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Tarkistus 110
Olle Schmidt

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
5 päivänä heinäkuuta 2011 hyväksymän 
lainsäädäntöpäätöslauselman Euroopan 
parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta 
direktiiviksi sijoittajien 
korvausjärjestelmiä koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 97/9/EY muuttamisesta 
(COM(2010)0371 – C7-0174/2010 –
2010/0199(COD))- Schmidtin mietintö),

Or. en

Tarkistus 111
Olle Schmidt

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 4 b viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon 16 päivänä 
helmikuuta 2012 vahvistamansa kannan 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi talletusten 
vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu 
toisinto)1,
_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0049

Or. en
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Tarkistus 112
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska tämän ehdotuksen pääasiallisena 
tavoitteena ja kohteena on yhdenmukaistaa 
kansalliset säännökset mainituilla osa-
alueilla, ehdotuksen olisi perustuttava 
SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan ja 
62 artiklaan. Säädöksen antaminen 
direktiivinä on tarkoituksenmukaista, jotta 
täytäntöönpanosäännökset voidaan tämän 
direktiivin kattamilla osa-alueilla 
tarvittaessa mukauttaa vastaamaan eri 
jäsenvaltioiden markkinoiden ja 
oikeusjärjestelmien erityispiirteitä. Tämän 
direktiivin tavoitteena olisi oltava 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustuksen 
aloittamista ja harjoittamista, mukaan 
lukien vahinkojen ammattimainen 
hallinnointi ja vahingon selvittely, 
koskevien kansallisten säännösten 
yhteensovittaminen, ja se perustuu sen 
vuoksi perussopimuksen 53 artiklan 
1 kohtaan. Koska kyseessä on ala, joka 
tarjoaa palvelujaan koko unionissa, tämä 
direktiivi perustuu sen lisäksi 
perussopimuksen 62 artiklaan.

(2) Koska tämän ehdotuksen pääasiallisena 
tavoitteena ja kohteena on yhdenmukaistaa 
kansalliset säännökset mainituilla osa-
alueilla, ehdotuksen olisi perustuttava 
SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan ja 
62 artiklaan. Säädöksen antaminen 
direktiivinä on tarkoituksenmukaista, jotta 
täytäntöönpanosäännökset voidaan tämän 
direktiivin kattamilla osa-alueilla 
tarvittaessa mukauttaa vastaamaan eri 
jäsenvaltioiden markkinoiden ja 
oikeusjärjestelmien erityispiirteitä. Tämän 
direktiivin tavoitteena olisi oltava 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustuksen 
aloittamista ja harjoittamista koskevien 
kansallisten säännösten 
yhteensovittaminen, ja se perustuu sen 
vuoksi perussopimuksen 53 artiklan 
1 kohtaan. Koska kyseessä on ala, joka 
tarjoaa palvelujaan koko unionissa, tämä 
direktiivi perustuu sen lisäksi 
perussopimuksen 62 artiklaan.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaiset viranomaiset valvovat jo nyt tätä toimintaa, kun sitä harjoitetaan 
vakuutuksenantajan puolesta. Tällaisia yrityksiä ei ole syytä säännellä erikseen. Ei ole
näyttöä siitä, että tällaisten yritysten sisällyttämisestä soveltamisalan piiriin koituvat kulut 
(kulut siirretään viime kädessä kuluttajan maksettavaksi) korvautuisivat kuluttajansuojan 
eduilla.
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Tarkistus 113
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vakuutustuotteiden jakelijoina voivat 
toimia monentyyppiset henkilöt tai 
laitokset, kuten asiamiehet, välittäjät ja 
vakuutusedustusta harjoittavat pankit, 
vakuutusyritykset, matkatoimistot ja 
autovuokraamot. Toimijoiden 
tasapuolinen kohtelu ja asiakkaan suoja 
edellyttävät, että kaikki nämä henkilöt tai 
laitokset kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

(4) Vakuutustuotteiden jakelijoina voivat 
toimia monentyyppiset henkilöt tai 
laitokset, kuten asiamiehet, välittäjät ja 
vakuutusedustusta harjoittavat pankit. 
Toimijoiden tasapuolinen kohtelu ja 
asiakkaan suoja edellyttävät, että kaikki 
nämä henkilöt tai laitokset kuuluvat tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vakuutustuotteiden jakelijoina voivat 
toimia monentyyppiset henkilöt tai 
laitokset, kuten asiamiehet, välittäjät ja 
vakuutusedustusta harjoittavat pankit, 
vakuutusyritykset, matkatoimistot ja 
autovuokraamot. Toimijoiden tasapuolinen 
kohtelu ja asiakkaan suoja edellyttävät, 
että kaikki nämä henkilöt tai laitokset 
kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

(4) Vakuutustuotteiden jakelijoina voivat 
toimia monentyyppiset henkilöt tai 
laitokset, kuten asiamiehet, välittäjät ja 
vakuutusedustusta harjoittavat 
pankit, vakuutusyritykset, matkatoimistot 
ja autovuokraamot. Jotta voidaan 
varmistaa vakuutustoimijoiden 
tasapuolinen kohtelu ja asiakkaan suojan 
yhdenmukainen taso, kaikkien näiden 
henkilöiden tai laitosten on kuuluttava
tämän direktiivin soveltamisalan piiriin.

Or. en
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Tarkistus 115
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta voidaan taata, että sovelletaan 
samaa suojelun tasoa ja että kuluttajat 
voivat hyötyä vertailukelpoisista 
normeista, on erittäin tärkeää, että tällä 
direktiivillä edistetään yhtäläisiä 
toimintamahdollisuuksia ja yhtäläisiin 
edellytyksiin perustuvaa kilpailua 
edustajien välillä, riippumatta siitä, 
ovatko nämä sidoksissa vakuutusyhtiöön 
vai eivät. Kuluttajat hyötyvät tilanteesta, 
jossa vakuutustuotteita välitetään eri 
kanavien ja edustajien välityksellä sekä 
toteuttaen eri yhteistyömuotoja 
vakuutusyhtiöiden kanssa, edellyttäen, 
että niiden on noudatettava samoja 
kuluttajansuojaa koskevia sääntöjä. On 
tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat nämä 
seikat huomioon, kun ne panevat 
täytäntöön tätä direktiiviä.

Or. en

Tarkistus 116
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Direktiivin 2002/92/EY soveltaminen 
on osoittanut, että useita säännöksiä on 
vielä tarkennettava, jotta helpotettaisiin 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustuksen 
harjoittamista, ja että kuluttajansuoja 
edellyttää mainitun direktiivin 
soveltamisalan laajentamista 
vakuutustuotteiden kaikkeen myyntiin 

(5) Direktiivin 2002/92/EY soveltaminen 
on osoittanut, että useita säännöksiä on 
vielä tarkennettava, jotta helpotettaisiin 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustuksen 
harjoittamista, ja että kuluttajansuoja 
edellyttää mainitun direktiivin 
soveltamisalan laajentamista 
vakuutustuotteiden kaikkeen myyntiin 
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riippumatta siitä, onko myyjänä 
vakuutusedustaja vai vakuutusyritys. Uutta 
direktiiviä olisi sovellettava 
vakuutustuotteita suoraan myyvien 
vakuutusyritysten myyntitoimiin, myynnin 
jälkeisiin toimiin ja vahinkoilmoitusten 
käsittelytoimiin samankaltaiselta perustalta 
kuin vakuutusasiamiehiin ja 
vakuutuksenvälittäjiin.

riippumatta siitä, onko myyjänä 
vakuutusedustaja vai vakuutusyritys. Uutta 
direktiiviä olisi sovellettava 
vakuutustuotteita suoraan myyvien 
vakuutusyritysten myyntitoimiin 
samankaltaiselta perustalta kuin 
vakuutusasiamiehiin ja 
vakuutuksenvälittäjiin.

Or. en

Tarkistus 117
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
samantasoista suojaa sovelletaan siitä 
kanavasta riippumatta, jonka kautta 
kuluttaja ostaa vakuutustuotteen joko 
suoraan vakuutusyritykseltä tai välillisesti 
edustajalta, direktiiviä on sovellettava 
vakuutusyritysten lisäksi muihin 
markkinatoimijoihin, jotka myyvät 
vakuutustuotteita sivutoimisesti 
(esimerkiksi matkatoimistoihin, 
autovuokraamoihin ja tavarantoimittajiin, 
jotka eivät täytä poikkeuksen 
edellytyksiä).

(6) Eurooppalaisten sijoittajien kannalta 
kaikkien tuotteiden, jakelukanavien ja 
maiden välillä on edelleen eroja 
korvauksissa ja palveluissa. Jotta 
voitaisiin varmistaa, että samantasoista 
suojaa sovelletaan siitä kanavasta 
riippumatta, jonka kautta kuluttaja ostaa 
vakuutustuotteen joko suoraan 
vakuutusyritykseltä tai välillisesti 
edustajalta, direktiiviä on sovellettava 
vakuutusyritysten lisäksi muihin 
markkinatoimijoihin, jotka myyvät 
vakuutustuotteita sivutoimisesti.

Or. en

Tarkistus 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
samantasoista suojaa sovelletaan siitä 
kanavasta riippumatta, jonka kautta 
kuluttaja ostaa vakuutustuotteen joko 
suoraan vakuutusyritykseltä tai välillisesti 
edustajalta, direktiiviä on sovellettava 
vakuutusyritysten lisäksi muihin 
markkinatoimijoihin, jotka myyvät 
vakuutustuotteita sivutoimisesti 
(esimerkiksi matkatoimistoihin, 
autovuokraamoihin ja tavarantoimittajiin, 
jotka eivät täytä poikkeuksen edellytyksiä).

(6) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
samantasoista kuluttajasuojaa sovelletaan 
siitä kanavasta riippumatta, jonka kautta 
kuluttaja ostaa vakuutustuotteen joko 
suoraan vakuutusyritykseltä tai välillisesti 
edustajalta, direktiiviä on sovellettava 
vakuutusyritysten lisäksi kaikkiin muihin 
markkinatoimijoihin, jotka myyvät 
vakuutustuotteita sivutoimisesti 
(esimerkiksi matkatoimistoihin, 
autovuokraamoihin ja tavarantoimittajiin, 
jotka eivät täytä poikkeuksen edellytyksiä).

Or. en

Tarkistus 119
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
henkilöihin, joiden toiminta on 
avustamista (riippumatta siitä, 
toimitaanko asiakkaan vai 
vakuutusyrityksen lukuun) vakuutus- tai 
jälleenvakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä, mukaan lukien vahinkojen 
ammattimainen hallinnointi, taikka 
vahingon selvittelyä tai asiantuntija-
arvion tekemistä vahingosta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 120
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tarvitaan avoimia ja 
kilpailukykyisiä rahoitusmarkkinoita sekä 
korkeatasoista sijoittajansuojaa.

Or. en

Tarkistus 121
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kansallisten säännösten välillä on vielä 
huomattavia eroja, jotka muodostavat 
esteitä vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustustoiminnan 
aloittamiselle ja harjoittamiselle 
sisämarkkinoilla.

(8) Kansallisten säännösten välillä on vielä 
huomattavia eroja, jotka muodostavat 
esteitä vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustustoiminnan 
aloittamiselle ja harjoittamiselle 
sisämarkkinoilla. Sisämarkkinoita on 
vahvistettava entisestään ja on luotava 
todelliset eurooppalaiset sisämarkkinat 
henki- ja vahinkovakuutustuotteille ja 
-palveluille.

Or. en

Tarkistus 122
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Finanssimarkkinoiden hiljattainen ja 
tämänhetkinen myllerrys on tuonut 
korostetusti esille, kuinka tärkeää on 
varmistaa tehokas kuluttajansuoja kaikilla 
finanssialoilla. Sen vuoksi on 
asianmukaista vahvistaa asiakkaiden 

(9) Finanssimarkkinoiden hiljattainen ja 
tämänhetkinen myllerrys on tuonut 
korostetusti esille, kuinka tärkeää on 
varmistaa tehokas kuluttajansuoja kaikilla 
finanssialoilla. Sen vuoksi on 
asianmukaista vahvistaa asiakkaiden 
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tuntemaa luottamusta ja yhdenmukaistaa 
vakuutustuotteiden jakelun sääntelyä, jotta 
voidaan varmistaa riittäväntasoinen 
asiakkaan suoja kaikkialla unionissa. 
Asiakkaiden suojaa koskevat toimenpiteet
olisi mukautettava kunkin asiakasryhmän 
(ammattimaisten ja muiden) 
erityispiirteiden mukaisiksi.

tuntemaa luottamusta ja yhdenmukaistaa 
vakuutustuotteiden jakelun sääntelyä, jotta 
voidaan varmistaa riittäväntasoinen 
asiakkaan suoja kaikkialla unionissa. 
Kuluttajansuojan tasoa olisi nostettava 
voimassa olevan direktiivin tasosta, jotta 
voitaisiin vähentää erilaisten kansallisten 
toimenpiteiden tarvetta. On tärkeää ottaa 
huomioon vakuutussopimusten 
erityisluonne MiFID-direktiivin 
soveltamisalaan kuuluviin 
sijoitustuotteisiin nähden. 
Vakuutussopimusten, myös niin 
sanottujen vakuutusmuotoisten 
sijoitustuotteiden, levitystä olisi siksi 
säänneltävä tällä direktiivillä ja 
yhdenmukaistettava MiFID-direktiivin 
kanssa. Jakelusääntöjen sekä kaikkiin 
vakuutusalan paketoituihin 
sijoitustuotteisiin sovellettavia yhtäläisiä 
toimintamahdollisuuksia koskevia 
vähimmäisvaatimuksia on tiukennettava. 
'Muiden kuin ammattimaisten'
asiakkaiden suojaa koskevien 
toimenpiteiden olisi oltava kattavampia 
kuin 'ammattimaisten' asiakkaiden 
kohdalla. 

Or. en

Tarkistus 123
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, jossa vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajan asuinpaikka 
sijaitsee, olisi rekisteröitävä edustajat, jotka 
ovat luonnollisia henkilöitä. Jos vakuutus-
tai jälleenvakuutusedustaja on 
oikeushenkilö, sen jäsenvaltion 

(15) Sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, jossa vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajan asuinpaikka 
sijaitsee, olisi rekisteröitävä edustajat, jotka 
ovat luonnollisia henkilöitä, ja näiden olisi 
rekisteröidyttävä vastaanottavaan 
jäsenvaltioon voidakseen käyttää 
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toimivaltaisen viranomaisen, jossa 
edustajan sääntömääräinen kotipaikka (tai 
jos sillä ei kansallisen lainsäädännön 
mukaan ole sääntömääräistä kotipaikkaa, 
sen keskushallinto) sijaitsee, olisi 
rekisteröitävä edustaja, edellyttäen, että 
tämä täyttää tiukat ammatilliset 
vaatimukset, jotka liittyvät pätevyyteen, 
hyvään maineeseen, ammatilliseen 
vastuuvakuutukseen ja taloudelliseen 
kapasiteettiin. Jos vakuutusedustajat on jo 
rekisteröity jäsenvaltioissa, niiden 
uudelleenrekisteröintiä ei vaadita tämän 
direktiivin nojalla.

sijoittautumisvapauttaan. Jos vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja on oikeushenkilö, 
sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, jossa edustajan 
sääntömääräinen kotipaikka (tai jos sillä ei 
kansallisen lainsäädännön mukaan ole 
sääntömääräistä kotipaikkaa, sen 
keskushallinto) sijaitsee, olisi 
rekisteröitävä edustaja, edellyttäen, että 
tämä täyttää tiukat ammatilliset 
vaatimukset, jotka liittyvät pätevyyteen, 
hyvään maineeseen, ammatilliseen 
vastuuvakuutukseen ja taloudelliseen 
kapasiteettiin. Jos vakuutusedustajat on jo 
rekisteröity jäsenvaltioissa, niiden 
uudelleenrekisteröintiä ei vaadita tämän 
direktiivin nojalla.

Or. en

Tarkistus 124
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Vastavuoroisen tunnustamisen ja 
kotijäsenvaltion suorittaman valvonnan 
periaatteet edellyttävät, että minkään 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
eivät saisi myöntää toimilupaa tai että 
niiden olisi peruutettava toimilupa 
tapauksissa, joissa esimerkiksi toiminnan 
alueellisen jakautumisen tai tosiasiassa 
harjoitetun toiminnan perusteella on 
ilmeistä, että vakuutusedustaja on 
valinnut jonkin jäsenvaltion 
oikeusjärjestelmän kiertääkseen 
tiukemmat vaatimukset, jotka ovat 
voimassa siinä jäsenvaltiossa, jonka 
alueella se pääasiallisesti aikoo harjoittaa 
tai harjoittaa toimintaansa. 
Vakuutusedustajalla, joka on 
oikeushenkilö, olisi oltava sen 
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jäsenvaltion myöntämä toimilupa, jossa 
sen sääntömääräinen kotipaikka on. 
Vakuutusedustajalla, joka ei ole 
oikeushenkilö, olisi oltava sen 
jäsenvaltion myöntämä toimilupa, jossa 
sen päätoimipaikka sijaitsee. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi edellytettävä, että 
vakuutusedustajan päätoimipaikka 
sijaitsee aina sen kotijäsenvaltiossa ja että 
se tosiasiallisesti toimii siellä.

Or. en

Tarkistus 125
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien olisi voitava 
käyttää hyväkseen sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta, jotka ovat 
perussopimuksessa taattuja oikeuksia. Näin 
ollen rekisteröinnin kotijäsenvaltiossa tai 
kotijäsenvaltiolle annetun ilmoituksen
olisi mahdollistettava vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajille toiminnan 
harjoittaminen muissa jäsenvaltioissa 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
tarjoamisen vapauden perusteella 
edellyttäen, että toimivaltaisten 
viranomaisten välillä on noudatettu 
asianmukaista ilmoitusmenettelyä.

(16) Vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien olisi voitava 
käyttää hyväkseen sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta, jotka ovat 
perussopimuksessa taattuja oikeuksia. Näin 
ollen rekisteröinnin kotijäsenvaltiossa olisi 
mahdollistettava vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajille toiminnan 
harjoittaminen muissa jäsenvaltioissa 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
tarjoamisen vapauden perusteella 
edellyttäen, että toimivaltaisten 
viranomaisten välillä on noudatettu 
asianmukaista ilmoitusmenettelyä.

Or. en

Tarkistus 126
Elena Băsescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Se, että vakuutusedustajat eivät voi 
toimia vapaasti koko unionissa, on esteenä 
vakuutusalan sisämarkkinoiden 
moitteettomalle toiminnalle.

(21) Se, että vakuutusedustajat eivät voi 
toimia vapaasti koko unionissa, on esteenä 
vakuutusalan sisämarkkinoiden 
moitteettomalle toiminnalle ja vaikuttaa 
haitallisesti kuluttajansuojan tasoon.

Or. en

Tarkistus 127
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Se, että vakuutusedustajat eivät voi 
toimia vapaasti koko unionissa, on esteenä
vakuutusalan sisämarkkinoiden 
moitteettomalle toiminnalle.

(21) Se, että vakuutusedustajat eivät voi 
toimia vapaasti koko unionissa, on esteenä 
vakuutusalan sisämarkkinoiden 
moitteettomalle toiminnalle. 
Vakuutusedustuksesta annetulla 
direktiivillä lisätään jo huomattavasti 
kuluttajansuojaa ja markkinoiden 
yhdentymistä sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 128
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) On tärkeää varmistaa niiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajien sekä 
ensivakuuttajien työntekijöiden korkea 
ammattitaito ja pätevyys, jotka ovat 
mukana vakuutussopimusten myynnin 
valmistelussa, myynnissä ja myynnin 

(22) On tärkeää varmistaa niiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajien sekä 
ensivakuuttajien työntekijöiden korkea 
ammattitaito ja pätevyys, jotka ovat 
mukana vakuutussopimusten myynnin 
valmistelussa, myynnissä ja myynnin 
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jälkeisissä toimissa. Sen vuoksi edustajan 
ammatillisten tietojen, ensivakuuttajan 
työntekijöiden sekä autovuokraamojen ja 
matkatoimistojen työntekijöiden 
ammatillisten tietojen sekä niiden 
henkilöiden ammatillisten tietojen, jotka 
hoitavat vahinkojen hallinnointia tai 
vahingon selvittelyä tai tekevät 
asiantuntija-arvion vahingosta, on 
vastattava näiden toimintojen 
monimutkaisuuden tasoa. Jatkuva koulutus 
olisi varmistettava.

jälkeisissä toimissa. Sen vuoksi edustajan 
ja ensivakuuttajan työntekijöiden 
ammatillisten tietojen on vastattava näiden 
toimintojen monimutkaisuuden tasoa. 
Jatkuva koulutus olisi varmistettava.

Or. en

Tarkistus 129
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) On tärkeää varmistaa niiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajien sekä 
ensivakuuttajien työntekijöiden korkea 
ammattitaito ja pätevyys, jotka ovat 
mukana vakuutussopimusten myynnin 
valmistelussa, myynnissä ja myynnin 
jälkeisissä toimissa. Sen vuoksi edustajan 
ammatillisten tietojen, ensivakuuttajan 
työntekijöiden sekä autovuokraamojen ja 
matkatoimistojen työntekijöiden 
ammatillisten tietojen sekä niiden 
henkilöiden ammatillisten tietojen, jotka 
hoitavat vahinkojen hallinnointia tai 
vahingon selvittelyä tai tekevät 
asiantuntija-arvion vahingosta, on 
vastattava näiden toimintojen 
monimutkaisuuden tasoa. Jatkuva 
koulutus olisi varmistettava.

(22) On tärkeää varmistaa niiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajien sekä 
ensivakuuttajien työntekijöiden korkea 
ammattitaito ja pätevyys, jotka ovat 
mukana vakuutussopimusten myynnin 
valmistelussa, myynnissä ja myynnin 
jälkeisissä toimissa. Sen vuoksi edustajan, 
ensivakuuttajan työntekijöiden sekä 
autovuokraamojen ja matkatoimistojen 
työntekijöiden ammatillisten tietojen on 
vastattava näiden toimintojen 
monimutkaisuuden tasoa.

Or. en
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Tarkistus 130
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) On tärkeää varmistaa niiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajien sekä 
ensivakuuttajien työntekijöiden korkea 
ammattitaito ja pätevyys, jotka ovat 
mukana vakuutussopimusten myynnin 
valmistelussa, myynnissä ja myynnin 
jälkeisissä toimissa. Sen vuoksi edustajan 
ammatillisten tietojen, ensivakuuttajan 
työntekijöiden sekä autovuokraamojen ja 
matkatoimistojen työntekijöiden 
ammatillisten tietojen sekä niiden 
henkilöiden ammatillisten tietojen, jotka 
hoitavat vahinkojen hallinnointia tai 
vahingon selvittelyä tai tekevät 
asiantuntija-arvion vahingosta, on 
vastattava näiden toimintojen 
monimutkaisuuden tasoa. Jatkuva 
koulutus olisi varmistettava.

(22) On tärkeää varmistaa niiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajien sekä 
ensivakuuttajien työntekijöiden korkea 
ammattitaito ja pätevyys, jotka ovat 
mukana vakuutussopimusten myynnin 
valmistelussa, myynnissä ja myynnin 
jälkeisissä toimissa. Sen vuoksi edustajan 
ammatillisten tietojen, ensivakuuttajan 
työntekijöiden sekä autovuokraamojen ja 
matkatoimistojen työntekijöiden 
ammatillisten tietojen sekä niiden 
henkilöiden ammatillisten tietojen, jotka 
hoitavat vahinkojen hallinnointia tai 
vahingon selvittelyä tai tekevät 
asiantuntija-arvion vahingosta, on 
vastattava näiden toimintojen 
monimutkaisuuden tasoa. Vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien sekä 
ensivakuuttajien on annettava 
henkilöstölleen riittävästi aikaa ja 
voimavaroja, jotta he voivat saavuttaa 
nämä tiedot ja pätevyyden ja soveltaa niitä 
tarjotessaan palveluita asiakkaille. 

Or. en

Perustelu

Sijoituspalveluja tarjoavalle henkilöstölle on taattava riittävä koulutustaso. Jatkuvan 
koulutuksen ja taitojen kehittämisen on kuuluttava yrityksen vastuulle. Komission 
ehdotuksessa rahoitusmarkkinadirektiivin uudelleenlaatimisesta parlamentti on hyväksynyt 
samanlaisen sanamuodon.

Tarkistus 131
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) On tärkeää varmistaa niiden 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien 
sekä ensivakuuttajien työntekijöiden 
korkea ammattitaito ja pätevyys, jotka 
ovat mukana vakuutussopimusten 
myynnin valmistelussa, myynnissä ja 
myynnin jälkeisissä toimissa. Sen vuoksi 
edustajan ammatillisten tietojen, 
ensivakuuttajan työntekijöiden sekä 
autovuokraamojen ja matkatoimistojen 
työntekijöiden ammatillisten tietojen sekä 
niiden henkilöiden ammatillisten tietojen, 
jotka hoitavat vahinkojen hallinnointia tai 
vahingon selvittelyä tai tekevät 
asiantuntija-arvion vahingosta, on 
vastattava näiden toimintojen 
monimutkaisuuden tasoa. Jatkuva 
koulutus olisi varmistettava.

(22) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien 
henkilöiden asemasta ja heidän 
saamastaan korvauksesta. On tarpeen 
säätää eurooppalaisten 
vakuutusedustajien ja -yritysten aseman 
pakollisesta kertomisesta. Nämä tiedot 
olisi esitettävä kuluttajalle ennen 
sopimuksen tekemistä. Tarkoituksena on 
ilmoittaa avoimesti vakuutusyrityksen ja 
-edustajan välinen suhde (tapauksen 
mukaan) sekä edustajien saamien 
korvausten rakenne ja sisältö.

Or. en

Tarkistus 132
Elena Băsescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) On tärkeää varmistaa niiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajien sekä 
ensivakuuttajien työntekijöiden korkea 
ammattitaito ja pätevyys, jotka ovat 
mukana vakuutussopimusten myynnin 
valmistelussa, myynnissä ja myynnin 
jälkeisissä toimissa. Sen vuoksi edustajan 
ammatillisten tietojen, ensivakuuttajan 
työntekijöiden sekä autovuokraamojen ja 
matkatoimistojen työntekijöiden 
ammatillisten tietojen sekä niiden 
henkilöiden ammatillisten tietojen, jotka 
hoitavat vahinkojen hallinnointia tai 
vahingon selvittelyä tai tekevät 

(22) On tärkeää varmistaa niiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajien sekä 
ensivakuuttajien työntekijöiden korkea 
ammattitaito ja pätevyys, jotka ovat 
mukana vakuutussopimusten myynnin 
valmistelussa, myynnissä ja myynnin 
jälkeisissä toimissa. Sen vuoksi edustajan 
ammatillisten tietojen, ensivakuuttajan 
työntekijöiden sekä autovuokraamojen ja 
matkatoimistojen työntekijöiden 
ammatillisten tietojen sekä niiden 
henkilöiden ammatillisten tietojen, jotka 
hoitavat vahinkojen hallinnointia tai 
vahingon selvittelyä tai tekevät 
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asiantuntija-arvion vahingosta, on 
vastattava näiden toimintojen 
monimutkaisuuden tasoa. Jatkuva koulutus 
olisi varmistettava.

asiantuntija-arvion vahingosta, on 
vastattava näiden toimintojen 
monimutkaisuuden tasoa. Jatkuva koulutus 
ja työssä oppiminen olisi varmistettava.

Or. en

Tarkistus 133
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että vakuutusedustajan työntekijöillä, 
jotka antavat neuvoja 
vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista tai 
myyvät niitä, on riittävä tarjottavia 
tuotteita koskeva tieto- ja taitotaso. Tämä 
on erityisen tärkeää, koska sijoitustuotteet 
suunnitellaan yhä monimutkaisemmiksi 
ja innovatiivisemmiksi. Sijoitustuotteen 
ostamiseen kuuluu riskejä, ja sijoittajien 
on voitava luottaa annettavien tietojen ja 
arvioiden laatuun. Lisäksi on 
välttämätöntä, että työntekijöille annetaan 
riittävästi aikaa ja voimavaroja kaikkien 
tarjottavia tuotteita koskevien 
asiaankuuluvien tietojen antamiseksi 
asiakkaille.

Or. en

Perustelu

Sijoituspalveluja tarjoavalle henkilöstölle on taattava riittävä koulutustaso. Jatkuvan 
koulutuksen ja taitojen kehittämisen on kuuluttava yrityksen vastuulle. Komission 
ehdotuksessa rahoitusmarkkinadirektiivin uudelleenlaatimisesta parlamentti on hyväksynyt 
samanlaisen muotoilun.

Tarkistus 134
Olle Schmidt
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioissa on oltava 
tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat 
tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja 
oikaisumenettelyt, jotta vakuutusedustajien 
tai -yritysten ja asiakkaiden väliset riidat 
voidaan ratkaista, soveltaen 
mahdollisuuksien mukaan jo käytössä 
olevia menettelyjä. Käytössä olisi oltava 
tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset 
valitus- ja oikaisumenettelyt, joilla voidaan 
käsitellä vakuutusyritysten tai 
vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden ja asiakkaiden välisiä riitoja, 
jotka koskevat tämän direktiivin nojalla 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita. Jotta 
voidaan tehostaa sellaisia tuomioistuinten 
ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä, 
joissa käsitellään asiakkaiden tekemiä 
valituksia, tässä direktiivissä olisi 
säädettävä, että vakuutusyritysten tai 
vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden on osallistuttava asiakkaiden 
käynnistämiin riidanratkaisumenettelyihin, 
jotka eivät johda sitovaan päätökseen ja 
jotka koskevat tämän direktiivin nojalla 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita. 
Tällaisilla tuomioistuinten ulkopuolisilla 
riidanratkaisumenettelyillä pyrittäisiin 
vakuutusyritysten tai vakuutustuotteita 
myyvien tai tarjoavien henkilöiden ja 
asiakkaiden välisten riitojen nopeampaan 
ja halvempaa ratkaisemiseen ja 
tuomioistuinjärjestelmän työtaakan 
helpottamiseen. Tuomioistuinten 
ulkopuolisten riidanratkaisumenettelyjen 
ei kuitenkaan tulisi rajoittaa tällaisten 
menettelyjen osapuolten oikeuksia nostaa 
kanne tuomioistuimessa.

