jätkab 
kindlustusvahendust;

5. „kindlustusvahendaja” – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei ole kindlustusandja 
ega kindlustusandja töötaja ja kes tasu 
eest alustab või jätkab 
kindlustusvahendust;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas raportööri muudatusettepanekuga 32 tuleks nimetada siin ka kindlustusandjate 
töötajaid, kuna nad ei tegutse kindlustusandja ja kliendi vaheliste vahendajatena.

Muudatusettepanek 214
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „edasikindlustusvahendus” –
edasikindlustuslepingutega seotud 
nõustamine, kindlustuslepingute 
soovitamine, ettevalmistamine või 
sõlmimine või nende haldamisel ja 
täitmisel abistamine, eelkõige juhul, kui 
tegemist on nõuetega, samuti nõuete 
kutsealane haldamine ja kahju 
hindamine. Kõnealuseid tegevusi
käsitatakse edasikindlustusvahendusena 
ka juhul, kui nendega tegelevad 
edasikindlustusandjad ilma 
edasikindlustusvahendaja sekkumiseta.

6. „edasikindlustusvahendus” –
edasikindlustuslepingutega seotud 
nõustamine, kindlustuslepingute 
soovitamine, ettevalmistamine või 
sõlmimine või nende haldamisel ja 
täitmisel abistamine, eelkõige juhul, kui 
tegemist on nõuetega, tasu eest.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Pablo Zalba Bidegain
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) juhuslikult teabe andmine seoses muu 
kutsetegevusega, tingimusel et selle 
tegevuse eesmärk ei ole aidata kliendil 
sõlmida või täita edasikindlustuslepingut;

(a) juhuslikult teabe andmine seoses muu 
kutsetegevusega, tingimusel et selle 
tegevuse eesmärk ei ole aidata kliendil 
sõlmida või täita edasikindlustuslepingut, 
samuti ei käsitata 
edasikindlustusvahendusena 
edasikindlustusandja nõuete kutsealast 
haldamist, kahjude hindamist ja nõuetele 
antavat eksperdihinnangut;

Or. en

Muudatusettepanek 216
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „seotud kindlustusvahendaja” - isik, 
kes tegeleb kindlustusvahendustegevusega 
ühe või mitme kindlustusandja või -
vahendaja eest ja nimel ja kes tegutseb 
täielikult kõnealuste kindlustusandjate või 
-vahendajate vastutusel, tingimusel et 
kindlustusvahendajad, kelle vastutusel 
isik tegutseb, ei tegutse ise teise 
kindlustusandja või -vahendaja 
vastutusel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 217
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „seotud kindlustusvahendaja” - isik, kes 
tegeleb kindlustusvahendustegevusega ühe 
või mitme kindlustusandja või -vahendaja
eest ja nimel ja kes tegutseb täielikult 
kõnealuste kindlustusandjate või -
vahendajate vastutusel, tingimusel et 
kindlustusvahendajad, kelle vastutusel 
isik tegutseb, ei tegutse ise teise 
kindlustusandja või -vahendaja 
vastutusel;

8. „seotud kindlustusvahendaja” – isik, kes
tegeleb kindlustusvahendustegevusega ühe 
või mitme kindlustusandja eest ja nimel 
juhul, kui kindlustustooted omavahel ei 
konkureeri, ja kes tegutseb täielikult 
kõnealuste kindlustusandjate vastutusel
seoses nende kindlustusandjate toodetega;

Or. en

Muudatusettepanek 218
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „seotud kindlustusvahendaja” - isik, kes 
tegeleb kindlustusvahendustegevusega ühe 
või mitme kindlustusandja või -vahendaja 
eest ja nimel ja kes tegutseb täielikult 
kõnealuste kindlustusandjate või -
vahendajate vastutusel, tingimusel et 
kindlustusvahendajad, kelle vastutusel isik 
tegutseb, ei tegutse ise teise 
kindlustusandja või -vahendaja vastutusel;

8. „seotud kindlustusvahendaja” – isik, kes 
tegeleb kindlustusvahendustegevusega ühe 
või, kui kindlustustooted omavahel ei 
konkureeri, mitme kindlustusandja või -
vahendaja eest ja nimel, kuid kes ei kogu 
kindlustusmakseid ega kliendile 
ettenähtud summasid ja kes tegutseb 
täielikult kõnealuste kindlustusandjate või -
vahendajate vastutusel, tingimusel et 
kindlustusvahendajad, kelle vastutusel isik 
tegutseb, ei tegutse ise teise 
kindlustusandja või -vahendaja vastutusel;

Seotud kindlustusvahendajaks loetakse ka 
isikut, kes seoses ühe või mitme 
kindlustusseltsi toodetega tegeleb nende 
kindlustusseltside vastutusel 
kindlustusvahendusega oma 
põhikutsetegevuse kõrval, kui kindlustus 
täiendab kõnealuse põhikutsetegevuse 
raames pakutavaid kaupu või osutatavaid 
teenuseid ja kui nimetatud isik ei kogu 
kindlustusmakseid ega kliendile 



AM\926837ET.doc 71/146 PE504.392v01-00

ET

ettenähtud summasid;

Or. de

Muudatusettepanek 219
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „seotud kindlustusvahendaja” - isik, kes 
tegeleb kindlustusvahendustegevusega ühe 
või mitme kindlustusandja või -vahendaja
eest ja nimel ja kes tegutseb täielikult 
kõnealuste kindlustusandjate või -
vahendajate vastutusel, tingimusel et 
kindlustusvahendajad, kelle vastutusel isik 
tegutseb, ei tegutse ise teise 
kindlustusandja või -vahendaja vastutusel;

8. „seotud kindlustusvahendaja” – isik, kes 
tegeleb kindlustusvahendustegevusega ühe 
või mitme kindlustusandja või 
registreeritud kindlustusvahendaja eest ja 
nimel, juhul kui kindlustustooted 
omavahel ei konkureeri ja ta ei kogu 
preemiaid ega kliendile ettenähtud 
summasid, ja kes tegutseb kõnealuste 
kindlustusandjate või registreeritud 
kindlustusvahendajate osas nendega 
vastavalt seotud toodetega täielikult nende 
vastutusel, tingimusel et 
kindlustusvahendaja, kelle vastutusel isik 
tegutseb, ei tegutse ise teise 
kindlustusandja või -vahendaja vastutusel.
Iga isikut, kes tegeleb 
kindlustusvahendusega lisaks oma 
põhilisele kutsealasele tegevusele, 
käsitatakse samuti seotud 
kindlustusvahendajana, kes tegutseb ühe 
või mitme kindlustusandja või 
registreeritud kindlustusvahendaja 
vastutusel, kui kindlustus täiendab tema 
põhitegevuse raames pakutavaid kaupu 
või teenuseid ja isik ei kogu preemiaid või 
kliendile mõeldud summasid;

Or. en

Selgitus

Kohatute kulude vältimiseks peaks läbivaatamisel muutma nõudmisi ainult seal, kus vaja. 
Komisjoni mõjuhindamises „seotud vahendaja” mõistega seotud probleemidele ei viidata. 
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Artikli 4 („deklareeritud vahendajad”) väljajätmise korral on vaja käesolev lõige uuesti sisse 
viia, et hõlmata kõrvaltegevusi. Selgus on tarbijate huvides.

Muudatusettepanek 220
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „nõustamine” – soovituse andmine 
kliendile kliendi soovil või kindlustusandja 
või -vahendaja algatusel;

9. „nõustamine” – kutsealasel soovitusel 
põhinev tegeliku või potentsiaalse kliendi 
nõustamine seoses kindlustustootega
kliendi soovil või kindlustusandja või -
vahendaja algatusel, kaasa arvatud 
lepingu kehtivuse ajal;

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek teeb nõustamise määratluse täpsemaks. Samuti on selle eesmärk 
tugevdada tasupõhist kindlustusnõustamist ilma komisjonimakseteta. Muudatusettepanek 
põhineb EIOPA ning Saksamaa tarbijaorganisatsiooni BDV kaastööl.

Muudatusettepanek 221
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „nõustamine” – soovituse andmine 
kliendile kliendi soovil või kindlustusandja 
või -vahendaja algatusel;

9. „nõustamine” – isikliku kliendile 
kohandatud soovituse andmine kliendile 
kliendi soovil või kindlustusandja või -
vahendaja algatusel; nõustamistegevust 
tuleks käsitada omaette teenusena, mis 
eristub toodete kohta teabe ja selgituste 
andmisest;

Or. en
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Selgitus

Nõustamine peaks tähendama ühele kliendile kohandatud soovituse andmist ühe või mitme 
konkreetse toote kohta. Määratlus tuleb viia kooskõlla finantsinstrumentide turgude direktiivi 
ja hüpoteekkrediidi direktiivi sama mõistega.

Muudatusettepanek 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „nõustamine” – soovituse andmine 
kliendile kliendi soovil või kindlustusandja 
või -vahendaja algatusel;

9. „nõustamine” – isikliku soovituse 
andmine kliendile kliendi soovil või 
kindlustusandja või -vahendaja algatusel;

Or. en

Muudatusettepanek 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. „tingimuslik vahendustasu” –
vahendustasuna saadav tasu, mille puhul 
makstav summa põhineb kokkulepitud
eesmärkide saavutamisel, mis on seotud 
vahendaja tegevusega kõnealuse 
kindlustusandja juures;

10. „tingimuslik vahendustasu” –
vahendustasuna saadav tasu, mille puhul 
makstav summa põhineb toote- või 
müügieesmärkide saavutamisel, mis on 
seotud vahendaja tegevusega kõnealuse 
kindlustusandja juures;

Or. en

Muudatusettepanek 224
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. „tingimuslik vahendustasu” –
vahendustasuna saadav tasu, mille puhul 
makstav summa põhineb kokkulepitud 
eesmärkide saavutamisel, mis on seotud 
vahendaja tegevusega kõnealuse 
kindlustusandja juures;

10. „tingimuslik vahendustasu” –
vahendustasuna saadav tasu, mille puhul 
makstav summa põhineb mis tahes
kokkulepitud eesmärkide saavutamisel, mis 
on seotud vahendaja tegevusega kõnealuse 
kindlustusandja juures;

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 225
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui vahendaja on füüsiline isik, siis 
liikmesriik, kus on tema elukoht;

(a) kui vahendaja on füüsiline isik, siis 
liikmesriik, kus on tema peakontor ja 
milles ta ettevõtlusega tegeleb;

Or. en

Muudatusettepanek 226
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „ristmüük” – kindlustusteenuse või -
toote pakkumine koos mõne muu teenuse 
või tootega paketi osana või muu lepingu 
või paketi tingimusena;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 227
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „ristmüük” – kindlustusteenuse või -
toote pakkumine koos mõne muu teenuse 
või tootega paketi osana või muu lepingu 
või paketi tingimusena;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „märkimisväärne seos” –
finantsinstrumentide turgude direktiivi 
[MIFID II] artikli 4 punktis 31 osutatud 
olukord;

(16) „märkimisväärne seos” – direktiivi 
2009/138/EÜ artikli 13 punktis 17
osutatud olukord;

Or. en

Selgitus

Kuna teine kindlustusvahenduse direktiiv on kindlustusvaldkonna direktiiv, oleks järjekindla 
kohaldamise nimel kindlustussektoris parem viidata teisele kindlustusvaldkonna direktiivile.
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Muudatusettepanek 229
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „tasu” – mis tahes vahendustasu, 
teenustasu, tasu või muu makse, 
sealhulgas mis tahes majanduslik kasu,
mida antakse või saadakse seoses 
kindlustusvahendustegevusega;

(18) „tasu” – mis tahes majanduslik kasu, 
sealhulgas vahendustasu, teenustasu, tasu 
või muu makse, mida antakse või saadakse 
seoses kindlustusvahendustegevusega;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „tasu” – mis tahes vahendustasu, 
teenustasu, tasu või muu makse, sealhulgas 
mis tahes majanduslik kasu, mida antakse 
või saadakse seoses 
kindlustusvahendustegevusega;

(18) „tasu” – mis tahes vahendustasu, 
teenustasu, tasu või mis tahes muu makse, 
sealhulgas mis tahes otsene või kaudne
majanduslik kasu, mida antakse või 
saadakse seoses 
kindlustusvahendustegevusega;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „tasu” – mis tahes vahendustasu, 
teenustasu, tasu või muu makse, sealhulgas 
mis tahes majanduslik kasu, mida antakse 
või saadakse seoses 
kindlustusvahendustegevusega;

