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Módosítás 110
Olle Schmidt

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
4 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel a befektetőkártalanítási 
rendszerekről szóló 97/9/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 
szóló, 2011. július 5-i európai parlamenti 
jogalkotási állásfoglalásra 
(COM(2010)0371 – C7-0174/2010 –
2010/0199(COD) – Schmidt-jelentés),

Or. en

Módosítás 111
Olle Schmidt

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
4 b bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel a betétbiztosítási 
rendszerekről szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (átdolgozás) iránti 
javaslatról szóló, 2012. február 16-i 
álláspontjára1,
_______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0049

Or. en

Módosítás 112
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a javaslat fő célkitűzése és tárgya 
az említett területekkel kapcsolatos 
nemzeti rendelkezések harmonizálása, a 
javaslatnak az EUMSZ 53. cikkének (1) 
bekezdésén és 62. cikkén kell alapulnia. Az 
irányelv, mint forma, megfelelő ahhoz, 
hogy az irányelv által lefedett területeken a 
végrehajtási intézkedéseket szükség szerint 
kiigazítsák az adott piac és jogrendszer 
meglévő sajátosságai szerint minden egyes 
tagállamban. Az irányelvnek célja továbbá 
a biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítési tevékenység – ideértve a 
szakmai kárügyintézést és a kárrendezést 
– folytatására vonatkozó nemzeti 
szabályok összehangolása, ezért alapul 
továbbá a Szerződés 53. cikkének (1) 
bekezdésén. Emellett, mivel az Unió egész 
területén szolgáltatást nyújtó ágazatról van 
szó, az irányelvnek alapját jelenti továbbá a 
Szerződés 62. cikke.

(2) Mivel a javaslat fő célkitűzése és tárgya 
az említett területekkel kapcsolatos 
nemzeti rendelkezések harmonizálása, a 
javaslatnak az EUMSZ 53. cikkének (1) 
bekezdésén és 62. cikkén kell alapulnia. Az 
irányelv, mint forma, megfelelő ahhoz, 
hogy az irányelv által lefedett területeken a 
végrehajtási intézkedéseket szükség szerint 
kiigazítsák az adott piac és jogrendszer 
meglévő sajátosságai szerint minden egyes 
tagállamban. Az irányelvnek célja továbbá 
a biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítési tevékenység folytatására 
vonatkozó nemzeti szabályok 
összehangolása, ezért alapul továbbá a 
Szerződés 53. cikkének (1) bekezdésén. 
Emellett, mivel az Unió egész területén 
szolgáltatást nyújtó ágazatról van szó, az 
irányelvnek alapját jelenti továbbá a 
Szerződés 62. cikke.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok már most is szabályozási jogkörrel rendelkeznek e tevékenység felett, 
amennyiben azt a biztosító nevében végzik. Nincs szükség az ilyen vállalkozások külön 
szabályozására. Nincs bizonyíték arra, hogy az ilyen vállalkozásoknak az irányelv hatálya alá 
való bevonásával járó költségeket (amelyek megfizetése végső soron a fogyasztóra hárul) 
ellensúlyoznák a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos előnyök.

Módosítás 113
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ügynökként, alkuszként és 
„bankbiztosítási” közvetítőként, 
biztosítóként, utazási irodaként és 

(4) Ügynökként, alkuszként és 
„bankbiztosítási” közvetítőként biztosítási 
termékeket többfajta személy és intézmény 
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gépjármű-bérbeadóként biztosítási 
termékeket többfajta személy és intézmény 
értékesíthet. A közvetítők egyenlő kezelése 
és a fogyasztók védelme megköveteli ezen 
irányelv alkalmazását mindezen személyek 
és szervezetek vonatkozásában.

értékesíthet. A közvetítők egyenlő kezelése 
és a fogyasztók védelme megköveteli ezen 
irányelv alkalmazását mindezen személyek 
és szervezetek vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ügynökként, alkuszként és 
„bankbiztosítási” közvetítőként, 
biztosítóként, utazási irodaként és 
gépjármű-bérbeadóként biztosítási 
termékeket többfajta személy és intézmény 
értékesíthet. A közvetítők egyenlő kezelése
és a fogyasztók védelme megköveteli ezen 
irányelv alkalmazását mindezen személyek 
és szervezetek vonatkozásában.