(28) Jäsenvaltioissa on oltava 
tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat 
tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja 
oikaisumenettelyt, jotta vakuutusedustajien 
tai -yritysten ja asiakkaiden väliset riidat 
voidaan ratkaista, soveltaen 
mahdollisuuksien mukaan jo käytössä 
olevia menettelyjä. Käytössä olisi oltava 
tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset 
valitus- ja oikaisumenettelyt, joilla voidaan 
käsitellä vakuutusyritysten tai 
vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden ja asiakkaiden välisiä riitoja, 
jotka koskevat tämän direktiivin mukaisia 
oikeuksia ja velvoitteita. Vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisutapauksissa 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
säännöksien olisi oltava sitovia myös tätä 
direktiiviä sovellettaessa. Jotta voidaan 
tehostaa sellaisia tuomioistuinten 
ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä, 
joissa käsitellään asiakkaiden tekemiä 
valituksia, tässä direktiivissä olisi 
säädettävä, että vakuutusyritysten tai 
vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden on osallistuttava asiakkaiden 
käynnistämiin riidanratkaisumenettelyihin
ja päätöksiin, jotka nimenomaisesta
pyynnöstä voivat olla vakuutusedustajaa 
ja asiakasta sitovia ja jotka koskevat 
tämän direktiivin nojalla vahvistettuja 
oikeuksia ja velvoitteita. Tällaisilla 
tuomioistuinten ulkopuolisilla 
riidanratkaisumenettelyillä pyrittäisiin 
vakuutusyritysten tai vakuutustuotteita 
myyvien tai tarjoavien henkilöiden ja 
asiakkaiden välisten riitojen nopeampaan 
ja halvempaa ratkaisemiseen ja 
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tuomioistuinjärjestelmän työtaakan 
helpottamiseen. 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tässä direktiivissä tarkoitettuja riitoja 
käsittelevät vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet toimivat yhteistyössä 
rajat ylittävien kiistojen ratkaisemiseksi, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta asiakkaiden 
oikeutta nostaa kanne tuomioistuimissa. 
Jäsenvaltioiden on kannustettava tällaisia 
kiistoja käsitteleviä vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä liittymään 
rahoituspalvelualan 
riitojenratkaisuverkostoon (FIN-NET).

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tässä direktiivissä tarkoitettuja riitoja 
käsittelevät vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet toimivat yhteistyössä 
rajat ylittävien kiistojen ratkaisemiseksi, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta asiakkaiden 
oikeutta nostaa kanne tuomioistuimissa. 
Jäsenvaltioiden on kannustettava tällaisia 
kiistoja käsitteleviä vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä liittymään 
rahoituspalvelualan 
riitojenratkaisuverkostoon (FIN-NET).

Or. en

Tarkistus 135
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioissa on oltava 
tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat 
tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja 
oikaisumenettelyt, jotta vakuutusedustajien 
tai -yritysten ja asiakkaiden väliset riidat 
voidaan ratkaista, soveltaen 
mahdollisuuksien mukaan jo käytössä 
olevia menettelyjä. Käytössä olisi oltava 
tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset 
valitus- ja oikaisumenettelyt, joilla voidaan 
käsitellä vakuutusyritysten tai 
vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden ja asiakkaiden välisiä riitoja, 
jotka koskevat tämän direktiivin nojalla 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita. Jotta 
voidaan tehostaa sellaisia tuomioistuinten 
ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä, 
joissa käsitellään asiakkaiden tekemiä 
valituksia, tässä direktiivissä olisi 
säädettävä, että vakuutusyritysten tai 

(28) Jäsenvaltioissa on oltava 
tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat 
tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja 
oikaisumenettelyt, jotta vakuutusedustajien 
tai -yritysten ja asiakkaiden väliset riidat 
voidaan ratkaista, soveltaen 
mahdollisuuksien mukaan jo käytössä 
olevia menettelyjä. Käytössä olisi oltava 
tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset 
valitus- ja oikaisumenettelyt, joilla voidaan 
käsitellä vakuutusyritysten tai 
vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden ja asiakkaiden välisiä riitoja, 
jotka koskevat tämän direktiivin nojalla 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita. Jotta 
voidaan tehostaa sellaisia tuomioistuinten 
ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä, 
joissa käsitellään asiakkaiden tekemiä 
valituksia, tässä direktiivissä olisi 
säädettävä, että vakuutusyritysten tai 
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vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden on osallistuttava asiakkaiden 
käynnistämiin riidanratkaisumenettelyihin, 
jotka eivät johda sitovaan päätökseen ja
jotka koskevat tämän direktiivin nojalla 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita. 
Tällaisilla tuomioistuinten ulkopuolisilla 
riidanratkaisumenettelyillä pyrittäisiin 
vakuutusyritysten tai vakuutustuotteita 
myyvien tai tarjoavien henkilöiden ja 
asiakkaiden välisten riitojen nopeampaan 
ja halvempaa ratkaisemiseen ja 
tuomioistuinjärjestelmän työtaakan 
helpottamiseen. Tuomioistuinten 
ulkopuolisten riidanratkaisumenettelyjen 
ei kuitenkaan tulisi rajoittaa tällaisten 
menettelyjen osapuolten oikeuksia nostaa 
kanne tuomioistuimessa. 

vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden on osallistuttava asiakkaiden 
käynnistämiin riidanratkaisumenettelyihin, 
jotka koskevat tämän direktiivin nojalla 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita. 
Tällaisilla tuomioistuinten ulkopuolisilla 
riidanratkaisumenettelyillä pyrittäisiin 
vakuutusyritysten tai vakuutustuotteita 
myyvien tai tarjoavien henkilöiden ja 
asiakkaiden välisten riitojen nopeampaan 
ja halvempaa ratkaisemiseen ja 
tuomioistuinjärjestelmän työtaakan 
helpottamiseen.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tässä direktiivissä tarkoitettuja riitoja 
käsittelevät vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet toimivat yhteistyössä 
rajat ylittävien kiistojen ratkaisemiseksi, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta asiakkaiden 
oikeutta nostaa kanne tuomioistuimissa. 
Jäsenvaltioiden on kannustettava tällaisia 
kiistoja käsitteleviä vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä liittymään 
rahoituspalvelualan 
riitojenratkaisuverkostoon (FIN-NET).

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tässä direktiivissä tarkoitettuja riitoja 
käsittelevät vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet toimivat yhteistyössä 
rajat ylittävien kiistojen ratkaisemiseksi, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta asiakkaiden 
oikeutta nostaa kanne tuomioistuimissa. 
Jäsenvaltioiden on kannustettava tällaisia 
kiistoja käsitteleviä vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä liittymään 
rahoituspalvelualan 
riitojenratkaisuverkostoon (FIN-NET).

Or. en

Tarkistus 136
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioissa on oltava 
tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat 
tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja 
oikaisumenettelyt, jotta 

(28) Jäsenvaltioissa on 
oltava tarkoituksenmukaiset ja 
tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset 
valitus- ja oikaisumenettelyt, jotta 
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vakuutusedustajien tai -yritysten ja 
asiakkaiden väliset riidat voidaan ratkaista, 
soveltaen mahdollisuuksien mukaan jo 
käytössä olevia menettelyjä. Käytössä olisi 
oltava tehokkaat tuomioistuinten 
ulkopuoliset valitus- ja oikaisumenettelyt, 
joilla voidaan käsitellä vakuutusyritysten 
tai vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden ja asiakkaiden välisiä riitoja, 
jotka koskevat tämän direktiivin nojalla 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita. Jotta 
voidaan tehostaa sellaisia tuomioistuinten 
ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä, 
joissa käsitellään asiakkaiden tekemiä 
valituksia, tässä direktiivissä olisi 
säädettävä, että vakuutusyritysten tai
vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden on osallistuttava asiakkaiden 
käynnistämiin riidanratkaisumenettelyihin, 
jotka eivät johda sitovaan päätökseen ja 
jotka koskevat tämän direktiivin nojalla 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita. 
Tällaisilla tuomioistuinten ulkopuolisilla 
riidanratkaisumenettelyillä pyrittäisiin 
vakuutusyritysten tai vakuutustuotteita 
myyvien tai tarjoavien henkilöiden ja 
asiakkaiden välisten riitojen nopeampaan 
ja halvempaa ratkaisemiseen ja 
tuomioistuinjärjestelmän työtaakan 
helpottamiseen. Tuomioistuinten 
ulkopuolisten riidanratkaisumenettelyjen ei 
kuitenkaan tulisi rajoittaa tällaisten 
menettelyjen osapuolten oikeuksia nostaa 
kanne tuomioistuimessa.

vakuutusedustajien ja asiakkaiden väliset 
riidat voidaan ratkaista, soveltaen 
mahdollisuuksien mukaan jo käytössä 
olevia menettelyjä. Käytössä olisi oltava 
tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset 
valitus- ja oikaisumenettelyt, joilla voidaan 
käsitellä vakuutustuotteita myyvien tai 
tarjoavien henkilöiden ja asiakkaiden 
välisiä riitoja, jotka koskevat tämän 
direktiivin nojalla vahvistettuja oikeuksia 
ja velvoitteita. Jotta voidaan tehostaa 
sellaisia tuomioistuinten ulkopuolisia 
riidanratkaisumenettelyjä, joissa käsitellään 
asiakkaiden tekemiä valituksia, tässä 
direktiivissä olisi säädettävä, että 
vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden on osallistuttava asiakkaiden 
käynnistämiin riidanratkaisumenettelyihin, 
jotka eivät johda sitovaan päätökseen ja 
jotka koskevat tämän direktiivin nojalla 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita. 
Tällaisilla tuomioistuinten ulkopuolisilla 
riidanratkaisumenettelyillä pyrittäisiin 
vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden ja asiakkaiden välisten riitojen 
nopeampaan ja halvempaa ratkaisemiseen 
ja tuomioistuinjärjestelmän työtaakan 
helpottamiseen. Tuomioistuinten 
ulkopuolisten riidanratkaisumenettelyjen ei 
kuitenkaan tulisi rajoittaa tällaisten 
menettelyjen osapuolten oikeuksia nostaa 
kanne tuomioistuimessa.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tässä direktiivissä tarkoitettuja riitoja 
käsittelevät vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet toimivat yhteistyössä 
rajat ylittävien kiistojen ratkaisemiseksi, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta asiakkaiden 
oikeutta nostaa kanne tuomioistuimissa. 
Jäsenvaltioiden on kannustettava tällaisia 
kiistoja käsitteleviä vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä liittymään 
rahoituspalvelualan 
riitojenratkaisuverkostoon (FIN-NET).

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tässä direktiivissä tarkoitettuja riitoja 
käsittelevät vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet toimivat yhteistyössä 
rajat ylittävien kiistojen ratkaisemiseksi, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta asiakkaiden 
oikeutta nostaa kanne tuomioistuimissa. 
Jäsenvaltioiden on kannustettava tällaisia 
kiistoja käsitteleviä vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä liittymään 
rahoituspalvelualan 
riitojenratkaisuverkostoon (FIN-NET).
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Tarkistus 137
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioissa on oltava 
tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat 
tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja 
oikaisumenettelyt, jotta vakuutusedustajien 
tai -yritysten ja asiakkaiden väliset riidat 
voidaan ratkaista, soveltaen 
mahdollisuuksien mukaan jo käytössä 
olevia menettelyjä. Käytössä olisi oltava 
tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset 
valitus- ja oikaisumenettelyt, joilla voidaan 
käsitellä vakuutusyritysten tai 
vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden ja asiakkaiden välisiä riitoja, 
jotka koskevat tämän direktiivin nojalla 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita. Jotta 
voidaan tehostaa sellaisia tuomioistuinten 
ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä, 
joissa käsitellään asiakkaiden tekemiä 
valituksia, tässä direktiivissä olisi 
säädettävä, että vakuutusyritysten tai 
vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden on osallistuttava asiakkaiden 
käynnistämiin riidanratkaisumenettelyihin, 
jotka eivät johda sitovaan päätökseen ja
jotka koskevat tämän direktiivin nojalla 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita. 
Tällaisilla tuomioistuinten ulkopuolisilla 
riidanratkaisumenettelyillä pyrittäisiin 
vakuutusyritysten tai vakuutustuotteita 
myyvien tai tarjoavien henkilöiden ja 
asiakkaiden välisten riitojen nopeampaan 
ja halvempaa ratkaisemiseen ja 
tuomioistuinjärjestelmän työtaakan 
helpottamiseen. Tuomioistuinten 
ulkopuolisten riidanratkaisumenettelyjen ei 

(28) Jäsenvaltioissa on 
oltava tarkoituksenmukaiset ja 
kustannustehokkaat tuomioistuinten 
ulkopuoliset valitus- ja oikaisumenettelyt, 
jotta vakuutusedustajien tai -yritysten ja 
asiakkaiden väliset riidat voidaan ratkaista, 
soveltaen mahdollisuuksien mukaan jo 
käytössä olevia menettelyjä. Käytössä olisi 
oltava tehokkaat tuomioistuinten 
ulkopuoliset valitus- ja oikaisumenettelyt, 
joilla voidaan käsitellä vakuutusyritysten 
tai vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden ja asiakkaiden välisiä riitoja, 
jotka koskevat tämän direktiivin nojalla 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita. Jotta 
voidaan tehostaa sellaisia tuomioistuinten 
ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä, 
joissa käsitellään asiakkaiden tekemiä 
valituksia, tässä direktiivissä olisi 
säädettävä, että vakuutusyritysten tai 
vakuutustuotteita myyvien tai tarjoavien 
henkilöiden on osallistuttava asiakkaiden 
käynnistämiin riidanratkaisumenettelyihin, 
jotka koskevat tämän direktiivin nojalla 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita. 
Tällaisilla tuomioistuinten ulkopuolisilla 
riidanratkaisumenettelyillä pyrittäisiin 
vakuutusyritysten tai vakuutustuotteita 
myyvien tai tarjoavien henkilöiden ja 
asiakkaiden väliseen rakentavaan 
keskusteluun, riitojen nopeampaan ja 
halvempaa ratkaisemiseen ja 
tuomioistuinjärjestelmän työtaakan 
helpottamiseen. Tuomioistuinten 
ulkopuolisten riidanratkaisumenettelyjen ei 



AM\926837FI.doc 23/153 PE504.392v01-00

FI

kuitenkaan tulisi rajoittaa tällaisten 
menettelyjen osapuolten oikeuksia nostaa 
kanne tuomioistuimessa.

kuitenkaan tulisi korvata tällaisten 
menettelyjen osapuolten oikeuksia nostaa 
kanne tuomioistuimessa.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tässä direktiivissä tarkoitettuja riitoja 
käsittelevät vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet toimivat yhteistyössä 
rajat ylittävien kiistojen ratkaisemiseksi, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta asiakkaiden 
oikeutta nostaa kanne tuomioistuimissa. 
Jäsenvaltioiden on kannustettava tällaisia 
kiistoja käsitteleviä vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä liittymään 
rahoituspalvelualan 
riitojenratkaisuverkostoon (FIN-NET).

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tässä direktiivissä tarkoitettuja riitoja 
käsittelevät vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet toimivat yhteistyössä 
rajat ylittävien kiistojen ratkaisemiseksi, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta asiakkaiden 
oikeutta nostaa kanne tuomioistuimissa. 
Jäsenvaltioiden on kannustettava tällaisia 
kiistoja käsitteleviä vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä liittymään 
rahoituspalvelualan 
riitojenratkaisuverkostoon (FIN-NET).

Or. en

Tarkistus 138
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska monet vakuutusedustajat ja 
-yritykset harjoittavat samanaikaisesti yhä 
useampia toimintoja, näiden erilaisten 
toimintojen ja edellä mainittujen edustajien 
ja yritysten asiakkaiden etujen välisten 
ristiriitojen mahdollisuus on lisääntynyt. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on tarpeen
vahvistaa säännöt sen varmistamiseksi, 
etteivät tällaiset ristiriidat vahingoita
asiakkaiden etua.

(29) Koska monet vakuutusedustajat ja 
-yritykset harjoittavat samanaikaisesti yhä 
useampia toimintoja, näiden erilaisten 
toimintojen ja edellä mainittujen edustajien 
ja yritysten asiakkaiden etujen välisten 
ristiriitojen mahdollisuus on lisääntynyt. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on 
vahvistettava säännöt, joilla varmistetaan, 
että asiakkaiden etu otetaan huomioon.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella tämä johdanto-osan kappale yhdenmukaistetaan MiFID II -direktiivin 
kanssa. 
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Tarkistus 139
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska monet vakuutusedustajat ja 
-yritykset harjoittavat samanaikaisesti yhä 
useampia toimintoja, näiden erilaisten 
toimintojen ja edellä mainittujen edustajien 
ja yritysten asiakkaiden etujen välisten 
ristiriitojen mahdollisuus on lisääntynyt. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on tarpeen 
vahvistaa säännöt sen varmistamiseksi, 
etteivät tällaiset ristiriidat vahingoita 
asiakkaiden etua.

(29) Koska monet vakuutusedustajat ja 
-yritykset harjoittavat samanaikaisesti yhä 
useampia toimintoja, näiden erilaisten 
toimintojen ja edellä mainittujen edustajien
ja yritysten asiakkaiden etujen välisten 
ristiriitojen mahdollisuus on lisääntynyt. 
Kuluttajat eivät ole aina tietoisia 
eturistiriidoista, joita syntyy, kun 
vakuutusedustaja saa kolmannelta 
osapuolelta korvauksen provisiona.
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on 
vahvistettava säännöt, joilla varmistetaan, 
etteivät tällaiset ristiriidat vahingoita 
asiakkaiden etua.

Or. en

Tarkistus 140
Elena Băsescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska monet vakuutusedustajat ja 
-yritykset harjoittavat samanaikaisesti yhä 
useampia toimintoja, näiden erilaisten 
toimintojen ja edellä mainittujen edustajien 
ja yritysten asiakkaiden etujen välisten 
ristiriitojen mahdollisuus on lisääntynyt. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on tarpeen
vahvistaa säännöt sen varmistamiseksi, 
etteivät tällaiset ristiriidat vahingoita 
asiakkaiden etua.

(29) Koska monet vakuutusedustajat ja 
-yritykset harjoittavat samanaikaisesti yhä 
useampia toimintoja, näiden erilaisten 
toimintojen ja edellä mainittujen edustajien 
ja yritysten asiakkaiden etujen välisten 
ristiriitojen mahdollisuus on lisääntynyt. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on 
vahvistettava säännöt, joilla varmistetaan, 
etteivät tällaiset ristiriidat vahingoita 
asiakkaiden etua eivätkä 
vakuutusmarkkinoiden 
kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.
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Tarkistus 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien 
henkilöiden asemasta ja heidän saamastaan 
korvauksesta. On tarpeen säätää 
eurooppalaisten vakuutusedustajien ja 
-yritysten aseman pakollisesta 
kertomisesta. Nämä tiedot olisi esitettävä 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. 
Tarkoituksena on osoittaa 
vakuutusyrityksen ja -edustajan välinen 
suhde (tapauksen mukaan) sekä edustajien 
saamien korvausten rakenne ja sisältö.

(30) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien
henkilöiden asemasta ja heidän saamastaan 
korvauksesta. On tarpeen säätää 
eurooppalaisten vakuutusedustajien ja 
-yritysten aseman pakollisesta 
kertomisesta. Nämä tiedot olisi esitettävä 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. 
Tarkoituksena on ilmoittaa aiempaa 
avoimemmin vakuutusyrityksen ja 
-edustajan välinen suhde (tapauksen 
mukaan) sekä edustajien saamien 
korvausten rakenne ja sisältö.

Or. en

Tarkistus 142
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien 
henkilöiden asemasta ja heidän saamastaan 
korvauksesta. On tarpeen säätää 
eurooppalaisten vakuutusedustajien ja 
-yritysten aseman pakollisesta 
kertomisesta. Nämä tiedot olisi esitettävä 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. 
Tarkoituksena on osoittaa 
vakuutusyrityksen ja -edustajan välinen 

(30) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien 
henkilöiden asemasta ja heidän saamastaan 
korvauksesta. On tarpeen säätää 
eurooppalaisten vakuutusedustajien ja 
-yritysten aseman kertomisesta pyynnöstä. 
Nämä tiedot olisi esitettävä kuluttajalle 
ennen sopimuksen tekemistä. 
Tarkoituksena on osoittaa 
vakuutusyrityksen ja -edustajan välinen 
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suhde (tapauksen mukaan) sekä edustajien 
saamien korvausten rakenne ja sisältö.

suhde (tapauksen mukaan) sekä edustajien 
saamien korvausten rakenne ja sisältö.

Or. en

Tarkistus 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien 
henkilöiden asemasta ja heidän saamastaan 
korvauksesta. On tarpeen säätää 
eurooppalaisten vakuutusedustajien ja 
-yritysten aseman pakollisesta 
kertomisesta. Nämä tiedot olisi esitettävä 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. 
Tarkoituksena on osoittaa 
vakuutusyrityksen ja -edustajan välinen 
suhde (tapauksen mukaan) sekä edustajien 
saamien korvausten rakenne ja sisältö.

(30) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien 
henkilöiden asemasta ja heidän saamastaan 
korvauksesta. On tarpeen kiireellisesti 
säätää eurooppalaisten vakuutusedustajien 
ja -yritysten aseman pakollisesta 
kertomisesta. Nämä tiedot olisi esitettävä 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. 
Tarkoituksena on vaikuttaa osaltaan 
siihen, että vakuutusyrityksen ja -edustajan
välisestä suhteesta (tapauksen mukaan)
sekä edustajien saamien korvausten
rakenteesta ja sisällöstä ilmoitetaan 
kuluttajalle avoimemmin.

Or. en

Tarkistus 144
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien 
henkilöiden asemasta ja heidän saamastaan 
korvauksesta. On tarpeen säätää 
eurooppalaisten vakuutusedustajien ja 
-yritysten aseman pakollisesta 

(30) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien 
henkilöiden asemasta ja heidän saamastaan 
korvauksesta. On tarpeen säätää 
eurooppalaisten vakuutusedustajien ja 
-yritysten aseman pakollisesta 
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kertomisesta. Nämä tiedot olisi esitettävä 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. 
Tarkoituksena on osoittaa 
vakuutusyrityksen ja -edustajan välinen 
suhde (tapauksen mukaan) sekä edustajien 
saamien korvausten rakenne ja sisältö.

kertomisesta. Nämä tiedot olisi esitettävä 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. 
Tarkoituksena on osoittaa 
vakuutusyrityksen ja -edustajan välinen 
suhde (tapauksen mukaan) sekä edustajien 
saamien korvausten rakenne, sisältö ja 
luonne.

Or. en

Tarkistus 145
Louis Michel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien 
henkilöiden asemasta ja heidän 
saamastaan korvauksesta. On tarpeen 
säätää eurooppalaisten vakuutusedustajien 
ja -yritysten aseman pakollisesta 
kertomisesta. Nämä tiedot olisi esitettävä 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. 
Tarkoituksena on osoittaa 
vakuutusyrityksen ja -edustajan välinen 
suhde (tapauksen mukaan) sekä edustajien 
saamien korvausten rakenne ja sisältö.

(30) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien 
henkilöiden asemasta ja heidän saamansa 
korvauksen luonteesta. On tarpeen säätää 
eurooppalaisten vakuutusedustajien ja 
-yritysten aseman pakollisesta 
kertomisesta. Nämä tiedot olisi esitettävä 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. 
Tarkoituksena on osoittaa 
vakuutusyrityksen ja -edustajan välinen 
suhde (tapauksen mukaan) sekä edustajien 
saamien korvausten luonne.

Or. en

Tarkistus 146
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien 

(30) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien 
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henkilöiden asemasta ja heidän saamastaan 
korvauksesta. On tarpeen säätää 
eurooppalaisten vakuutusedustajien ja 
-yritysten aseman pakollisesta 
kertomisesta. Nämä tiedot olisi esitettävä 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. 
Tarkoituksena on osoittaa 
vakuutusyrityksen ja -edustajan välinen 
suhde (tapauksen mukaan) sekä edustajien 
saamien korvausten rakenne ja sisältö.

henkilöiden asemasta ja heidän saamastaan 
korvauksesta. On tarpeen säätää 
eurooppalaisten vakuutusedustajien ja 
-yritysten aseman pakollisesta 
kertomisesta. Nämä tiedot olisi esitettävä 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. 
Tarkoituksena on osoittaa 
vakuutusyrityksen ja -edustajan välinen 
suhde (tapauksen mukaan) sekä edustajien 
saamien korvausten rakenne ja sisältö ja se, 
miten tämä vaikuttaa vakuutuksen 
kokonaiskustannuksiin.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella tämä johdanto-osan kappale yhdenmukaistetaan MiFID II -direktiivin 
avoimuusvaatimusten kanssa.

Tarkistus 147
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta vähennettäisiin vakuutustuotteen 
myyjän ja ostajan välisiä eturistiriitoja, on 
tarpeen varmistaa, että vakuutustuotteiden 
jakelijoiden saamista korvauksista 
kerrotaan riittävissä määrin. Näin ollen
vakuutusedustaja ja sen työntekijät tai 
vakuutusyritys olisi 
henkivakuutustuotteiden osalta
velvoitettava kertomaan asiakkaalle ennen 
kaupan tekemistä korvauksista, joita niille 
maksetaan. Muiden vakuutustuotteiden 
osalta asiakkaalle on kerrottava viiden 
vuoden siirtymäkauden ajan asiakkaan 
oikeudesta pyytää näitä tietoja, jotka on 
toimitettava asiakkaalle tämän pyynnöstä.

(31) Jotta vähennettäisiin vakuutustuotteen 
myyjän ja ostajan välisiä eturistiriitoja, on 
tarpeen varmistaa, että vakuutustuotteiden 
jakelijoiden saamista korvauksista 
kerrotaan riittävissä määrin. 
Vakuutusedustaja ja sen työntekijät tai 
vakuutusyritys olisi velvoitettava 
kertomaan asiakkaalle ennen kaupan 
tekemistä heille maksettavien korvausten 
luonteesta ja määrästä.

Or. de
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Tarkistus 148
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta vähennettäisiin vakuutustuotteen 
myyjän ja ostajan välisiä eturistiriitoja, on 
tarpeen varmistaa, että vakuutustuotteiden 
jakelijoiden saamista korvauksista 
kerrotaan riittävissä määrin. Näin ollen 
vakuutusedustaja ja sen työntekijät tai 
vakuutusyritys olisi 
henkivakuutustuotteiden osalta 
velvoitettava kertomaan asiakkaalle ennen 
kaupan tekemistä korvauksista, joita niille 
maksetaan. Muiden vakuutustuotteiden 
osalta asiakkaalle on kerrottava viiden 
vuoden siirtymäkauden ajan asiakkaan 
oikeudesta pyytää näitä tietoja, jotka on 
toimitettava asiakkaalle tämän pyynnöstä.

(31) Jotta vähennettäisiin vakuutustuotteen 
myyjän ja ostajan välisiä eturistiriitoja, on 
tarpeen varmistaa, että vakuutustuotteiden 
jakelijoiden saamista korvauksista 
kerrotaan riittävissä määrin. Näin ollen 
vakuutusedustaja ja sen työntekijät tai 
vakuutusyritys olisi 
henkivakuutustuotteiden osalta 
velvoitettava kertomaan asiakkaalle ennen 
kaupan tekemistä, aina pyynnöstä ja 
veloituksetta korvauksista, joita niille 
maksetaan.

Or. en

Tarkistus 149
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta vähennettäisiin vakuutustuotteen 
myyjän ja ostajan välisiä eturistiriitoja, on 
tarpeen varmistaa, että vakuutustuotteiden 
jakelijoiden saamista korvauksista 
kerrotaan riittävissä määrin. Näin ollen 
vakuutusedustaja ja sen työntekijät tai 
vakuutusyritys olisi 
henkivakuutustuotteiden osalta 
velvoitettava kertomaan asiakkaalle ennen 

(31) Jotta vähennettäisiin vakuutustuotteen 
myyjän ja ostajan välisiä eturistiriitoja, on 
tarpeen varmistaa, että vakuutustuotteiden 
jakelijoiden saamista korvauksista 
kerrotaan riittävissä määrin. Näin ollen 
vakuutusedustaja ja sen työntekijät tai 
vakuutusyritys olisi 
henkivakuutustuotteiden osalta 
velvoitettava kertomaan asiakkaalle ennen 
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kaupan tekemistä korvauksista, joita niille 
maksetaan. Muiden vakuutustuotteiden 
osalta asiakkaalle on kerrottava viiden 
vuoden siirtymäkauden ajan asiakkaan 
oikeudesta pyytää näitä tietoja, jotka on 
toimitettava asiakkaalle tämän pyynnöstä.

kaupan tekemistä korvauksista, joita niille 
maksetaan. Samoja sääntöjä sovelletaan 
muihin vakuutustuotteisiin viiden vuoden 
siirtymäkauden ajan.