(18) „tasu” – mis tahes vahendustasu, 
teenustasu, tasu või muu makse, sealhulgas 
mis tahes majanduslik või mitterahaline 
kasu ning muud hüved, mida antakse või 
saadakse seoses 
kindlustusvahendustegevusega;

Or. de

Muudatusettepanek 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „tasu” – mis tahes vahendustasu, 
teenustasu, tasu või muu makse, sealhulgas 
mis tahes majanduslik kasu, mida antakse 
või saadakse seoses 
kindlustusvahendustegevusega;

(18) „tasu” – mis tahes vahendustasu, 
teenustasu, tasu või muu makse, sealhulgas 
mis tahes majanduslik kasu või stiimul, 
mida antakse, makstakse või saadakse 
seoses kindlustusvahendustegevusega;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „seosmüük” – ühe või mitme 
kõrvalteenuse pakkumine paketina koos 
kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode ei 
ole kliendile eraldi kättesaadav;

välja jäetud

Or. en



PE504.392v01-00 78/146 AM\926837ET.doc

ET

Muudatusettepanek 234
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „seosmüük” – ühe või mitme 
kõrvalteenuse pakkumine paketina koos 
kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode ei 
ole kliendile eraldi kättesaadav;

(19) „seosmüük” – kliendi kohustus ühe 
või mitme spetsiifilise finantstoote või 
teenuse ostmiseks paketina koos 
kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode ei 
ole kliendile eraldi kättesaadav. Seosmüük 
ei viita ühe või mitme kindlustustoote 
valikulisele pakkumisele osana paketist, 
mille põhitoode ei ole kindlustusteenus;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „seosmüük” – ühe või mitme 
kõrvalteenuse pakkumine paketina koos 
kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode ei 
ole kliendile eraldi kättesaadav;

(19) „seosmüük” – ühe või mitme 
kõrvalfinantsteenuse või -toote kliendile 
pakkumine paketina koos 
põhifinantsteenuse või -tootega, mis 
hõlmab vähemalt üht kindlustusteenust 
või -toodet juhul, kui põhifinantsteenus
või -toode ei ole kliendile eraldi 
kättesaadav;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „seosmüük” – ühe või mitme 
kõrvalteenuse pakkumine paketina koos 
kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode ei 
ole kliendile eraldi kättesaadav;

(19) „seosmüük” – pakkumine, mis 
hõlmab:

– kaht või enamat kindlustusteenust või -
toodet paketina, kui kõnealused 
kindlustusteenused või -tooted ei ole 
kliendile eraldi kättesaadavad, või
– üht või mitut kõrvalteenust paketina 
koos kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode ei 
ole kliendile eraldi kättesaadav;

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 237
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „seosmüük” – ühe või mitme 
kõrvalteenuse pakkumine paketina koos 
kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode ei 
ole kliendile eraldi kättesaadav;

(19) „seosmüük” – ühe või mitme 
kõrvalteenuse pakkumine paketina koos 
kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode ei 
ole kliendile eraldi kättesaadav;

Seosmüügina ei käsitata kindlustustoote 
pakkumist finantsteenuse täiendusena 
vabatahtlikul alusel, kui kindlustustoote 
eesmärk on üksnes tarbija kindlustamine 
surmajuhtumiriski või sarnaste 
sissetulekuid ohustavate riskide eest 
finantseerimise, hoiuse- või pensionitoote 
puhul;

Or. de

Selgitus

Surmajuhtumite või töötuse puhul laenude või rahastamise kindlustamise võimaluse 
äravõtmine oleks antisotsiaalne. Lisaks võib see tuua kaasa suuremad kulud 
sotsiaalsüsteemide jaoks.

Muudatusettepanek 238
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) „komplektina müük” – ühe või 
mitme kõrvalteenuse pakkumine paketina 
koos kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode on 
kliendile eraldi kättesaadav, kuid mitte 
tingimata samadel tingimustel, kui 
komplektis kõrvalteenustega;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 239
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) „komplektina müük” – ühe või mitme 
kõrvalteenuse pakkumine paketina koos 
kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode on 
kliendile eraldi kättesaadav, kuid mitte 
tingimata samadel tingimustel, kui 
komplektis kõrvalteenustega;

(20) „seosmüük” – ühe või mitme 
kõrvalfinantsteenuse või -toote kliendile 
pakkumine paketina koos 
põhifinantsteenuse või -tootega, mis 
hõlmab vähemalt üht kindlustusteenust 
või -toodet juhul, kui põhifinantsteenus
või -toode on kliendile eraldi kättesaadav, 
kuid mitte tingimata samadel tingimustel, 
kui komplektis kõrvalteenustega.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) „komplektina müük” – ühe või mitme 
kõrvalteenuse pakkumine paketina koos 
kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode on 
kliendile eraldi kättesaadav, kuid mitte 
tingimata samadel tingimustel, kui 
komplektis kõrvalteenustega;

(20) „komplektina müük” – ühe või mitme 
finantstoote või teenuse pakkumine 
paketina koos kindlustusteenuse või -
tootega, kui kõnealune kindlustusteenus 
või -toode on kliendile eraldi kättesaadav, 
kuid mitte tingimata samadel tingimustel, 
kui komplektis teiste toodete või 
teenustega.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) „teatud finantstegevused” –
käesoleva direktiivi artikli 31 a 
kohaldamisel mis tahes tegevused 
instrumendi loomistsükli mis tahes etapis
alates kavandamisest kuni müügijärgse 
etapini, kaasa arvatud instrumendi 
väljaandja kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) „instrument” – käesoleva direktiivi 
artikli 31 a kohaldamisel kindlustus- või 
pensionitoode, mis kuulub EIOPA 
pädevusvaldkondadesse, nagu need on 
sätestatud määruses (EL) nr 1094/2010.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) „kutseline klient või tarbija” –
klient või tarbija, kes vastab I lisas 
kehtestatud kriteeriumidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 244
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) „tarbija” – tarbija vastavalt 
ebaausate kaubandustavade direktiivi 
2005/29/EÜ artikli 2 punkti a 
määratlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) „jaeklient või -tarbija” – klient või 
tarbija, kes ei ole kutseline klient või 
tarbija.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud artiklis 4 sätestatud juhul, 
registreerib kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad pädev asutus 
nende päritoluliikmesriigis. Direktiivide 
73/239/EMÜ, 2002/83/EÜ ja 2005/68/EÜ 
kohaselt liikmesriikides registreeritud 
kindlustusandjaid ja nende töötajaid ei pea 

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajad 
registreerib pädev asutus nende 
päritoluliikmesriigis. Direktiivide 
73/239/EMÜ, 2002/83/EÜ ja 2005/68/EÜ 
kohaselt liikmesriikides registreeritud 
kindlustusandjaid ei pea uuesti 
registreerima käesoleva direktiivi kohaselt.
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uuesti registreerima käesoleva direktiivi 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on parandada kõigi kindlustusvahendajate 
registreerimist, võideldes seeläbi püramiidmüügi vastu kindlustusvaldkonnas. 
Muudatusettepanek põhineb Saksamaa tarbijaorganisatsiooni VZBV kaastööl.

Muudatusettepanek 247
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud artiklis 4 sätestatud juhul, 
registreerib kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad pädev asutus 
nende päritoluliikmesriigis. Direktiivide 
73/239/EMÜ, 2002/83/EÜ ja 2005/68/EÜ 
kohaselt liikmesriikides registreeritud 
kindlustusandjaid ja nende töötajaid ei pea 
uuesti registreerima käesoleva direktiivi 
kohaselt.

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajad 
registreerib pädev asutus nende 
päritoluliikmesriigis. Direktiivide 
73/239/EMÜ, 2002/83/EÜ ja 2005/68/EÜ 
kohaselt liikmesriikides registreeritud 
kindlustusandjaid ja nende töötajaid ei pea 
uuesti registreerima käesoleva direktiivi 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud artiklis 4 sätestatud juhul, 
registreerib kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad pädev asutus 
nende päritoluliikmesriigis. Direktiivide 
73/239/EMÜ, 2002/83/EÜ ja 2005/68/EÜ 

Välja arvatud artiklis 4 sätestatud juhul, 
registreerib kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad artikli 7 lõikes 
2 määratletud pädev asutus nende 
päritoluliikmesriigis. Direktiivide 
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kohaselt liikmesriikides registreeritud 
kindlustusandjaid ja nende töötajaid ei pea 
uuesti registreerima käesoleva direktiivi 
kohaselt.

73/239/EMÜ, 2002/83/EÜ ja 2005/68/EÜ 
kohaselt liikmesriikides registreeritud 
kindlustusandjaid ja 
edasikindlustusandjaid ning nende 
töötajaid ei pea uuesti registreerima 
käesoleva direktiivi kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, võivad liikmesriigid 
sätestada, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ja muud asutused 
võivad teha koostööd kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajate 
registreerimiseks ja artikli 8 nõuete 
kohaldamiseks selliste vahendajate suhtes. 
Eelkõige võib kindlustusandja või 
kindlustusandjate ühendus või kindlustus-
või edasikindlustusvahendaja pädeva 
asutuse järelevalve all registreerida seotud
kindlustusvahendajaid.

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, võivad liikmesriigid 
sätestada, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ja muud asutused 
võivad teha koostööd kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajate 
registreerimiseks ja artikli 8 lõike 2 nõuete 
kohaldamiseks selliste vahendajate suhtes. 
Seotud kindlustusvahendajaid registreerib 
siiski ka nende päritoluliikmesriigi pädev 
asutus. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on luua kindlustusvahendajatele võrdsed tingimused. 
Kuna seotud kindlustusvahendajad täidavad sidumata kindlustusvahendajatega sarnaseid 
kutsealaseid ülesandeid, peaks nende registreerimisprotsess olema sama, mis sidumata 
kindlustusvahendajate puhul. Muudatusettepanek põhineb Saksamaa tarbijaorganisatsiooni 
BDV kaastööl.

Muudatusettepanek 250
Ashley Fox
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et juhul, 
kui kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja tegutseb 
kindlustus- või edasikindlustusandja või 
teise registreeritud kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja vastutusel, 
vastutab viimati nimetatud vahendaja või 
kindlustusandja selle eest, et asjaomane 
kindlustus- või edasikindlustusvahendaja
täidab käesoleva direktiivi kohaseid 
registreerimise tingimusi. Sel juhul peab 
vastutuse võtnud isik või üksus, keda 
liikmesriigid on teavitanud käesoleva 
artikli lõike 7 punktides a ja b sätestatud 
küsimustest, olema kindel seoses 
käesoleva artikli lõike 7 punktis c 
sätestatud küsimusega. Samuti võivad 
liikmesriigid sätestada, et isik või üksus, 
kes võtab vahendaja eest vastutuse, 
registreerib kõnealuse vahendaja.

Liikmesriigid võivad sätestada, et juhul, 
kui kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja tegutseb 
kindlustus- või edasikindlustusandja või -
vahendaja vastutusel, ei nõuta 
kindlustusvahendajalt artikli 3 lõike 7 
punktide a ja b kohase teabe esitamist 
pädevale asutusele, ning vastutav 
kindlustusandja tagab, et
kindlustusvahendaja täidab käesoleva 
direktiivi kohaseid registreerimise 
tingimusi ja muid sätteid. Samuti võivad 
liikmesriigid sätestada, et isik või üksus, 
kes võtab vahendaja eest vastutuse, 
registreerib kõnealuse vahendaja.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema paindlikkust võimaldada põhiühingutel registreerida oma agente 
olenemata sellest, kuidas see on määratletud siseriiklikus õiguses. Sellistel tingimustel ei 
esitaks agent registreerimisteavet mitte asutusele, vaid põhiühingule, kes võtaks kogu 
vastutuse selle eest, et agent vastab direktiivi registreerimise tingimustele ja muudele sätetele.