(4) Ügynökként, alkuszként és 
„bankbiztosítási” közvetítőként, 
biztosítóként, utazási irodaként és 
gépjármű-bérbeadóként biztosítási 
termékeket többfajta személy és intézmény 
értékesíthet. A biztosítási közvetítők 
egyenlő kezelésének és a fogyasztóvédelem 
kiegyensúlyozott szintjének biztosítása
megköveteli ezen irányelv alkalmazását 
mindezen személyek és szervezetek 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 115
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ugyanolyan szintű védelem álljon fenn, 
valamint hogy a fogyasztók javát 
összehasonlítható standardok szolgálják, 
elengedhetetlen, hogy ez az irányelv 
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előmozdítsa az azonos versenyfeltételeket 
és az egyenlő feltételeken alapuló versenyt 
a közvetítők között, függetlenül attól, hogy 
szerződéses biztosítási közvetítőről van-e 
szó. A fogyasztók javát szolgálja, ha a 
biztosítási termékek közvetítését különféle 
csatornákon, a biztosítókkal különböző 
formában együttműködő közvetítők 
végzik, feltéve hogy a fogyasztóvédelem 
tekintetében azonos szabályokat kell 
alkalmazniuk. Fontos, hogy a tagállamok 
az irányelv végrehajtása során figyelembe 
vegyék ezeket a szempontokat.

Or. en

Módosítás 116
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2002/92/EK irányelv alkalmazása 
megmutatta, hogy számos rendelkezés 
további pontosítást igényel a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítés elősegítése 
érdekében, valamint a fogyasztóvédelem 
megköveteli az irányelv hatályának a 
kiterjesztését valamennyi biztosítási termék 
értékesítésére, függetlenül attól, hogy 
biztosítási közvetítők vagy biztosítók 
nyújtották őket. Az értékesítési, értékesítés 
utáni és kárügyintézési folyamataik 
tekintetében a biztosítási termékeket 
közvetlenül értékesítő biztosítóknak a 
biztosítási ügynökökhöz és brókerekhez 
hasonlóan az új irányelv hatálya alá kell 
tartozniuk.

(5) A 2002/92/EK irányelv alkalmazása 
megmutatta, hogy számos rendelkezés 
további pontosítást igényel a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítés elősegítése 
érdekében, valamint a fogyasztóvédelem 
megköveteli az irányelv hatályának a 
kiterjesztését valamennyi biztosítási termék 
értékesítésére, függetlenül attól, hogy 
biztosítási közvetítők vagy biztosítók 
nyújtották őket. Az értékesítési folyamataik 
tekintetében a biztosítási termékeket 
közvetlenül értékesítő biztosítóknak a 
biztosítási ügynökökhöz és brókerekhez 
hasonlóan az új irányelv hatálya alá kell 
tartozniuk.

Or. en
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Módosítás 117
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ugyanolyan szintű védelem álljon fenn 
függetlenül attól, hogy a fogyasztók milyen 
csatornákon keresztül vásárolnak 
biztosítási terméket (akár közvetlenül a 
biztosítótól, akár közvetve egy 
közvetítőtől), ezen irányelvnek nemcsak a 
biztosítókra kell kiterjednie, hanem olyan 
más piaci szereplőkre is, amelyek 
kiegészítő jelleggel értékesítenek 
biztosítási termékeket (pl. utazási 
ügynökök vagy gépjármű-bérbeadó cégek, 
áruszállítók, amelyek nem teljesítik a 
mentességre vonatkozó feltételeket).

(6) Az európai befektetők továbbra is 
eltérő szintű tájékoztatást és 
szolgáltatásokat tapasztalnak a termékek, 
az értékesítési csatornák és az országok 
tekintetében. Annak biztosítása érdekében, 
hogy ugyanolyan szintű védelem álljon 
fenn függetlenül attól, hogy a fogyasztók 
milyen csatornákon keresztül vásárolnak 
biztosítási terméket (akár közvetlenül a 
biztosítótól, akár közvetve egy 
közvetítőtől), ezen irányelvnek nemcsak a 
biztosítókra kell kiterjednie, hanem olyan 
más piaci szereplőkre is, amelyek 
kiegészítő jelleggel értékesítenek 
biztosítási termékeket.

Or. en

Módosítás 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ugyanolyan szintű védelem álljon fenn 
függetlenül attól, hogy a fogyasztók milyen 
csatornákon keresztül vásárolnak 
biztosítási terméket (akár közvetlenül a 
biztosítótól, akár közvetve egy 
közvetítőtől), ezen irányelvnek nemcsak a 
biztosítókra kell kiterjednie, hanem olyan
más piaci szereplőkre is, amelyek 
kiegészítő jelleggel értékesítenek 
biztosítási termékeket (pl. utazási 
ügynökök vagy gépjármű-bérbeadó cégek, 

(6) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ugyanolyan szintű fogyasztóvédelem álljon 
fenn függetlenül attól, hogy a fogyasztók 
milyen csatornákon keresztül vásárolnak 
biztosítási terméket (akár közvetlenül a 
biztosítótól, akár közvetve egy 
közvetítőtől), ezen irányelvnek nemcsak a 
biztosítókra kell kiterjednie, hanem 
mindazon más piaci szereplőkre is, 
amelyek kiegészítő jelleggel értékesítenek 
biztosítási termékeket (pl. utazási 
ügynökök vagy gépjármű-bérbeadó cégek, 
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áruszállítók, amelyek nem teljesítik a 
mentességre vonatkozó feltételeket).