Or. en

Tarkistus 150
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta vähennettäisiin vakuutustuotteen 
myyjän ja ostajan välisiä eturistiriitoja, on 
tarpeen varmistaa, että vakuutustuotteiden 
jakelijoiden saamista korvauksista 
kerrotaan riittävissä määrin. Näin ollen 
vakuutusedustaja ja sen työntekijät tai 
vakuutusyritys olisi 
henkivakuutustuotteiden osalta 
velvoitettava kertomaan asiakkaalle ennen 
kaupan tekemistä korvauksista, joita niille 
maksetaan. Muiden vakuutustuotteiden 
osalta asiakkaalle on kerrottava viiden 
vuoden siirtymäkauden ajan asiakkaan 
oikeudesta pyytää näitä tietoja, jotka on 
toimitettava asiakkaalle tämän pyynnöstä.

(31) Jotta vähennettäisiin vakuutustuotteen 
myyjän ja ostajan välisiä eturistiriitoja, on 
tarpeen varmistaa, että vakuutustuotteiden 
jakelijoiden saamista korvauksista 
kerrotaan kattavasti. Jotta asiakkaat 
voisivat luottaa vakuutusedustajaan, 
heille on ilmoitettava vakuutusedustajan 
ja kolmannen osapuolen välillä olevista 
mahdollisista yhteyksistä ja taloudellisista 
vaikuttimista, vaikka asiakas ei 
nimenomaisesti pyytäisi tällaisia tietoja.
Näin ollen vakuutusedustaja ja sen 
työntekijät tai vakuutusyritys olisi kaikkien 
vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden
osalta velvoitettava kertomaan asiakkaalle 
ennen kaupan tekemistä korvauksista, joita 
niille maksetaan. Muiden 
vakuutustuotteiden osalta asiakkaalle on 
kerrottava kolmen vuoden siirtymäkauden 
ajan asiakkaan oikeudesta pyytää näitä 
tietoja, jotka on toimitettava asiakkaalle 
tämän pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 151
Antolín Sánchez Presedo
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta vähennettäisiin vakuutustuotteen 
myyjän ja ostajan välisiä eturistiriitoja, on 
tarpeen varmistaa, että vakuutustuotteiden 
jakelijoiden saamista korvauksista 
kerrotaan riittävissä määrin. Näin ollen 
vakuutusedustaja ja sen työntekijät tai 
vakuutusyritys olisi 
henkivakuutustuotteiden osalta 
velvoitettava kertomaan asiakkaalle ennen 
kaupan tekemistä korvauksista, joita niille 
maksetaan. Muiden vakuutustuotteiden 
osalta asiakkaalle on kerrottava viiden 
vuoden siirtymäkauden ajan asiakkaan 
oikeudesta pyytää näitä tietoja, jotka on 
toimitettava asiakkaalle tämän pyynnöstä.

(31) Jotta vähennettäisiin vakuutustuotteen 
myyjän ja ostajan välisiä eturistiriitoja, on 
tarpeen varmistaa, että vakuutustuotteiden 
jakelijoiden saamista korvauksista 
kerrotaan riittävissä määrin. Näin ollen 
vakuutusedustaja ja sen työntekijät tai 
vakuutusyritys olisi 
henkivakuutustuotteiden osalta 
velvoitettava kertomaan asiakkaalle ennen 
kaupan tekemistä korvauksista, joita niille 
maksetaan. Muiden vakuutustuotteiden 
osalta asiakkaalle on kerrottava asiakkaan 
oikeudesta pyytää näitä tietoja, jotka on 
toimitettava asiakkaalle.

Or. en

Tarkistus 152
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta vähennettäisiin vakuutustuotteen 
myyjän ja ostajan välisiä eturistiriitoja, on 
tarpeen varmistaa, että vakuutustuotteiden 
jakelijoiden saamista korvauksista 
kerrotaan riittävissä määrin. Näin ollen 
vakuutusedustaja ja sen työntekijät tai 
vakuutusyritys olisi 
henkivakuutustuotteiden osalta 
velvoitettava kertomaan asiakkaalle ennen 
kaupan tekemistä korvauksista, joita niille 
maksetaan. Muiden vakuutustuotteiden 
osalta asiakkaalle on kerrottava viiden 
vuoden siirtymäkauden ajan asiakkaan 
oikeudesta pyytää näitä tietoja, jotka on 

(31) Jotta vähennettäisiin vakuutustuotteen 
myyjän ja ostajan välisiä eturistiriitoja, on 
tarpeen varmistaa, että vakuutustuotteiden 
jakelijoiden saamista korvauksista 
kerrotaan riittävissä määrin. Näin ollen 
vakuutusedustaja ja sen työntekijät tai 
vakuutusyritys olisi 
henkivakuutustuotteiden osalta 
velvoitettava kertomaan asiakkaalle ennen 
kaupan tekemistä korvauksista, joita niille 
maksetaan. Muiden vakuutustuotteiden 
osalta asiakkaalle on kerrottava asiakkaan 
oikeudesta pyytää näitä tietoja, jotka on 
toimitettava asiakkaalle tämän pyynnöstä.
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toimitettava asiakkaalle tämän pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jotta asiakas saisi vertailukelpoisia 
tietoja vakuutusedustuspalveluista 
riippumatta siitä, ostaako hän tuotteen 
edustajan välityksellä vai suoraan 
vakuutusyritykseltä, ja jotta ei vääristettäisi 
kilpailua kannustamalla vakuutusyrityksiä 
myymään suoraan asiakkaille välttääkseen 
tietojen antamista koskevia vaatimuksia 
sen sijaan, että myynti tapahtuisi edustajien 
välityksellä, myös vakuutusyrityksiä olisi 
vaadittava esittämään asiakkaille, joille ne 
tarjoavat suoraan 
vakuutusedustuspalveluja, tiedot 
korvauksista, joita ne saavat 
vakuutustuotteiden myynnistä.

(32) Jotta asiakas saisi vertailukelpoisia 
tietoja vakuutusedustuspalveluista 
riippumatta siitä, ostaako hän tuotteen 
edustajan välityksellä vai suoraan 
vakuutusyritykseltä, ja jotta ei vääristettäisi 
kilpailua kannustamalla vakuutusyrityksiä 
myymään suoraan asiakkaille välttääkseen 
tietojen antamista koskevia vaatimuksia 
sen sijaan, että myynti tapahtuisi edustajien 
välityksellä, myös vakuutusyrityksiä olisi 
vaadittava esittämään asiakkaille, joille ne 
tarjoavat suoraan 
vakuutusedustuspalveluja, tiedot 
korvauksista, joita ne saavat 
vakuutustuotteiden myynnistä.

Jos palkkioiden ja kannustimien 
kustannuksia ei voida määritellä ennen 
neuvonnan tarjoamista, laskentatapa on 
ilmoitettava kattavalla, täsmällisellä ja 
helposti ymmärrettävällä tavalla keskeisiä 
palveluja koskevassa asiakirjassa, ja 
neuvonnasta aiheutuvat 
kokonaiskustannukset ja niiden 
vaikutukset tuottoihin on ilmoitettava 
asiakkaalle mahdollisimman pian sen 
jälkeen. Kun sijoitusneuvontaa tarjotaan 
jatkuvalta pohjalta, sijoitusneuvonnan 
kustannusten ilmoittaminen, mukaan 
luettuina kannustimet, on suoritettava 
säännöllisesti ja vähintään kerran 
vuodessa. Säännöllisessä raportissa on 
oltava tiedot kaikista edeltävän kauden 
aikana maksetuista tai vastaanotetuista 
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kannustimista.

Or. en

Perustelu

Asiakkaille on ilmoitettava sijoitusneuvonnan kokonaiskustannuksista ja asiakkaan 
maksettavaksi koituvista sijoitusneuvojan palkkioista sekä kolmansien tahojen maksamista 
maksuista, palkkioista, ja rahallisista eduista (kannustimet). Tämä ilmoitus on annettava 
asiakkaalle ennen sijoitusneuvonnan tarjoamista. Tätä ilmoitusta sovelletaan huolimatta siitä, 
onko neuvontaa tarjottu riippumattomalta perustalta vai ei.

Tarkistus 154
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jotta asiakas saisi vertailukelpoisia 
tietoja vakuutusedustuspalveluista 
riippumatta siitä, ostaako hän tuotteen 
edustajan välityksellä vai suoraan 
vakuutusyritykseltä, ja jotta ei vääristettäisi 
kilpailua kannustamalla vakuutusyrityksiä 
myymään suoraan asiakkaille välttääkseen 
tietojen antamista koskevia vaatimuksia 
sen sijaan, että myynti tapahtuisi edustajien 
välityksellä, myös vakuutusyrityksiä olisi 
vaadittava esittämään asiakkaille, joille ne 
tarjoavat suoraan 
vakuutusedustuspalveluja, tiedot 
korvauksista, joita ne saavat 
vakuutustuotteiden myynnistä.

(32) Jotta asiakas voi tehdä valistuneen 
päätöksen hänelle on annettava
vertailukelpoisia tietoja 
vakuutusedustuspalveluista riippumatta 
siitä, ostaako hän tuotteen edustajan 
välityksellä vai suoraan 
vakuutusyritykseltä, ja jotta ei vääristettäisi 
kilpailua kannustamalla vakuutusyrityksiä 
myymään suoraan asiakkaille välttääkseen 
tietojen antamista koskevia vaatimuksia 
sen sijaan, että myynti tapahtuisi edustajien 
välityksellä, myös vakuutusyrityksiä olisi 
vaadittava esittämään asiakkaille, joille ne 
tarjoavat suoraan 
vakuutusedustuspalveluja, tiedot 
korvauksista, joita ne saavat 
vakuutustuotteiden myynnistä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella tämä johdanto-osan kappale yhdenmukaistetaan MiFID II -direktiivin 
kanssa. 
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Tarkistus 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Kaikkien vakuutustuotteita myyvien 
henkilöiden, jotka eivät ole tuotteiden 
kehittäjiä, olisi annettava 
vähittäissijoittajalle erillisessä keskeisiä 
palveluja koskevassa asiakirjassa 
yksityiskohtaiset tiedot vakuutustuotteisiin 
liittyvistä kustannuksista ja palveluista 
tämän direktiivin ja MiFID-direktiivin 
uudelleenlaaditun toisinnon mukaisesti 
sekä muut asiaankuuluvat lisätiedot, joita 
vähittäissijoittaja tarvitsee voidakseen 
arvioida vakuutustuotteen 
tarkoituksenmukaisuutta hänen 
tarpeisiinsa nähden ja joita 
sijoitustuotteen kehittäjä ei voi toimittaa.

Or. en

Tarkistus 156
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 b) Kuluttajat hyötyvät tilanteesta, 
jossa vakuutustuotteita myydään eri 
kanavien ja edustajien välityksellä sekä 
toteuttaen eri yhteistyömuotoja 
vakuutusyhtiöiden kanssa, edellyttäen, 
että niiden on noudatettava samoja 
kuluttajansuojaa koskevia sääntöjä.

Or. en
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Tarkistus 157
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta vältettäisiin tuotteiden myyntiä 
väärin perustein, vakuutustuotteiden 
myyntiin olisi tarvittaessa liitettävä 
rehellistä ja ammattimaista neuvontaa.

(34) Jotta vältettäisiin tuotteiden myyntiä 
väärin perustein, neuvonantajan olisi
vakuutustuotteiden myynnin yhteydessä
neuvontaa antaessaan toimittava 
rehellisesti, ammattimaisesti ja asiakkaan 
parhaan edun mukaisesti. Jäsenvaltioiden 
on vaadittava, että vakuutusedustajat ja 
-yritykset varmistavat, että yhtiöiden 
maksamat korvaukset työntekijöille, jotka 
antavat neuvontaa tai myyvät 
vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
vähittäisasiakkaille, eivät vaikuta 
työntekijöiden puolueettomuuteen, kun he 
antavat soveltuvia suosituksia tai 
suorittavat asianmukaisia myyntejä tai 
esittävät tietoja muodossa, joka on 
oikeudenmukainen ja selkeä eikä ole 
harhaanjohtava.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus puuttua yritysten sisäisiin 
palkitsemiskäytäntöihin, jotta voidaan estää puolueellisuuden riskit neuvonnassa ja 
rahoitusvälineiden myynnissä asiakkaille. Palkitsemisjärjestelmiä, kuten merkittäviä 
myyntibonuksia, jotka liittyvät tietyn rahoitusvälineen myyntiin, ei pitäisi sallia, jos ne 
aiheuttavan vaaran siitä, että sijoituspalveluyritys suosittelee tai myy tuotteita tai palveluja 
asiakkaille epäasianmukaisesti.

Tarkistus 158
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta vältettäisiin tuotteiden myyntiä 
väärin perustein, vakuutustuotteiden 
myyntiin olisi tarvittaessa liitettävä 
rehellistä ja ammattimaista neuvontaa.

(34) Jotta vältettäisiin tuotteiden myyntiä 
väärin perustein, vakuutustuotteiden 
myyntiin olisi liitettävä rehellistä ja 
ammattimaista neuvontaa.

Or. en

Tarkistus 159
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta vältettäisiin tuotteiden myyntiä 
väärin perustein, vakuutustuotteiden 
myyntiin olisi tarvittaessa liitettävä 
rehellistä ja ammattimaista neuvontaa.

(34) Jotta vältettäisiin tuotteiden myyntiä 
väärin perustein, vakuutustuotteiden 
myyntiin olisi tarvittaessa liitettävä 
rehellistä, tasapuolista ja ammattimaista 
neuvontaa.

Or. en

Tarkistus 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
vakuutusedustajien ja -yritysten 
työntekijöihin ja edustajiin liittyvä 
palkkiopolitiikka ei heikennä näiden 
kykyä toimia asiakkaiden parhaan edun 
mukaisesti. Niiden on myös vaadittava, 
että vakuutusedustajat ja -yritykset 
varmistavat, että yhtiöiden maksamat 
korvaukset työntekijöille, jotka antavat 
neuvontaa tai myyvät vakuutusmuotoisia 
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sijoitustuotteita vähittäisasiakkaille, eivät 
vaikuta työntekijöiden 
puolueettomuuteen, kun he antavat 
soveltuvia suosituksia tai suorittavat 
asianmukaisia myyntejä tai esittävät 
tietoja muodossa, joka on 
oikeudenmukainen ja selkeä eikä ole 
harhaanjohtava. Tällaisissa tilanteissa 
palkitseminen ei saa riippua yksinomaan 
tietyn rahoitusvälineen myyntitavoitteista 
tai yritykselle tuomista voitoista.

Or. en

Perustelu

Palkitsemisjärjestelmiä, kuten merkittäviä myyntibonuksia, jotka liittyvät tietyn 
vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen myyntiin, ei pitäisi sallia, jos ne aiheuttavan vaaran siitä, 
että sijoituspalveluyritys suosittelee tai myy tuotteita tai palveluja asiakkaille 
epäasianmukaisesti.

Tarkistus 161
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Koska kuluttajat ovat yhä enemmän 
riippuvaisia henkilökohtaisista 
suosituksista, on tarkoituksenmukaista 
sisällyttää direktiiviin neuvonnan 
määritelmä. Ennen kuin neuvontaa 
annetaan, vakuutusedustajan tai -yrityksen 
olisi arvioitava asiakkaan tarpeita, toiveita 
ja taloudellista tilannetta. Jos 
vakuutusedustaja ilmoittaa antavansa 
neuvontaa lukuisten vakuutusyritysten 
tuotteista, edustajan olisi aina esitettävä 
tasapuolinen ja riittävän laajan alan kattava 
analyysi markkinoilla tarjolla olevista 
sopimuksista. Lisäksi kaikkien 
vakuutusedustajien ja -yritysten olisi aina 
perusteltava antamansa neuvonta.

(36) Koska kuluttajat ovat yhä enemmän 
riippuvaisia henkilökohtaisista 
suosituksista, on tarkoituksenmukaista 
sisällyttää direktiiviin neuvonnan 
määritelmä. Neuvonnan laadulla on 
ratkaiseva merkitys, ja neuvonnan olisi 
vastattava asiakkaan henkilökohtaisiin 
tarpeisiin. Ennen kuin neuvontaa annetaan, 
vakuutusedustajan tai -yrityksen olisi 
arvioitava asiakkaan tarpeita, odotuksia ja 
taloudellista tilannetta. Jos 
vakuutusedustaja ilmoittaa antavansa 
neuvontaa lukuisten vakuutusyritysten 
tuotteista, edustajan olisi aina esitettävä 
tasapuolinen ja laajan alan kattava analyysi 
riittävästä määrästä markkinoilla tarjolla 
olevista vakuutustuotteista. Lisäksi 
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kaikkien vakuutusedustajien ja -yritysten 
olisi aina perusteltava antamansa neuvonta 
ja suositeltava asiakkaan mieltymyksiin ja 
tarpeisiin sekä taloudelliseen ja 
henkilökohtaiseen tilanteeseen sopivia 
vakuutustuotteita.

Or. en

Tarkistus 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, 
myös niissä tapauksissa, joissa myyntiä 
edeltävää neuvontaa ei anneta, asiakkaalle 
olisi annettava asianmukaiset tiedot 
vakuutustuotteesta, jotta asiakas voi tehdä 
tietoon perustuvan päätöksen. 
Vakuutusedustajan olisi pystyttävä 
selittämään asiakkaalle myymiensä 
vakuutustuotteiden keskeiset ominaisuudet.

(37) Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, 
myös niissä tapauksissa, joissa myyntiä 
edeltävää neuvontaa ei anneta, asiakkaalle 
olisi annettava asianmukaiset tiedot 
vakuutustuotteesta, jotta asiakas voi tehdä 
tietoon perustuvan päätöksen. 
Vakuutusedustajan olisi selitettävä 
asiakkaalle myymiensä vakuutustuotteiden 
keskeiset ominaisuudet ja näin ollen sen 
henkilöstölle olisi annettava 
asianmukaiset voimavarat ja tarpeellinen 
aika näin toimimiseksi.

Or. en

Tarkistus 163
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, 
myös niissä tapauksissa, joissa myyntiä 
edeltävää neuvontaa ei anneta, asiakkaalle 

(37) Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, 
myös niissä tapauksissa, joissa myyntiä 
edeltävää neuvontaa ei anneta, asiakkaalle 
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olisi annettava asianmukaiset tiedot 
vakuutustuotteesta, jotta asiakas voi tehdä 
tietoon perustuvan päätöksen. 
Vakuutusedustajan olisi pystyttävä 
selittämään asiakkaalle myymiensä 
vakuutustuotteiden keskeiset ominaisuudet.

olisi annettava asianmukaiset tiedot 
vakuutustuotteesta, jotta asiakas voi tehdä 
tietoon perustuvan päätöksen. 
Vakuutusedustajan olisi selitettävä 
asiakkaalle myymiensä vakuutustuotteiden
keskeiset ominaisuudet.

Or. en

Tarkistus 164
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Tässä direktiivissä olisi 
täsmennettävä, mitä vähimmäisvelvoitteita 
vakuutusyrityksillä ja -edustajilla olisi 
oltava asiakkaille annettavien tietojen 
osalta. Jäsenvaltion tulisi voida pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia 
säännöksiä, joita voidaan soveltaa niiden 
alueella vakuutusedustustoimintaa 
harjoittaviin vakuutusedustajiin ja 
-yrityksiin näiden kotijäsenvaltion 
säännöksistä riippumatta, kunhan 
kyseiset tiukemmat säännökset ovat
unionin oikeuden mukaisia, mukaan 
lukien tietoyhteiskunnan palveluja, 
erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista 8 päivänä 
kesäkuuta 2000 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY ('direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä'). Jos 
jäsenvaltio ehdottaa soveltavansa ja 
soveltaa vakuutusedustajia ja 
vakuutustuotteiden myyntiä koskevia 
muitakin säännöksiä kuin tässä 
direktiivissä vahvistettuja säännöksiä, sen 
olisi varmistettava, että kyseisistä 
säännöksistä aiheutuva hallinnollinen 
rasite on oikeassa suhteessa 

(40) Tässä direktiivissä olisi täsmennettävä 
vakuutusyrityksiä ja -edustajia koskevat 
vähimmäisvelvoitteet. Jäsenvaltion olisi 
voitava pitää voimassa tai ottaa käyttöön 
tiukempia säännöksiä, joita voidaan 
soveltaa vakuutusedustustoimintaa 
harjoittaviin vakuutusedustajiin ja 
-yrityksiin. Tällaisten tiukempien 
säännösten on oltava unionin 
lainsäädännön mukaisia.
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kuluttajansuojaan. Kuluttajien 
suojelemiseksi ja vakuutustuotteiden 
väärin perustein tapahtuvan myynnin 
ehkäisemiseksi jäsenvaltioiden olisi 
sallittava soveltaa tiukempia vaatimuksia 
poikkeuksellisesti vakuutusedustajiin, 
jotka harjoittavat vakuutusedustusta 
sivutoimisesti, jos jäsenvaltiot katsovat 
tämän tarpeelliseksi ja oikeasuhteiseksi.

Or. en

Tarkistus 165
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Tässä direktiivissä olisi 
täsmennettävä, mitä vähimmäisvelvoitteita
vakuutusyrityksillä ja -edustajilla olisi 
oltava asiakkaille annettavien tietojen 
osalta. Jäsenvaltion tulisi voida pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia 
säännöksiä, joita voidaan soveltaa niiden 
alueella vakuutusedustustoimintaa 
harjoittaviin vakuutusedustajiin ja 
-yrityksiin näiden kotijäsenvaltion 
säännöksistä riippumatta, kunhan 
kyseiset tiukemmat säännökset ovat
unionin oikeuden mukaisia, mukaan 
lukien tietoyhteiskunnan palveluja, 
erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista 8 päivänä 
kesäkuuta 2000 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY ('direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä'). Jos 
jäsenvaltio ehdottaa soveltavansa ja 
soveltaa vakuutusedustajia ja 
vakuutustuotteiden myyntiä koskevia 
muitakin säännöksiä kuin tässä 
direktiivissä vahvistettuja säännöksiä, sen 

(40) Tässä direktiivissä olisi täsmennettävä 
vakuutusyrityksiä ja -edustajia koskevat 
vähimmäisvelvoitteet. Jäsenvaltion olisi 
voitava pitää voimassa tai ottaa käyttöön 
tiukempia säännöksiä, joita voidaan 
soveltaa vakuutusedustustoimintaa 
harjoittaviin vakuutusedustajiin ja 
-yrityksiin. Tällaisten tiukempien 
säännösten on oltava unionin 
lainsäädännön mukaisia, myös 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/31/EY 
('direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä') 
mukaisia. 
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olisi varmistettava, että kyseisistä 
säännöksistä aiheutuva hallinnollinen 
rasite on oikeassa suhteessa 
kuluttajansuojaan. Kuluttajien 
suojelemiseksi ja vakuutustuotteiden 
väärin perustein tapahtuvan myynnin 
ehkäisemiseksi jäsenvaltioiden olisi 
sallittava soveltaa tiukempia vaatimuksia 
poikkeuksellisesti vakuutusedustajiin, 
jotka harjoittavat vakuutusedustusta 
sivutoimisesti, jos jäsenvaltiot katsovat 
tämän tarpeelliseksi ja oikeasuhteiseksi.

Or. en

Perustelu

Kannatetaan sen periaatteen huomioon ottamista, että jäsenvaltiot voivat soveltaa 
lisäsäännöksiä tässä direktiivissä vahvistettujen säännösten ohella. On selvää, että tällaisten 
tiukempien säännösten on oltava unionin lainsäädännön mukaisia. Ajatuksena on kuitenkin 
se, että tässä direktiivissä ei tarvitsisi muistuttaa unionin lainsäädännöstä, sillä se saattaisi 
johtaa epäjohdonmukaisuuksiin ja sekaannuksiin.

Tarkistus 166
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Tässä direktiivissä olisi 
täsmennettävä, mitä vähimmäisvelvoitteita 
vakuutusyrityksillä ja -edustajilla olisi 
oltava asiakkaille annettavien tietojen 
osalta. Jäsenvaltion tulisi voida pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia 
säännöksiä, joita voidaan soveltaa niiden 
alueella vakuutusedustustoimintaa 
harjoittaviin vakuutusedustajiin ja 
-yrityksiin näiden kotijäsenvaltion 
säännöksistä riippumatta, kunhan kyseiset 
tiukemmat säännökset ovat unionin 
oikeuden mukaisia, mukaan lukien 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 

(40) Tässä direktiivissä olisi 
täsmennettävä, mitä vähimmäisvelvoitteita 
vakuutusyrityksillä ja -edustajilla olisi 
oltava asiakkaille annettavien tietojen 
osalta. Jäsenvaltion tulisi voida pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia 
säännöksiä, joita voidaan soveltaa niiden 
alueella vakuutusedustustoimintaa 
harjoittaviin vakuutusedustajiin ja 
-yrityksiin näiden kotijäsenvaltion 
säännöksistä riippumatta, kunhan kyseiset 
tiukemmat säännökset ovat unionin 
oikeuden mukaisia, mukaan lukien 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
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koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY ('direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä'). Jos 
jäsenvaltio ehdottaa soveltavansa ja 
soveltaa vakuutusedustajia ja 
vakuutustuotteiden myyntiä koskevia 
muitakin säännöksiä kuin tässä 
direktiivissä vahvistettuja säännöksiä, sen 
olisi varmistettava, että kyseisistä 
säännöksistä aiheutuva hallinnollinen rasite 
on oikeassa suhteessa kuluttajansuojaan. 
Kuluttajien suojelemiseksi ja 
vakuutustuotteiden väärin perustein 
tapahtuvan myynnin ehkäisemiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa 
tiukempia vaatimuksia poikkeuksellisesti 
vakuutusedustajiin, jotka harjoittavat 
vakuutusedustusta sivutoimisesti, jos 
jäsenvaltiot katsovat tämän tarpeelliseksi ja 
oikeasuhteiseksi.

koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY ('direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä'). Jos 
jäsenvaltio ehdottaa soveltavansa ja 
soveltaa vakuutusedustajia ja 
vakuutustuotteiden myyntiä koskevia 
muitakin säännöksiä kuin tässä 
direktiivissä vahvistettuja säännöksiä, sen 
olisi varmistettava, että kyseisistä 
säännöksistä aiheutuva hallinnollinen rasite 
on oikeassa suhteessa kuluttajansuojaan. 
Kuluttajien suojelemiseksi ja 
vakuutustuotteiden väärin perustein 
tapahtuvan myynnin ehkäisemiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa 
tiukempia vaatimuksia vakuutusedustajiin, 
jotka harjoittavat vakuutusedustusta 
sivutoimisesti, jos jäsenvaltiot katsovat 
tämän tarpeelliseksi ja oikeasuhteiseksi.

Or. en

Tarkistus 167
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Ristiinmyyntikäytännöt ovat yleinen 
strategia vähittäisrahoituspalvelujen 
tarjoajien keskuudessa kaikkialla 
unionissa. Nämä käytännöt voivat tarjota 
etuja kuluttajille, mutta niissä voi myös 
olla kyse käytännöistä, joissa kuluttajan 
etua ei oteta riittävästi huomioon. 
Esimerkiksi tietyt ristiinmyyntikäytäntöjen 
tai -tuotteiden muodot, ennen muuta niin 
sanottu sitominen, jossa vähintään kaksi 
rahoituspalvelua myydään yhdessä 
paketissa ja ainakin yksi näistä palveluista 
tai tuotteista ei ole saatavilla erikseen, 

(41) Ristiinmyyntikäytännöt ovat yleinen 
ja mahdollisesti tarkoituksenmukainen 
strategia vähittäisrahoituspalvelujen 
tarjoajien keskuudessa kaikkialla 
unionissa. Sitomis- ja niputuskäytäntöjen
käyttö, jossa vähintään kaksi 
rahoituspalvelua myydään yhdessä 
paketissa olisi arvioitava huolellisesti, jotta 
voidaan edistää kilpailua ja kuluttajien 
valinnanvaraa.
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voivat vääristää kilpailua ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen ja 
heidän mahdollisuuksiinsa tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Yhtenä esimerkkinä 
sitomisesta on pakollinen käyttötilin 
avaaminen vakuutusmaksujen 
maksamiseksi, kun vakuutuspalvelu 
tarjotaan kuluttajalle, tai 
moottoriajoneuvovakuutuksen pakollinen 
ottaminen luototetun auton 
vakuuttamiseksi, kun kuluttajalle 
myönnetään kulutusluotto. 
Niputuskäytännöt, joissa yksi tai useampi 
rahoituspalvelu tai -tuote myydään 
yhdessä paketissa, mutta kukin niistä 
voidaan myös ostaa erikseen, voivat nekin 
vääristää kilpailua ja vaikuttaa kielteisesti 
kuluttajien liikkuvuuteen ja 
mahdollisuuksiin tehdä tietoon perustuvia 
valintoja, mutta ne ainakin jättävät 
kuluttajalle valinnanvaraa, minkä vuoksi 
niihin voi liittyä vähäisempi riski siitä, 
etteivät vakuutusedustajat noudata tämän 
direktiivin mukaisia velvoitteitaan. 
Tällaisten käytäntöjen käyttöä olisi 
arvioitava huolellisesti, jotta voidaan 
edistää kilpailua ja kuluttajien 
valinnanvaraa.

Or. en

Perustelu

Vakuutustuotteiden ristiinmyynnistä muiden tuotteiden kanssa koituu kuluttajille etuja, kuten 
suuremmat valintamahdollisuudet ja kokonaiskustannussäästöt.