Muudatusettepanek 251
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et juhul, 
kui kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja tegutseb 

Liikmesriigid võivad sätestada, et juhul, 
kui kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja tegutseb 
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kindlustus- või edasikindlustusandja või 
teise registreeritud kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja vastutusel, 
vastutab viimati nimetatud vahendaja või 
kindlustusandja selle eest, et asjaomane
kindlustus- või edasikindlustusvahendaja
täidab käesoleva direktiivi kohaseid 
registreerimise tingimusi. Sel juhul peab 
vastutuse võtnud isik või üksus, keda 
liikmesriigid on teavitanud käesoleva 
artikli lõike 7 punktides a ja b sätestatud 
küsimustest, olema kindel seoses 
käesoleva artikli lõike 7 punktis c 
sätestatud küsimusega. Samuti võivad 
liikmesriigid sätestada, et isik või üksus, 
kes võtab vahendaja eest vastutuse, 
registreerib kõnealuse vahendaja.

kindlustus- või edasikindlustusandja või -
vahendaja vastutusel, ei esita 
kindlustusvahendaja artikli 3 lõike 7 
kohast teavet pädevale asutusele, ning 
vastutav kindlustusvahendaja või -andja 
tagab, et tema kindlustusvahendaja täidab 
käesoleva direktiivi kohaseid 
registreerimise tingimusi ja muid sätteid. 
Samuti võivad liikmesriigid sätestada, et 
isik või üksus, kes võtab vahendaja eest 
vastutuse, registreerib kõnealuse 
vahendaja.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks võtma kasutusele proportsionaalse registreerimiskorra, mis vähendab 
väiksemate kindlustusvahendajate koormust ja võimaldab teistel kindlustusandjatel võtta 
nende tegevuste osas vastutus regulatsiooni järgimise eest. Selline lähenemisviis annab 
liikmesriikidele paindlikkuse võimaldada põhiühingutel registreerida oma agente olenemata 
sellest, kuidas on sellised suhted määratletud siseriiklikus õiguses.

Muudatusettepanek 252
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei pea esimeses ja teises 
lõigus nimetatud nõuet kohaldama kõigi 
nende füüsiliste isikute suhtes, kes 
töötavad kindlustus-või 
edasikindlustusandjas või registreeritud 
kindlustus- või edasikindlustusvahendajas 
ja kes tegelevad kindlustus- või 
edasikindlustusvahendusega.

Liikmesriigid kohaldavad esimeses ja 
teises lõigus nimetatud nõuet kõigi nende 
füüsiliste isikute suhtes, kes töötavad 
kindlustus-või edasikindlustusandjas või 
registreeritud kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajas ja kes tegelevad 
kindlustus- või 
edasikindlustusvahendusega.

Or. en
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Selgitus

Kindlustusandjad peaksid olema individuaalselt registreeritud, et vältida „struktuurse 
müügi” mudelite vohamist. Nende aluseks on püramiidskeem ja madala kvalifikatsiooniga 
vahendajad. Seega saavad vahendajad osa kõigist vahendustasudest, mida nende 
allvahendajad omandavad. See tava kahjustab nõustamise kvaliteeti ning tarbijate huve ja 
seetõttu tuleks selle vastu tõhusalt võidelda. Muudatusettepanek põhineb Saksamaa 
tarbijaorganisatsioonide VZBV ja BDV kaastööl.

Muudatusettepanek 253
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIOPA loob ja avaldab oma veebilehel 
ühtse elektroonilise registri, mis sisaldab 
andmeid kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajate kohta, kes on
teatanud kavatsusest tegeleda piiriülese 
äritegevusega vastavalt IV peatükile.
Selleks esitavad liikmesriigid EIOPA-le 
asjaomast teavet viivitamata. Kõnealuses 
registris on hüperlink iga liikmesriigi 
asjaomase pädeva asutuse veebilehele. 
Kõnealune register sisaldab linke kõigi 
liikmesriikide pädevate asutuste 
veebilehtedele ja kõnealustelt 
veebilehtedelt on juurdepääs registrile.

EIOPA loob veebilehe, millel on
hüperlingid igale liikmesriikides artikli 3 
lõike 3 kohaselt loodud ühtsele 
teabepunktile.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidelt nõutakse artikli 3 lõikes 3, et nad avaldaksid passe väljastavate vahendajate 
andmed, seega ei ole vaja, et EIOPA looks omaette andmebaasi. EIOPA peaks pidama 
keskset veebilehte, millel on lingid asjaomast teavet andvatele riikide veebilehtedele.

Muudatusettepanek 254
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti tagavad liikmesriigid, et kindlustus-
ja edasikindlustusvahendajad, sealhulgas 
seotud kindlustusvahendajad, kes ei vasta 
enam kõnealustele nõuetele, kõrvaldatakse 
registrist. Pädev asutus kontrollib 
korrapäraselt registreerimise kehtivust. 
Päritoluliikmesriik teavitab vajaduse korral 
vastuvõtvat liikmesriiki registrist 
kõrvaldamisest.

Samuti tagavad liikmesriigid, et kindlustus-
ja edasikindlustusvahendajad, sealhulgas 
seotud kindlustusvahendajad, kes ei vasta 
enam kõnealustele nõuetele, kõrvaldatakse 
viivitamata registrist. Pädev asutus 
kontrollib korrapäraselt registreerimise 
kehtivust. Päritoluliikmesriik teavitab 
vajaduse korral vastuvõtvat liikmesriiki 
registrist kõrvaldamisest.

Or. de

Muudatusettepanek 255
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused 
ei registreeri kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajat, kui ei ole 
kindel, et vahendaja täidab artiklis 8 
sätestatud nõudeid.

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused 
ei registreeri kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajat, kui ei ole 
kindel, et vahendaja täidab artiklis 8 
sätestatud nõudeid või et mõni teine 
vahendaja või kindlustusandja võtab 
vastutuse selle tagamise eest, et vahendaja 
täidab kõnealuseid nõudeid kooskõlas 
artikli 3 lõike 1 kolmanda lõiguga.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema paindlikkust võimaldada põhiühingutel registreerida oma agente 
olenemata sellest, kuidas see on määratletud siseriiklikus õiguses. Sellistel tingimustel ei 
esitaks agent registreerimisteavet mitte asutusele, vaid põhiühingule, kes võtaks kogu 
vastutuse selle eest, et agent vastab direktiivi registreerimise tingimustele ja muudele sätetele.

Muudatusettepanek 256
Peter Simon
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused 
ei registreeri kindlustus- või
edasikindlustusvahendajat, kui ei ole 
kindel, et vahendaja täidab artiklis 8 
sätestatud nõudeid.

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused 
registreerivad kindlustus- või
edasikindlustusvahendaja, kui vahendaja 
täidab artiklis 8 sätestatud nõudeid.

Or. de

Muudatusettepanek 257
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused 
ei registreeri kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajat, kui ei ole 
kindel, et vahendaja täidab artiklis 8 
sätestatud nõudeid.

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused 
ei registreeri kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajat, kui ei ole 
kindel, et vahendaja täidab artiklis 8 
sätestatud nõudeid või et mõni teine 
ettevõte tagab, et vahendaja täidab 
kõnealuseid nõudeid kooskõlas artikli 3 
lõike 1 kolmanda lõiguga.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks võtma kasutusele proportsionaalse registreerimiskorra, mis vähendab 
väiksemate kindlustusvahendajate koormust ja võimaldab teistel kindlustusandjatel võtta 
nende tegevuste osas vastutus regulatsiooni järgimise eest. Selline lähenemisviis annab 
liikmesriikidele paindlikkuse võimaldada põhiühingutel registreerida oma agente olenemata 
sellest, kuidas on sellised suhted määratletud siseriiklikus õiguses.

Muudatusettepanek 258
Olle Schmidt



AM\926837ET.doc 91/146 PE504.392v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Registreeritud kindlustusvahendajatel on 
lubatud alustada ja jätkata liidus 
kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevust nii 
asutamisvabaduse kui ka teenuste 
osutamise vabaduse alusel. 
Kindlustusvahendaja tegutseb teenuste 
osutamise vabaduse alusel, kui ta 
kavatseb pakkuda poliisiomanikule, kelle 
asukoht on muus liikmesriigis kui 
kindlustusvahendajal, kindlustuslepingut 
seoses riskiga, mille asukoht on muus 
liikmesriigis kui kindlustusvahendajal.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Registreeritud kindlustusvahendajatel 
on lubatud alustada ja jätkata liidus 
kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevust nii 
asutamisvabaduse kui ka teenuste 
osutamise vabaduse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Registreeritud kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad võivad 
alustada ja jätkata kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevust 
ühenduse piires nii asutamisvabaduse kui 
ka teenuste osutamise vabaduse alusel.

Or. de

Selgitus

Seda sõnastust ei ole esimesest kindlustusvahenduse direktiivist üle võetud ja see tuleb uuesti 
lisada, et sätestada direktiivis asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus ühenduse 
piires.

Muudatusettepanek 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Registreeritud kindlustusvahendajatel 
on lubatud alustada ja jätkata ühenduses 
kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevust nii 
asutamisvabaduse kui ka teenuste 
osutamise vabaduse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette, et vahendajate Liikmesriigid näevad ette, et vahendajate 
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taotlused nende registrisse lisamiseks 
vaadatakse läbi kuue kuu jooksul pärast 
nõuetekohase taotluse esitamist ning et 
taotlejale teatatakse viivitamata otsusest.

taotlused nende registrisse lisamiseks 
vaadatakse läbi kahe kuu jooksul pärast 
nõuetekohase taotluse esitamist ning et 
taotlejale teatatakse viivitamata otsusest.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused nõuavad registreerimise 
tingimusena kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatelt järgmist 
teavet:

7. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused nõuavad registreerimise 
tingimusena kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatelt tõendeid 
järgmise kohta, välja arvatud seotud 
kindlustusvahendajate puhul või nende 
kindlustusvahendajate puhul, kelle eest 
võtab nõuete täitmise vastutuse teine 
ettevõte kooskõlas artikli 3 lõike 1 
kolmanda lõiguga:

Or. en

Muudatusettepanek 264
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused nõuavad registreerimise 
tingimusena kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatelt järgmist
teavet:

7. Liikmesriigid tagavad registreerimise 
tingimusena, et pädevad asutused nõuavad 
kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatelt 
järgmist, välja arvatud seotud 
kindlustusvahendajate puhul või nende 
kindlustusvahendajate puhul, kelle eest 
võtab nõuete täitmise vastutuse teine 
ettevõte kooskõlas artikli 3 lõike 1 
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kolmanda lõiguga:

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek jätta nõuete haldamine ja kahjude käsitlemine direktiivi reguleerimisalast 
välja. Kõrvalteenuste pakkujatele tuleks siiski kohaldada lihtsamat registreerimismenetlust, 
milles tuleb täita ainult teatud kindlustusvahendajatele kehtestatud nõudeid, sealhulgas artikli 
8 lõigete 1 ja 2, artikli 15 ja artikli 16 nõudeid. Liikmesriigid võivad minna neist nõuetest 
kaugemale, kui need on tegevuse suhtes proportsionaalsed. Samuti peaks liikmesriikidel 
olema võimalus kohandada registreerimisprotsessi toote keerukuse järgi.

Muudatusettepanek 265
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevatele asutustele tuleb esitada 
selliste aktsionäride või liikmete (nii 
füüsilised kui ka juriidilised isikud) 
isikuandmed, kellel on vahendajas üle 10 
%-line osalus, ning kõnealuste osaluste 
suurus;

(a) selliste aktsionäride või liikmete (nii 
füüsilised kui ka juriidilised isikud) 
isikuandmed, kellel on vahendajas üle 
10 %-line osalus, ning kõnealuste osaluste 
suurus;

Or. en

Muudatusettepanek 266
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevatele asutustele tuleb esitada 
selliste aktsionäride või liikmete (nii 
füüsilised kui ka juriidilised isikud) 
isikuandmed, kellel on vahendajas üle 10 
%-line osalus, ning kõnealuste osaluste 
suurus;

(a) selliste aktsionäride või liikmete (nii 
füüsilised kui ka juriidilised isikud) 
isikuandmed, kellel on vahendajas üle 
10 %-line osalus, ning kõnealuste osaluste 
suurus;
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Or. en

Muudatusettepanek 267
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pädevatele asutustele tuleb esitada 
selliste isikute isikuandmed, kellel on 
märkimisväärne seos kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajaga;

(b) selliste isikute isikuandmed, kellel on 
märkimisväärne seos kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajaga;

Or. en

Muudatusettepanek 268
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pädevatele asutustele tuleb esitada 
selliste isikute isikuandmed, kellel on 
märkimisväärne seos kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajaga;

(b) selliste isikute isikuandmed, kellel on 
märkimisväärne seos kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajaga;

Or. en

Muudatusettepanek 269
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pädevatele asutustele tuleb rahuldaval 
viisil tõendada, et osalus või 

(c) tõendid selle kohta, et osalus või 
märkimisväärne seos ei takista pädeva 
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märkimisväärne seos ei takista pädeva 
asutuse järelevalvefunktsioonide tõhusat 
täitmist.

asutuse järelevalvefunktsioonide tõhusat 
täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pädevatele asutustele tuleb rahuldaval 
viisil tõendada, et osalus või 
märkimisväärne seos ei takista pädeva 
asutuse järelevalvefunktsioonide tõhusat 
täitmist.