áruszállítók, amelyek nem teljesítik a 
mentességre vonatkozó feltételeket).

Or. en

Módosítás 119
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen irányelvet alkalmazni kell azokra 
a személyekre, akiknek a tevékenységébe 
tartozik (függetlenül attól, hogy az ügyfél 
vagy a biztosító nevében végzik) a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződés 
ügyintézése és teljesítése során a 
segítségnyújtás, ideértve a szakmai 
kárügyintézést és kárrendezést, valamint a 
szakértői kárbecslést.

törölve

Or. en

Módosítás 120
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Nyitott, átlátható és versengő 
pénzügyi piacokra és a befektetők magas 
szintű védelmére van szükség.

Or. en

Módosítás 121
Olle Schmidt
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Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Még mindig lényeges eltérések vannak 
a nemzeti szabályozások között, amelyek a 
belső piacon akadályt jelentenek a 
biztosítás- és a viszontbiztosítás-közvetítői 
tevékenység megkezdése és folytatása 
tekintetében.

(8) Még mindig lényeges eltérések vannak 
a nemzeti szabályozások között, amelyek a 
belső piacon akadályt jelentenek a 
biztosítás- és a viszontbiztosítás-közvetítői 
tevékenység megkezdése és folytatása 
tekintetében; még tovább kell erősíteni a 
belső piacot és létre kell hozni az 
életbiztosítási és nem életbiztosítási 
termékek és szolgáltatások valódi európai 
belső piacát.

Or. en

Módosítás 122
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A jelenlegi és közelmúltbeli pénzügyi 
zavarok kiemelték a hatékony 
fogyasztóvédelem fontosságát valamennyi 
pénzügyi ágazatban. Ezért helyénvaló 
megerősíteni az ügyfelek bizalmát, 
valamint egységesíteni a biztosítási 
termékek értékesítésének szabályozását 
annak biztosítása érdekében, hogy az egész 
Unióban megfelelő szintű legyen a 
fogyasztóvédelem. Az ügyfelek védelmét 
célzó intézkedéseket az egyes ügyfél-
kategóriák (szakmai vagy egyéb) 
sajátosságai szerint kell kialakítani.

(9) A jelenlegi és közelmúltbeli pénzügyi 
zavarok kiemelték a hatékony 
fogyasztóvédelem fontosságát valamennyi 
pénzügyi ágazatban. Ezért helyénvaló 
megerősíteni az ügyfelek bizalmát, 
valamint egységesíteni a biztosítási 
termékek értékesítésének szabályozását 
annak biztosítása érdekében, hogy az egész 
Unióban megfelelő szintű legyen a 
fogyasztóvédelem. A fogyasztóvédelem 
szintjét fokozni kell a jelenlegi irányelvhez 
viszonyítva, az eltérő nemzeti intézkedések 
szükségességének mérséklése érdekében. 
Fontos figyelembe venni a biztosítási 
szerződések sajátos jellegét a MiFID-
irányelv által szabályozott befektetési 
termékekkel összehasonlítva. A biztosítási 
szerződések – többek között az ún. 
biztosítási befektetési termékek –
értékesítését ezért ezen irányelvnek kell 
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szabályoznia, a MiFID-irányelvvel 
összhangban. A minimális standardokat 
emelni kell, a biztosítási befektetési 
csomagtermékekre vonatkozó értékesítési 
szabályok és egyenlő versenyfeltételek 
tekintetében egyaránt. Az ügyfelek 
védelmét célzó intézkedéseknek 
erősebbeknek kell lenniük a „nem 
szakmai” ügyfelek esetében, mint a 
„szakmai” ügyfelek esetében.

Or. en

Módosítás 123
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Azon biztosítás- és viszontbiztosítás-
közvetítőket, akik természetes személyek, 
nyilvántartásba kell venni annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságánál, 
amelyben lakóhelyük található, azon 
biztosítás- és viszontbiztosítás-
közvetítőket, amelyek jogi személyek, 
nyilvántartásba kell venni annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságánál, 
amelyben a létesítési okirat szerinti 
székhelyük található (vagy amennyiben a 
nemzeti jog szerint nincs bejegyzett 
székhelyük, azt a tagállamot, ahol központi 
irodájuk található), feltéve hogy 
megfelelnek a szaktudásra, a jó hírnévre, a 
szakmai kártérítési fedezetre és pénzügyi 
teljesítőképességre vonatkozó szigorú 
szakmai követelményeknek. A valamely 
tagállamban már nyilvántartásba vett 
biztosítási közvetítő számára nem kell 
előírni az ezen irányelv szerinti újabb 
nyilvántartásba vételt.