Tarkistus 168
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Ristiinmyyntikäytännöt ovat yleinen 
strategia vähittäisrahoituspalvelujen 

(41) Ristiinmyyntikäytännöt ovat yleinen 
strategia vähittäisrahoituspalvelujen 
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tarjoajien keskuudessa kaikkialla 
unionissa. Nämä käytännöt voivat tarjota 
etuja kuluttajille, mutta niissä voi myös 
olla kyse käytännöistä, joissa kuluttajan 
etua ei oteta riittävästi huomioon. 
Esimerkiksi tietyt ristiinmyyntikäytäntöjen 
tai -tuotteiden muodot, ennen muuta niin 
sanottu sitominen, jossa vähintään kaksi 
rahoituspalvelua myydään yhdessä 
paketissa ja ainakin yksi näistä palveluista
tai tuotteista ei ole saatavilla erikseen, 
voivat vääristää kilpailua ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen ja 
heidän mahdollisuuksiinsa tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Yhtenä esimerkkinä 
sitomisesta on pakollinen käyttötilin 
avaaminen vakuutusmaksujen 
maksamiseksi, kun vakuutuspalvelu 
tarjotaan kuluttajalle, tai 
moottoriajoneuvovakuutuksen pakollinen 
ottaminen luototetun auton 
vakuuttamiseksi, kun kuluttajalle 
myönnetään kulutusluotto. 
Niputuskäytännöt, joissa yksi tai useampi
rahoituspalvelu tai -tuote myydään yhdessä 
paketissa, mutta kukin niistä voidaan myös 
ostaa erikseen, voivat nekin vääristää 
kilpailua ja vaikuttaa kielteisesti kuluttajien 
liikkuvuuteen ja mahdollisuuksiin tehdä 
tietoon perustuvia valintoja, mutta ne 
ainakin jättävät kuluttajalle valinnanvaraa, 
minkä vuoksi niihin voi liittyä vähäisempi 
riski siitä, etteivät vakuutusedustajat 
noudata tämän direktiivin mukaisia 
velvoitteitaan. Tällaisten käytäntöjen 
käyttöä olisi arvioitava huolellisesti, jotta 
voidaan edistää kilpailua ja kuluttajien 
valinnanvaraa.

tarjoajien keskuudessa kaikkialla 
unionissa. Nämä käytännöt voivat tarjota 
etuja kuluttajille, mutta niissä voi myös 
olla kyse käytännöistä, joissa kuluttajan 
etua ei oteta riittävästi huomioon. 
Esimerkiksi tietyt ristiinmyyntikäytäntöjen 
tai -tuotteiden muodot, ennen muuta niin 
sanottu sitominen, jossa vakuutuspalvelu 
tai -tuote myydään yhdessä paketissa 
toisen vakuutuspalvelun tai -tuotteen 
kanssa ja jossa tämän paketin 
pääasiallinen rahoituspalvelu tai -tuote ei 
ole saatavilla erikseen, voivat vääristää 
kilpailua ja vaikuttaa kielteisesti kuluttajien 
liikkuvuuteen ja heidän mahdollisuuksiinsa 
tehdä tietoon perustuvia valintoja. Yhtenä 
esimerkkinä sitomisesta on pakollinen 
käyttötilin avaaminen vakuutusmaksujen 
maksamiseksi, kun vakuutuspalvelu 
tarjotaan kuluttajalle, tai 
moottoriajoneuvovakuutuksen pakollinen 
ottaminen luototetun auton 
vakuuttamiseksi, kun kuluttajalle 
myönnetään kulutusluotto. 
Niputuskäytännöt, joissa rahoituspalvelu 
tai -tuote myydään yhdessä paketissa 
toisen rahoituspalvelun tai -tuotteen 
kanssa, mutta paketin pääasiallinen 
rahoituspalvelu tai -tuote voidaan myös 
ostaa erikseen, voivat nekin vääristää 
kilpailua ja vaikuttaa kielteisesti kuluttajien 
liikkuvuuteen ja mahdollisuuksiin tehdä 
tietoon perustuvia valintoja, mutta ne 
ainakin jättävät kuluttajalle valinnanvaraa, 
minkä vuoksi niihin voi liittyä vähäisempi 
riski siitä, etteivät vakuutusedustajat 
noudata tämän direktiivin mukaisia 
velvoitteitaan. Tällaisten käytäntöjen 
käyttöä olisi arvioitava huolellisesti, jotta 
voidaan edistää kilpailua ja kuluttajien 
valinnanvaraa. Kattavan vakuutuksen 
esimerkiksi luonnonkatastrofeista 
aiheutuvia tappioita kattavan 
palovakuutuksen tarjoamisessa ei ole kyse 
ristiinmyyntikäytännöstä. Tällaisella 
vakuutuksella kuluttajille tarjotaan 
kattavaa vakuutussuojaa. Tällä 
direktiivillä säännellään 
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rahoitustuotteiden ristiinmyyntiä. 
Sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskevaa direktiiviä 2005/29/EY 
sovelletaan edelleen rahoituspalvelujen 
tai -tuotteiden ja muiden kuin 
rahoituspalvelujen tai -tuotteiden 
ristiinmyyntikäytäntöihin.

Or. en

Tarkistus 169
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Ristiinmyyntikäytännöt ovat yleinen 
strategia vähittäisrahoituspalvelujen 
tarjoajien keskuudessa kaikkialla 
unionissa. Nämä käytännöt voivat tarjota 
etuja kuluttajille, mutta niissä voi myös 
olla kyse käytännöistä, joissa kuluttajan 
etua ei oteta riittävästi huomioon. 
Esimerkiksi tietyt ristiinmyyntikäytäntöjen 
tai -tuotteiden muodot, ennen muuta niin 
sanottu sitominen, jossa vähintään kaksi 
rahoituspalvelua myydään yhdessä 
paketissa ja ainakin yksi näistä palveluista 
tai tuotteista ei ole saatavilla erikseen, 
voivat vääristää kilpailua ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen ja 
heidän mahdollisuuksiinsa tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Yhtenä esimerkkinä 
sitomisesta on pakollinen käyttötilin 
avaaminen vakuutusmaksujen 
maksamiseksi, kun vakuutuspalvelu 
tarjotaan kuluttajalle, tai 
moottoriajoneuvovakuutuksen pakollinen 
ottaminen luototetun auton 
vakuuttamiseksi, kun kuluttajalle 
myönnetään kulutusluotto. 
Niputuskäytännöt, joissa yksi tai useampi 
rahoituspalvelu tai -tuote myydään yhdessä 

(41) Ristiinmyyntikäytännöt ovat yleinen 
strategia vähittäisrahoituspalvelujen 
tarjoajien keskuudessa kaikkialla 
unionissa. Näissä käytännöissä voi olla 
kyse käytännöistä, joissa kuluttajan etua ei 
oteta riittävästi huomioon. Esimerkiksi 
tietyt ristiinmyyntikäytäntöjen tai 
-tuotteiden muodot, ennen muuta niin 
sanotut sidotut tuotteet, joissa vähintään 
kaksi rahoituspalvelua myydään yhdessä 
paketissa ja ainakin yksi näistä palveluista 
tai tuotteista ei ole saatavilla erikseen, 
voivat vääristää kilpailua ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen ja 
heidän mahdollisuuksiinsa tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Yhtenä esimerkkinä 
sitomisesta on pakollinen käyttötilin 
avaaminen vakuutusmaksujen 
maksamiseksi, kun vakuutuspalvelu 
tarjotaan kuluttajalle, tai 
moottoriajoneuvovakuutuksen pakollinen 
ottaminen luototetun auton 
vakuuttamiseksi, kun kuluttajalle 
myönnetään kulutusluotto. 
Niputuskäytännöt, joissa yksi tai useampi 
rahoituspalvelu tai -tuote myydään yhdessä 
paketissa, mutta kukin niistä voidaan myös 
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paketissa, mutta kukin niistä voidaan myös 
ostaa erikseen, voivat nekin vääristää 
kilpailua ja vaikuttaa kielteisesti kuluttajien 
liikkuvuuteen ja mahdollisuuksiin tehdä 
tietoon perustuvia valintoja, mutta ne 
ainakin jättävät kuluttajalle valinnanvaraa, 
minkä vuoksi niihin voi liittyä vähäisempi 
riski siitä, etteivät vakuutusedustajat 
noudata tämän direktiivin mukaisia 
velvoitteitaan. Tällaisten käytäntöjen 
käyttöä olisi arvioitava huolellisesti, jotta 
voidaan edistää kilpailua ja kuluttajien 
valinnanvaraa.

ostaa erikseen, voivat nekin vääristää 
kilpailua ja vaikuttaa kielteisesti kuluttajien 
liikkuvuuteen ja mahdollisuuksiin tehdä 
tietoon perustuvia valintoja, mutta ne 
ainakin jättävät kuluttajalle valinnanvaraa, 
minkä vuoksi niihin voi liittyä vähäisempi 
riski siitä, etteivät vakuutusedustajat 
noudata tämän direktiivin mukaisia 
velvoitteitaan. Tällaisten käytäntöjen 
käyttöä olisi arvioitava huolellisesti, jotta 
voidaan edistää kilpailua ja kuluttajien 
valinnanvaraa.

Or. en

Tarkistus 170
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Asiakkaille tarjotaan usein 
vakuutussopimuksia, joihin liittyy 
sijoituksia, direktiivin [MiFID II] 
soveltamisalaan kuuluvien 
sijoitustuotteiden mahdollisina 
vaihtoehtoina tai korvikkeina. Jotta
sijoittajansuoja olisi yhdenmukaista ja 
vältettäisiin sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäytön riski, on tärkeää, että 
vähittäissijoitustuotteisiin (sijoitustuotteita 
koskevista avaintietoasiakirjoista annetussa 
asetuksessa määritellyt vakuutusmuotoiset 
sijoitustuotteet) sovelletaan samoja 
liiketoiminnan menettelytapasääntöjä: 
näihin sisältyvät tarkoituksenmukaisten 
tietojen esittäminen, vaatimukset 
neuvonnan soveltuvuudesta, houkuttelua 
koskevat rajoitukset ja vaatimukset hallita 
eturistiriidat, ja, jos kyseessä ovat 
riippumattomat neuvonantajat, heidän 
saamiensa korvausten muotoa koskevat 
rajoitukset. Euroopan 

(42) Asiakkaille tarjotaan usein 
vakuutussopimuksia, joihin liittyy 
sijoituksia, direktiivin [MiFID II] 
soveltamisalaan kuuluvien 
sijoitustuotteiden mahdollisina 
vaihtoehtoina tai korvikkeina. Jotta 
sijoittajansuoja olisi yhdenmukaista ja 
vältettäisiin sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäytön riski, on tärkeää, että 
vähittäissijoitustuotteisiin (sijoitustuotteita 
koskevista avaintietoasiakirjoista annetussa 
asetuksessa määritellyt vakuutusmuotoiset 
sijoitustuotteet) sovelletaan samoja 
liiketoiminnan menettelytapasääntöjä: 
näihin sisältyvät tarkoituksenmukaisten 
tietojen esittäminen, vaatimukset 
neuvonnan soveltuvuudesta, houkuttelua 
koskevat rajoitukset ja vaatimukset hallita 
eturistiriidat ja korvauksia koskevien 
lisärajoitusten asettaminen. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) 
ja Euroopan vakuutus- ja 
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arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) 
ja Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen (EVLEV) olisi 
tehtävä yhteistyötä, jotta 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuihin 
sijoitustuotteisiin, joihin sovelletaan joko 
[MiFID II]-direktiiviä tai tätä direktiiviä 
ohjeiden välityksellä, saataisiin 
liiketoiminnan menettelytapasääntöjen 
osalta mahdollisimman paljon 
yhdenmukaisuutta. Kun kyseessä ovat 
vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet, tämän 
direktiivin vaatimukset, joita sovelletaan 
kaikkiin vakuutussopimuksiin (tämän 
direktiivin VII luku), ja vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita koskevat parannellut 
vaatimukset ovat kumulatiiviset. Näin ollen 
henkilöiden, jotka harjoittavat 
vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
koskevaa vakuutusedustusta, olisi 
noudatettava menettelytapavaatimuksia, 
joita sovelletaan kaikkiin 
vakuutussopimuksiin, ja paranneltuja 
vaatimuksia, joita sovelletaan 
vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin.

lisäeläkeviranomaisen (EVLEV) olisi 
tehtävä yhteistyötä, jotta 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuihin 
sijoitustuotteisiin, joihin sovelletaan joko 
[MiFID II]-direktiiviä tai tätä direktiiviä 
ohjeiden välityksellä, saataisiin 
liiketoiminnan menettelytapasääntöjen 
osalta mahdollisimman paljon 
yhdenmukaisuutta.
Vahinkovakuutustuotteiden erityispiirteet 
on kuitenkin otettava huomioon näissä 
ohjeissa. MiFID II -direktiivin 3 artiklan 
vastaavan periaatteen mukaisesti olisi 
lisäksi harkittava vastaavaa vakuutuksia 
koskevaa järjestelmää pantaessa 
direktiiviä täytäntöön kansallisella tasolla 
sekä yhteiskomitean ohjeissa. Kun 
kyseessä ovat vakuutusmuotoiset 
sijoitustuotteet, olisi sovellettava 
paranneltuja liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä, joilla korvataan 
tämän direktiivin vaatimukset, joita 
sovelletaan yleisiin vakuutussopimuksiin 
(tämän direktiivin VII luku). Näin ollen 
henkilöiden, jotka harjoittavat 
vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
koskevaa vakuutusedustusta, olisi 
noudatettava paranneltuja vaatimuksia, 
joita sovelletaan tällaisiin tuotteisiin.

Or. en

Perustelu

Vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin olisi sovellettava tiukempaa kuluttajansuojaa sekä 
liiketoiminnan menettelytapasääntöjä kuin yleisiin vakuutussopimuksiin. Ei ole asianmukaista 
soveltaa VI ja VII lukua kumulatiivisesti vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin liittyvää 
vakuutusedustusta harjoittaviin yrityksiin. 24 artiklan 1 ja 2 kohdassa käsitellään samaa 
asiaa kuin 15 artiklassa. Jotkut VI luvun osat myös ovat ristiriidassa VII luvun joidenkin 
osien, kuten 17 c artiklan, kanssa.

Tarkistus 171
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(42 a) Tällä direktiivillä vahvistetaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai 
sijoittautumaan aikovien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden 
vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustustoiminnan 
aloittamista ja harjoittamista koskevat 
säännöt. Unionin muiden välineiden 
säännöksiä, jotka poikkeavat näistä 
säännöistä tai jotka täydentävät niitä, ei 
sovelleta vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustustoimintaan.

Or. de

Perustelu

Tällä selvennyksellä on tarkoitus tehdä selväksi, että vakuutustuotteiden markkinointiin 
sovelletaan ainoastaan tämän direktiivin säännöksiä. Muut unionin välineet ovat näin ollen 
toissijaisia direktiiviin nähden, sillä ainoastaan direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka 
koskevat nimenomaan vakuutusedustusta.

Tarkistus 172
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Sen varmistamiseksi, että 
seuraamuksia sovelletaan jäsenvaltioissa 
yhdenmukaisesti, kun niissä päätetään 
hallinnollisten seuraamusten tai 
toimenpiteiden tyypistä ja hallinnollisten 
taloudellisten seuraamusten suuruudesta, 
jäsenvaltioita olisi vaadittava 
varmistamaan, että toimivaltaiset 
viranomaiset ottavat huomioon kaikki 
olennaiset olosuhteet.

(45) Sen varmistamiseksi, että 
seuraamuksia sovelletaan jäsenvaltioissa 
yhdenmukaisesti, kun niissä päätetään 
hallinnollisten seuraamusten tai 
toimenpiteiden tyypistä ja hallinnollisten 
taloudellisten seuraamusten suuruudesta, 
jäsenvaltioita olisi vaadittava 
varmistamaan, että toimivaltaiset 
viranomaiset ottavat huomioon kaikki 
olennaiset olosuhteet. Jäsenvaltioiden ei 
kuitenkaan tarvitse säätää hallinnollisista 
seuraamuksista, kun kansallisessa 
lainsäädännössä säädetään seurauksista 
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rikosoikeudellisen järjestelmän puitteissa.

Or. en

Tarkistus 173
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Jotta varmistetaan, että seuraamuksilla 
on varoittava vaikutus suureen yleisöön, ja 
kerrotaan asiakkaan suojan kannalta 
kenties haitallisista sääntöjen rikkomisista, 
määrätyt seuraamukset ja toimenpiteet olisi 
julkistettava, paitsi tietyissä tarkoin 
määritellyissä olosuhteissa. Jos 
julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 
vahinkoa osapuolille, määrätyt 
seuraamukset ja toimenpiteet olisi 
julkistettava ilman nimiä, jotta 
noudatettaisiin suhteellisuusperiaatetta.

(46) Jotta varmistetaan, että seuraamuksilla 
on varoittava vaikutus suureen yleisöön, ja 
kerrotaan asiakkaan suojan kannalta 
kenties haitallisista sääntöjen rikkomisista, 
määrätyt seuraamukset ja toimenpiteet olisi 
julkistettava asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten sekä Euroopan vakuutus-
ja lisäeläkeviranomaisen 
verkkosivustoilla, paitsi tietyissä tarkoin 
määritellyissä olosuhteissa. Jos 
julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 
vahinkoa osapuolille, määrätyt 
seuraamukset ja toimenpiteet olisi 
julkistettava ilman nimiä, jotta 
noudatettaisiin suhteellisuusperiaatetta.

Or. en

Tarkistus 174
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Säännösten mahdollisten rikkomisten 
havaitsemiseksi toimivaltaisilla 
viranomaisilla olisi oltava tarvittavat 
tutkintavaltuudet, ja niiden olisi luotava 
tehokkaat mekanismit, joilla kannustetaan 
ilmoittamaan mahdollisista tai 

(47) Säännösten mahdollisten rikkomisten 
havaitsemiseksi toimivaltaisilla 
viranomaisilla olisi oltava tarvittavat 
tutkintavaltuudet, ja niiden olisi luotava 
tehokkaat mekanismit, joilla kannustetaan 
ilmoittamaan mahdollisista tai 
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tosiasiallisista rikkomisista. tosiasiallisista rikkomisista. Tämä asetus ei 
merkitse sitä, että jäsenvaltioiden on 
annettava hallinnollisille viranomaisille 
toimivalta rikostutkimusten 
suorittamiseen.

Or. en

Tarkistus 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Säännösten mahdollisten rikkomisten 
havaitsemiseksi toimivaltaisilla 
viranomaisilla olisi oltava tarvittavat 
tutkintavaltuudet, ja niiden olisi luotava 
tehokkaat mekanismit, joilla kannustetaan 
ilmoittamaan mahdollisista tai 
tosiasiallisista rikkomisista.

(47) Säännösten mahdollisten rikkomisten 
havaitsemiseksi toimivaltaisilla 
viranomaisilla olisi oltava tarvittavat 
tutkintavaltuudet, ja niiden olisi luotava 
tehokkaat mekanismit, joilla kannustetaan 
ilmoittamaan mahdollisista tai 
tosiasiallisista rikkomisista ja tarjotaan 
asianmukaista suojelua niille, jotka 
antavat ilmi tällaisia rikkomisia.

Or. en

Tarkistus 176
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(49 a) Ilmiantajat esittävät toimivaltaisille 
viranomaisille uusia tietoja, jotka auttavat 
viranomaisia sisäpiirikauppoja ja 
markkinoiden manipulointia koskevien 
tapausten selvittämisessä ja seuraamusten 
määräämisessä. Ilmiannoista voidaan 
kuitenkin luopua vastatoimien pelossa tai 
sen vuoksi, ettei rikkomisista ilmoittamista 
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varten ole asianmukaisia menettelyjä. 
Tässä direktiivissä olisi tämän vuoksi 
varmistettava, että käytössä on 
asianmukaiset järjestelyt, joilla 
kannustetaan ilmiantajia ilmoittamaan 
toimivaltaisille viranomaisille tämän 
direktiivin mahdollisesta rikkomisesta ja 
joilla suojataan ilmiantajia vastatoimilta. 
Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, 
että niiden soveltamat 
ilmiantojärjestelmät sisältävät 
mekanismeja, joilla suojataan 
ilmoitettujen tietojen kohteena olevaa 
henkilöä asianmukaisesti, erityisesti 
tämän oikeutta henkilötietojensa suojaan, 
ja menettelyjä, joilla varmistetaan 
kyseisen henkilön puolustautumisoikeus 
ja oikeus tulla kuulluksi ennen häntä 
koskevan päätöksen tekemistä sekä oikeus 
hakea tuomioistuimessa muutosta häntä 
koskevaan päätökseen.

Or. en

Perustelu

Teksti on markkinoiden väärinkäyttöä koskevasta asetuksesta.

Tarkistus 177
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Jotta saavutettaisiin tämän direktiivin 
tavoitteet, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
edustajan riittävien tietojen ja pätevyyden 
käsitteitä, eturistiriitojen hallintaa, 
menettelytapavelvoitteita 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 

(50) Jotta saavutettaisiin tämän direktiivin 
tavoitteet, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
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vakuutusalan paketoitujen 
sijoitustuotteiden osalta sekä menettelyjä 
ja lomakkeita, joilla tiedot seuraamuksista 
ilmoitetaan. On erityisen tärkeää, että 
komissio toteuttaa valmistelutyönsä 
aikana asianmukaisia kuulemisia, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. de

Tarkistus 178
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Finanssipalvelujen teknisillä 
standardeilla olisi varmistettava 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja 
kuluttajien riittävä suoja koko unionissa. 
Koska EVLEV:lla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
komissiolle toimitettavat luonnokset 
sääntelystandardeiksi ja teknisiksi 
täytäntöönpanostandardeiksi, joihin ei 
liity poliittisia valintoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 179
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(51) Finanssipalvelujen teknisillä 
standardeilla olisi varmistettava 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja 
kuluttajien riittävä suoja koko unionissa. 
Koska EVLEV:lla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
komissiolle toimitettavat luonnokset 
sääntelystandardeiksi ja teknisiksi 
täytäntöönpanostandardeiksi, joihin ei 
liity poliittisia valintoja.

(51) Finanssipalvelujen teknisillä 
standardeilla olisi varmistettava 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja 
kuluttajien riittävä suoja koko unionissa. 
Koska EVLEV on elin, jolla on pitkälle 
menevää erityisasiantuntemusta mutta 
rajalliset valmiudet, sen tehtäväksi 
voitaisiin antaa ainoastaan sellaisten
komissiolle ja parlamentille toimitettavien
lausuntoehdotusten laatiminen, joihin ei 
tarvita poliittisia valintoja.

Or. de

Tarkistus 180
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Finanssipalvelujen teknisillä 
standardeilla olisi varmistettava 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja 
kuluttajien riittävä suoja koko unionissa. 
Koska EVLEV:lla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
komissiolle toimitettavat luonnokset 
sääntelystandardeiksi ja teknisiksi 
täytäntöönpanostandardeiksi, joihin ei liity 
poliittisia valintoja.

(51) Finanssipalvelujen teknisillä 
standardeilla olisi varmistettava 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja 
kuluttajien korkeatasoinen suoja koko 
unionissa. Koska EVLEV:lla on pitkälle 
menevää erityisasiantuntemusta, olisi 
tehokasta ja asianmukaista antaa sen 
tehtäväksi laatia komissiolle toimitettavat 
luonnokset sääntelystandardeiksi ja 
teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, 
joihin ei liity poliittisia valintoja.

Or. en

Tarkistus 181
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Finanssipalvelujen teknisillä 
standardeilla olisi varmistettava 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja 
kuluttajien riittävä suoja koko unionissa. 
Koska EVLEV:lla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
komissiolle toimitettavat luonnokset 
sääntelystandardeiksi ja teknisiksi
täytäntöönpanostandardeiksi, joihin ei liity 
poliittisia valintoja.

(51) Finanssipalvelujen teknisillä 
standardeilla olisi varmistettava 
yhdenmukaistamisen vähimmäistaso ja 
kuluttajien riittävä suoja koko unionissa. 
Koska EVLEV:lla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
komissiolle toimitettavat luonnokset 
sääntelystandardeiksi ja teknisiksi 
täytäntöönpanostandardeiksi, joihin ei liity 
poliittisia valintoja.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa kuluttajansuoja on korkeampi kuin toisissa, ja yhdenmukaistamisen 
enimmäistasolla vähennetään kuluttajansuojatoimia, joita näissä valtioissa on jo toteutettu. 

Tarkistus 182
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Komission olisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 
291 artiklan nojalla annettavilla 
delegoiduilla säädöksillä ja Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) 
perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 
2010 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 
10–15 artiklan mukaisesti hyväksyttävä 
delegoidut säädökset, joista säädetään 
[8] artiklassa edustajan riittävien tietojen ja 
taitojen osalta, [17 ja 23] artiklassa 
eturistiriitojen hallinnan osalta, [24 ja 

(52) Komission olisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 
291 artiklan nojalla annettavilla 
delegoiduilla säädöksillä ja Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) 
perustamisesta 24 päivänä 
marraskuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1094/2010 10–15 artiklan mukaisesti 
hyväksyttävä delegoidut säädökset, joista 
säädetään [8] artiklassa edustajan riittävien 
tietojen ja taitojen osalta, ja tekniset 
täytäntöönpanostandardit, joista säädetään 
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25] artiklassa vähittäismarkkinoille
tarkoitettuihin vakuutusalan 
paketoituihin sijoitustuotteisiin liittyvien 
menettelytapavelvoitteiden osalta, ja 
tekniset täytäntöönpanostandardit, joista 
säädetään [30] artiklassa seuraamuksiin 
liittyviä tietoja koskevien menettelyjen ja 
lomakkeiden osalta. EVLEV:n olisi 
laadittava näiden delegoitujen säädösten ja 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnokset.

[30] artiklassa seuraamuksiin liittyviä 
tietoja koskevien menettelyjen ja 
lomakkeiden osalta. EVLEV:n olisi 
laadittava näiden delegoitujen säädösten ja 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnokset.

Or. de

Tarkistus 183
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(55 a) Jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisilla olisi oltava 
käytettävissään kaikki tarpeelliset keinot 
varmistaakseen, että vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten liiketoiminta on 
asianmukaista koko unionissa 
riippumatta siitä, perustuuko se 
sijoittautumisvapauteen vai palveluiden 
tarjoamisen vapauteen. Valvonnan 
tehokkuuden varmistamiseksi kaikkien 
valvontaviranomaisten toteuttamien 
toimien olisi oltava oikeassa suhteessa 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen 
liiketoimintaan liittyvien riskien 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimutkaisuuteen riippumatta siitä, 
kuinka merkittävä kyseinen yritys on 
markkinoiden yleisen rahoitusvakauden 
kannalta.

Or. en
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Tarkistus 184
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(55 b) Tällä direktiivillä ei saisi rasittaa 
liikaa pieniä ja keskisuuria 
vakuutusyrityksiä. Tämä tavoite voidaan 
saavuttaa esimerkiksi soveltamalla 
suhteellisuusperiaatetta asianmukaisesti. 
Periaatetta olisi sovellettava sekä 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä 
koskeviin vaatimuksiin että valvontaa 
koskevan toimivallan käyttöön.

Or. en

Tarkistus 185
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta, jotta voidaan ottaa 
huomioon markkinoilla tapahtunut 
kehitys, unionin oikeuden muilla aloilla 
tapahtunut kehitys ja kokemukset, joita 
jäsenvaltiot ovat saaneet eritoten 
direktiivin 2003/41/EY soveltamisalaan 
kuuluviin tuotteisiin liittyvän unionin 
oikeuden täytäntöönpanosta.

(56) Viiden vuoden kuluttua olisi 
tarkasteltava direktiivin vaikutuksesta
markkinoilla tapahtunutta kehitystä sekä
unionin oikeuden muilla aloilla 
tapahtunutta kehitystä ja kokemuksia, 
joita jäsenvaltiot ovat saaneet eritoten 
direktiivin 2003/41/EY soveltamisalaan 
kuuluviin tuotteisiin liittyvän unionin 
oikeuden täytäntöönpanosta, jotta 
voitaisiin arvioida direktiivin 
täytäntöönpanoa ja tehdä alustavia 
havaintoja sen vaikuttavuudesta.

Or. de

Alustavia arvioita voidaan tehdä aikaisintaan viiden vuoden kuluttua. Katso myös 8 artiklan 
7 kohta.
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Tarkistus 186
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta, jotta voidaan ottaa 
huomioon markkinoilla tapahtunut kehitys, 
unionin oikeuden muilla aloilla tapahtunut 
kehitys ja kokemukset, joita jäsenvaltiot 
ovat saaneet eritoten direktiivin 
2003/41/EY soveltamisalaan kuuluviin 
tuotteisiin liittyvän unionin oikeuden 
täytäntöönpanosta.

(56) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen kolmen vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta, jotta voidaan ottaa 
huomioon markkinoilla tapahtunut kehitys, 
unionin oikeuden muilla aloilla tapahtunut 
kehitys ja kokemukset, joita jäsenvaltiot 
ovat saaneet eritoten 
direktiivin 2003/41/EY soveltamisalaan 
kuuluviin tuotteisiin liittyvän unionin 
oikeuden täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 187
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai 
sijoittautumaan aikovien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustustoiminnan, 
mukaan lukien vahinkojen 
ammattimainen hallinnointi ja vahingon 
selvittely, aloittamista ja harjoittamista 
koskevat säännöt.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai 
sijoittautumaan aikovien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustustoiminnan 
aloittamista ja harjoittamista koskevat 
säännöt.

Or. en

Tarkistus 188
Corien Wortmann-Kool
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai 
sijoittautumaan aikovien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustustoiminnan, 
mukaan lukien vahinkojen 
ammattimainen hallinnointi ja vahingon 
selvittely, aloittamista ja harjoittamista 
koskevat säännöt.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai 
sijoittautumaan aikovien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustustoiminnan 
aloittamista ja harjoittamista koskevat 
säännöt.

Or. en

Tarkistus 189
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai 
sijoittautumaan aikovien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustustoiminnan, 
mukaan lukien vahinkojen 
ammattimainen hallinnointi ja vahingon 
selvittely, aloittamista ja harjoittamista 
koskevat säännöt.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai 
sijoittautumaan aikovien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustustoiminnan 
aloittamista ja harjoittamista koskevat 
säännöt.