(c) tõendid selle kohta, et osalus või
märkimisväärne seos ei takista pädeva 
asutuse järelevalvefunktsioonide tõhusat 
täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende pädevad 
asutused nõuavad artikli 3 lõike 7 
kohastelt kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatelt pädevate 
asutuste teavitamist tarbetu viivituseta, 
kui artikli 3 lõike 7 punktides a ja b 
sätestatud teave muutub.

Or. en

Selgitus

Vahendajad peaksid teatama pädevale asutusele registreerimisteabe muudatustest. Et tagada 
tõhusat järelevalvet ja tarbijakaitset, on asutustel oluline teada ühingute omandistruktuuris 
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toimuvaid muudatusi.

Muudatusettepanek 272
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 3 lõike 7 punktide a ja b 
kohane teave muutub, tagavad 
liikmesriigid, et nende pädevad asutused 
nõuavad artikli 3 lõike 7 kohastelt 
kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatelt pädevate 
asutuste viivituseta teavitamist. 

Or. en

Selgitus

On oluline, et ühingud esitaksid endaga seotud asjaolude muutumise korral pädevatele 
asutustele ajakohast teavet.

Muudatusettepanek 273
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Liikmesriigid võivad sätestada, et 
enne XXX vahendustegevusega tegelenud 
isikud, kes olid kantud registrisse ja kellel 
oli käesolevas direktiivis nõutavaga 
sarnane koolituse ja kogemuse tase, 
kantakse automaatselt loodavasse 
registrisse, kui artikli 4 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud nõuded on täidetud.

Or. en
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Muudatusettepanek 274
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Liikmesriigid kohaldavad artikli 3 
registreerimisnõudeid artikli 3 lõike 10 
reguleerimisalasse jäävate 
kindlustusvahendajate suhtes. Sellisel 
juhul tagavad liikmesriigid, et neist 
nõuetest tulenev halduskoormus oleks 
proportsionaalne tegevuse laadi, mahu ja 
keerukusega. 

Or. en

Selgitus

Kooskõlas järgmiste muudatusettepanekutega artikli 3 lõigete 10 ja 11 suhtes on käesoleva 
muudatusettepaneku eesmärk luua proportsionaalne ja asjakohane registreerimismenetlus 
kõrvaltegevusena kindlustusvahendusega tegelejate jaoks. Samuti peaks käesolev ettepanek 
asendama lihtsustatud registreerimismenetluse, mis on sätestatud komisjoni teise 
kindlustusvahenduse direktiivi ettepaneku artiklis 4 (vt ka vastavat muudatusettepanekut 
artikli 4 väljajätmiseks).

Muudatusettepanek 275
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. Artikli 3 lõike 9 proportsionaalseid 
registreerimisnõudeid kohaldatakse 
kindlustusvahendaja suhtes, kes tegeleb 
kindlustusvahendusega kõrvaltegevusena, 
juhul kui tema tegevused vastavad kõigile 
järgmistele tingimustele:
(a) kindlustusvahendaja põhikutsetegevus 
ei ole kindlustusvahendus;
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(b) kindlustusvahendaja ainult vahendab 
teatavaid kindlustustooteid, mis 
täiendavad toodet või teenust, ja märgib 
need registris;
(c) asjaomased kindlustustooted ei hõlma 
elukindlustust, tervisekindlustust ega 
vastutusriske.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekutega artikli 3 lõigete 9 ja 11 suhtes on käesoleva 
muudatusettepaneku eesmärk luua proportsionaalne ja asjakohane registreerimismenetlus 
kõrvaltegevusena kindlustusvahendusega tegelejate jaoks. Samuti peaks käesolev ettepanek 
asendama lihtsustatud registreerimismenetluse, mis on sätestatud komisjoni teise 
kindlustusvahenduse direktiivi ettepaneku artiklis 4 (vt ka vastavat muudatusettepanekut 
artikli 4 väljajätmiseks).

Muudatusettepanek 276
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 c. Artikli 3 lõikes 9 osutatud 
proportsionaalsete registreerimisnõuete 
tingimuseks on, et kindlustusvahendaja 
tegutseb vahetult või ühe või mitme 
kindlustusandja või registreeritud 
kindlustusvahendaja nimel või on 
sõlminud ühe või mitme kindlustusandja 
või registreeritud kindlustusvahendajaga 
spetsiifilise lepingu asjaomaste 
kindlustustoodete vahendamiseks, kui 
kõik kõnealused kindlustusandjad ja 
vahendajad võtavad vastutuse selle 
tagamise eest, et kindlustusvahendaja 
täidab seoses toodetega, mida leping 
käsitleb, käesoleva direktiivi artikli 8 
lõikeid 1 ja 2 ning artikleid 15 ja 16.

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekutega artikli 3 lõigete 9 ja 10 suhtes on käesoleva 
muudatusettepaneku eesmärk luua proportsionaalne ja asjakohane registreerimismenetlus 
kõrvaltegevusena kindlustusvahendusega tegelejate jaoks. Samuti peaks käesolev ettepanek 
asendama lihtsustatud registreerimismenetluse, mis on sätestatud komisjoni teise 
kindlustusvahenduse direktiivi ettepaneku artiklis 4 (vt ka vastavat muudatusettepanekut 
artikli 4 väljajätmiseks).

Muudatusettepanek 277
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Registreeritud kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel on lubatud 
alustada ja jätkata kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevust 
Euroopa Liidus nii asutamisvabaduse kui 
ka teenuste osutamise vabaduse alusel.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga edendatakse kindlustusvahenduse valdkonnas konkurentsi 
„ühtse passi põhimõtte” abil ning see põhineb komisjoni teise kindlustusvahenduse direktiivi 
ettepaneku põhjendusel 25, mis toetab „ühtse passi põhimõtet”, mis on esimese 
kindlustusvahenduse direktiivi säte ja EIOPA ettepanek.

Muudatusettepanek 278
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Põhimõtteliselt peaksid vahendajad olema registreeritud ning registreerimise ja 
registreerimise puudumise vahelist olukorda tuleks vältida. Samuti on raske mõista, et see 
menetlus tähendab kõnealustele ettevõtetele mis tahes tegelikku lihtsustamist, arvestades, et 
täita tuleb artikli 8 kohaseid nõudeid.

Muudatusettepanek 279
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõigete 9, 8 ja 10 suhtes tehtavate muudatusettepanekute eesmärk on luua 
proportsionaalne ja asjakohane registreerimismenetlus kõrvaltegevusena 
kindlustusvahendusega tegelejate jaoks. Sarnaselt peaksid nimetatud ettepanekud asendama 
kõnealuses artiklis sätestatud lihtsustatud registreerimismenetluse.

Muudatusettepanek 280
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 281
Burkhard Balz



PE504.392v01-00 102/146 AM\926837ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Deklareerimismenetlus 
kindlustusvahendusega tegelemiseks 
kõrvaltegevusena; nõuete kutsealane 
haldamine või kahju hindamise teenused

Deklareerimismenetlus 
kindlustusvahendusega tegelemiseks 
kõrvaltegevusena

Or. de

Muudatusettepanek 282
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomased kindlustustooted ei kata 
elukindlustus- või vastutusriske, välja 
arvatud juhul, kui kõnealune 
kindlustuskate on peamise 
kindlustuskattega juhuslikult kaasaskäiv.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 283
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomased kindlustustooted ei kata 
elukindlustus- või vastutusriske, välja 
arvatud juhul, kui kõnealune kindlustuskate 
on peamise kindlustuskattega juhuslikult 
kaasaskäiv.

(c) asjaomased kindlustustooted ei kata 
elukindlustus- või vastutusriske, välja 
arvatud juhul, kui kõnealune kindlustuskate 
täiendab vahendaja poolt 
põhikutsetegevuse käigus pakutavat 
toodet või teenust.

Or. de
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Muudatusettepanek 284
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 3 sätestatud 
registreerimisnõudeid ei kohaldata 
kindlustusvahendajate suhtes, kelle ainus 
tegevus on nõuete kutsealane haldamine 
või kahju hindamise teenuste osutamine.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 285
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vahendajate suhtes, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 1 ja 
2, kohaldatakse käesoleva direktiivi I, III, 
IV, V, VII ja IX peatükki ning artikleid 15 
ja 16.

4. Vahendajate suhtes, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 1 ja 
2, kohaldatakse käesoleva direktiivi I, III, 
IV, V, VII ja IX peatükki.

Or. en

Selgitus

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 
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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.

Muudatusettepanek 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vahendajate suhtes, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 1 ja 
2, kohaldatakse käesoleva direktiivi I, III, 
IV, V, VII ja IX peatükki ning artikleid 15 
ja 16.

4. Vahendajate suhtes, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 1 ja 
2, kohaldatakse käesoleva direktiivi I, III, 
IV, V, VII ja IX peatükki ning artikleid 15,
16, 17 ja 18.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja, kes kavatseb 
esimest korda tegutseda teise liikmesriigi 
territooriumil teenuste osutamise vabaduse 
alusel, edastab oma päritoluliikmesriigi 
pädevale asutusele järgmise teabe:

1. Iga kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja, kes kavatseb 
esimest korda tegutseda teise liikmesriigi 
territooriumil teenuste osutamise vabaduse 
või asutamisvabaduse alusel, edastab oma 
päritoluliikmesriigi ja teise liikmesriigi
pädevale asutusele järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

See on ühtlustamine eelmise kindlustusvahenduse direktiivi sõnastusega, mida ei tohiks teises 
kindlustusvahenduse direktiivis nõrgestada.



AM\926837ET.doc 105/146 PE504.392v01-00

ET

Muudatusettepanek 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tõendid kutsealaste teadmiste ja 
oskuste kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Punktil ei ole praktilist tähtsust, kuna – vastavalt artikli 5 lõike 2 teisele lõigule – „Pärast 
lõikes 1 osutatud teabe saamist käsitab vastuvõttev liikmesriik kindlustus- või 
edasikindlustustegevuse käigus saadud varasemat kogemust, mida tõendab 
päritoluliikmesriigis antud tõend registreerimise või deklareerimise kohta, tõendina nõutavate 
teadmiste ja oskuste kohta”.

Muudatusettepanek 289
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Kindlustus- või edasikindlustusvahendaja 
tegeleb kindlustusvahendusega 
asutamisvabaduse alusel, kui
(a) ta tegeleb kindlustus- või 
edasikindlustusvahendusega 
kindlustusvõtja või potentsiaalse 
kindlustusvõtja jaoks, kes elab või on 
registreeritud mõnes muus liikmesriigis 
kui vahendaja päritoluliikmesriik, ning
(b) igasugune kindlustatav risk asub 
mõnes muus liikmesriigis kui vahendaja 
päritoluliikmesriik.
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Or. de

(Vt põhjendust 21 a) Muudatusettepanek 8 – vastab Luxembourgi protokollile.)

Muudatusettepanek 290
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja tegeleb 
kindlustus- või 
edasikindlustusvahendusega 
asutamisvabaduse alusel, kui ta säilitab 
pideva kohaloleku mõnes muus 
liikmesriigis kui päritoluliikmesriik.

Or. de

(Vt ka muudatusettepanek 8 põhjenduse 21 a kohta) Asutamisvabadus.)

Selgitus

See täiendus tuleks lisada selguse huvides ja see vastab Luxembourgi protokollile.