Or. en

Tarkistus 190
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
vakuutussopimuksia koskevia 
edustuspalveluja tarjoaviin henkilöihin, 
jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

a) vakuutussopimus edellyttää tietämystä 
ainoastaan tarjotusta vakuutusturvasta;
b) vakuutussopimus ei ole 
henkivakuutussopimus;
c) vakuutussopimus ei kata vastuuriskejä;
d) kyseisten henkilöiden pääasiallinen 
ammattitoiminta on muu kuin 
vakuutusedustus;
e) vakuutus liittyy täydentävänä minkä 
tahansa tarjoajan toimittamiin tavaroihin, 
kun tällainen vakuutus kattaa kyseisen 
tarjoajan toimittamien tavaroiden 
viallisuuteen, katoamiseen tai 
vahingoittumiseen liittyvän riskin; 
f) kun vakuutussopimuksen on tarkoitus 
tuottaa määräsuhteessa vuotuinen määrä, 
vuotuisen vakuutusmaksun arvo ei ole 
suurempi kuin 600 euroa.

Or. en

Tarkistus 191
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyseisten henkilöiden pääasiallinen 
ammattitoiminta on muu kuin 
vakuutusedustus;

d) kyseisten henkilöiden pääasiallinen 
ammattitoiminta on muu kuin 
vakuutusedustus. Henkivakuutus- ja 
vastuuriskit voidaan kattaa tuotetta tai 
palvelua täydentävänä lisäpalveluna 
henkilön harjoittaessa pääasiallista 
ammattitoimintaansa;
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Or. de

Perustelu

Autonvuokraussopimuksiin sisältyy lisävastuuvakuutus, jonka tarkoituksena on kattaa 
vuokrattuun ajoneuvoon liittyvät riskit. Matkavakuutukset, joihin sisältyy henkivakuutus, 
kattavat kuolemanriskin. Tällaisilla vakuutusedustuksilla täydennetään pääasiallista tuotetta 
tai palvelua.

Tarkistus 192
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) vakuutus liittyy täydentävänä minkä 
tahansa tarjoajan toimittamiin tavaroihin ja 
palveluihin, kun tällainen vakuutus kattaa 
kyseisen tarjoajan toimittamien tavaroiden 
viallisuuteen, katoamiseen tai 
vahingoittumiseen liittyvän riskin;

e) vakuutus liittyy täydentävänä minkä 
tahansa tarjoajan toimittamaan tavaroihin 
tai tämän tuottamiin palveluihin, kun 
tällainen vakuutus kattaa kyseisen tarjoajan 
toimittamien tavaroiden viallisuuteen, 
katoamiseen, varkauteen tai 
vahingoittumiseen liittyvän riskin;

Or. de

Tarkistus 193
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) vakuutus liittyy täydentävänä minkä 
tahansa tarjoajan toimittamiin tavaroihin, 
kun tällainen vakuutus kattaa kyseisen 
tarjoajan toimittamien tavaroiden 
viallisuuteen, katoamiseen tai 
vahingoittumiseen liittyvän riskin; 

e) vakuutus liittyy täydentävänä minkä 
tahansa tarjoajan toimittamaan tuotteeseen 
tai palveluun, kun tällainen vakuutus 
kattaa kyseisen tarjoajan toimittamien 
tavaroiden viallisuuteen, katoamiseen tai 
vahingoittumiseen liittyvän riskin;

Or. en
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Tarkistus 194
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kun vakuutussopimuksen on tarkoitus 
tuottaa määräsuhteessa vuotuinen määrä, 
vuotuisen vakuutusmaksun arvo ei ole 
suurempi kuin 600 euroa.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 195
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kun vakuutussopimuksen on tarkoitus 
tuottaa määräsuhteessa vuotuinen määrä,
vuotuisen vakuutusmaksun arvo ei ole 
suurempi kuin 600 euroa.

f) vuotuisen vakuutusmaksun arvo ei ole 
suurempi kuin 600 euroa.

Or. de

Perustelu

Määräsuhteisen vuotuisen laskennan käyttöönotto johtaisi jopa erittäin pienimuotoisiin 
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vakuutuksiin, joita tehtäisiin viikoksi vuodessa 30 euron vakuutusmaksua vastaan ja jotka 
kuuluisivat direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 196
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) vakuutussopimus ei kata 
vastuuriskejä; 

Or. en

Perustelu

Koska sairasvakuutustuotteilla on ratkaiseva taloudellinen ja sosiaalinen rooli, ne olisi 
sisällytettävä IMD II -direktiivin soveltamisalaan. 

Tarkistus 197
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) vakuutustuote on lakisääteisesti 
pakollinen tai perustavanlaatuisen tärkeä 
osatekijä minkä tahansa tarjoajan 
toimittaman tavaran tai tämän 
suorittaman palvelun näkökulmasta

Or. en

Tarkistus 198
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Direktiiviä ei sovelleta liitteessä I 
määriteltyihin ammattimaisiin 
asiakkaisiin. 

Or. de

(Johdanto-osan 9 kappale)

Tarkistus 199
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tällä direktiivillä varmistetaan, että 
sovelletaan samaa suojelun tasoa ja että 
kuluttajat hyötyvät vertailukelpoisista 
normeista. Direktiivillä edistetään 
yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia ja 
yhtäläisiin edellytyksiin perustuvaa 
kilpailua edustajien välillä, riippumatta 
siitä, ovatko ne sidoksissa 
vakuutusyhtiöön vai ei. Kuluttajat 
hyötyvät tilanteesta, jossa 
vakuutustuotteita välitetään eri kanavien 
ja edustajien välityksellä sekä toteuttaen 
eri yhteistyömuotoja vakuutusyhtiöiden 
kanssa, edellyttäen, että niiden on 
noudatettava samoja kuluttajansuojaa 
koskevia sääntöjä. Jäsenvaltioiden olisi 
otettava tämä huomioon tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 200
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Tämän direktiivin VI luvun seuraavia 
osia ei sovelleta vakuutusedustajiin ja 
-yrityksiin niiden harjoittaessa 
vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden 
vakuutusedustusta:
a. 15 artikla
b. 16 artiklan a alakohdan i, ii, iii ja 
iv alakohta
c. 16 artiklan b alakohdan i, ii ja 
iii alakohta
d. 17 artiklan 1 kohdan c–g alakohta
e. 17 artiklan 2, 3, 4 ja 5 kohta
f. 18 artikla
Vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden 
vakuutusedustusta harjoittavien 
vakuutusedustajien ja -yritysten olisi sen 
sijaan noudatettava seuraavia 
direktiivissä [2004/39/EY*] esitettyjä 
vaatimuksia, joissa otetaan 
asianmukaisesti huomioon 
vakuutustoiminnan erityispiirteet:
a. 16 artiklan 3 kohdan
b. 23, 24 ja 25 artikla
EVLEV ja EAMV laativat ohjeita siitä, 
kuinka näitä säännöksiä olisi sovellettava 
yrityksiin, jotka harjoittavat sekä 
vakuutusmuotoista sijoitustoimintaa että 
sijoitustoimintaa 
direktiivin [2004/39/EY*] ja siihen 
liittyvien direktiivin [2006/73/EY*] 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Parlamentin voimassa olevan MiFID II -direktiivin tekstissä liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä sovelletaan vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin. Ne ovat suunnilleen 
samoja sääntöjä, joita sovelletaan vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin IMD2:n 22–24 
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artiklassa. Ei ole mitään syytä sille, että säännöt on sisällytetty kahteen eri säädökseen, ja 
tässä tarkistuksessa selvennetään, mitä MiFID-direktiivin säännöksiä sovelletaan 
vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin ja mitä IMD2:n osia ei sovelleta.

Tarkistus 201
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa sekä vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia ja vahingon 
selvittelyä. Näitä toimintoja pidetään 
vakuutusedustuksena myös silloin, kun 
niitä harjoittaa vakuutusyritys ilman 
vakuutusedustajaa.

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa korvauksiin liittyvää
toimintaa, tällaisten sopimusten tekemistä 
tai avustamista vakuutussopimuksen 
hoidossa ja täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa, jotka koskevat 
vakuutusten myyntiä.

Or. en

Tarkistus 202
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa sekä vahinkojen 

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa. Näitä toimintoja 
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ammattimaista hallinnointia ja vahingon 
selvittelyä. Näitä toimintoja pidetään 
vakuutusedustuksena myös silloin, kun 
niitä harjoittaa vakuutusyritys ilman 
vakuutusedustajaa.

pidetään neuvontana, ehdottamisena tai 
muuna vakuutussopimusten tekemiseen 
liittyvänä valmistelevana toimintana, 
tällaisten sopimusten tekemisenä, ja niitä 
pidetään myös vakuutusedustuksena 
silloin, kun niitä harjoittaa 
vakuutusyrityksen työntekijä suorassa 
yhteydessä asiakkaaseen ilman 
vakuutusedustajaa.

Or. en

Tarkistus 203
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa sekä vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia ja vahingon 
selvittelyä. Näitä toimintoja pidetään 
vakuutusedustuksena myös silloin, kun 
niitä harjoittaa vakuutusyritys ilman 
vakuutusedustajaa. 

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta vakuutuksen 
tekemiseen liittyvää valmistelevaa 
toimintaa, tällaisten sopimusten tekemistä 
tai avustamista vakuutussopimuksen 
hoidossa ja täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa. Neuvontaa, 
ehdottamista tai vakuutussopimusten 
tekemistä koskevaa toimintaa pidetään 
vakuutusedustuksena myös silloin, kun 
niitä harjoittaa vakuutusyrityksen 
työntekijä suorassa yhteydessä
asiakkaaseen ilman vakuutusedustajaa.

Or. en

Perustelu

IMD2:lla säädetään vakuutusedustajan ammatista sekä vakuutustuotteiden myyntiä 
koskevista menettelytapasäännöistä. Se ei koske vakuutusyhtiöiden työntekijöiden suorittamia 
suoran asiakaspalvelun taustatoimintoja, jotka liittyvät muun muassa asiakirjojen 
valmisteluun, vakuutusmaksujen laskemiseen ja vakuutuskorvaushakemusten käsittelyyn. 
Tarkistuksella selvennetään, että tällaiset toimet eivät kuulu IMD2:n soveltamisalaan.



AM\926837FI.doc 67/153 PE504.392v01-00

FI

Tarkistus 204
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa sekä vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia ja vahingon 
selvittelyä. Näitä toimintoja pidetään 
vakuutusedustuksena myös silloin, kun 
niitä harjoittaa vakuutusyritys ilman 
vakuutusedustajaa. 

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa sekä vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia ja vahingon 
selvittelyä, mukaan lukien hinta- ja 
tuotevertailusivustot, kun asiakas voi 
tämän päätteeksi tehdä suoraan 
vakuutussopimuksen käyttämällä 
verkkosivustoa tai tekemällä 
vakuutussopimuksen suoraan 
vakuutusyhtiön tai toisen 
vakuutusedustajan kanssa. Näitä 
toimintoja pidetään vakuutusedustuksena 
myös silloin, kun niitä harjoittaa 
vakuutusyritys ilman vakuutusedustajaa.

Or. en

Tarkistus 205
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
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vahinkotapauksissa sekä vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia ja vahingon 
selvittelyä. Näitä toimintoja pidetään 
vakuutusedustuksena myös silloin, kun 
niitä harjoittaa vakuutusyritys ilman 
vakuutusedustajaa.

vahinkotapauksissa. Näitä toimintoja 
pidetään vakuutusedustuksena myös 
silloin, kun niitä harjoittaa vakuutusyritys 
ilman vakuutusedustajaa.

Or. en

Tarkistus 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa sekä vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia ja vahingon 
selvittelyä. Näitä toimintoja pidetään 
vakuutusedustuksena myös silloin, kun 
niitä harjoittaa vakuutusyritys ilman 
vakuutusedustajaa.

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa sekä vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia ja vahingon 
selvittelyä, hintavertailuverkkosivustot 
mukaan lukien. Näitä toimintoja pidetään 
vakuutusedustuksena myös silloin, kun 
niitä harjoittaa vakuutusyritys ilman 
vakuutusedustajaa.

Or. en

Tarkistus 207
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tietojen antaminen 
satunnaisesti asiakkaalle muun 

a) tietojen antaminen satunnaisesti 
asiakkaalle muun ammattitoiminnan 
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ammattitoiminnan yhteydessä, jollei 
tietojen antaja toteuta muita toimia 
auttaakseen asiakasta tekemään tai 
soveltamaan vakuutussopimusta;

yhteydessä, jollei tietojen antaja toteuta 
muita toimia auttaakseen asiakasta 
tekemään tai soveltamaan 
vakuutussopimusta; ammattimaista 
vakuutusyrityksen vahingonselvittelyä tai 
vahingonarviointi- ja -korvaustoimintaa 
ei pidetä vakuutusedustuksena;

Or. en

Tarkistus 208
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. 'vakuutusmuotoisella sijoitustuotteella'
vakuutussopimusta, joka voitaisiin 
luokitella myös [sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen 
(PRIPS-asetuksen)] 2 artiklan 
a alakohdassa määritellyksi 
'sijoitustuotteeksi';

4. 'vakuutusmuotoisella sijoitustuotteella'
vakuutussopimusta, joka edellyttää 
avaintietoasiakirjaa sellaisena kuin se on 
määriteltynä [sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista annetussa 
asetuksessa (PRIPS-asetuksessa)];

Or. de

Tarkistus 209
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. 'vakuutusmuotoisella sijoitustuotteella'
vakuutussopimusta, joka voitaisiin 
luokitella myös [sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen 
(PRIPS-asetuksen)] 2 artiklan 
a alakohdassa määritellyksi 
'sijoitustuotteeksi';

4. 'vakuutusmuotoisella sijoitustuotteella'
vakuutussopimusta, joka voitaisiin 
luokitella myös [sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen 
(PRIPS-asetuksen)] 2 artiklan 
a alakohdassa määritellyksi 
'sijoitustuotteeksi' lukuun ottamatta 
PRIPS-asetuksen 2 kohdan e ja 
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f alakohdassa määriteltyjä 
vakuutussopimuksia, jotka koskevat 
työeläkejärjestelmiä ja eläketuotteita, 
joiden osalta kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja joissa työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa;

Or. en

Tarkistus 210
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. 'vakuutusmuotoisella sijoitustuotteella'
vakuutussopimusta, joka voitaisiin 
luokitella myös [sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen 
(PRIPS-asetuksen)] 2 artiklan 
a alakohdassa määritellyksi 
'sijoitustuotteeksi';

4. 'vakuutusmuotoisella sijoitustuotteella'
vakuutussopimusta, joka voitaisiin 
luokitella myös [sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen 
(PRIPS-asetuksen)] 4 artiklan 
a alakohdassa määritellyksi 
'sijoitustuotteeksi' lukuun ottamatta 
asetuksen 2 artiklassa tarkoitettuja 
tuotteita;

Or. en

Perustelu

Määrittelyä olisi täsmennettävä sen mukaan, katetaanko ammatilliset lisäeläkkeet vai ei. On 
aihetta yhdenmukaistaa PRIPS-asetusta koskevien parlamentin ehdotusten kanssa.

Tarkistus 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. 'vakuutusedustajalla' luonnollista 5. 'vakuutusedustajalla' luonnollista 
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henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole 
vakuutusyritys ja joka korvausta vastaan 
aloittaa vakuutusedustuksen tai harjoittaa 
sitä;

henkilöä tai oikeushenkilöä, lukuun 
ottamatta vakuutusyrityksiä, jotka 
harjoittavat vakuutustoimintaa itsenäisinä 
ammatinharjoittajina, joka korvausta 
vastaan aloittaa vakuutusedustuksen tai 
harjoittaa sitä;

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 212
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. 'vakuutusedustajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole 
vakuutusyritys ja joka korvausta vastaan 
aloittaa vakuutusedustuksen tai harjoittaa 
sitä;

5. 'jälleenvakuutusedustajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole 
jälleenvakuutusyritys eivätkä sen 
työntekijät ja joka korvausta vastaan 
aloittaa jälleenvakuutusedustuksen tai 
harjoittaa sitä;

Or. de

Perustelu

Selvennys on luettava yhdessä 3 artiklan 1 kohdan kanssa.

Tarkistus 213
Othmar Karas
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. 'vakuutusedustajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole 
vakuutusyritys ja joka korvausta vastaan 
aloittaa vakuutusedustuksen tai harjoittaa 
sitä;

5. 'jälleenvakuutusedustajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole 
jälleenvakuutusyritys eivätkä sen 
työntekijät ja joka korvausta vastaan 
aloittaa jälleenvakuutusedustuksen tai 
harjoittaa sitä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on johdonmukaisuus esittelijän 32 tarkistuksen kanssa. Myös 
vakuutusyritysten työntekijät on mainittava tässä yhteydessä, sillä he eivät toimi 
vakuutusedustajina vakuutusyrityksen ja asiakkaan välillä.

Tarkistus 214
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. 'jälleenvakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
jälleenvakuutussopimusten tekemiseen 
liittyvää valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
jälleenvakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa sekä vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia ja vahingon 
selvittelyä. Näitä toimintoja pidetään 
jälleenvakuutusedustuksena myös silloin, 
kun niitä harjoittaa jälleenvakuutusyritys 
ilman jälleenvakuutusedustajaa.

6. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa korvauksiin liittyvää
toimintaa tai tällaisten sopimusten 
tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa.

Or. en
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Tarkistus 215
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla – 1 kohta – 6 alakohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tietojen antaminen satunnaisesti muun 
ammattitoiminnan yhteydessä, edellyttäen 
että toiminnan tarkoituksena ei ole auttaa 
asiakasta tekemään tai soveltamaan 
jälleenvakuutussopimusta;

a) Jälleenvakuutusedustuksena ei pidetä 
tietojen antamista satunnaisesti muun 
ammattitoiminnan yhteydessä, edellyttäen, 
että toiminnan tarkoituksena ei ole auttaa 
asiakasta tekemään tai soveltamaan 
jälleenvakuutussopimusta; ammattimaista 
jälleenvakuutusyrityksen 
vahingonselvittelyä tai vahingonarviointi-
ja -korvaustoimintaa ei pidetä 
vakuutusedustuksena;

Or. en

Tarkistus 216
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. 'sidoksissa olevalla 
vakuutusedustajalla' henkilöä, joka 
harjoittaa vakuutusedustusta yhden tai 
usean vakuutusyrityksen tai -edustajan 
nimissä ja lukuun ja jonka toiminta 
tapahtuu täysin kyseisten 
vakuutusyritysten tai -edustajien vastuulla 
edellyttäen, että vakuutusedustajat, joiden 
vastuulla kyseinen henkilö toimii, eivät 
itse toimi toisen vakuutusyrityksen tai -
edustajan vastuulla;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 217
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. 'sidoksissa olevalla vakuutusedustajalla'
henkilöä, joka harjoittaa vakuutusedustusta 
yhden tai usean vakuutusyrityksen tai 
-edustajan nimissä ja lukuun ja jonka 
toiminta tapahtuu täysin kyseisten 
vakuutusyritysten tai -edustajien vastuulla 
edellyttäen, että vakuutusedustajat, joiden 
vastuulla kyseinen henkilö toimii, eivät 
itse toimi toisen vakuutusyrityksen tai 
-edustajan vastuulla;

8. 'sidoksissa olevalla vakuutusedustajalla'
henkilöä, joka harjoittaa vakuutusedustusta 
yhden tai usean vakuutusyrityksen nimissä 
silloin, kun vakuutustuotteet eivät kilpaile 
keskenään, ja jonka toiminta tapahtuu 
täysin kyseisten vakuutusyritysten 
vastuulla niitä koskevien tuotteiden osalta;

Or. en

Tarkistus 218
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. 'sidoksissa olevalla vakuutusedustajalla'
henkilöä, joka harjoittaa vakuutusedustusta 
yhden tai usean vakuutusyrityksen tai 
-edustajan nimissä ja lukuun ja jonka 
toiminta tapahtuu täysin kyseisten 
vakuutusyritysten tai -edustajien vastuulla 
edellyttäen, että vakuutusedustajat, joiden 
vastuulla kyseinen henkilö toimii, eivät itse 
toimi toisen vakuutusyrityksen tai 
-edustajan vastuulla;

8. 'sidoksissa olevalla vakuutusedustajalla'
henkilöä, joka harjoittaa vakuutusedustusta 
yhden tai, jos vakuutustuotteet eivät 
kilpaile keskenään, usean 
vakuutusyrityksen tai -edustajan nimissä ja 
lukuun ja joka ei kuitenkaan ota vastaan 
vakuutusmaksuja eikä asiakkaille 
tarkoitettuja korvauksia ja jonka toiminta 
tapahtuu täysin kyseisten vakuutusyritysten 
tai -edustajien vastuulla edellyttäen, että 
vakuutusedustajat, joiden vastuulla 
kyseinen henkilö toimii, eivät itse toimi 
toisen vakuutusyrityksen tai edustajan 
vastuulla; 

Sidoksissa olevalla vakuutusedustajalla 
tarkoitetaan myös henkilöä, joka 
harjoittaa vakuutusedustusta yhden tai 
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usean vakuutusyrityksen vastuulla niitä 
koskevien tuotteiden osalta pääasiallisen 
ammatillisen toimintansa lisäksi, jos 
vakuutus täydentää kyseisen pääasiallisen 
toiminnan puitteissa toimitettavia 
tavaroita tai palveluja;

Or. de

Tarkistus 219
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. 'sidoksissa olevalla vakuutusedustajalla'
henkilöä, joka harjoittaa vakuutusedustusta 
yhden tai usean vakuutusyrityksen tai 
-edustajan nimissä ja lukuun ja jonka 
toiminta tapahtuu täysin kyseisten 
vakuutusyritysten tai -edustajien vastuulla 
edellyttäen, että vakuutusedustajat, joiden
vastuulla kyseinen henkilö toimii, eivät itse 
toimi toisen vakuutusyrityksen tai 
-edustajan vastuulla;

8. 'sidoksissa olevalla vakuutusedustajalla'
henkilöä, joka harjoittaa vakuutusedustusta 
yhden tai usean vakuutusyrityksen tai 
rekisteröidyn vakuutusedustajan nimissä 
ja lukuun, jos vakuutustuotteet eivät 
kilpaile keskenään, ja joka ei peri 
vakuutusmaksuja eikä asiakkaille 
tarkoitettuja korvauksia ja jonka toiminta 
tapahtuu kunkin toimijan tuotteiden osalta
täysin kyseisten vakuutusyritysten tai 
rekisteröityjen vakuutusedustajien 
vastuulla edellyttäen, että rekisteröity 
vakuutusedustaja, jonka vastuulla
kyseinen henkilö toimii, ei itse toimi toisen 
vakuutusyrityksen tai edustajan vastuulla;

Sidoksissa olevalla vakuutusedustajalla 
tarkoitetaan myös henkilöä, joka yhden 
tai usean vakuutusyrityksen tai 
rekisteröidyn vakuutusedustajan vastuulla 
harjoittaa vakuutusedustusta 
pääasiallisen ammatillisen toimintansa 
lisäksi, jos vakuutus täydentää kyseisen 
pääasiallisen toiminnan puitteissa 
toimitettavia tavaroita tai palveluja, ja 
joka ei peri vakuutusmaksuja eikä 
asiakkaalle tarkoitettuja korvauksia;

Or. en
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Perustelu

Asiaankuulumattomien maksujen välttämiseksi, tarkistuksessa olisi muutettava vaatimuksia 
vain tarpeen mukaan. Komission vaikutustenarvioinnissa ei viitata ongelmiin, jotka liittyisivät 
"sidoksissa oleva edustaja" -käsitteeseen. Jos 4 artikla poistetaan ("ilmoitetut edustajat"), 
tämä kohta on otettava uudelleen käyttöön, jotta voidaan kattaa sivutoimet. Selkeyttäminen on 
kuluttajan edun mukaista.

Tarkistus 220
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. 'neuvonnalla' suositusten antamista 
asiakkaalle, joko asiakkaan pyynnöstä tai 
vakuutusyrityksen tai -edustajan 
aloitteesta;

9. 'neuvonnalla' henkilökohtaiseen 
suositukseen perustuvan neuvonnan
antamista vakuutustuotteesta todelliselle 
tai mahdolliselle asiakkaalle, joko 
asiakkaan pyynnöstä tai vakuutusyrityksen 
tai -edustajan aloitteesta myös sopimuksen 
voimassaoloaikana;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään neuvonnan määritelmää. Lisäksi sillä pyritään vahvistamaan 
palkkioperusteista vakuutusneuvontaa ilman, että siihen liittyy provisiomaksuja. Tarkistus 
perustuu EVLEVin ja Saksan BDV-kuluttajajärjestön ehdotuksiin.

Tarkistus 221
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. 'neuvonnalla' suositusten antamista 
asiakkaalle, joko asiakkaan pyynnöstä tai 
vakuutusyrityksen tai -edustajan 
aloitteesta;

9. 'neuvonnalla' henkilökohtaisten 
asiakkaalle räätälöityjen suositusten 
antamista, joko asiakkaan pyynnöstä tai 
vakuutusyrityksen tai -edustajan 
aloitteesta; neuvontaa olisi pidettävä 
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erillisenä palveluna, joka eroaa tuotteita 
koskevien tietojen ja selitysten 
antamisesta;

Or. en

Perustelu

Neuvonnalla olisi tarkoitettava yksittäiselle asiakkaalle räätälöidyn suosituksen antamista 
yhdestä tai useammasta erityistuotteesta. Määritelmää on mukautettava samaan termiin 
nähden, jota käytetään MiFID-direktiivissä ja asuntolainadirektiivissä.

Tarkistus 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. 'neuvonnalla' suositusten antamista 
asiakkaalle, joko asiakkaan pyynnöstä tai 
vakuutusyrityksen tai -edustajan 
aloitteesta;

9. 'neuvonnalla' henkilökohtaisten 
suositusten antamista asiakkaalle, joko 
asiakkaan pyynnöstä tai vakuutusyrityksen 
tai -edustajan aloitteesta;

Or. en

Tarkistus 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10. 'ehdollisella provisiolla' provision 
muodossa olevaa korvausta, jos maksettava 
määrä perustuu vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle 
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvien 
sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen;

10. 'ehdollisella provisiolla' provision 
muodossa olevaa korvausta, jos maksettava 
määrä perustuu vakuutusedustajan kyseisen 
vakuutuksenantajan hyväksi hoitamaan 
vakuutustoimintaan liittyvien tuote- tai 
myyntitavoitteiden saavuttamiseen;

Or. en
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Tarkistus 224
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10. 'ehdollisella provisiolla' provision 
muodossa olevaa korvausta, jos maksettava 
määrä perustuu vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvien 
sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen;

10. 'ehdollisella provisiolla' provision 
muodossa olevaa korvausta, jos maksettava 
määrä perustuu vakuutusedustajan kyseisen 
vakuutuksenantajan hyväksi hoitamaan
vakuutustoimintaan liittyvien minkä 
tahansa tyyppisten sovittujen tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 225
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos edustaja on luonnollinen henkilö, 
jäsenvaltiota, jossa hänellä on 
asuinpaikka;

a) jos edustaja on luonnollinen henkilö, 
jäsenvaltiota, jossa hänen 
päätoimipaikkansa sijaitsee ja jossa hän 



AM\926837FI.doc 79/153 PE504.392v01-00

FI

harjoittaa liiketoimintaa;

Or. en

Tarkistus 226
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15. 'ristiinmyyntikäytännöllä'
vakuutuspalvelun tai -tuotteen tarjoamista 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen 
kanssa osana pakettia tai ehtona jonkin 
muun sopimuksen tai paketin ottamiselle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 227
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15. 'ristiinmyyntikäytännöllä'
vakuutuspalvelun tai -tuotteen tarjoamista 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen 
kanssa osana pakettia tai ehtona jonkin 
muun sopimuksen tai paketin ottamiselle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

16. 'läheisillä sidoksilla' [MIFID II] 
-direktiivin 4 artiklan 31 alakohdassa
tarkoitettua tilannetta;

16. 'läheisillä sidoksilla'
direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 
17 kohdassa tarkoitettua tilannetta;

Or. en

Perustelu

Koska IMD2 on vakuutusdirektiivi, olisi parempi viitata toiseen vakuutusdirektiivin, jotta 
voidaan varmistaa johdonmukainen soveltaminen vakuutusalalla.

Tarkistus 229
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

18. 'korvauksella' kaikkia provisioita, 
palkkioita, veloituksia ja muita maksuja, 
mukaan lukien kaikenlainen 
taloudellinen hyöty, joita tarjotaan tai 
annetaan vakuutusedustustoiminnan 
yhteydessä.

18. 'korvauksella' kaikenlaista 
taloudellista hyötyä, myös provisioita, 
palkkioita, veloituksia ja muita maksuja, 
joita tarjotaan tai annetaan 
vakuutusedustustoiminnan yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 230
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

18. 'korvauksella' kaikkia provisioita, 
palkkioita, veloituksia ja muita maksuja, 
mukaan lukien kaikenlainen taloudellinen 
hyöty, joita tarjotaan tai annetaan 

18. 'korvauksella' kaikkia provisioita, 
palkkioita, veloituksia ja kaikkia muita 
maksuja, mukaan lukien kaikenlainen 
suora tai epäsuora taloudellinen hyöty, 
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vakuutusedustustoiminnan yhteydessä. joita tarjotaan tai annetaan 
vakuutusedustustoiminnan yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

18. 'korvauksella' kaikkia provisioita, 
palkkioita, veloituksia ja muita maksuja, 
mukaan lukien kaikenlainen taloudellinen 
hyöty, joita tarjotaan tai annetaan 
vakuutusedustustoiminnan yhteydessä.

18. 'korvauksella' kaikkia provisioita, 
palkkioita, veloituksia ja muita maksuja, 
mukaan lukien kaikenlainen taloudellinen 
hyöty tai rahanarvoinen hyöty tai 
kaikenlaiset muut kannustimet, joita 
tarjotaan tai annetaan 
vakuutusedustustoiminnan yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

18. 'korvauksella' kaikkia provisioita, 
palkkioita, veloituksia ja muita maksuja, 
mukaan lukien kaikenlainen taloudellinen 
hyöty, joita tarjotaan tai annetaan 
vakuutusedustustoiminnan yhteydessä.

18. 'korvauksella' kaikkia provisioita, 
palkkioita, veloituksia ja muita maksuja, 
mukaan lukien kaikenlainen taloudellinen 
hyöty tai kannustimet, joita tarjotaan, 
maksetaan tai annetaan 
vakuutusedustustoiminnan yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 233
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

19. 'sitomiskäytännöllä' yhden tai 
useamman oheispalvelun tarjoamista 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua 
tai -tuotetta ei tarjota asiakkaalle 
erikseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 234
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

19. 'sitomiskäytännöllä' yhden tai 
useamman oheispalvelun tarjoamista
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua tai 
-tuotetta ei tarjota asiakkaalle erikseen;

19. 'sitomiskäytännöllä' asiakkaalle 
asetettua velvoitetta ostaa yksi tai useampi 
erityisrahoitustuote tai -palvelu 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua tai 
-tuotetta ei tarjota asiakkaalle erikseen; 
sitomiskäytännöllä ei viitata yhden tai 
useamman vakuutustuotteen tai -palvelun 
vaihtoehtoiseen tarjoamiseen osana 
pakettia, jossa perustuote ei ole 
vakuutuspalvelu;

Or. en

Tarkistus 235
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta



AM\926837FI.doc 83/153 PE504.392v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

19. 'sitomiskäytännöllä' yhden tai 
useamman oheispalvelun tarjoamista 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua 
tai -tuotetta ei tarjota asiakkaalle erikseen;

19. 'sitomiskäytännöllä' yhden tai 
useamman oheisrahoituspalvelun tai 
-tuotteen tarjoamista kuluttajalle 
päärahoituspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, johon sisältyy vähintään yksi 
vakuutuspalvelu tai -tuote ja jossa 
päärahoituspalvelua tai -tuotetta ei tarjota 
asiakkaalle erikseen

Or. en

Tarkistus 236
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

19. 'sitomiskäytännöllä' yhden tai 
useamman oheispalvelun tarjoamista 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua tai 
-tuotetta ei tarjota asiakkaalle erikseen;

19. 'sitomiskäytännöllä':

– kahden tai useamman vakuutuspalvelun 
tai -tuotteen tarjoamista paketissa, jos 
näitä vakuutuspalveluja tai -tuotteita ei 
tarjota asiakkaalle erikseen tai
– yhden tai useamman palvelun tarjoamista 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua tai 
-tuotetta ei tarjota asiakkaalle erikseen;

Or. en

Perustelu

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 
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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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 237
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

19. 'sitomiskäytännöllä' yhden tai 
useamman oheispalvelun tarjoamista 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua tai 
-tuotetta ei tarjota asiakkaalle erikseen;

19. 'sitomiskäytännöllä' yhden tai 
useamman oheispalvelun tarjoamista 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua tai 
-tuotetta ei tarjota asiakkaalle erikseen;

Seuraavassa ei ole kyse 
sitomiskäytännöstä: rahoituspalvelua 
täydentävän vakuutustuotteen 
tarjoaminen vapaaehtoisesti edellyttäen, 
että vakuutustuotteen tarkoituksena on 
ainoastaan tarjota asiakkaalle 
henkivakuutus tai vakuutus työpaikan 
menettämisen varalta rahoitus-, säästö-
tai eläketuotteen yhteydessä; 

Or. de

Perustelu

Olisi vastoin sosiaalisia periaatteita, jos mahdollisuus tarjota suojaa kuolemaa tai työpaikan 
menetystä vastaan poistettaisiin. Lisäksi se saattaisi johtaa sosiaalikustannusten kasvuun.

Tarkistus 238
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti Tarkistus

20. 'niputuskäytännöllä' yhden tai 
useamman oheispalvelun tarjoamista 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua 
tai -tuotetta tarjotaan asiakkaalle myös 
erikseen muttei välttämättä samoin 
ehdoin ja edellytyksin kuin silloin, kun 
sitä tarjotaan niputettuna oheispalvelujen 
kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 239
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti Tarkistus

20. 'niputuskäytännöllä' yhden tai 
useamman oheispalvelun tarjoamista 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua
tai -tuotetta tarjotaan asiakkaalle myös 
erikseen muttei välttämättä samoin ehdoin 
ja edellytyksin kuin silloin, kun sitä 
tarjotaan niputettuna oheispalvelujen 
kanssa.

20. 'niputuskäytännöllä' yhden tai 
useamman oheisrahoituspalvelun tai 
-tuotteen tarjoamista kuluttajalle 
päärahoituspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, johon sisältyy vähintään yksi 
vakuutuspalvelu tai -tuote ja jossa 
päärahoituspalvelua tai -tuotetta tarjotaan 
asiakkaalle myös erikseen muttei 
välttämättä samoin ehdoin ja edellytyksin 
kuin silloin, kun sitä tarjotaan niputettuna 
oheispalvelujen kanssa.

Or. en

Tarkistus 240
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

20. 'niputuskäytännöllä' yhden tai 
useamman oheispalvelun tarjoamista 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua tai 
-tuotetta tarjotaan asiakkaalle myös 
erikseen muttei välttämättä samoin ehdoin 
ja edellytyksin kuin silloin, kun sitä 
tarjotaan niputettuna oheispalvelujen
kanssa.

20. 'niputuskäytännöllä' yhden tai 
useamman rahoitustuotteen tai -palvelun
tarjoamista vakuutuspalvelun tai -tuotteen 
kanssa paketissa, jos kyseistä 
vakuutuspalvelua tai -tuotetta tarjotaan 
asiakkaalle myös erikseen muttei 
välttämättä samoin ehdoin ja edellytyksin 
kuin silloin, kun sitä tarjotaan niputettuna 
muiden tuotteiden tai palvelujen kanssa.

Or. en

Tarkistus 241
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a. 'tietyillä rahoituspalveluilla' tämän 
direktiivin 31 a artiklan tarkoituksia 
varten mitä tahansa toimintaa kaikissa 
välineen koko tuotantoprosessin vaiheissa 
sen suunnittelusta jälleenmyyntiin 
mukaan lukien välineen 
liikkeeseenlaskijan sitoumukset ja 
velvoitteet.

Or. en

Tarkistus 242
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 20 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 b. 'välineellä' tämän direktiivin 
31 a artiklan tarkoituksia varten 
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vakuutus- tai eläketuotetta, joka kuuluu 
EVLEV:n toimivaltaan asetuksessa (EU) 
N:o 1094/2010 vahvistetulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 243
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a. 'ammattimaisella asiakkaalla'
asiakasta, joka täyttää liitteessä I 
vahvistetut edellytykset.

Or. en

Tarkistus 244
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a. 'kuluttajalla' sopimattomista 
kaupallisista menettelyistä annetun 
direktiivin 2005/29/EY 2 artiklan 
a kohdassa määritettyä kuluttajaa.

Or. en

Tarkistus 245
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 20 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

20 b. 'vähittäisasiakkaalla' muuta 
asiakasta kuin ammattimaista asiakasta.

Or. en

Tarkistus 246
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 4 artiklassa toisin säädetä, 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien on 
oltava toimivaltaisen viranomaisen 
rekisteröimiä kotijäsenvaltiossaan. 
Vakuutusyritysten, jotka on rekisteröity 
kotijäsenvaltioissaan direktiivin 
73/239/ETY, direktiivin 2002/83/EY ja 
direktiivin 2005/68/EY nojalla, ja niiden 
työntekijöiden ei tarvitse rekisteröityä 
uudelleen tämän direktiivin nojalla.

Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien on 
oltava toimivaltaisen viranomaisen 
rekisteröimiä kotijäsenvaltiossaan. 
Vakuutusyritysten, jotka on rekisteröity 
kotijäsenvaltioissaan direktiivin 
73/239/ETY, direktiivin 2002/83/EY ja 
direktiivin 2005/68/EY nojalla, ei tarvitse 
rekisteröityä uudelleen tämän direktiivin 
nojalla.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään rekisteröimään kaikki vakuutusedustajat, mikä ratkaisisi 
pyramidimyynnin ongelman vakuutusalalla. Tarkistus perustuu Saksan VZBV-
kuluttajajärjestön ehdotukseen.

Tarkistus 247
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 4 artiklassa toisin säädetä, Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien on 
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vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien on 
oltava toimivaltaisen viranomaisen 
rekisteröimiä kotijäsenvaltiossaan. 
Vakuutusyritysten, jotka on rekisteröity 
kotijäsenvaltioissaan direktiivin 
73/239/ETY, direktiivin 2002/83/EY ja 
direktiivin 2005/68/EY nojalla, ja niiden 
työntekijöiden ei tarvitse rekisteröityä 
uudelleen tämän direktiivin nojalla.

oltava toimivaltaisen viranomaisen 
rekisteröimiä kotijäsenvaltiossaan. 
Vakuutusyritysten, jotka on rekisteröity 
kotijäsenvaltioissaan direktiivin 
73/239/ETY, direktiivin 2002/83/EY ja 
direktiivin 2005/68/EY nojalla, ja niiden 
työntekijöiden ei tarvitse rekisteröityä 
uudelleen tämän direktiivin nojalla.

Or. en

Tarkistus 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 4 artiklassa toisin säädetä, vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajien on oltava 
toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimiä 
kotijäsenvaltiossaan. Vakuutusyritysten, 
jotka on rekisteröity kotijäsenvaltioissaan 
direktiivin 73/239/ETY, direktiivin 
2002/83/EY ja direktiivin 2005/68/EY 
nojalla, ja niiden työntekijöiden ei tarvitse 
rekisteröityä uudelleen tämän direktiivin 
nojalla.

Jollei 4 artiklassa toisin säädetä, vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajien on oltava 
toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimiä 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
kotijäsenvaltiossaan. Vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten, jotka on 
rekisteröity kotijäsenvaltioissaan 
direktiivin 73/239/ETY, direktiivin 
2002/83/EY ja direktiivin 2005/68/EY 
nojalla, ja niiden työntekijöiden ei tarvitse 
rekisteröityä uudelleen tämän direktiivin 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 249
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että vakuutus- ja Jäsenvaltiot voivat säätää, että vakuutus- ja 
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jälleenvakuutusyritykset tai muut elimet 
voivat tehdä yhteistyötä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien rekisteröimiseksi 
sekä 8 artiklan mukaisten vaatimusten 
soveltamiseksi niihin, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta ensimmäisen alakohdan 
soveltamista. Erityisesti vakuutusyritys, 
vakuutusyritysten yhteenliittymä tai 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustaja 
voivat rekisteröidä sidoksissa olevia 
vakuutusedustajia toimivaltaisen 
viranomaisen valvonnassa.

jälleenvakuutusyritykset tai muut elimet 
voivat tehdä yhteistyötä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien rekisteröimiseksi 
sekä 8 artiklan 2 kohdan mukaisten 
vaatimusten soveltamiseksi niihin, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista. Sidoksissa olevien 
vakuutusedustajien on kuitenkin oltava
toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimiä 
kotijäsenvaltiossaan. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään luomaan vakuutusedustajille tasavertaiset toimintaedellytykset. 
Sidoksissa olevat vakuutusedustajat toteuttavat samanlaisia ammatillisia tehtäviä kuin 
sitoutumattomat vakuutusedustajat, joten olisi noudatettava samaa rekisteröintiprosessia. 
Tarkistus perustuu Saksan BDV-kuluttajajärjestön ehdotukseen.

Tarkistus 250
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että jos 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustaja 
toimii vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen tai toisen 
rekisteröidyn vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajan vastuulla, 
kyseinen toinen edustaja tai yritys on 
vastuussa sen varmistamisesta, että 
edustaja täyttää tässä direktiivissä 
vahvistetut rekisteröinnin edellytykset.
Jäsenvaltion on tällaisessa tapauksessa 
ilmoitettava vastuun hyväksyvälle 
henkilölle tai yksikölle tämän artiklan 7 
kohdan a ja b alakohdassa vahvistetuista 
seikoista, ja kyseisen henkilön tai yksikön 

Jäsenvaltiot voivat säätää, että jos 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustaja 
toimii vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen tai toisen 
rekisteröidyn vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajan vastuulla, 
kyseisen vakuutusedustajan ei edellytetä 
antavan toimivaltaiselle viranomaiselle 
3 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja, ja vastuussa olevan 
vakuutusyksikön on varmistettava, että 
vakuutusedustaja täyttää rekisteröinnin 
edellytykset sekä muut tässä direktiivissä 
vahvistetut säännökset. Jäsenvaltiot voivat 
myös säätää, että edustajasta vastuun 
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on tämän jälkeen varmistuttava tämän 
artiklan 7 kohdan c alakohdassa 
vahvistetusta seikasta. Jäsenvaltiot voivat 
myös säätää, että edustajasta vastuun 
ottavan henkilön tai yksikön on 
rekisteröitävä edustaja.

ottavan henkilön tai yksikön on 
rekisteröitävä edustaja.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus sallia, että tärkeimmät yritykset rekisteröivät 
asiamiehensä siitä riippumatta, mitä tästä säädetään kansallisessa lainsäädännössä. 
Tällaisten järjestelyjen avulla asiamies ei toimittaisi rekisteröintitietoja viranomaisille vaan 
yritykselle, joka vastaisi täysin siitä, että asiamies täyttää rekisteröinnin edellytykset ja 
direktiivin muut säännökset.

Tarkistus 251
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltiot voivat säätää, että jos 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustaja 
toimii vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen tai toisen 
rekisteröidyn vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajan vastuulla, 
kyseinen toinen edustaja tai yritys on 
vastuussa sen varmistamisesta, että
edustaja täyttää tässä direktiivissä 
vahvistetut rekisteröinnin edellytykset.
Jäsenvaltion on tällaisessa tapauksessa 
ilmoitettava vastuun hyväksyvälle 
henkilölle tai yksikölle tämän artiklan 7 
kohdan a ja b alakohdassa vahvistetuista 
seikoista, ja kyseisen henkilön tai yksikön 
on tämän jälkeen varmistuttava tämän 
artiklan 7 kohdan c alakohdassa
vahvistetusta seikasta. Jäsenvaltiot voivat 
myös säätää, että edustajasta vastuun 
ottavan henkilön tai yksikön on 
rekisteröitävä edustaja.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että jos 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustaja 
toimii vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen tai toisen 
rekisteröidyn vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajan vastuulla, 
vakuutusedustaja ei anna toimivaltaiselle 
viranomaiselle 3 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja, ja vastuussa olevan 
vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
varmistettava, että sen vakuutusedustaja 
täyttää rekisteröinnin edellytykset sekä 
muut tässä direktiivissä vahvistetut 
säännökset. Jäsenvaltiot voivat myös 
säätää, että edustajasta vastuun ottavan 
henkilön tai yksikön on rekisteröitävä 
edustaja.
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Or. en

Perustelu

Direktiivillä olisi otettava käyttöön asianmukainen rekisteröintijärjestelmä, joka keventää 
pienten edustajien rasitetta ja sallii muiden vakuutusyksiköiden ottaa toiminnastaan 
sääntelyvastuun. Tällä toimintatavalla jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus sallia, että 
tärkeimmät yritykset rekisteröivät asiamiehensä siitä riippumatta, mitä asiamiehistä 
säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus 252
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden ei tarvitse soveltaa 
ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 
tarkoitettua vaatimusta kaikkiin 
luonnollisiin henkilöihin, jotka 
työskentelevät vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksessä tai 
rekisteröidyssä vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajassa ja jotka 
harjoittavat vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustustoimintaa.

Jäsenvaltiot soveltavat ensimmäisessä ja 
toisessa alakohdassa tarkoitettua 
vaatimusta kaikkiin luonnollisiin 
henkilöihin, jotka työskentelevät vakuutus-
tai jälleenvakuutus yrityksessä tai 
rekisteröidyssä vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajassa ja jotka 
harjoittavat vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustustoimintaa.

Or. en

Perustelu

Vakuutusedustajat olisi rekisteröitävä kukin erikseen, jotta vältetään "rakennemyyntiin" 
perustuvien mallien yleistyminen. Ne perustuvat pyramidijärjestelmään ja pätevyydeltään 
heikompiin edustajiin. Näin ollen edustajat saavat osan kaikista niistä palkkioista, jotka 
heidän aliedustajansa saavat. Tämä käytäntö heikentää neuvonnan laatua ja kuluttajien etuja, 
minkä vuoksi siihen olisi puututtava tehokkaasti. Tarkistus perustuu Saksan VZBV- ja BDV-
kuluttajajärjestöjen ehdotuksiin.

Tarkistus 253
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

EVLEV perustaa keskitetyn sähköisen 
rekisterin vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajista, jotka ovat 
ilmoittaneet aikomuksestaan harjoittaa 
rajat ylittävää liiketoimintaa IV luvun 
mukaisesti, julkistaa sen 
verkkosivustollaan ja pitää sen ajan 
tasalla. Rekisterin on sisällytettävä 
hyperlinkit kunkin jäsenvaltion kaikkiin 
asianomaisiin toimivaltaisiin 
viranomaisiin. Rekisterin on sisällettävä 
linkit kaikkien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
verkkosivustoille, joilta on myös oltava 
pääsy sille.

EVLEV perustaa verkkosivuston, johon 
sisällytetään hyperlinkit jäsenvaltioiden 
3 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
perustamiin keskitettyihin tietopisteisiin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on julkistettava tiedot toimilupien myöntämisestä edustajille 3 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, minkä vuoksi EVLEV:n ei tarvitse perustaa erillistä tietokantaa. 
EVLEV:n olisi ylläpidettävä keskusverkkosivustoa, joka toimii tarvittavat tiedot toimittavien 
kansallisten verkkosivustojen yhteyspisteenä.

Tarkistus 254
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myös huolehdittava, että 
ne vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat, 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat 
mukaan lukien, jotka eivät enää täytä 
kyseisiä vaatimuksia, poistetaan 
rekisteristä. Toimivaltaisen viranomaisen 
on säännöllisesti tarkistettava 
rekisteröinnin voimassaolo. 
Kotijäsenvaltion on tarvittaessa 
ilmoitettava vastaanottavalle jäsenvaltiolle 

Jäsenvaltioiden on myös huolehdittava, että 
ne vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat, 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat 
mukaan lukien, jotka eivät enää täytä 
kyseisiä vaatimuksia, poistetaan 
välittömästi rekisteristä. Toimivaltaisen 
viranomaisen on säännöllisesti tarkistettava 
rekisteröinnin voimassaolo. 
Kotijäsenvaltion on tarvittaessa 
ilmoitettava vastaanottavalle jäsenvaltiolle 
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rekisteristä poistamisesta. rekisteristä poistamisesta.

Or. de

Tarkistus 255
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät 
toimivaltaiset viranomaiset rekisteröi 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajaa, 
jolleivät ne ole vakuuttuneet, että edustaja 
täyttää 8 artiklassa vahvistetut vaatimukset.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät 
toimivaltaiset viranomaiset rekisteröi 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajaa, 
jolleivät ne ole vakuuttuneet, että edustaja 
täyttää 8 artiklassa vahvistetut vaatimukset 
tai että jokin muu edustaja tai yritys 
vastaa sen varmistamisesta, että edustaja 
täyttää mainitut vaatimukset 3 artiklan 
1 kohdan 3 alakohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus sallia, että tärkeimmät yritykset rekisteröivät 
asiamiehensä siitä riippumatta, mitä tästä säädetään kansallisessa lainsäädännössä. 
Tällaisten järjestelyjen avulla asiamies ei toimittaisi rekisteröintitietoja viranomaisille vaan 
yritykselle, joka vastaisi täysin siitä, että asiamies täyttää rekisteröinnin edellytykset ja 
direktiivin muut säännökset.

Tarkistus 256
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät
toimivaltaiset viranomaiset rekisteröi
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajaa,
jolleivät ne ole vakuuttuneet, että edustaja 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
toimivaltaiset viranomaiset rekisteröivät
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajan
ainoastaan, jos edustaja täyttää 8 artiklassa 
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täyttää 8 artiklassa vahvistetut vaatimukset. vahvistetut vaatimukset.

Or. de

Tarkistus 257
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät 
toimivaltaiset viranomaiset rekisteröi 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajaa, 
jolleivät ne ole vakuuttuneet, että edustaja 
täyttää 8 artiklassa vahvistetut vaatimukset.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät 
toimivaltaiset viranomaiset rekisteröi 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajaa, 
jolleivät ne ole vakuuttuneet, että edustaja 
täyttää 8 artiklassa vahvistetut vaatimukset 
tai että jokin muu vakuutusyksikkö 
varmistaa, että edustaja täyttää mainitut 
vaatimukset 3 artiklan 1 kohdan 
3 alakohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä olisi otettava käyttöön asianmukainen rekisteröintijärjestelmä, joka keventää 
pienten edustajien rasitetta ja sallii muiden vakuutusyksiköiden ottaa toiminnastaan 
sääntelyvastuun. Tällä toimintatavalla jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus sallia, että 
tärkeimmät yritykset rekisteröivät asiamiehensä siitä riippumatta, mitä asiamiehistä 
säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus 258
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rekisteröidyt vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajat voivat aloittaa 
vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustustoiminnan ja 
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harjoittaa sitä unionissa 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
tarjoamisen vapauden perusteella. 
Vakuutusedustaja toimii palvelujen 
tarjoamisen vapauden mukaisesti, jos se 
aikoo tarjota sellaiselle 
vakuutuksenottajalle, joka on 
sijoittautunut muuhun jäsenvaltioon kuin 
vakuutusedustaja, vakuutussopimuksen, 
joka liittyy muussa jäsenvaltiossa kuin 
vakuutusedustajan jäsenvaltiossa 
esiintyvään riskiin.

Or. en

Tarkistus 259
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Rekisteröidyt vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajat voivat aloittaa 
vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustustoiminnan ja 
harjoittaa sitä unionissa 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
tarjoamisen vapauden perusteella.

Or. en

Tarkistus 260
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Rekisteröidyt vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajat voivat aloittaa 
vakuutus- tai 
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jälleenvakuutusedustustoiminnan ja 
harjoittaa sitä unionissa 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
tarjoamisen vapauden perusteella.

Or. de

Perustelu

Tätä sanamuotoa ei otettu IMD 1 -direktiivistä, ja se on palautettava, jotta direktiivissä 
vahvistetaan sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus.

Tarkistus 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Rekisteröidyt vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien voivat aloittaa 
vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustustoiminnan ja 
harjoittaa sitä unionissa 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
tarjoamisen vapauden perusteella.

Or. en

Tarkistus 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
edustajien hakemukset rekisteriin 
sisällyttämisestä on käsiteltävä kuuden
kuukauden kuluessa täydellisen 
hakemuksen jättämisestä ja että hakijalle 
on ilmoitettava päätöksestä viipymättä.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
edustajien hakemukset rekisteriin 
sisällyttämisestä on käsiteltävä kahden
kuukauden kuluessa täydellisen 
hakemuksen jättämisestä ja että hakijalle 
on ilmoitettava päätöksestä viipymättä.
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Or. en

Tarkistus 263
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset pyytävät 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajilta 
seuraavat tiedot rekisteröinnin 
edellytyksenä:

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset pyytävät 
rekisteröinnin edellytyksenä seuraavat 
todisteet vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajilta, jotka eivät ole 
sidoksissa olevia edustajia tai edustajia, 
joiden osalta toinen vakuutusyksikkö 
vastaa siitä, että edustaja täyttää nämä 
edellytykset 3 artiklan 1 kohdan 
3 alakohdan mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 264
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset pyytävät 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajilta 
seuraavat tiedot rekisteröinnin 
edellytyksenä:

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset pyytävät 
rekisteröinnin edellytyksenä seuraavat 
tiedot vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajilta, jotka eivät ole 
sidoksissa olevia edustajia tai edustajia, 
joiden osalta toinen vakuutusyksikkö 
varmistaa, että edustaja täyttää nämä 
edellytykset 3 artiklan 1 kohdan 
3 alakohdan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan, että vahinkojen hallinnointi ja vahingonselvittely jätetään 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäpalvelujen toimittajiin olisi kuitenkin sovellettava 
kevyempää rekisteröintimenettelyä, jossa on täytettävä vain tietyt edustajilta vaadittavat 
edellytykset, mukaan lukien 8 artiklan 1 ja 2 kohta, 15 artikla ja 16 artikla. Jäsenvaltiot 
voivat asettaa tiukempia vaatimuksia, jos ne ovat toimintaan nähden oikeasuhteisia. 
Jäsenvaltioilla olisi myös oltava mahdollisuus räätälöidä rekisteröintiprosessi suhteessa 
tuotteen monimutkaisuuteen.

Tarkistus 265
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden osakkeenomistajien tai jäsenten 
tunnistetietojen ilmoittaminen 
toimivaltaisille viranomaisille, jotka 
omistavat edustajasta yli 10 prosentin 
osuuden, riippumatta siitä, onko kyse 
luonnollisista henkilöistä vai 
oikeushenkilöistä, ja tiedot näiden 
osuuksien suuruudesta;

a) niiden osakkeenomistajien tai jäsenten 
tunnistetiedot, jotka omistavat edustajasta 
yli 10 prosentin osuuden, riippumatta siitä, 
onko kyse luonnollisista henkilöistä vai 
oikeushenkilöistä, ja tiedot näiden 
osuuksien suuruudesta;

Or. en

Tarkistus 266
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden osakkeenomistajien tai jäsenten 
tunnistetietojen ilmoittaminen 
toimivaltaisille viranomaisille, jotka 
omistavat edustajasta yli 10 prosentin 
osuuden, riippumatta siitä, onko kyse 
luonnollisista henkilöistä vai 
oikeushenkilöistä, ja tiedot näiden 

a) niiden osakkeenomistajien tai jäsenten 
tunnistetiedot, jotka omistavat edustajasta 
yli 10 prosentin osuuden, riippumatta siitä, 
onko kyse luonnollisista henkilöistä vai 
oikeushenkilöistä, ja tiedot näiden 
osuuksien suuruudesta;
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osuuksien suuruudesta;

Or. en

Tarkistus 267
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niiden henkilöiden tunnistetietojen 
ilmoittaminen toimivaltaisille 
viranomaisille, joilla on läheiset sidokset 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajaan;

b) niiden henkilöiden tunnistetiedot, joilla 
on läheiset sidokset vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajaan;

Or. en

Tarkistus 268
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niiden henkilöiden tunnistetietojen 
ilmoittaminen toimivaltaisille 
viranomaisille, joilla on läheiset sidokset 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajaan;

b) niiden henkilöiden tunnistetiedot, joilla 
on läheiset sidokset vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajaan;

Or. en

Tarkistus 269
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) sen osoittaminen tyydyttävällä tavalla, 
etteivät osuudet tai läheiset sidokset estä
toimivaltaisen viranomaisen 
valvontatehtävien tehokasta hoitamista.

c) todisteet siitä, etteivät osuudet tai 
läheiset sidokset estä toimivaltaisen 
viranomaisen valvontatehtävien tehokasta 
hoitamista.

Or. en

Tarkistus 270
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sen osoittaminen tyydyttävällä tavalla, 
etteivät osuudet tai läheiset sidokset estä 
toimivaltaisen viranomaisen 
valvontatehtävien tehokasta hoitamista.

c) todisteet siitä, etteivät osuudet tai 
läheiset sidokset estä toimivaltaisen 
viranomaisen valvontatehtävien tehokasta 
hoitamista.

Or. en

Tarkistus 271
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset 
edellyttävät, että vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajat, joihin 
sovelletaan 3 artiklan 7 kohtaa, 
tiedottavat niille ilman aiheetonta 
viivytystä, mikäli 3 artiklan 7 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti annetut tiedot 
muuttuvat.

Or. en
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Perustelu

Edustajien olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille rekisteritietojen muutoksista. 
Tehokkaan valvonnan ja kuluttajansuojan varmistamiseksi on tärkeää, että viranomaiset ovat 
tietoisia yritysten omistusrakenteen muutoksista.

Tarkistus 272
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset 
edellyttävät, että vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajat, joihin 
sovelletaan 3 artiklan 7 kohtaa, 
tiedottavat niille viipymättä, mikäli 
3 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdan 
mukaisesti annetut tiedot muuttuvat. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että yritykset toimittavat toimivaltaisille viranomaisille ajantasaiset tiedot, kun 
niiden toimintaolosuhteet muuttuvat.

Tarkistus 273
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
henkilöt, jotka jo ennen XXX harjoittivat 
edustustoimintaa ja olivat rekisteröityjä ja 
joilla oli tämän direktiivin vaatimuksia 
vastaava koulutus ja kokemus, kirjataan 
perustettavaan rekisteriin automaattisesti, 
kun 4 artiklan 3 ja 4 kohdan vaatimukset 
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täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 274
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jäsenvaltiot soveltavat 3 artiklassa 
vahvistettuja rekisteröintivaatimuksia 
vakuutusedustajiin, jotka kuuluvat 
3 artiklan 10 kohdan soveltamisalaan. 
Siinä tapauksessa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tällaisista 
vaatimuksista aiheutuva hallinnollinen 
rasite on oikeassa suhteessa toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimutkaisuuteen. 