Muudatusettepanek 291
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Iga liikmesriik nõuab, et:
(a) juriidilisest isikust mis tahes 
kindlustusvahendaja peakontor asub 
samas liikmesriigis kui registrijärgne 
asukoht ja et ta tegelikult tegutseb seal;
(b) mis tahes sellise kindlustusvahendaja 
peakontor, kes ei ole juriidiline isik, või 
mis tahes sellise kindlustusvahendaja 
peakontor, kes on juriidiline isik, kuid 
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kellel riiklikust õigusest tulenevalt ei ole 
registrijärgset asukohta, asub 
liikmesriigis, kus ta tegelikult tegeleb oma 
tegevusalaga.

Or. en

Selgitus

Vahendaja peaks olema registreeritud seal ning tema suhtes tuleks kohaldada selle 
päritoluriigi regulatsiooni, kus ta tegelikult tegutseb.

Muudatusettepanek 292
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Et teostada tõhusat järelevalvet 
selliste kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajate üle, kes 
osutavad teenuseid teise liikmesriigi 
(teiste liikmesriikide) territooriumil:
(i) harukontori kaudu vastutab 
vastuvõttev liikmesriik harukontori 
töötajatele kohaldatavate minimaalsete 
teadmiste ja pädevuse nõuete 
kehtestamise eest;
(ii) teenuste osutamise vabaduse alusel 
vastutab päritoluliikmesriik minimaalsete 
teadmiste ja pädevuse nõuete 
kehtestamise eest. Vastuvõtvad 
liikmesriigid võivad kehtestada teadmiste 
ja pädevuse suhtes täiendavaid nõudmisi. 
Vastuvõtvate ja päritoluliikmesriikide 
pädevad asutused teevad vastuvõtva 
liikmesriigi minimaalsete teadmiste ja 
pädevuse nõuete tõhusa järelevalve ja 
jõustamise nimel tihedat koostööd. Sel 
otstarbel võivad nad delegeerida 
teineteisele ülesandeid ja vastutust.

Or. en
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Selgitus

Käesolev tekst põhineb Euroopa Parlamendi seisukohal hüpoteekkrediidi direktiivi suhtes.

Muudatusettepanek 293
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui vastuvõtva liikmesriigi pädeval 
asutusel on alust arvata, et tema 
territooriumil teenuste osutamise vabaduse 
alusel või tegevuskohana tegutsev 
kindlustus- või edasikindlustusvahendaja 
rikub käesolevas direktiivis sätestatud mis 
tahes kohustust, teatab ta sellest 
päritoluliikmesriigi pädevale asutusele, kes 
võtab asjakohaseid meetmeid. Kui 
hoolimata päritoluliikmesriigi pädeva 
asutuse võetud meetmetest jätkab 
kindlustus- või edasikindlustusvahendaja 
tegutsemist viisil, mis selgelt kahjustab 
vastuvõtva liikmesriigi tarbijate huve või 
kindlustus- ja edasikindlustusturgude 
nõuetekohast toimimist, kohaldatakse 
kindlustus- või edasikindlustusvahendaja 
suhtes järgmisi meetmeid:

3. Kui vastuvõtva liikmesriigi pädeval 
asutusel on alust arvata, et tema 
territooriumil teenuste osutamise vabaduse 
alusel või tegevuskohana tegutsev 
kindlustus- või edasikindlustusvahendaja 
rikub käesolevas direktiivis sätestatud mis 
tahes kohustust ning kui vastuvõtval 
liikmesriigil ei ole käesoleva direktiivi 
kohaselt volitusi selliste rikkumiste suhtes 
meetmeid võtta, teatab ta sellest 
päritoluliikmesriigi pädevale asutusele, kes 
võtab asjakohaseid meetmeid. Kui 
hoolimata päritoluliikmesriigi pädeva 
asutuse võetud meetmetest jätkab 
kindlustus- või edasikindlustusvahendaja 
tegutsemist viisil, mis selgelt kahjustab 
vastuvõtva liikmesriigi tarbijate huve või 
kindlustus- ja edasikindlustusturgude 
nõuetekohast toimimist, kohaldatakse 
kindlustus- või edasikindlustusvahendaja 
suhtes järgmisi meetmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 294
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 295
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kutsesobivus- ja organisatsioonilised 
nõuded

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

(puudutab saksakeelset versiooni)

Or. de

Muudatusettepanek 296
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel 
, sealhulgas nendel, kes tegelevad 
vahendusega kõrvaltegevusena, isikutel, 
kes tegelevad nõuete kutsealase 
haldamisega, kahju hindamisega või 
nõuetele eksperdihinnangu andmisega, ja 
kindlustusandjate töötajatel, kes tegelevad 
kindlustusvahendustegevusega peavad 
olema kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja 
päritoluliikmesriigi kindlaksmääratud 
asjakohased teadmised ja oskused , et täita 

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel 
ja kindlustusandjate töötajatel, kes 
tegelevad kindlustusvahendustegevusega 
peavad olema kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja 
päritoluliikmesriigi kindlaksmääratud 
asjakohased teadmised ja oskused, et täita 
oma tööülesandeid ja kohustusi, ja 
asjakohane kutsealane kogemus, mis 
vastab vahendatavate toodete keerukusele.
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oma tööülesandeid ja kohustusi, ja 
asjakohane kutsealane kogemus, mis 
vastab vahendatavate toodete keerukusele .

Or. en

Muudatusettepanek 297
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel 
, sealhulgas nendel, kes tegelevad 
vahendusega kõrvaltegevusena, isikutel, 
kes tegelevad nõuete kutsealase 
haldamisega, kahju hindamisega või 
nõuetele eksperdihinnangu andmisega, ja 
kindlustusandjate töötajatel, kes tegelevad 
kindlustusvahendustegevusega peavad 
olema kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja 
päritoluliikmesriigi kindlaksmääratud 
asjakohased teadmised ja oskused , et täita 
oma tööülesandeid ja kohustusi, ja 
asjakohane kutsealane kogemus, mis 
vastab vahendatavate toodete keerukusele .

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel,
sealhulgas nendel, kes tegelevad 
vahendusega kõrvaltegevusena, isikutel ja 
kindlustusandjate töötajatel, kes tegelevad 
kindlustusvahendustegevusega peavad 
olema kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja 
päritoluliikmesriigi poolt EIOPAga 
konsulteerides kindlaksmääratud 
asjakohased teadmised ja oskused, et täita 
oma tööülesandeid ja kohustusi, ja 
asjakohane kutsealane kogemus ja 
pädevus, mis vastab vahendatavate toodete 
keerukusele. Liikmesriigid tagavad, et 
kindlustus- ja edasikindlustusvahendajad 
ning kindlustusandjad pakuvad oma 
töötajatele piisavat ning asjakohast 
koolitust, et tagada vastavus nendele 
sätetele. Liikmesriigid avalikustavad ka 
kriteeriumid, mille nad on kehtestanud 
kindlustusvahendajate töötajate pädevuse 
määramiseks. Sellised kriteeriumid 
hõlmavad kõigi tunnustatud 
kvalifikatsioonide loetelu.

Or. en

Selgitus

Kindlustuspoliise pakkuvatele töötajatele peab olema tagatud piisav kvalifikatsioon. Pidev 
koolitus ning pädevuse arendamine peab olema ettevõtte kohustus. Euroopa Parlament võttis 
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sarnase sõnastuse vastu ka komisjoni finantsinstrumentide turgude direktiivi uuesti 
sõnastamise ettepanekus.

Muudatusettepanek 298
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel 
, sealhulgas nendel, kes tegelevad 
vahendusega kõrvaltegevusena, isikutel, 
kes tegelevad nõuete kutsealase 
haldamisega, kahju hindamisega või 
nõuetele eksperdihinnangu andmisega, ja 
kindlustusandjate töötajatel, kes tegelevad 
kindlustusvahendustegevusega peavad 
olema kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja 
päritoluliikmesriigi kindlaksmääratud 
asjakohased teadmised ja oskused , et täita 
oma tööülesandeid ja kohustusi, ja
asjakohane kutsealane kogemus, mis 
vastab vahendatavate toodete keerukusele .

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel,
sealhulgas nendel, kes tegelevad 
vahendusega kõrvaltegevusena, isikutel, 
kes tegelevad nõuete kutsealase 
haldamisega, kahju hindamisega või 
nõuetele eksperdihinnangu andmisega, ja 
kindlustusandjate töötajatel, kes tegelevad 
kindlustusvahendustegevusega peavad 
olema kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja vastuvõtva 
liikmesriigi kindlaksmääratud asjakohased 
teadmised ja oskused, et täita oma 
tööülesandeid ja kohustusi kõrgel tasemel,
tõendades selgelt, et on olemas asjakohane 
kutsealane kogemus, mis vastab 
vahendatavate toodete keerukusele.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad ning 
kindlustusandjate töötajad, kes tegelevad 
kindlustusvahendustegevusega, 
ajakohastavad oma teadmisi ja oskusi 

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad ning 
kindlustusandjate töötajad, kes tegelevad 
kindlustusvahendustegevusega, 
ajakohastavad regulaarselt oma teadmisi ja 
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pideva kutsealase arendamise teel, et 
säilitada piisaval tasemel pädevus.

oskusi vastavalt enda täidetavale 
funktsioonile ja asjaomasele turule pideva 
kutsealase arendamise teel, et säilitada 
piisaval tasemel pädevus.

Selleks peavad liikmesriikidel olema 
mehhanismid teadmiste ja oskuste 
kontrollimiseks, hindamiseks ja 
sertifitseerimiseks sõltumatute organite 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad ning 
kindlustusandjate töötajad, kes tegelevad 
kindlustusvahendustegevusega, 
ajakohastavad oma teadmisi ja oskusi 
pideva kutsealase arendamise teel, et 
säilitada piisaval tasemel pädevus.

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad ning 
kindlustusandjate töötajad, kes tegelevad 
kindlustusvahendustegevusega, 
ajakohastavad oma teadmisi ja oskusi 
pideva kutsealase arendamise teel, et 
säilitada piisaval tasemel pädevus. 
Teadmiste ja oskustega seotud nõutavad 
tingimused kehtestab liikmesriik 
kooskõlas lõikega 8.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad ning 
kindlustusandjate töötajad, kes tegelevad 

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad ning 
kindlustusandjate töötajad, kes tegelevad 
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kindlustusvahendustegevusega, 
ajakohastavad oma teadmisi ja oskusi 
pideva kutsealase arendamise teel, et 
säilitada piisaval tasemel pädevus.

kindlustusvahendustegevusega, 
ajakohastavad oma teadmisi ja oskusi 
pideva kutsealase arendamise ning piisava 
ja asjakohase koolituse teel, et säilitada 
piisaval tasemel pädevus.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel 
ning kindlustusandjate töötajatel, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega, peab 
olema hea maine. Miinimumnõue on, et 
nad ei tohi olla kohtulikult ega muul 
samaväärsel viisil siseriiklikult karistatud 
seoses varavastaste või muude 
finantstegevusega seotud kuritegudega ja 
nad ei tohi olla kuulutatud pankrotis 
olevaks, kui neid ei ole siseriiklike 
õigusaktide kohaselt rehabiliteeritud.

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel 
ning kindlustusandjate töötajatel, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega, peab 
olema hea maine. Miinimumnõue on, et 
need, kes osalevad vahetult toote 
turustamises või müügis, ei tohi olla 
kohtulikult ega muul samaväärsel viisil 
siseriiklikult karistatud seoses varavastaste 
või muude finantstegevusega seotud 
kuritegudega ja nad ei tohi olla kuulutatud 
pankrotis olevaks, kui neid ei ole 
siseriiklike õigusaktide kohaselt 
rehabiliteeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel 
ning kindlustusandjate töötajatel, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega, peab 
olema hea maine. Miinimumnõue on, et 

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel 
ning kindlustusandjate töötajatel, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega, peab 
olema hea maine. Miinimumnõue on, et 
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nad ei tohi olla kohtulikult ega muul 
samaväärsel viisil siseriiklikult karistatud 
seoses varavastaste või muude 
finantstegevusega seotud kuritegudega ja 
nad ei tohi olla kuulutatud pankrotis 
olevaks, kui neid ei ole siseriiklike 
õigusaktide kohaselt rehabiliteeritud.

nad ei tohi olla kriminaalkorras ega muul 
samaväärsel viisil siseriiklikult karistatud 
seoses varavastaste või muude 
finantstegevusega seotud kuritegudega ja 
nad ei tohi olla kuulutatud pankrotis 
olevaks, kui neid ei ole siseriiklike 
õigusaktide kohaselt rehabiliteeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel peab olema 
kogu liidu territooriumi hõlmav erialane 
vastutuskindlustus või kutsealasest 
ettevaatamatusest tingitud kohustuste 
katmiseks ettenähtud muu võrreldav 
tagatis, mille summa on vähemalt 
1 120 000 eurot nõude kohta ja kokku 
1 680 000 eurot aastas kõigi nõuete kohta, 
kui kindlustusandja, edasikindlustusandja 
või muu ettevõtja, kelle nimel kindlustus-
või edasikindlustusvahendaja tegutseb või 
on volitatud tegutsema, ei ole juba andnud 
sellist kindlustust või samaväärset tagatist 
või kui selline ettevõtja ei ole endale 
võtnud täielikku vastutust vahendaja 
tegevuse eest.

3. Kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel peab olema 
kogu liidu territooriumi hõlmav erialane 
vastutuskindlustus või kutsealasest 
ettevaatamatusest tingitud kohustuste 
katmiseks ettenähtud muu võrreldav 
tagatis, mille summa on vähemalt 
1 000 000 eurot nõude kohta ja kokku 
2 000 000 eurot aastas kõigi nõuete kohta, 
kui kindlustusandja, edasikindlustusandja 
või muu ettevõtja, kelle nimel kindlustus-
või edasikindlustusvahendaja tegutseb või 
on volitatud tegutsema, ei ole juba andnud 
sellist kindlustust või samaväärset tagatist 
või kui selline ettevõtja ei ole endale 
võtnud täielikku vastutust vahendaja 
tegevuse eest.
(„Tagatis” puudutab saksakeelset 
versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 305
Sławomir Nitras
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel peab olema 
kogu liidu territooriumi hõlmav erialane 
vastutuskindlustus või kutsealasest 
ettevaatamatusest tingitud kohustuste 
katmiseks ettenähtud muu võrreldav 
tagatis, mille summa on vähemalt 
1 120 000 eurot nõude kohta ja kokku 
1 680 000 eurot aastas kõigi nõuete kohta, 
kui kindlustusandja, edasikindlustusandja 
või muu ettevõtja, kelle nimel kindlustus-
või edasikindlustusvahendaja tegutseb või 
on volitatud tegutsema, ei ole juba andnud 
sellist kindlustust või samaväärset tagatist 
või kui selline ettevõtja ei ole endale 
võtnud täielikku vastutust vahendaja 
tegevuse eest.

3. Kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel peab olema 
kogu liidu territooriumi hõlmav erialane 
vastutuskindlustus või kutsealasest 
ettevaatamatusest tingitud kohustuste 
katmiseks ettenähtud muu võrreldav 
tagatis, mille summa on vähemalt 
1 000 000 eurot nõude kohta ja kokku 1 
500 000 eurot aastas kõigi nõuete kohta, 
kui kindlustusandja, edasikindlustusandja 
või muu ettevõtja, kelle nimel kindlustus-
või edasikindlustusvahendaja tegutseb või 
on volitatud tegutsema, ei ole juba andnud 
sellist kindlustust või samaväärset tagatist 
või kui selline ettevõtja ei ole endale 
võtnud täielikku vastutust vahendaja 
tegevuse eest.

Or. en

Selgitus

Kavandatav erialase vastutuskindlustuse suurendamine ei näi olevat põhjendatud. Kehtiv 
summa on jätkuvalt piisavalt kõrge, et tarbijaid piisavalt kaitsta. Mida suurem on kindlustus, 
seda kõrgem on poliisi hind. Kindlustusvahendajad on ainus erialane rühm, keda sunnitakse 
omama vastutuse suhtes sellist suurt tagatist.

Muudatusettepanek 306
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIOPA vaatab lõigetes 3 ja 4 nimetatud 
summad korrapäraselt uuesti läbi, et võtta 
arvesse muutusi Eurostati avaldatavas 
Euroopa tarbijahinnaindeksis. Esimene 
läbivaatamine leiab aset viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist ja järgmised 

EIOPA vaatab lõikes 3 nimetatud summad 
korrapäraselt uuesti läbi, et võtta arvesse 
muutusi Eurostati avaldatavas Euroopa 
tarbijahinnaindeksis. Esimene 
läbivaatamine leiab aset viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist ja järgmised 
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läbivaatamised iga viie aasta järel alates 
eelmisest läbivaatamiskuupäevast.

läbivaatamised iga viie aasta järel alates 
eelmisest läbivaatamiskuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIOPA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, millega 
kohandatakse lõigetes 3 ja 4 osutatud 
baasosa eurodes kõnealuses indeksis 
käesoleva direktiivi jõustumise ja esimese 
läbivaatamiskuupäeva või viimase 
läbivaatamiskuupäeva ja uue 
läbivaatamiskuupäeva vahelisel ajal 
toimunud muutusega protsentides ja 
ümardades seda lähima euroni.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 308
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 7 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIOPA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
viis aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist ja järgmised läbivaatamised 
iga viie aasta järel alates eelmisest 
läbivaatamiskuupäevast.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 309
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 7 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid määruse (EL) nr 
1094/2010 artiklis 15 sätestatud korras.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 310
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks 
järgmine:

välja jäetud

(a) vahendaja piisavate teadmiste ja 
oskuste määratlus, kui vahendaja koos 
oma klientidega tegeleb 
kindlustusvahendusega, nagu on osutatud 
käesoleva artikli lõikes 1;
(b) asjakohased kriteeriumid, mille alusel 
määratakse eelkõige kindlaks 
kindlustusvahendusega tegelemiseks 
nõutav kutsekvalifikatsiooni, kogemuste 
ja oskuste tase;
(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad 
ja -andjad peaksid mõistlike eelduste 
kohaselt võtma, et ajakohastada oma 
teadmisi ja oskusi pideva kutsealase 
arendamise teel, et säilitada pädevuse 
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piisav tase.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks 
järgmine:

välja jäetud

(a) vahendaja piisavate teadmiste ja 
oskuste määratlus, kui vahendaja koos 
oma klientidega tegeleb 
kindlustusvahendusega, nagu on osutatud 
käesoleva artikli lõikes 1;
(b) asjakohased kriteeriumid, mille alusel 
määratakse eelkõige kindlaks 
kindlustusvahendusega tegelemiseks 
nõutav kutsekvalifikatsiooni, kogemuste 
ja oskuste tase;
(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad 
ja -andjad peaksid mõistlike eelduste 
kohaselt võtma, et ajakohastada oma 
teadmisi ja oskusi pideva kutsealase 
arendamise teel, et säilitada pädevuse 
piisav tase.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks 
järgmine:

välja jäetud

(a) vahendaja piisavate teadmiste ja 
oskuste määratlus, kui vahendaja koos 
oma klientidega tegeleb 
kindlustusvahendusega, nagu on osutatud 
käesoleva artikli lõikes 1;
(b) asjakohased kriteeriumid, mille alusel 
määratakse eelkõige kindlaks 
kindlustusvahendusega tegelemiseks 
nõutav kutsekvalifikatsiooni, kogemuste 
ja oskuste tase;
(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad 
ja -andjad peaksid mõistlike eelduste 
kohaselt võtma, et ajakohastada oma 
teadmisi ja oskusi pideva kutsealase 
arendamise teel, et säilitada pädevuse 
piisav tase.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks 
järgmine:

välja jäetud

(a) vahendaja piisavate teadmiste ja 
oskuste määratlus, kui vahendaja koos 
oma klientidega tegeleb 
kindlustusvahendusega, nagu on osutatud 
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käesoleva artikli lõikes 1;
(b) asjakohased kriteeriumid, mille alusel 
määratakse eelkõige kindlaks 
kindlustusvahendusega tegelemiseks 
nõutav kutsekvalifikatsiooni, kogemuste 
ja oskuste tase;
(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad 
ja -andjad peaksid mõistlike eelduste 
kohaselt võtma, et ajakohastada oma 
teadmisi ja oskusi pideva kutsealase 
arendamise teel, et säilitada pädevuse 
piisav tase.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks
järgmine:

8. Liikmesriigid määravad kindlaks
järgmise:

Or. en

Muudatusettepanek 315
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks

8. EIOPA töötab välja regulatiivsete 
standardite projektid, milles määratakse 
kindlaks järgmine:
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järgmine:

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on luua tõhusad miinimumstandardid 
kindlustusvahendajate kvalifikatsioonile. See on hädavajalik, kuna liikmesriigid on tõrksad 
tunnustama piiriüleselt standardeid, mis on liiga madalad. Seetõttu edendaksid piiriüleseid 
tegevusi ja seeläbi ühtset turgu ainult asjakohased kvalifikatsiooninõuded. EIOPA on asutus, 
mis lahendaks selliseid tehnilisi probleeme kõige tõhusamalt.

Muudatusettepanek 316
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks 
järgmine:

8. EIOPA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite projektid.
Kõnealustes regulatiivsetes tehnilistes 
standardites määratakse kindlaks järgmine:

Or. en

Muudatusettepanek 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vahendaja piisavate teadmiste ja 
oskuste määratlus, kui vahendaja koos oma 
klientidega tegeleb kindlustusvahendusega, 
nagu on osutatud käesoleva artikli lõikes 1;

(a) vahendaja ja kindlustusandjate 
töötajate piisavate teadmiste ja oskuste 
määratlus, kui vahendaja koos oma 
klientidega tegeleb kindlustusvahendusega, 
nagu on osutatud käesoleva artikli lõikes 1;

Or. en
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Muudatusettepanek 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad ja 
-andjad peaksid mõistlike eelduste 
kohaselt võtma, et ajakohastada oma 
teadmisi ja oskusi pideva kutsealase 
arendamise teel, et säilitada pädevuse 
piisav tase.

(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad ja 
kindlustusandjate töötajad peaksid 
mõistlike eelduste kohaselt võtma, et 
ajakohastada oma teadmisi ja oskusi pideva 
kutsealase arendamise teel, et säilitada 
pädevuse piisav tase.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) hea maine määratlus lõike 2 
kohaldamisel.

Or. en

Selgitus

Tulenevalt enamiku kindlustustoodete keerukusest ja halva nõustamise potentsiaalselt suurtest 
negatiivsetest tagajärgedest on hea maine tõhus määratlus väga tähtis, et edendada 
kindlustusvahendusturu tõhusust.

Muudatusettepanek 320
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIOPA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite projektid 
komisjonile [...]*.
Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
regulatiivseid tehnilisi standardeid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklitega 10–14.
____________
* Väljaannete talitus – palun sisestada 
kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kes teeb ettepaneku 
kohaldada ja kohaldab 
kindlustusvahendajaid ja kindlustustoodete 
müüki käsitlevaid sätteid lisaks käesoleva 
direktiivi sätetele, tagab et kõnealustest 
sätetest tulenev halduskoormus on 
proportsionaalne tarbijakaitsega. 
Liikmesriigid teostavad kõnealuste sätete 
üle pidevat seiret, et tagada nende alaline 
proportsionaalsus.

2. Käesolev direktiiv ei keela 
liikmesriikidel säilitada või võtta vastu 
rangemaid sätteid. Liikmesriik, kes teeb 
ettepaneku kohaldada ja kohaldab 
kindlustusvahendajaid ja kindlustustoodete 
müüki käsitlevaid sätteid lisaks käesoleva 
direktiivi sätetele, tagab et need vastavad 
liidu õigusele. Liikmesriigid teostavad 
kõnealuste sätete üle pidevat seiret, et 
tagada nende alaline proportsionaalsus.

Or. en

Selgitus

Toetame selle põhimõtte tunnustamist, et liikmesriigid võivad kohaldada täiendavaid sätteid 
lisaks käesolevas direktiivis sätestatule. Ilmselgelt peaksid need sätted vastama liidu õigusele. 
Me ei arva siiski, et liidu õigust oleks vajalik käesolevas direktiivis uuesti sätestada, kuna see 
võib tuua kaasa järjekindlusetust ja segadust.
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Muudatusettepanek 322
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud asutused on kas 
riigiasutused, siseriiklike õigusaktide alusel 
tunnustatud asutused või riigiasutuste 
tunnustatud, siseriiklike õigusaktide alusel 
nimelt selleks volitatud asutused. Need ei 
või olla kindlustus- või 
edasikindlustusandjad.