Or. en

Perustelu

Seuraavien 3 artiklan 10 ja 11 kohtaan tehtyjen tarkistusten mukaisesti tällä tarkistuksella 
pyritään ottamaan käyttöön oikeasuhteinen ja riittävä rekisteröintimenettely sivutoimisesti 
työskenteleville vakuutusedustajille. Tällä ehdotuksella olisi myös korvattava IMD II 
-direktiivin 4 artiklassa säädetty yksinkertaistettu rekisteröintimenettely (katso myös 
4 artiklan poistoa koskeva vastaava tarkistus).

Tarkistus 275
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. Edellä 3 artiklan 9 kohdassa 
vahvistettuja rekisteröinnin oikeasuhteisia 
edellytyksiä ei sovelleta 



PE504.392v01-00 104/153 AM\926837FI.doc

FI

vakuutusedustajiin, jotka harjoittavat 
vakuutusedustusta sivutoimisesti, 
edellyttäen että toiminta täyttää kaikki 
seuraavat edellytykset:
a) vakuutusedustajan pääasiallinen 
ammattitoiminta on muu kuin 
vakuutusedustus;
b) vakuutusedustaja edustaa ainoastaan 
tiettyjä vakuutustuotteita, jotka 
täydentävät jotain tuotetta tai palvelua, ja 
mainitsee ne selkeästi rekisterissään;
c) vakuutustuote ei kata henkivakuutus-, 
sairausvakuutus- tai vastuuriskejä.

Or. en

Perustelu

3 artiklan 9 ja 11 kohtaan tehtyjen tarkistusten mukaisesti tällä tarkistuksella pyritään 
ottamaan käyttöön oikeasuhteinen ja riittävä rekisteröintimenettely sivutoimisesti 
työskenteleville vakuutusedustajille. Tällä ehdotuksella olisi myös korvattava IMD II 
-direktiivin 4 artiklassa säädetty yksinkertaistettu rekisteröintimenettely (katso myös 
4 artiklan poistoa koskeva vastaava tarkistus).

Tarkistus 276
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 c. Jäljempänä 3 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitettujen rekisteröinnin 
oikeasuhteisten edellytysten ehtona on, 
että vakuutusedustaja toimii suoraan 
yhden tai useamman vakuutusyrityksen 
tai rekisteröidyn vakuutusedustajan 
kanssa tai niiden puolesta tai on tehnyt 
niiden kanssa erillisen sopimuksen 
kyseisten vakuutustuotteiden 
edustuksesta, ja kukin vakuutusyritys tai 
rekisteröity vakuutusedustaja vastaa sen 
varmistamisesta, että vakuutusedustaja 
toimii tämän direktiivin 8 artiklan 1 ja 
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2 kohdan sekä 15 artiklan ja 16 artiklan 
mukaisesti niiden tuotteiden osalta, joita 
sopimus koskee.

Or. en

Perustelu

3 artiklan 9 ja 10 kohtaan tehtyjen tarkistusten mukaisesti tällä tarkistuksella pyritään 
ottamaan käyttöön oikeasuhteinen ja riittävä rekisteröintimenettely sivutoimisesti 
työskenteleville vakuutusedustajille. Tällä ehdotuksella olisi myös korvattava IMD II 
-direktiivin 4 artiklassa säädetty yksinkertaistettu rekisteröintimenettely (katso myös 
4 artiklan poistoa koskeva vastaava tarkistus).

Tarkistus 277
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Rekisteröidyt vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajat voivat aloittaa 
vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustustoiminnan ja 
harjoittaa sitä Euroopan unionissa 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
tarjoamisen vapauden perusteella.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella edistetään kilpailua vakuutusedustuksen alalla yhden toimiluvan periaatteen 
mukaisesti, ja se perustuu IMD II -direktiiviä koskevan komission ehdotuksen johdanto-osan 
25 kappaleeseen, jossa vaalitaan yhden toimiluvan periaatetta. Siitä säädetään jo IMD I 
-direktiivissä, ja EVLEV ehdottaa sitä.

Tarkistus 278
Olle Schmidt
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edustajat olisi periaatteessa rekisteröitävä, ja olisi vältettävä rekisteröimisen ja 
rekisteröimättä jättämisen välimuotoja. On myös vaikea havaita, johtaako menettely 
minkäänlaiseen todelliseen yksinkertaistamiseen kyseisten yhtiöiden kannalta, ottaen 
huomioon, että 8 artiklan mukaiset vaatimukset on täytettävä.

Tarkistus 279
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

3 artiklan 8–10 kohtaan tehdyillä tarkistuksilla pyritään ottamaan käyttöön oikeasuhteinen ja 
riittävä rekisteröintimenettely sivutoimisesti työskenteleville vakuutusedustajille. Näillä 
ehdotuksilla olisi myös korvattava tässä artiklassa säädetty yksinkertaistettu 
rekisteröintimenettely.

Tarkistus 280
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 281
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitusmenettely sivutoimisen 
vakuutusedustuksen tarjontaa, vahinkojen 

ammattimaista hallinnointia taikka 
vahingon arviointia koskevia palveluja 

varten

Ilmoitusmenettely sivutoimisen 
vakuutusedustuksen tarjontaa varten

Or. de

Tarkistus 282
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vakuutustuote ei kata henkivakuutus-
tai vastuuriskejä, paitsi jos vakuutusturva 
on liitännäinen pääasialliseen 
vakuutusturvaan nähden.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 283
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vakuutustuote ei kata henkivakuutus- tai d) vakuutustuote ei kata henkivakuutus- tai 
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vastuuriskejä, paitsi jos vakuutusturva on 
liitännäinen pääasialliseen 
vakuutusturvaan nähden.

vastuuriskejä, paitsi jos vakuutusturva 
täydentää vakuutusedustajan 
pääasiallisen ammattitoiminnan 
yhteydessä tarjoamaa palvelua tai 
tuotetta.

Or. de

Tarkistus 284
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 3 artiklassa vahvistettuja 
rekisteröinnin edellytyksiä ei sovelleta 
vakuutusedustajiin, joiden ainoana 
toimintana ovat vahinkojen 
ammattimainen hallinnointi tai vahingon 
arviointia koskevat palvelut.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 285
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edustajiin, joihin sovelletaan tämän 
artiklan 1 ja 2 kohtaa, sovelletaan tämän 
direktiivin I, III, IV, V, VIII ja IX luvun 
sekä 15 ja 16 artiklan säännöksiä.

4. Edustajiin, joihin sovelletaan tämän 
artiklan 1 ja 2 kohtaa, sovelletaan tämän 
direktiivin I, III, IV, V, VIII ja IX luvun 
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

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

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edustajiin, joihin sovelletaan tämän 
artiklan 1 ja 2 kohtaa, sovelletaan tämän 
direktiivin I, III, IV, V, VIII ja IX luvun 
sekä 15 ja 16 artiklan säännöksiä.

4. Edustajiin, joihin sovelletaan tämän 
artiklan 1 ja 2 kohtaa, sovelletaan tämän 
direktiivin I, III, IV, V, VIII ja IX luvun 
sekä 15–18 artiklan säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 287
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajan, 
joka aikoo ensimmäistä kertaa harjoittaa 
liiketoimintaa toisen jäsenvaltion alueella 
palvelujen tarjoamisen vapauden 
perusteella, on ilmoitettava seuraavat tiedot 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle 

1. Vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajan, 
joka aikoo ensimmäistä kertaa harjoittaa 
toimintaa toisen jäsenvaltion alueella 
palvelujen tarjoamisen vapauden tai 
sijoittautumisvapauden perusteella, on 
ilmoitettava seuraavat tiedot 
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viranomaiselle: kotijäsenvaltionsa ja kyseisen toisen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa noudatetaan aiemman IMD-direktiivin sanamuotoa, jota ei saisi lieventää 
IMD II -direktiivissä.

Tarkistus 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osoitus ammatillisista tiedoista ja 
taidoista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä e alakohdalla ei ole käytännön merkitystä, koska 5 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan 
mukaisesti "sen jälkeen kun vastaanottava jäsenvaltio on vastaanottanut 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot, sen on hyväksyttävä aiempi kokemus vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustustoiminnasta, josta on osoituksena näyttö rekisteröinnistä tai 
ilmoituksesta kotijäsenvaltiossa, todisteena vaadituista tiedoista ja taidoista".

Tarkistus 289
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Vakuutus- tai jälleenvakuutusedustaja 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa 
palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla, 
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kun
a) hän harjoittaa vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustustoimintaa 
vakuutuksenottajalle tai mahdolliselle 
vakuutuksenottajalle, joka asuu muussa 
jäsenvaltiossa kuin edustajan 
kotijäsenvaltiossa tai 
sijoittautumisjäsenvaltiossa; ja
b) vakuutettava riski on muussa 
jäsenvaltiossa kuin edustajan 
kotijäsenvaltio.

Or. de

(Katso johdanto-osan 21 a kappale – tarkistus 8 on yhdenmukainen Luxemburgin pöytäkirjan 
kanssa.)

Tarkistus 290
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja harjoittaa 
vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustustoimintaa 
palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla, 
kun hän oleskelee jatkuvasti muussa 
jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan.

Or. de

(Katso myös johdanto-osan 21 a kappaleeseen tehty tarkistus 8 – sijoittautumisvapaus.)

Perustelu

Tämän lisäyksen tarkoituksena on selventää tekstiä, ja se on yhdenmukainen Luxemburgin 
pöytäkirjan kanssa.

Tarkistus 291
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että
a) vakuutusedustajan, joka on 
oikeushenkilö, päätoimipaikka on 
samassa jäsenvaltiossa kuin sen 
sääntömääräinen kotipaikka, ja se toimii 
siellä tosiasiallisesti;
b) vakuutusedustajalla, joka ei ole 
oikeushenkilö, tai vakuutusedustajalla, 
joka on oikeushenkilö mutta jolla ei 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ole 
sääntömääräistä kotipaikkaa, on 
päätoimipaikka siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se tosiasiassa harjoittaa liiketoimintaa.

Or. en

Perustelu

Edustajan olisi oltava rekisteröity, ja siihen olisi sovellettava sen jäsenvaltion kansallista 
lainsäädäntöä, jossa se tosiasiassa harjoittaa liiketoimintaa.

Tarkistus 292
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajien tehokasta 
valvontaa varten, kun vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja tarjoaa 
palvelujaan toisen jäsenvaltion alueella
i) sivuliikkeen kautta, vastaanottava 
jäsenvaltio on vastuussa sivuliikkeen 
henkilöstöön sovellettavien tietoja ja 
pätevyyttä koskevien 
vähimmäisvaatimusten asettamisesta;
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ii) palveluiden tarjoamisen vapauden 
mukaisesti kotijäsenvaltio on vastuussa 
tietoja ja pätevyyttä koskevien 
vähimmäisvaatimusten asettamisesta. 
Vastaanottava jäsenvaltio voi asettaa 
tietoja ja pätevyyttä koskevia 
lisävaatimuksia. Vastaanottavan 
jäsenvaltion ja kotijäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset toimivat 
tiiviissä yhteistyössä vastaanottavan 
jäsenvaltion tietoja ja pätevyyttä 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
tehokasta valvontaa ja voimaan 
saattamista varten. Tässä tarkoituksessa 
ne voivat siirtää tehtäviä ja vastuuta 
toisilleen.

Or. en

Perustelu

Teksti perustuu Euroopan parlamentin kantaan ehdotuksesta kiinnitysluottodirektiiviksi.

Tarkistus 293
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vastaanottavalla jäsenvaltiolla on 
perusteet uskoa, että sen alueella 
palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla 
toimiva vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja rikkoo tässä 
direktiivissä vahvistettuja velvoitteita itse 
tai toimipaikan välityksellä, sen on 
ilmoitettava tällaiset tiedot kotijäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet. 
Jos vakuutus- tai jälleenvakuutusedustaja 
kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä 
huolimatta toimii edelleen tavalla, joka on 
selvästi vastaanottavan jäsenvaltion 

3. Jos vastaanottavalla jäsenvaltiolla on 
perusteet uskoa, että sen alueella 
palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla 
toimiva vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja rikkoo tässä 
direktiivissä vahvistettuja velvoitteita itse 
tai toimipaikan välityksellä, ja jos 
vastaanottavalla jäsenvaltiolla ei ole 
tämän direktiivin nojalla valtuuksia 
toteuttaa toimia tällaisen rikkomisen 
johdosta, sen on ilmoitettava tällaiset 
tiedot kotijäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jonka on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet. Jos vakuutus-
tai jälleenvakuutusedustaja kotijäsenvaltion 
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kuluttajien etujen vastainen tai haittaa 
vakuutus- ja jälleenvakuutusmarkkinoiden 
asianmukaista toimintaa, vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajaan sovelletaan 
seuraavia toimenpiteitä:

toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista 
toimenpiteistä huolimatta toimii edelleen 
tavalla, joka on selvästi vastaanottavan 
jäsenvaltion kuluttajien etujen vastainen tai 
haittaa vakuutus- ja 
jälleenvakuutusmarkkinoiden 
asianmukaista toimintaa, vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajaan sovelletaan 
seuraavia toimenpiteitä:

Or. en

Tarkistus 294
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 295
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ammatilliset ja toiminnan järjestämiseen 
liittyvät vaatimukset

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 296
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajilla, 
mukaan lukien tällaista toimintaa 
sivutoimisesti harjoittavilla edustajilla, 
henkilöillä, jotka harjoittavat vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia tai vahingon 
selvittelyä tai tekevät asiantuntija-arvion 
vahingosta, sekä vakuutusyritysten 
henkilöstöllä, joka harjoittaa 
vakuutusedustustoimintaa, on oltava 
edustajan tai yrityksen kotijäsenvaltion 
määrittelemät asianmukaiset tiedot ja 
taidot, jotta ne voivat suorittaa tehtävänsä 
ja hoitaa velvollisuutensa asianmukaisesti, 
ja niiden on osoitettava, että niillä on 
edustamiensa tuotteiden 
monimutkaisuuden kannalta 
tarkoituksenmukainen ammatillinen 
kokemus.

Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajilla, 
sekä vakuutusyritysten henkilöstöllä, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, on 
oltava edustajan tai yrityksen 
kotijäsenvaltion määrittelemät 
asianmukaiset tiedot ja taidot, jotta ne 
voivat suorittaa tehtävänsä ja hoitaa 
velvollisuutensa asianmukaisesti, ja niiden 
on osoitettava, että niillä on edustamiensa 
tuotteiden monimutkaisuuden kannalta 
tarkoituksenmukainen ammatillinen 
kokemus.

Or. en

Tarkistus 297
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajilla, 
mukaan lukien tällaista toimintaa 
sivutoimisesti harjoittavilla edustajilla, 
henkilöillä, jotka harjoittavat vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia tai vahingon 
selvittelyä tai tekevät asiantuntija-arvion 
vahingosta, sekä vakuutusyritysten 
henkilöstöllä, joka harjoittaa 
vakuutusedustustoimintaa, on oltava 
edustajan tai yrityksen kotijäsenvaltion 
määrittelemät asianmukaiset tiedot ja 
taidot, jotta ne voivat suorittaa tehtävänsä 
ja hoitaa velvollisuutensa asianmukaisesti, 
ja niiden on osoitettava, että niillä on 

Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajilla, 
mukaan lukien tällaista toimintaa 
sivutoimisesti harjoittavilla edustajilla, 
sekä vakuutusyritysten henkilöstöllä, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, on 
oltava edustajan tai yrityksen 
kotijäsenvaltion EVLEV:n kuulemisen 
jälkeen määrittelemät asianmukaiset tiedot 
ja taidot, jotta ne voivat suorittaa 
tehtävänsä ja hoitaa velvollisuutensa 
asianmukaisesti, ja niiden on osoitettava, 
että niillä on edustamiensa tuotteiden 
monimutkaisuuden kannalta 
tarkoituksenmukainen ammatillinen 
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edustamiensa tuotteiden 
monimutkaisuuden kannalta 
tarkoituksenmukainen ammatillinen 
kokemus.

kokemus ja pätevyys. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajat ja 
vakuutusyritykset antavat riittävää ja 
asianmukaista koulutusta henkilöstölleen, 
jotta varmistetaan näiden säännösten 
noudattaminen. Jäsenvaltioiden on myös 
julkistettava edustajien henkilöstölle 
asettamansa pätevyysvaatimuksia 
koskevat kriteerit. Näihin kriteereihin on 
sisällytettävä luettelo kaikista niiden 
tunnustamista koulutuksesta annetuista 
asiakirjoista.

Or. en

Perustelu

Vakuutussopimuksia tarjoavalle henkilökunnalle on taattava riittävä koulutustaso. Jatkuvan 
koulutuksen ja taitojen kehittämisen on kuuluttava yrityksen vastuulle. Euroopan parlamentti 
on hyväksynyt vastaavan sanamuodon komission ehdotuksessa MiFID-direktiivin 
uudelleenlaatimiseksi.

Tarkistus 298
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajilla, 
mukaan lukien tällaista toimintaa 
sivutoimisesti harjoittavilla edustajilla, 
henkilöillä, jotka harjoittavat vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia tai vahingon 
selvittelyä tai tekevät asiantuntija-arvion 
vahingosta, sekä vakuutusyritysten 
henkilöstöllä, joka harjoittaa 
vakuutusedustustoimintaa, on oltava 
edustajan tai yrityksen kotijäsenvaltion
määrittelemät asianmukaiset tiedot ja 
taidot, jotta ne voivat suorittaa tehtävänsä 
ja hoitaa velvollisuutensa asianmukaisesti, 
ja niiden on osoitettava, että niillä on 
edustamiensa tuotteiden 

Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajilla, 
mukaan lukien tällaista toimintaa 
sivutoimisesti harjoittavilla edustajilla, 
henkilöillä, jotka harjoittavat vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia tai vahingon 
selvittelyä tai tekevät asiantuntija-arvion 
vahingosta, sekä vakuutusyritysten 
henkilöstöllä, joka harjoittaa 
vakuutusedustustoimintaa, on oltava 
edustajan tai yrityksen vastaanottavan 
jäsenvaltion määrittelemät asianmukaiset 
tiedot ja taidot, jotta ne voivat suorittaa 
tehtävänsä ja hoitaa velvollisuutensa 
moitteettomasti osoittaen selkeästi, että 
niillä on edustamiensa tuotteiden 
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monimutkaisuuden kannalta 
tarkoituksenmukainen ammatillinen 
kokemus.

monimutkaisuuden kannalta 
tarkoituksenmukainen ammatillinen 
kokemus.

Or. en

Tarkistus 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat sekä 
vakuutusyritysten henkilöstö, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, 
päivittävät tietonsa ja taitonsa kehittämällä 
ammattitaitoaan jatkuvasti ylläpitääkseen 
riittävää suoritustasoa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat sekä 
vakuutusyritysten henkilöstö, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, 
päivittävät säännöllisesti suorittamansa 
tehtävän ja kyseisen markkinan 
edellyttämät tietonsa ja taitonsa 
kehittämällä ammattitaitoaan jatkuvasti 
ylläpitääkseen riittävää suoritustasoa.

Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot ottavat 
käyttöön järjestelmiä, joiden avulla 
riippumattomat tahot voivat valvoa, 
arvioida ja vahvistaa nämä tiedot ja 
taidot.

Or. en

Tarkistus 300
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat sekä 
vakuutusyritysten henkilöstö, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, 
päivittävät tietonsa ja taitonsa kehittämällä 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat sekä 
vakuutusyritysten henkilöstö, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, 
päivittävät tietonsa ja taitonsa kehittämällä 
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ammattitaitoaan jatkuvasti ylläpitääkseen 
riittävää suoritustasoa.

ammattitaitoaan jatkuvasti ylläpitääkseen 
riittävää suoritustasoa. Jäsenvaltiot 
vahvistavat tietoja ja taitoja koskevat 
edellytykset 8 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 301
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat sekä 
vakuutusyritysten henkilöstö, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, 
päivittävät tietonsa ja taitonsa kehittämällä 
ammattitaitoaan jatkuvasti ylläpitääkseen 
riittävää suoritustasoa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat sekä 
vakuutusyritysten henkilöstö, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, 
päivittävät tietonsa ja taitonsa kehittämällä 
ammattitaitoaan jatkuvasti ja hankkimalla 
riittävää ja asianmukaista koulutusta 
ylläpitääkseen riittävää suoritustasoa.

Or. en

Tarkistus 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien 
sekä vakuutusyritysten henkilöstön, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, on 
oltava hyvämaineisia. 
Vähimmäisvaatimuksena on, ettei heistä
saa olla vakaviin joko omaisuusrikoksiin 
tai muihin talousrikoksiin liittyvää 
merkintää rikosrekisterissä tai muussa 
vastaavassa kansallisessa rekisterissä 
eivätkä he saisi olla aiemmin konkurssiin 

Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien 
sekä vakuutusyritysten henkilöstön, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, on 
oltava hyvämaineisia. 
Vähimmäisvaatimuksena on, ettei tuotteen 
markkinointiin tai myyntiin suoraan 
osallisina olevista henkilöistä saa olla 
vakaviin joko omaisuusrikoksiin tai muihin 
talousrikoksiin liittyvää merkintää 
rikosrekisterissä tai muussa vastaavassa 
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asetettuja paitsi, jos heidän valtansa vallita 
omaisuuttaan on palautunut kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

kansallisessa rekisterissä eivätkä he saisi 
olla aiemmin konkurssiin asetettuja paitsi, 
jos heidän valtansa vallita omaisuuttaan on 
palautunut kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 303
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien 
sekä vakuutusyritysten henkilöstön, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, on 
oltava hyvämaineisia. 
Vähimmäisvaatimuksena on, ettei heistä 
saa olla vakaviin joko omaisuusrikoksiin 
tai muihin talousrikoksiin liittyvää 
merkintää rikosrekisterissä tai muussa 
vastaavassa kansallisessa rekisterissä 
eivätkä he saisi olla aiemmin konkurssiin 
asetettuja paitsi, jos heidän valtansa vallita 
omaisuuttaan on palautunut kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 304
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajalla 
on oltava ammatillisesta virheestä 
aiheutuvan korvausvastuun kattamiseksi 
koko unionin alueella voimassa oleva 

3. Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajalla 
on oltava ammatillisesta virheestä 
aiheutuvan korvausvastuun kattamiseksi 
koko unionin alueella voimassa oleva 



PE504.392v01-00 120/153 AM\926837FI.doc

FI

ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 
vastaava vakuus, jonka määrä on vähintään 
1.120.000 euroa kutakin vahinkoa kohden 
ja yhteensä 1.680.000 euroa kaikkien 
vahinkojen osalta vuotta kohden, jollei 
vakuutusyritys, jälleenvakuutusyritys tai 
muu yritys, jonka puolesta vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja toimii tai on 
valtuutettu toimimaan, jo ole myöntänyt 
sille tällaista vakuutusta tai vastaavanlaista 
vakuutta, tai jollei tämä yritys ole ottanut 
täyttä vastuuta edustajan toimista.

ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 
vastaava vakuus, jonka määrä on vähintään 
1 000 000 euroa kutakin vahinkoa kohden 
ja yhteensä 2 000 000 euroa kaikkien 
vahinkojen osalta vuotta kohden, jollei 
vakuutusyritys, jälleenvakuutusyritys tai 
muu yritys, jonka puolesta vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja toimii tai on 
valtuutettu toimimaan, jo ole myöntänyt 
sille tällaista vakuutusta tai vastaavanlaista 
vakuutta, tai jollei tämä yritys ole ottanut 
täyttä vastuuta edustajan toimista.

Or. de

Tarkistus 305
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajalla 
on oltava ammatillisesta virheestä 
aiheutuvan korvausvastuun kattamiseksi 
koko unionin alueella voimassa oleva 
ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 
vastaava vakuus, jonka määrä on vähintään 
1.120.000 euroa kutakin vahinkoa kohden 
ja yhteensä 1.680.000 euroa kaikkien 
vahinkojen osalta vuotta kohden, jollei 
vakuutusyritys, jälleenvakuutusyritys tai 
muu yritys, jonka puolesta vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja toimii tai on 
valtuutettu toimimaan, jo ole myöntänyt 
sille tällaista vakuutusta tai vastaavanlaista 
vakuutta, tai jollei tämä yritys ole ottanut 
täyttä vastuuta edustajan toimista.

3. Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajalla 
on oltava ammatillisesta virheestä 
aiheutuvan korvausvastuun kattamiseksi 
koko unionin alueella voimassa oleva 
ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 
vastaava vakuus, jonka määrä on vähintään 
1 000 000 euroa kutakin vahinkoa kohden 
ja yhteensä 1 500 000 euroa kaikkien 
vahinkojen osalta vuotta kohden, jollei 
vakuutusyritys, jälleenvakuutusyritys tai 
muu yritys, jonka puolesta vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja toimii tai on 
valtuutettu toimimaan, jo ole myöntänyt 
sille tällaista vakuutusta tai vastaavanlaista 
vakuutta, tai jollei tämä yritys ole ottanut 
täyttä vastuuta edustajan toimista.

Or. en

Perustelu

Ammatillisen vastuuvakuutuksen määrän ehdotettu korottaminen ei vaikuta perustellulta. 
Nykyinen määrä on riittävän suuri kuluttajien suojelemiseksi asianmukaisesti. Mitä suurempi 
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vakuutusmäärä on, sitä suuremmat vakuutusmaksut ovat. Vakuutusedustajat ovat ainoa 
ammattiryhmä, jonka on pakko ottaa näin suuri vakuus korvausvastuuta varten.

Tarkistus 306
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV tarkistaa edellä 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuja määriä määräajoin Eurostatin 
julkaisemassa Euroopan 
kuluttajahintaindeksissä tapahtuneiden 
muutosten ottamiseksi huomioon. 
Ensimmäinen tarkistus tehdään viiden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen ja sen jälkeen 
seuraavat tarkistukset viiden vuoden 
välein.

EVLEV tarkistaa edellä 3 kohdassa 
tarkoitettuja määriä määräajoin Eurostatin 
julkaisemassa Euroopan 
kuluttajahintaindeksissä tapahtuneiden 
muutosten ottamiseksi huomioon. 
Ensimmäinen tarkistus tehdään viiden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen ja sen jälkeen 
seuraavat tarkistukset viiden vuoden 
välein.

Or. en

Tarkistus 307
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV laatii sääntelystandardien 
luonnokset, joilla 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettua peruseuromäärää 
tarkistetaan Euroopan 
kuluttajahintaindeksissä tämän direktiivin 
voimaantulon ja ensimmäisen 
tarkistuspäivän tai viimeisimmän 
tarkistuspäivän ja uuden tarkistuspäivän 
välisenä aikana tapahtuneen 
prosentuaalisen muutoksen verran ja 
pyöristämällä se ylöspäin lähimpään 
euroon.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 308
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV toimittaa kyseiset 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viiden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen ja sen 
jälkeen seuraavat tarkistukset viiden 
vuoden välein.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 309
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 7 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 310
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

Poistetaan.

a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu, 
vakuutusedustusta asiakkailleen 
tarjoavan edustajan riittävien tietojen ja 
taitojen käsite;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet, joilla 
erityisesti määritellään vakuutusedustusta 
harjoitettaessa vaadittu 
ammattipätevyyden, kokemuksen ja 
taitojen taso;
c) mitä toimia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
päivittääkseen tietonsa ja taitonsa siten, 
että ne kehittävät ammattitaitoaan 
jatkuvasti ylläpitääkseen riittävää 
suoritustasoa.

Or. en

Tarkistus 311
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

Poistetaan.

a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu, 
vakuutusedustusta asiakkailleen 
tarjoavan edustajan riittävien tietojen ja 
taitojen käsite;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet, joilla 
erityisesti määritellään vakuutusedustusta 
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harjoitettaessa vaadittu 
ammattipätevyyden, kokemuksen ja 
taitojen taso;
c) mitä toimia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
päivittääkseen tietonsa ja taitonsa siten, 
että ne kehittävät ammattitaitoaan 
jatkuvasti ylläpitääkseen riittävää 
suoritustasoa.

Or. en

Tarkistus 312
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

Poistetaan.

a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu, 
vakuutusedustusta asiakkailleen 
tarjoavan edustajan riittävien tietojen ja 
taitojen käsite;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet, joilla 
erityisesti määritellään vakuutusedustusta 
harjoitettaessa vaadittu 
ammattipätevyyden, kokemuksen ja 
taitojen taso;
c) mitä toimia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
päivittääkseen tietonsa ja taitonsa siten, 
että ne kehittävät ammattitaitoaan 
jatkuvasti ylläpitääkseen riittävää 
suoritustasoa.

Or. en
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Tarkistus 313
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

Poistetaan.

a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu, 
vakuutusedustusta asiakkailleen 
tarjoavan edustajan riittävien tietojen ja 
taitojen käsite;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet, joilla 
erityisesti määritellään vakuutusedustusta 
harjoitettaessa vaadittu 
ammattipätevyyden, kokemuksen ja 
taitojen taso;
c) mitä toimia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
päivittääkseen tietonsa ja taitonsa siten, 
että ne kehittävät ammattitaitoaan 
jatkuvasti ylläpitääkseen riittävää 
suoritustasoa.

Or. en

Tarkistus 314
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 

8. Jäsenvaltiot täsmentävät
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säädöksillä täsmennetään

Or. en

Tarkistus 315
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

8. EVLEV laatii sääntelystandardien 
luonnoksia, joissa täsmennetään

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan käyttöön vakuutusedustajien pätevyyttä koskevat 
vähimmäisstandardit. Tämä on erittäin tärkeää, koska jäsenvaltiot ovat haluttomia 
tunnustamaan rajatylittävästi liian alhaisia standardeja. Näin ollen vain asianmukaisin 
pätevyysstandardein voidaan edistää rajatylittävää toimintaa ja siten sisämarkkinoita. 
EVLEV pystyy tehokkaimmin käsittelemään tällaisia teknisiä kysymyksiä.

Tarkistus 316
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

8. EVLEV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset. Näillä
teknisillä sääntelystandardeilla 
täsmennetään

Or. en
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Tarkistus 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu, 
vakuutusedustusta asiakkailleen tarjoavan 
edustajan riittävien tietojen ja taitojen 
käsite;

a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu, 
vakuutusedustusta asiakkailleen tarjoavan 
edustajan ja vakuutusyritysten henkilöstön 
riittävien tietojen ja taitojen käsite;

Or. en

Tarkistus 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) mitä toimia vakuutus- ja
jälleenvakuutusedustajien voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
päivittääkseen tietonsa ja taitonsa siten, 
että ne kehittävät ammattitaitoaan 
jatkuvasti ylläpitääkseen riittävää 
suoritustasoa.

c) mitä toimia vakuutusedustajien ja 
vakuutusyritysten henkilöstön voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
päivittääkseen tietonsa ja taitonsa siten, 
että ne kehittävät ammattitaitoaan 
jatkuvasti ylläpitääkseen riittävää 
suoritustasoa.

Or. en

Tarkistus 319
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) hyvän maineen käsite 2 kohdan 
tarkoituksia varten;
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Or. en

Perustelu

Useimpien vakuutustuotteiden monimutkaisuuden vuoksi ja koska huonoilla neuvoilla voi olla 
hyvin haitallisia vaikutuksia, hyvän maineen käsite on erittäin tärkeä tehokkuuden 
lisäämiseksi vakuutusedustusmarkkinoilla.

Tarkistus 320
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EVLEV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta …*
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
kyseiset tekniset sääntelystandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–
14 artiklan mukaisesti.
____________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 18 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Tarkistus 321
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio ehdottaa soveltavansa ja 
soveltaa vakuutusedustajia ja 
vakuutustuotteiden myyntiä koskevia 
muitakin säännöksiä kuin tässä 

2. Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita 
ylläpitämästä tai hyväksymästä tiukempia 
säännöksiä. Jos jäsenvaltio ehdottaa 
soveltavansa ja soveltaa vakuutusedustajia 
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direktiivissä vahvistettuja säännöksiä, sen 
on varmistettava, että kyseisistä 
säännöksistä aiheutuva hallinnollinen 
rasite on oikeassa suhteessa 
kuluttajansuojaan. Jäsenvaltioiden on 
seurattava näitä säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että näin tapahtuu 
jatkossakin.

ja vakuutustuotteiden myyntiä koskevia 
muitakin säännöksiä kuin tässä 
direktiivissä vahvistettuja säännöksiä, sen 
on varmistettava, että ne ovat unionin 
lainsäädännön mukaisia. Jäsenvaltioiden 
on seurattava näitä säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että näin tapahtuu 
jatkossakin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa kannatetaan periaatetta, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa muitakin 
kuin tässä direktiivissä vahvistettuja säännöksiä. Tällaisten säännösten on ehdottomasti 
oltava unionin lainsäädännön mukaisia. Tällä direktiivillä ei kuitenkaan ole tarpeen 
palauttaa unionin lainsäädäntöä, koska tämä voisi johtaa epäjohdonmukaisuuksiin ja 
sekaannuksiin.

Tarkistus 322
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
viranomaisten on oltava joko julkisia 
viranomaisia, kansallisen lainsäädännön 
mukaisia elimiä tai kansallisessa 
lainsäädännössä nimenomaisesti tätä varten 
valtuutettujen julkisten viranomaisten 
hyväksymiä elimiä. Ne eivät saa olla 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksiä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
viranomaisten on oltava joko julkisia 
viranomaisia, kansallisen lainsäädännön 
mukaisia elimiä tai kansallisessa 
lainsäädännössä nimenomaisesti tätä varten 
valtuutettujen julkisten viranomaisten 
hyväksymiä elimiä. Ne eivät saa olla 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksiä tai 
yhdistyksiä, joiden jäseninä on suoraan 
tai välillisesti vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksiä tai vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään eturistiriita vakuutusedustajien ja valvontaviranomaisten 
välillä ja parantamaan siten palvelujen laatua ja markkinoiden tehokkuutta. Tarkistus 
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perustuu Euroopan kuluttajaliiton BEUCin ehdotukseen.

Tarkistus 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Näihin valtuuksiin kuuluvat vähintään 
oikeudet
a) saada tutustua kaikkiin asiakirjoihin, 
joilla on merkitystä valvontatehtävien 
suorittamisen kannalta, niiden muodosta 
riippumatta, ja saada jäljennös niistä;
b) vaatia tietoja kaikilta henkilöiltä ja 
tarvittaessa kutsua henkilö kuultavaksi 
tietojen saamiseksi;
c) tehdä tarkastuksia paikan päällä, myös 
salaa;

Or. en

Tarkistus 324
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 3 kohdassa tarkoitettuja 
valtuuksia on käytettävä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, ja niihin on 
kuuluttava vähintään oikeudet
a) saada tutustua kaikkiin asiakirjoihin, 
joilla on merkitystä valvontatehtävien 
suorittamisen kannalta, niiden muodosta 
riippumatta, ja saada jäljennös niistä; 
vaatia tietoja kaikilta henkilöiltä ja 
tarvittaessa kutsua henkilö kuultavaksi 
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tietojen saamiseksi;
c) tehdä tarkastuksia paikan päällä;
d) harjoittaa haamuasiointia;
e) hakea ammattitoiminnan väliaikaista 
kieltämistä;
f) vaatia vakuutusyrityksiltä tietojen 
antamista;
g) viedä asioita tuomioistuimeen 
syytetoimia varten;
h) sallia tilintarkastajien tai 
asiantuntijoiden suorittamat tarkastukset 
ja tutkinnat.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten toimivaltuudet olisi kuvattava paremmin, jotta varmistetaan, 
että kaikissa jäsenvaltioissa toimivaltaisilla viranomaisilla on IMD-direktiivissä säädettyjen 
velvollisuuksiensa hoitamiseen eli menettelytapasääntöjen noudattamisen valvontaan 
tarvittavat valtuudet. Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton BEUCin ehdotukseen.

Tarkistus 325
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Toimivaltaiset viranomaiset 
perustavat verkkosivuston 
vakuutustuotteiden vertaamista varten. 
Verkkosivustolla tarjotaan tietoa 
vakuutustuotteiden tärkeimmistä 
ominaisuuksista ja kaikista sopimusten 
tekemiseen liittyvistä kustannuksista 
EVLEV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
vakuutustuotteiden ominaisuuksien ja 
sopimusten tekemiseen liittyvien 
kustannusten ilmoittamisesta sekä 
tuotteiden vertaamisesta tällä 
verkkosivustolla. Verkkosivuston rahoitus 
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on riippumaton vakuutusedustajien ja 
-yritysten tai niihin liittyvien yritysten 
antamasta rahoituksesta.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään perustamaan taloudellisesti riippumaton verkkosivusto, joka 
toimii avoimuutta lisäävänä foorumina vakuutuksista tiedottamista ja niiden vertaamista 
varten. Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton BEUCin ehdotukseen.

Tarkistus 326
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukaisten, tehokkaiden, 
puolueettomien ja riippumattomien 
valitus- ja oikaisumenettelyjen 
käyttöönotto vakuutusedustajien ja 
asiakkaiden sekä vakuutusyritysten ja 
asiakkaiden välisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuinlaitoksen 
ulkopuolella soveltuvin osin käyttäen jo 
olemassa olevia elimiä. Jäsenvaltioiden 
on lisäksi varmistettava, että kaikki 
vakuutusyritykset ja -edustajat osallistuvat
menettelyihin riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella, kun 
seuraavat edellytykset täyttävät:

Poistetaan.

a) menettelyt johtavat päätöksiin, jotka 
eivät ole sitovia;
b) vanhentumisaika kanteen nostamiseksi 
tuomioistuimessa ei kulu vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn keston aikana;
c) vaateen vanhentumisaika ei kulu 
menettelyn aikana;
d) menettely on veloitukseton tai 
kohtuullisen hintainen;
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e) sähköiset keinot eivät ole osapuolille 
ainoa keino päästä menettelyn piiriin; ja
f) välitoimet ovat mahdollisia 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa ne 
ovat välttämättömiä tilanteen 
kiireellisyyden vuoksi. 

Or. en

Tarkistus 327
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukaisten, tehokkaiden, 
puolueettomien ja riippumattomien valitus-
ja oikaisumenettelyjen käyttöönotto 
vakuutusedustajien ja asiakkaiden sekä 
vakuutusyritysten ja asiakkaiden välisten 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella 
soveltuvin osin käyttäen jo olemassa olevia 
elimiä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
varmistettava, että kaikki vakuutusyritykset 
ja -edustajat osallistuvat menettelyihin 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella, kun 
seuraavat edellytykset täyttävät:

1. Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
annetun direktiivin (XXX) ja 
verkkovälitteisestä riidanratkaisusta 
annetun asetuksen (XXX) mukaisesti 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukaisten, tehokkaiden, 
puolueettomien ja riippumattomien valitus-
ja oikaisumenettelyjen käyttöönotto 
vakuutusedustajien ja asiakkaiden sekä 
vakuutusyritysten ja asiakkaiden välisten 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella 
soveltuvin osin käyttäen jo olemassa olevia 
elimiä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
varmistettava, että kaikki vakuutusyritykset 
ja -edustajat osallistuvat menettelyihin 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella, kun 
seuraavat edellytykset täyttävät:

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen riidanratkaisun ollessa kyseessä kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin säännöksiä olisi sovellettava sitovasti 
tähän direktiiviin. 
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Tarkistus 328
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukaisten, tehokkaiden, 
puolueettomien ja riippumattomien valitus-
ja oikaisumenettelyjen käyttöönotto 
vakuutusedustajien ja asiakkaiden sekä 
vakuutusyritysten ja asiakkaiden välisten 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella 
soveltuvin osin käyttäen jo olemassa olevia 
elimiä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
varmistettava, että kaikki vakuutusyritykset 
ja -edustajat osallistuvat menettelyihin 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella, kun 
seuraavat edellytykset täyttävät:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukaisten, tehokkaiden, 
puolueettomien ja riippumattomien valitus-
ja oikaisumenettelyjen käyttöönotto 
vakuutusedustajien ja asiakkaiden sekä 
vakuutusyritysten ja asiakkaiden välisten 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella 
soveltuvin osin käyttäen jo olemassa olevia 
elimiä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
varmistettava, että kaikki vakuutusyritykset 
ja -edustajat voivat osallistua
menettelyihin riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella, kun 
seuraavat edellytykset täyttävät:

Or. pl

Perustelu

Vakuutusyritysten ja -edustajien velvoittaminen osallistumaan menettelyihin riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella loukkaisi sijoittautumisvapautta. 
Sovittelun peruslähtökohtana on, että sen olisi oltava vapaaehtoista ja perustuttava 
molempien osapuolten suostumukseen.

Tarkistus 329
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettelyt johtavat päätöksiin, jotka 
eivät ole sitovia;

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa ja Norjassa (ETA) päätökset sitovat teollisuutta 
mutta eivät kuluttajia, ja a alakohdan ehdotus johtaa kuluttajien vakiintuneiden oikeuksien 
heikentämiseen näissä maissa.

Tarkistus 330
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettelyt johtavat päätöksiin, jotka 
eivät ole sitovia;

a) menettelyt johtavat päätöksiin, jotka 
voivat nimenomaisesta pyynnöstä olla 
edustajaa ja/tai vakuutusyritystä sekä 
asiakasta sitovia 

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen riidanratkaisun etuna on se, että edustaja ja vähittäisasiakas voivat hyödyntää 
aikaa ja kustannuksia säästävää riidanratkaisujärjestelmää, joka keventää lisäksi tavallisten 
tuomioistuinten taakkaa. Näin ollen osapuolten olisi voitava päättää asiasta.

Tarkistus 331
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettelyt johtavat päätöksiin, jotka 
eivät ole sitovia;

a) menettelyt johtavat päätöksiin, jotka 
ovat vakuutusyritystä tai 
vakuutusedustajaa sitovia;

Or. en
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Tarkistus 332
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vanhentumisaika kanteen nostamiseksi 
tuomioistuimessa ei kulu vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn keston aikana;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 333
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaateen vanhentumisaika ei kulu 
menettelyn aikana;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 334
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) menettely on veloitukseton tai 
kohtuullisen hintainen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 335
Catherine Stihler
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sähköiset keinot eivät ole osapuolille 
ainoa keino päästä menettelyn piiriin; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 336
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) välitoimet ovat mahdollisia 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa ne 
ovat välttämättömiä tilanteen 
kiireellisyyden vuoksi. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 337
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukaisten, tehokkaiden, 
puolueettomien ja riippumattomien 
valitus- ja oikaisumenettelyjen 
käyttöönotto vakuutusedustajien ja 
asiakkaiden sekä vakuutusyritysten ja 
asiakkaiden välisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuinlaitoksen 
ulkopuolella käyttäen soveltuvin osin jo 
olemassa olevia elimiä. Tämä on 
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toteutettava vaihtoehtoista riidanratkaisua 
koskevan voimassaolevan EU:n 
lainsäädännön mukaisesti.
Kun asiakas käynnistää vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn, josta säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä, 
vakuutusedustajaa tai vakuutusyritystä 
vastaan riidasta, joka koskee tässä 
direktiivissä annettuja oikeuksia ja 
velvollisuuksia, vakuutusedustajaa tai 
vakuutusyritystä vaaditaan osallistumaan 
kyseiseen menettelyyn.
Tämän direktiivin soveltamista varten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
toimittava yhteistyössä keskenään ja 
edellä mainitusta tuomioistuinlaitoksen 
ulkopuolisesta valitus- ja 
oikaisumenettelystä vastaavien yksikköjen 
kanssa voimassa olevien EU:n 
direktiivien ja asetusten sallimissa 
rajoissa.

Or. en

Tarkistus 338
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
vakuutusedustajat tiedottavat kuluttajille 
niiden vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavien elinten nimistä, osoitteista ja 
verkkosivustojen osoitteista, joiden 
soveltamisalaan ne kuuluvat ja jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään niiden ja 
kuluttajien välisiä mahdollisia riita-
asioita. 
Unionissa verkkomyyntiä ja rajatylittävää 
verkkomyyntiä harjoittavien 
vakuutusedustajien on ilmoitettava 
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kuluttajille verkkovälitteistä 
riidanratkaisua koskevasta foorumista 
(ODR-foorumi) tapauksen mukaan ja 
annettava sähköpostiosoitteensa. Tiedot 
on esitettävä helposti, suoraan, näkyvästi 
ja pysyvästi saatavilla olevalla tavalla 
vakuutusedustajan verkkosivustolla, ja jos 
tarjous on tehty sähköpostin tai muun 
sähköisessä muodossa toimitetun 
tekstimuotoisen viestin kautta, tiedot on 
esitettävä kyseisessä viestissä. Tietoihin on 
sisällyttävä sähköinen linkki ODR-
foorumin kotisivulle. Vakuutusedustajien 
on ilmoitettava kuluttajille ODR-
foorumista myös silloin, kun kuluttaja 
jättää valituksen vakuutusedustajalle tai 
yrityksen asiamiehelle. 

Or. en

Tarkistus 339
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Kun asiakas käynnistää vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn, josta säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä, 
vakuutusedustajaa tai vakuutusyritystä 
vastaan riidasta, joka koskee tässä 
direktiivissä vahvistettuja oikeuksia ja 
velvollisuuksia, vakuutusedustajan tai 
vakuutusyrityksen on osallistuttava 
kyseiseen menettelyyn. 
Tämän direktiivin soveltamista varten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
toimittava yhteistyössä keskenään ja 
edellä mainitusta tuomioistuinlaitoksen 
ulkopuolisesta valitus- ja 
oikaisumenettelystä vastaavien yksikköjen 
kanssa voimassa olevien EU:n 
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direktiivien ja asetusten sallimissa 
rajoissa. 

Or. en

Tarkistus 340
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset ja 
-edustajat käyttävät ainoastaan 
rekisteröityjen vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien, 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai 
henkilöiden, jotka ovat täyttäneet 4 
artiklassa tarkoitetun ilmoitusmenettelyn,
tuottamia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustuspalveluja.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
vakuutusyritykset käyttävät ainoastaan 
rekisteröityjen vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien ja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden 
tuottamia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustuspalveluja.

Kyseiset palvelut ovat unionissa sijaitsevia 
riskejä ja sitoumuksia koskevia vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustuspalveluja.

Or. de

(Tähän viitataan 1 artiklan 3 kohdassa.)

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä. Vakuutusedustajien on voitava tehdä kansainvälisiä 
yhteistyöjärjestelyjä kansainvälistä toimintaa harjoittavien asiakkaiden vakuuttamiseksi.

Tarkistus 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset ja -
edustajat käyttävät ainoastaan 
rekisteröityjen vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien, 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai 
henkilöiden, jotka ovat täyttäneet 4 
artiklassa tarkoitetun ilmoitusmenettelyn,
tuottamia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustuspalveluja.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
vakuutusyritykset käyttävät ainoastaan 
rekisteröityjen vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien ja/tai 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden 
tuottamia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustuspalveluja.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin johdonmukaisuuden säilyttämiseksi, koska 4 artikla on poistettu.

Tarkistus 342
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset ja 
-edustajat käyttävät ainoastaan 
rekisteröityjen vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien, 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai 
henkilöiden, jotka ovat täyttäneet 4 
artiklassa tarkoitetun ilmoitusmenettelyn,
tuottamia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustuspalveluja.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
vakuutusyritykset käyttävät ainoastaan 
rekisteröityjen vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien ja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden 
tuottamia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustuspalveluja.

Or. en

Tarkistus 343
Olle Schmidt
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset ja 
-edustajat käyttävät ainoastaan 
rekisteröityjen vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien, 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai 
henkilöiden, jotka ovat täyttäneet 4 
artiklassa tarkoitetun ilmoitusmenettelyn, 
tuottamia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustuspalveluja.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
EU:hun sijoittautuneiden vakuutus- ja
jälleenvakuutusyritysten palveluja 
käyttäessään vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritykset ja -edustajat 
käyttävät ainoastaan rekisteröityjen 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien, 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden tai henkilöiden, jotka ovat 
täyttäneet 4 artiklassa tarkoitetun 
ilmoitusmenettelyn, tuottamia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustuspalveluja.

Or. en

Perustelu

Komission tekstiä on muutettava, jotta eurooppalaisten edustajien kansainvälistä toimintaa ei 
jätetä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 344
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tarjotessaan vakuutusedustusta asiakkaille 
tai harjoittaessaan vakuutusedustusta 
asiakkaiden puolesta vakuutusedustaja tai 
-yritys toimii rehellisesti, tasapuolisesti ja 
ammattimaisesti asiakkaan parhaan edun 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tarjotessaan vakuutusedustusta asiakkaille 
tai harjoittaessaan vakuutusedustusta 
asiakkaiden puolesta vakuutusedustaja tai 
-yritys toimii rehellisesti, tasapuolisesti ja
ammattimaisesti asiakkaan edun 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tarjotessaan vakuutusedustusta asiakkaille 
tai harjoittaessaan vakuutusedustusta 
asiakkaiden puolesta vakuutusedustaja tai 
-yritys toimii rehellisesti, tasapuolisesti ja 
ammattimaisesti asiakkaan parhaan edun 
mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 346
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tarjotessaan vakuutusedustusta asiakkaille 
tai harjoittaessaan vakuutusedustusta 
asiakkaiden puolesta vakuutusedustaja tai 
-yritys toimii rehellisesti, tasapuolisesti ja 
ammattimaisesti asiakkaan parhaan edun 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tarjotessaan vakuutusedustusta asiakkaille 
tai harjoittaessaan vakuutusedustusta 
asiakkaiden puolesta vakuutusedustaja tai 
-yritys toimii aina rehellisesti, 
tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaan 
parhaan edun mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 347
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)



PE504.392v01-00 144/153 AM\926837FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

1 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näissä delegoiduissa 
säädöksissä yksilöidään 1 kohdassa 
vahvistettu vaatimus.

Or. en

Perustelu

Ehdotetuissa delegoiduissa säädöksissä voidaan yksilöidä vakuutusedustajien 
menettelytapasäännöt, mikä lisää sääntelyn tehokkuutta.

Tarkistus 348
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vakuutusyritysten suunnitellessa 
vakuutus- ja vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita myyntiä varten 
ammattimaisille asiakkaille tai 
vähittäisasiakkaille, nämä tuotteet 
suunnitellaan siten, että ne täyttävät 
yksilöityjen kohdemarkkinoiden tarpeet 
kyseisessä asiakasluokassa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään edistämään soveltuvia tuotteita, ja sillä mukautetaan MIFID II 
-direktiivi IMD II -direktiiviin.

Tarkistus 349
Sven Giegold
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vakuutusyritykset toteuttavat kohtuulliset 
toimenpiteet varmistaakseen, että kutakin 
vakuutusmuotoista sijoitustuotetta 
markkinoidaan ja jaellaan kohderyhmän 
asiakkaille ja että myyntitavoitteissa ja 
sisäisissä palkitsemisjärjestelmissä ei 
kannusteta tuotteen markkinointiin tai 
levitykseen kohderyhmän ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään edistämään soveltuvia vakuutustuotteita, ja sillä mukautetaan IMD II 
-direktiivi MIFID II -direktiiviin.

Tarkistus 350
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset, jotka 
suunnittelevat vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita ammattimaisille 
asiakkaille tai vähittäisasiakkaille, 
antavat edustajina oleville kolmansille 
osapuolille tietoa tuotteen suunnitelluista 
kohdemarkkinoista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan IMD II -direktiivi MIFID II -direktiiviin.
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Tarkistus 351
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 e. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vakuutusyrityksen tapa palkita 
henkilöstöään, nimettyjä edustajiaan tai 
muita edustajia ei estä yritystä 
noudattamasta velvollisuuttaan toimia 
asiakkaan parhaan edun mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 
henkilöstö antaa vakuutustuotteita 
koskevaa neuvontaa tai pitää niitä kaupan 
taikka myy niitä vähittäisasiakkaille, 
korvausrakenteet eivät vaaranna 
henkilöstön kykyä antaa puolueettomia 
suosituksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus pyrkii mukauttamaan IMD II -direktiivin MIFID II -direktiiviin.

Tarkistus 352
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaiken tiedon, mukaan lukien 
markkinointiviestintä, jonka 
vakuutusedustaja tai -yritys osoittaa 
asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille, 
on oltava asiallista ja selkeää eikä se saa 
olla harhaanjohtavaa. 
Markkinointiviestinnän on oltava selvästi 
tunnistettavissa markkinointiviestinnäksi.

2. Kaiken tiedon, mukaan lukien 
markkinointiviestintä, jonka 
vakuutusedustaja tai -yritys osoittaa 
asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille, 
on oltava asiallista ja selkeää eikä se saa 
olla harhaanjohtavaa. 
Markkinointiviestinnän on aina oltava 
selvästi tunnistettavissa 
markkinointiviestinnäksi.
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Or. en

Tarkistus 353
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että vakuutusyritykset antavat tiedot 
asiakkaiden esittämien 
korvausvaatimusten tuloksista. 
Vakuutusyritysten on annettava kunkin 
vakuutustyypin osalta tiedot 1) siitä, 
kuinka monesta esitetystä 
korvausvaatimuksesta maksetaan 2) 
keskimääräisestä korvauksesta 
vakuutusmaksua kohtaan ja 3) 
keskimääräisestä ajasta vaatimuksen 
esittämisen ja maksun välillä. 
Vakuutusedustajien on annettava nämä 
tiedot asiakkaalle ennen
vakuutussopimuksen tekemistä. EVLEV 
laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia, 
jotka koskevat asiakkaiden esittämien 
vaatimusten mittaamista ja ilmoittamista 
tässä artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Perustelu

Eräs vakuutuksenottajien yleinen valituksen aihe on, että vaatimuksen esitettyään he saavat 
tietää, että vakuutuksen kattavuus on suppeampi tai maksu on pienempi kuin he odottivat tai 
että he joutuvat odottamaan huomattavasti pitempään kuin luulivat. Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa oli äskettäin maksusuojajärjestelmää koskeva skandaali, joka koski 
vakuutussopimuksia. Asiakkaille oli useassa tapauksessa myyty vakuutus ilman heidän 
suostumustaan, ja vaatimusta esittäessään asiakkaat saivat tietää, että heillä ei ole oikeutta 
vaateisiin. Tämän vuoksi olisi annettava tiedot siitä, kuinka todennäköistä on, että 
vakuutuksenottajan vaatimus hyväksytään.
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Tarkistus 354
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edustajien on lyhyen ja 
vakiomuotoisen tiedotteen avulla 
ilmoitettava, että he ovat ennen 
vakuutussopimuksen tekemistä 
tarkistaneet, onko asiakas jo ostanut 
soveltuvan tuotteen edustajan alun perin 
tunnistamaan tarpeeseen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään ratkaisemaan liiallisten vakuutusten ongelma. Tarkistus 
perustuu professori Schwintowskin (Berliinin Humboldt-yliopisto) ehdotukseen.

Tarkistus 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) ennen vakuutussopimuksen tekemistä 
vakuutusedustajien, mukaan lukien 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat, on 
annettava seuraavat tiedot asiakkaille:

a) ennen vakuutussopimuksen tekemistä tai 
jos edustajaan liittyvät tiedot muuttuvat 
huomattavasti vakuutussopimuksen 
tekemisen jälkeen, vakuutusedustajien, 
mukaan lukien sidoksissa olevat 
vakuutusedustajat, on annettava seuraavat 
tiedot asiakkaille:

Or. en

Perustelu

On erotettava toisistaan kaksi tapausta: edustajaan liittyvät tiedot voivat muuttua, ja 
vakuutussopimusta koskevat yksityiskohdat voivat muuttua. Vakuutusedustajan olisi 
toimitettava tiedot asiakkaalle myös silloin, kun edustajaan liittyvät tiedot muuttuvat.
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Tarkistus 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarjoaako se myymiään 
vakuutustuotteita koskevaa jonkintyyppistä 
neuvontaa vai ei;

ii) tarjoaako tai toimittaako se myymiään 
vakuutustuotteita koskevaa jonkintyyppistä 
neuvontaa vai ei ja millaista neuvonta on;

Or. en

Tarkistus 357
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarjoaako se myymiään 
vakuutustuotteita koskevaa jonkintyyppistä 
neuvontaa vai ei;

ii) tarjoaako se myymiään 
vakuutustuotteita koskevaa jonkintyyppistä 
neuvontaa ja millaista neuvonta on;

Or. de

Tarkistus 358
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarjoaako se myymiään 
vakuutustuotteita koskevaa jonkintyyppistä 
neuvontaa vai ei;

ii) tarjoaako se myymiään 
vakuutustuotteita koskevaa jonkintyyppistä 
neuvontaa;

Or. fr
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Tarkistus 359
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) toimiiko edustaja asiakkaan puolesta vai 
vakuutusyrityksen nimissä ja lukuun;

v) toimiiko edustaja asiakkaan puolesta vai 
vakuutusyrityksen nimissä ja lukuun 
vakuutusedustajan toimintaa 
harjoittaessaan;

Or. de

Tarkistus 360
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v a) antaako vakuutusedustaja tai -yritys 
korvauksia henkilöstölle tai 
sopimustyöntekijöille, nimittääkö se 
asiamiehiä tai muita vakuutusedustajia, ja 
että tämä ei estä noudattamasta 
velvollisuutta toimia asiakkaan parhaan 
edun mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) ennen vakuutussopimuksen tekemistä 
vakuutusyrityksen on annettava seuraavat 
tiedot asiakkaille:

Poistetaan.

i) tunnistetietonsa ja osoitteensa sekä 
kerrottava olevansa vakuutusyritys;
ii) tarjoaako se myymiään 
vakuutustuotteita koskevaa 
jonkintyyppistä neuvontaa vai ei;
iii) 12 artiklassa tarkoitetut menettelyt, 
joiden avulla asiakkaat ja muut 
asianomaiset voivat tehdä valituksia 
vakuutusyrityksistä, ja tiedot 13 artiklassa 
tarkoitetuista tuomioistuinlaitoksen 
ulkopuolisista valitus- ja 
oikaisumenettelyistä.

Or. en

Perustelu

Solvenssi II -direktiivin 183 artiklassa ja 185 artiklassa edellytetään, että vakuutusyritykset 
ilmoittavat samat tiedot asiakkaille.

Tarkistus 362
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edustajien on lyhyen ja 
vakiomuotoisen tiedotteen avulla 
ilmoitettava, käyttävätkö ne 
tietotekniikkaohjelmaa, jolla voidaan 
verrata saatavina olevia 
vakuutustuotteita, niiden ominaisuuksia, 
vakuutusmaksuja ja kustannuksia. Jos 
edustaja käyttää tietotekniikkaohjelmaa 
yleiskuvan saamiseen ja vertailuun, myös 
se on ilmoitettava lyhyellä ja 
vakiomuotoisella tiedotteella.
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Or. en

Perustelu

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

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 363
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarjoaako se myymiään 
vakuutustuotteita koskevaa jonkintyyppistä 
neuvontaa vai ei;

ii) tarjoaako se myymiään 
vakuutustuotteita koskevaa jonkintyyppistä 
neuvontaa ja millaista neuvonta on;

Or. de

Tarkistus 364
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarjoaako se myymiään 
vakuutustuotteita koskevaa jonkintyyppistä 
neuvontaa vai ei;

ii) tarjoaako se myymiään 
vakuutustuotteita koskevaa jonkintyyppistä 
neuvontaa;
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Or. fr