2. Lõikes 1 nimetatud asutused on kas 
riigiasutused, siseriiklike õigusaktide alusel 
tunnustatud asutused või riigiasutuste 
tunnustatud, siseriiklike õigusaktide alusel 
nimelt selleks volitatud asutused. Need ei 
või olla kindlustus- või 
edasikindlustusandjad ega ühendused, 
mille liikmete hulka kuuluvad vahetult või 
kaudselt kindlustus- või 
edasikindlustusandjad või kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajad.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on vältida huvide konflikti kindlustusvahendajate ja 
nende järelevalveasutuste vahel, tugevdades seeläbi teenuse kvaliteeti ja turu tõhusust. 
Käesolev muudatusettepanek põhineb BEUC ettepanekul.

Muudatusettepanek 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõnealused volitused hõlmavad 
vähemalt õigust
(a) tutvuda kõigi dokumentidega nende 
vormist hoolimata, kui need on 
järelevalve tegemiseks olulised, ja saada 
nende dokumentide koopiad;
(b) nõuda isikutelt teavet ja vajaduse 
korral kutsuda isikuid välja ja neid teabe 
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saamise eesmärgil küsitleda;
(c) korraldada kohapeal kontrolle, 
sealhulgas varjatud kontrolle.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 3 osutatud volitusi 
rakendatakse kooskõlas siseriikliku 
õigusega ja need peavad hõlmama 
vähemalt õigust
(a) tutvuda kõigi dokumentidega nende 
vormist hoolimata, kui need on 
järelevalve tegemiseks olulised, ja saada 
nende dokumentide koopiad; nõuda igalt 
isikult teavet ja vajaduse korral kutsuda 
isikut teabe saamise eesmärgil välja ja 
küsitleda;
(c) korraldada kohapeal kontrolle;
(d) teha kontrolloste;
(e) taotleda kutsetegevuse ajutist 
keelamist;
(f) nõuda, et kindlustusandjad annaksid 
teavet;
(g) edastada materjalid 
kriminaalmenetluse alustamiseks;
(h) lubada audiitoritel või ekspertidel 
teostada kontrolli või uurimist.

Or. en

Selgitus

Pädevate asutuste volitusi tuleks paremini kirjeldada, tagamaks, et kõigi liikmesriikide 
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pädevatel asutustel on volitused, mida on vaja kindlustusvahenduse direktiivis sätestatud 
ülesannete täitmiseks, s.o järelevalve tegemiseks direktiivis sisalduvate äritegevuse eeskirjade 
järgimise üle. Käesolev muudatusettepanek põhineb BEUC ettepanekul.

Muudatusettepanek 325
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Pädevad asutused loovad veebilehe 
kindlustustoodete võrdlemiseks. Sellised 
veebilehed annavad teavet 
kindlustustoodete põhiomaduste ja kõigi 
lepingu sõlmimise kulude kohta. EIOPA 
töötab välja tehniliste 
rakendusstandardite projektid 
kindlustustoodete omaduste, lepingu 
sõlmimise kulude avalikustamise ja 
sellisel veebilehel toodete võrdlemise 
nõuete täitmiseks. Kõnealust veebilehte 
rahastatakse sõltumatult 
kindlustusvahendajate ning 
kindlustusandjate ja seotud ettevõtete 
maksetest.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on luua rahaliselt sõltumatu veebileht, mis toimiks 
kindlustustoodete teabe- ja võrdlusplatvormina, et edendada läbipaistvust. Käesolev 
muudatusettepanek põhineb BEUC ettepanekul.

Muudatusettepanek 326
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad asjakohased, 
tõhusad , erapooletud ja sõltumatud 
kaebuste ja õiguskaitse menetlused 
kindlustusvahendajate ja klientide ning 
kindlustusandjate ja klientide vaheliste 
vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, 
kasutades vajaduse korral juba 
olemasolevaid asutusi. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et kindlustusandjad ja -
vahendajad osalevad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlustes, kui täidetud on 
järgmised tingimused:

välja jäetud

(a) menetluse tulemusel tehakse otsuseid, 
mis ei ole siduvad;
(b) vaidluse lahendamise alternatiivse 
menetluse ajaks peatatakse vaidlusaluse 
küsimuse kohtusse esitamise aegumine;
(c) menetluse ajaks peatatakse nõude 
kohta esitatava ettekirjutuse tegemise 
aegumine;
(d) menetlus on tasuta või mõõdukalt 
kulukas;
(e) elektroonilised vahendid ei ole 
osapooltele ainus võimalus juurdepääsuks 
menetlusele ning
(f) erandjuhtudel, kui olukorra 
kiireloomulisus nõuab, on võimalik võtta 
ajutisi meetmeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 327
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad asjakohased, 1. Kooskõlas vaidluste alternatiivse 
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tõhusad , erapooletud ja sõltumatud 
kaebuste ja õiguskaitse menetlused 
kindlustusvahendajate ja klientide ning 
kindlustusandjate ja klientide vaheliste 
vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, 
kasutades vajaduse korral juba 
olemasolevaid asutusi. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et kindlustusandjad ja -
vahendajad osalevad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlustes, kui täidetud on 
järgmised tingimused:

lahendamise direktiiviga (number XXX) 
ja vaidluste veebipõhise lahendamise 
direktiiviga (number XXX) tagavad
liikmesriigid asjakohased, tõhusad,
erapooletud ja sõltumatud kaebuste ja 
õiguskaitse menetlused 
kindlustusvahendajate ja klientide ning 
kindlustusandjate ja klientide vaheliste 
vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, 
kasutades vajaduse korral juba 
olemasolevaid asutusi. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et kindlustusandjad ja -
vahendajad osalevad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlustes, kui täidetud on 
järgmised tingimused:

Or. en

Selgitus

Vaidluste alternatiivse lahendamise puhul peaksid Euroopa Parlamendi ja nõukogu sätted 
tarbijavaidluste alternatiivse lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ, olema siduvad ka käesoleva direktiivi suhtes.

Muudatusettepanek 328
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad asjakohased, 
tõhusad , erapooletud ja sõltumatud 
kaebuste ja õiguskaitse menetlused 
kindlustusvahendajate ja klientide ning 
kindlustusandjate ja klientide vaheliste 
vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, 
kasutades vajaduse korral juba 
olemasolevaid asutusi. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et kindlustusandjad ja -
vahendajad osalevad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlustes, kui täidetud on 
järgmised tingimused:

1. Liikmesriigid tagavad asjakohased, 
tõhusad, erapooletud ja sõltumatud 
kaebuste ja õiguskaitse menetlused 
kindlustusvahendajate ja klientide ning 
kindlustusandjate ja klientide vaheliste 
vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, 
kasutades vajaduse korral juba 
olemasolevaid asutusi. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et kindlustusandjatel ja -
vahendajatel on võimalik osaleda
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlustes, kui täidetud on järgmised 
tingimused:
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Or. pl

Selgitus

Kindlustusandjate ja -vahendajate kohustus osaleda vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlustes rikub majandustegevuse vabadust. Vahekohtumenetlus peaks oma olemuselt 
olema vabatahtlik ja põhinema mõlemapoolsel nõusolekul.

Muudatusettepanek 329
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) menetluse tulemusel tehakse otsuseid, 
mis ei ole siduvad;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühendkuningriigis, Taanis ja Norras (EMP) on otsused siduvad tööstusharule, kuid mitte 
tarbijale, ning punkti a kohane ettepanek tooks kaasa neis riikides väljakujunenud 
tarbijaõiguste vähendamise.

Muudatusettepanek 330
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) menetluse tulemusel tehakse otsuseid, 
mis ei ole siduvad;

(a) menetluse tulemusel tehakse otsuseid, 
mis võivad olla kindlustusvahendaja 
ja/või kindlustusandja või kliendi jaoks
siduvad;

Or. en
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Selgitus

Vaidluste alternatiivse lahendamise eelis on pakkuda vahendajale ja jaekliendile aja- ja 
kulusäästlik vaidluste lahendamise süsteem, mis lisaks vähendab ka tavaliste jurisdiktsioonide 
koormust. Seega peaks selline valik olema osapoolte teha.

Muudatusettepanek 331
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) menetluse tulemusel tehakse otsuseid, 
mis ei ole siduvad;

(a) menetluse tulemusel tehakse otsuseid, 
mis on kindlustusandja või 
kindlustusvahendaja jaoks siduvad;

Or. en

Muudatusettepanek 332
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vaidluse lahendamise alternatiivse 
menetluse ajaks peatatakse vaidlusaluse 
küsimuse kohtusse esitamise aegumine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 333
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) menetluse ajaks peatatakse nõude 
kohta esitatava ettekirjutuse tegemise 
aegumine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 334
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) menetlus on tasuta või mõõdukalt 
kulukas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 335
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) elektroonilised vahendid ei ole 
osapooltele ainus võimalus juurdepääsuks 
menetlusele ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 336
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) erandjuhtudel, kui olukorra 
kiireloomulisus nõuab, on võimalik võtta 
ajutisi meetmeid. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 337
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad sobivate, 
tõhusate, erapooletute ja sõltumatute 
kaebuste ja hüvitamismenetluste 
kehtestamise vaidluste kohtuväliseks 
lahendamiseks kindlustusvahendajate ja 
klientide vahel ning kindlustusandjate ja 
klientide vahel, kasutades sobival juhul 
olemasolevaid organeid. See peab olema 
kooskõlas alternatiivse vaidluste 
lahendamise valdkonnas kehtivate ELi 
kehtivate õigusaktidega.
Kui klient algatab riiklikus õiguses 
sätestatud alternatiivse vaidluste 
lahendamise menetluse 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja 
vastu seoses käesoleva direktiiviga ette 
nähtud õiguste või kohustustega, 
nõutakse kindlustusvahendajalt või 
kindlustusandjalt selles menetluses 
osalemist.
Käesoleva direktiivi kohaldamisel teevad 
pädevad asutused koostööd üksteisega ja 
eespool osutatud kohtuväliste vaidluste ja 
õiguskaitsemenetluste eest vastutavate 
üksustega ning ELi kehtivate direktiivide 
või määrustega lubatud ulatuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 338
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asutatud 
kindlustusvahendajad teavitavad tarbijaid 
selle alternatiivse vaidluste lahendamise 
üksuste nimest, aadressist ja 
veebiaadressist, kelle alla nad kuuluvad ja 
kes on pädevad käsitlema võimalikke 
vaidlusi nende ja tarbijate vahel. 
Kindlustusvahendajad, kes tegelevad 
liidus veebipõhise ja piiriülese veebipõhise 
müügiga, teavitavad tarbijaid asjakohasel 
juhul vaidluste veebipõhise lahendamise 
platvormist ja nende e-posti aadressidest. 
See teave peaks olema kergesti, otseselt, 
nähtavalt ja pidevalt kättesaadav 
kindlustusvahendajate veebisaidil ning 
juhul, kui pakkumine tehakse e-posti teel 
või muu elektroonilise vahendi kaudu 
edastatava tekstsõnumi vormis, selles 
sõnumis. See peab sisaldama 
elektroonilist linki vaidluste veebipõhise 
lahendamise platvormi kodulehele. 
Kindlustusvahendajad peavad teavitama 
tarbijaid vaidluste veebipõhise 
lahendamise platvormist ka siis, kui 
tarbija esitab kaebuse 
kindlustusvahendajale või äriühingu 
ombudsmanile. 

Or. en

Muudatusettepanek 339
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Kui klient on algatanud riiklikus õiguses 
sätestatud alternatiivse vaidluste 
lahendamise menetluse 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja 
vastu seoses käesolevaga direktiiviga ette 
nähtud õiguste või kohustustega, 
nõutakse kindlustusvahendajalt või 
kindlustusandjalt selles menetluses 
osalemist. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisel teevad 
pädevad asutused koostööd üksteisega 
ning eespool osutatud kohtuväliste 
vaidluste ja õiguskaitsemenetluste eest 
vastutavate üksustega ning ELi kehtivate 
direktiivide või määrustega lubatud 
ulatuses. 

Or. en

Muudatusettepanek 340
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ning kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad kasutavad 
üksnes registreeritud kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajate või artikli 1 
lõikes 2 osutatud isikute või artiklis 4 
osutatud deklareerimismenetluse täitnud 
isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusteenuseid.

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ning kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad kasutavad 
üksnes registreeritud kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajate või artikli 1 
lõikes 2 osutatud isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusteenuseid.

Seejuures on tegemist liidus asuvate 
riskide ja kohustustega seotud kindlustus-
ja edasikindlustusteenuste osutamisega.
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Or. de

(Artikli 1 lõige 3)

Selgitus

Selgitus. Kindlustusvahendajatel peab olema võimalus teha rahvusvaheliselt tegutsevate 
klientide kindlustamiseks rahvusvahelist koostööd.

Muudatusettepanek 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ning kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad kasutavad 
üksnes registreeritud kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajate või artikli 1 
lõikes 2 osutatud isikute või artiklis 4 
osutatud deklareerimismenetluse täitnud 
isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusteenuseid.

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ning kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad kasutavad 
üksnes registreeritud kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajate ja/või artikli 1 
lõikes 2 osutatud isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusteenuseid.

Or. en

Selgitus

Artikkel 4 jäeti välja, seega on teksti järjekindluse säilitamiseks vaja käesolevat muudatust.

Muudatusettepanek 342
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ning kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad kasutavad 
üksnes registreeritud kindlustus- ja 

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ning kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad kasutavad 
üksnes registreeritud kindlustus- ja 
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edasikindlustusvahendajate või artikli 1 
lõikes 2 osutatud isikute või artiklis 4 
osutatud deklareerimismenetluse täitnud
isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusteenuseid.

edasikindlustusvahendajate või artikli 1 
lõikes 2 osutatud isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 343
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ning kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad kasutavad 
üksnes registreeritud kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajate või artikli 1 
lõikes 2 osutatud isikute või artiklis 4 
osutatud deklareerimismenetluse täitnud 
isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusteenuseid.

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ning kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad kasutavad ELis 
asutatud kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajate teenuseid 
kasutades üksnes registreeritud kindlustus-
ja edasikindlustusvahendajate või artikli 1 
lõikes 2 osutatud isikute või artiklis 4 
osutatud deklareerimismenetluse täitnud 
isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusteenuseid.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekut tuleb muuta, et mitte jätta välja Euroopa vahendajate rahvusvahelisi 
tegevusi.

Muudatusettepanek 344
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidega 1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidega 
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või klientide jaoks kindlustusvahendusega 
tegeledes tegutseb kindlustusvahendaja või 
-andja ausalt, õiglaselt ja professionaalselt 
oma klientide parimates huvides.

või klientide jaoks kindlustusvahendusega 
tegeledes tegutseb kindlustusvahendaja või 
-andja ausalt, õiglaselt ja professionaalselt 
oma klientide huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidega 
või klientide jaoks kindlustusvahendusega 
tegeledes tegutseb kindlustusvahendaja või 
-andja ausalt, õiglaselt ja professionaalselt 
oma klientide parimates huvides.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 346
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidega 
või klientide jaoks kindlustusvahendusega 
tegeledes tegutseb kindlustusvahendaja või 
-andja ausalt, õiglaselt ja professionaalselt 
oma klientide parimates huvides.

1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidega 
või klientide jaoks kindlustusvahendusega 
tegeledes tegutseb kindlustusvahendaja või 
-andja alati ausalt, õiglaselt ja 
professionaalselt oma klientide parimates 
huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 347
Sven Giegold
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks lõikes 1 
sätestatud nõuded.

Or. en

Selgitus

Kavandatavad delegeeritud õigusaktid võimaldaksid täpsustada kindlustusvahendajate 
äritegevuse eeskirju, parandades seeläbi regulatsiooni tõhusust.

Muudatusettepanek 348
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid tagavad, et kui 
kindlustusandjad kavandavad kindlustus-
ja kindlustusinvesteerimistooteid 
kutselistele või jaeklientidele, 
kavandatakse kõnealuseid tooteid 
vastavalt määratletud turu vajadustele 
ajaomases klientide kategoorias.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on edendada sobivaid tooteid ja see ühtlustab 
finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID II) teise kindlustusvahenduse direktiiviga.

Muudatusettepanek 349
Sven Giegold
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid tagavad, et 
kindlustusandjad astuvad mõistlikke 
samme tagamaks, et iga 
kindlustusinvesteerimistoodet turustatakse 
ja levitatakse sihtrühma klientidele ning 
et müügieesmärgid ega sisemised 
premeerimiskavad ega soodustused ei 
looks stiimulit turustada või levitada 
toodet väljaspool sihtrühma.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on edendada sobivaid kindlustustooteid ja see
ühtlustab teise kindlustusvahenduse direktiivi finantsinstrumentide turgude direktiiviga 
(MiFID II).

Muudatusettepanek 350
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud, mis kavandavad 
kindlustusinvesteerimistooteid kutselistele 
või jaeklientidele, annaksid igale 
kolmandast osapoolest vahendajale teavet 
toote kavandatava sihtturu kohta.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek ühtlustab teise kindlustusvahenduse direktiivi 
finantsinstrumentide turgude direktiiviga (MiFID II).
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Muudatusettepanek 351
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Liikmesriigid tagavad, et viis, kuidas 
kindlustusandja tasustab oma töötajaid, 
määratud esindajaid või teisi vahendajaid, 
ei kahjusta tema kohustust tegutseda 
klientide parimates huvides. Samuti 
tagavad liikmesriigid, et kui töötajad 
annavad jaeklientidele nõu kindlustus-
või kindlustusinvesteerimistoodete kohta 
või turustavad või müüvad selliseid tooteid 
jaeklientidele, ei piira seotud 
tasustamisstruktuurid nende võimalust 
anda objektiivseid soovitusi.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on teise kindlustusvahenduse direktiivi ühtlustamine 
finantsinstrumentide turgude direktiiviga (MiFID II).

Muudatusettepanek 352
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustusvahendaja või -andja poolt 
klientidele või potentsiaalsetele klientidele 
suunatud kogu teave, sealhulgas 
reklaamteated, on õiglased, selged ja mitte 
eksitavad. Reklaamteated on selgesti 
sellistena identifitseeritavad.

2. Kindlustusvahendaja või -andja poolt 
klientidele või potentsiaalsetele klientidele 
suunatud kogu teave, sealhulgas 
reklaamteated, on õiglased, selged ja mitte 
eksitavad. Reklaamteated on alati selgesti 
sellistena identifitseeritavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 353
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
kindlustusandjad avalikustavad teabe 
klientide nõuete edukuse kohta. Seega 
peavad asjaomased kindlustusandjad 
avalikustama iga poliisi liigi kohta 1) kui 
palju nõudeid makstakse välja, 2) 
keskmise väljamakse preemia kohta ning 
3) keskmise ajavahemiku nõude esitamise 
ja väljamaksmise vahel. 
Kindlustusvahendajad esitavad selle teabe 
kliendile enne kindlustuslepingu 
sõlmimist. EIOPA töötab välja tehniliste 
rakendusstandardite projekti käesolevas 
artiklis osutatud klientide nõuete 
mõõtmiseks ja avalikustamiseks.

Or. en

Selgitus

Üks poliisiomanike sagedasi kaebusi on, et nad saavad nõuet esitades teada, et nad ei ole 
kaetud sellises ulatuses, nagu nad arvasid, et väljamakse tuleb palju väiksem, kui nad arvasid, 
või et nad peavad seda ootama palju kauem, kui nad arvasid. Ühendkuningriigis seondus 
hiljutine maksete kaitse süsteemi skandaal poliisidega, mida müüdi sageli ilma asjaomase 
kliendi nõusolekuta ning mille puhul kliendid nõuet esitades sageli avastasid, et neil ei olnud 
selle esitamiseks õigust. Seetõttu tuleks avalikustada teave poliisiomaniku nõude tõenäolise 
edukuse kohta.

Muudatusettepanek 354
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Vahendajad avalikustavad lühikese 
standardse teate vormis, et nad on enne 
kindlustuslepingu sõlmimist kontrollinud, 
kas kliendil oli juba ostetud vahendaja 
poolt algselt määratletud vajadusele sobiv 
toode.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on võidelda ülekindlustamise probleemiga. See 
põhineb professor Schwintowski (Berliini Humboldti Ülikool) kaastööl.

Muudatusettepanek 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) enne mis tahes kindlustuslepingu 
sõlmimist avaldab kindlustusvahendaja, 
sealhulgas seotud kindlustusvahendaja, 
kliendile järgmise teabe:

(a) enne mis tahes kindlustuslepingu 
sõlmimist või juhul, kui pärast 
kindlustuslepingu sõlmimist toimub 
oluline muutus vahendajaga seotud 
teabes, avaldab kindlustusvahendaja, 
sealhulgas seotud kindlustusvahendaja, 
kliendile järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Seda on vaja, et eristada kaht juhtu: muudatusi võib esineda vahendajat puudutavas teabes 
ning ka kindlustuslepingu üksikasjades. Kindlustusvahendaja peaks esitama kliendile teavet 
ka siis, kui muutuvad vahendajat puudutavad andmed.

Muudatusettepanek 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas ta annab või ei anna mis tahes laadi 
nõu müüdavate kindlustustoodete kohta;

ii) kas ta pakub või annab või ei paku ega
anna mis tahes laadi nõu müüdavate 
kindlustustoodete kohta ning milline on 
sellise nõustamise iseloom;

Or. en

Muudatusettepanek 357
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas ta annab või ei anna mis tahes laadi 
nõu müüdavate kindlustustoodete kohta;

ii) kas ja millises vormis ta annab või ei 
anna mis tahes laadi nõu müüdavate 
kindlustustoodete kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 358
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas ta annab või ei anna mis tahes laadi 
nõu müüdavate kindlustustoodete kohta;

ii) kas ta annab mis tahes laadi nõu 
müüdavate kindlustustoodete kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 359
Peter Simon
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) kas vahendaja esindab klienti või 
tegutseb kindlustusandja jaoks ja tema 
nimel;

v) kas vahendaja esindab 
kindlustusvahendustegevuse käigus 
klienti või tegutseb kindlustusandja jaoks 
ja tema nimel;

Or. de

Muudatusettepanek 360
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt a – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) kui kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja tasustab oma töötajaid, 
lepingulisi töötajaid, määrab esindajaid 
või teisi vahendajaid, et see ei kahjusta 
tema kohustust tegutseda kliendi 
parimates huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enne mis tahes kindlustuslepingu 
sõlmimist avaldab kindlustusandja 
kliendile järgmise teabe:

välja jäetud

i) oma isikuandmed ja aadress ning 
asjaolu, et ta on kindlustusandja;
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ii) kas ta annab või ei anna mis tahes 
laadi nõu müüdavate kindlustustoodete 
kohta;
iii) artiklis 12 osutatud kord, mis 
võimaldab klientidel ja teistel huvitatud 
isikutel esitada kaebusi kindlustusandjate 
kohta ja kaebuste kohtuvälise 
lahendamise ja õiguskaitse menetluste 
kohta, millele on osutatud artiklis 13.

Or. en

Selgitus

Solventsus II direktiivi artiklites 183 ja 185 nõutakse, et kindlustusandjad avalikustaksid 
klientidele sama teavet.

Muudatusettepanek 362
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vahendajad avalikustavad lühikese 
standardse teate vormis, kas nad 
kasutavad saadaolevate kindlustustoodete 
võrdlemiseks nende omaduste, preemiate 
ja seotud kulude osas IT-programmi. Kui 
vahendaja kasutab ülevaate ja võrdluse 
jaoks mõnd IT-programmi, tuleb see 
avalikustada lühikese standardse teate 
vormis.

Or. en

Selgitus

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 
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these software systems and prefer to rely on the traditional products which they have always 
sold. Moreover, intermediaries have had difficulties in replacing traditional products, even 
though a more appropriate product may be available on the market. This is because the 
products already recommended in the past tend to be linked higher commissions for 
intermediaries than newly available products.

Muudatusettepanek 363
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas ta annab või ei anna mis tahes laadi 
nõu müüdavate kindlustustoodete kohta;

ii) kas ja millises vormis ta annab või ei 
anna mis tahes laadi nõu müüdavate 
kindlustustoodete kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 364
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas ta annab või ei anna mis tahes laadi 
nõu müüdavate kindlustustoodete kohta;

ii) kas ta annab mis tahes laadi nõu 
müüdavate kindlustustoodete kohta;

Or. fr