(15) Azon biztosítás- és viszontbiztosítás-
közvetítőket, akik természetes személyek, 
nyilvántartásba kell venni annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságánál, 
amelyben lakóhelyük található, és 
nyilvántartásba kell vetetniük magukat a 
fogadó tagállamban a letelepedés jogának 
gyakorlása érdekében; azon biztosítás- és 
viszontbiztosítás-közvetítőket, amelyek 
jogi személyek, nyilvántartásba kell venni 
annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságánál, amelyben a létesítési okirat 
szerinti székhelyük található (vagy 
amennyiben a nemzeti jog szerint nincs 
bejegyzett székhelyük, azt a tagállamot, 
ahol központi irodájuk található), feltéve 
hogy megfelelnek a szaktudásra, a jó 
hírnévre, a szakmai kártérítési fedezetre és 
pénzügyi teljesítőképességre vonatkozó 
szigorú szakmai követelményeknek. A 
valamely tagállamban már nyilvántartásba 
vett biztosítási közvetítő számára nem kell 
előírni az ezen irányelv szerinti újabb 
nyilvántartásba vételt.
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Or. en

Módosítás 124
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A kölcsönös elismerés és a székhely 
szerinti tagállam általi felügyelet elve 
megköveteli, hogy a tagállamok illetékes 
hatóságai ne adják meg az engedélyt, vagy 
vonják azt vissza, amennyiben bizonyos 
olyan tényezők, mint például a 
ténylegesen folytatott tevékenységek 
földrajzi megoszlása világosan jelzik, hogy 
a biztosítási közvetítő azért választotta az 
egyik tagállam jogrendszerét, hogy 
elkerülje az azon másik tagállam területén 
hatályos szigorúbb előírásokat, ahol a 
tevékenységének nagyobb részét végezni 
szándékozik vagy ténylegesen végzi. A jogi 
személyiséggel rendelkező biztosítási 
közvetítőt abban a tagállamban kell 
engedélyezni, amelyben a létesítő okirat 
szerinti székhelye található. A jogi 
személyiséggel nem rendelkező biztosítási 
közvetítőt abban a tagállamban kell 
engedélyezni, ahol központi irodája 
található. A tagállamoknak ezenfelül meg 
kell követelniük, hogy a biztosítási 
közvetítő központi irodája mindig a 
székhely szerinti tagállamban legyen, és 
hogy az ténylegesen ott is működjön.

Or. en

Módosítás 125
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítőknek képesnek kell lenniük arra, 
hogy éljenek a Szerződésben 
megfogalmazott, a tevékenységük 
megkezdésére és gyakorlására vonatkozó 
szabadságaikkal. Ennek megfelelően a 
nyilvántartásba vételnek vagy a székhely 
szerinti tagállamnak tett nyilatkozatnak
lehetővé kell tennie, hogy a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítő a letelepedés és 
a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján 
más tagállamokban is nyújthasson 
szolgáltatást, feltéve, hogy sor került az 
illetékes hatóságok között a megfelelő 
értesítési eljárásra

(16) A biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítőknek képesnek kell lenniük arra, 
hogy éljenek a Szerződésben 
megfogalmazott, a tevékenységük 
megkezdésére és gyakorlására vonatkozó 
szabadságaikkal. Ennek megfelelően a
székhely szerinti tagállamban történő 
nyilvántartásba vételnek lehetővé kell 
tennie, hogy a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítő a letelepedés és 
a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján 
más tagállamokban is nyújthasson 
szolgáltatást, feltéve, hogy sor került az 
illetékes hatóságok között a megfelelő 
értesítési eljárásra

Or. en

Módosítás 126
Elena Băsescu

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Annak hiánya, hogy a biztosítási 
közvetítők szabadon működhessenek az 
Unió területén, meggátolja az egységes 
piac megfelelő működését a biztosítások 
terén.

(21) Annak hiánya, hogy a biztosítási 
közvetítők szabadon működhessenek az 
Unió területén, meggátolja az egységes 
piac megfelelő működését a biztosítások 
terén és negatívan befolyásolja a 
fogyasztóvédelem szintjét.

Or. en

Módosítás 127
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Annak hiánya, hogy a biztosítási 
közvetítők szabadon működhessenek az 
Unió területén, meggátolja az egységes 
piac megfelelő működését a biztosítások 
terén.

(21) Annak hiánya, hogy a biztosítási 
közvetítők szabadon működhessenek az 
Unió területén, meggátolja az egységes 
piac megfelelő működését a biztosítások 
terén. A biztosításközvetítési irányelv 
fontos lépés a magasabb szintű 
fogyasztóvédelem és piaci integráció 
megvalósítása felé a belső piacon.

Or. en

Módosítás 128
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Fontos magas szintű szakszerűséget és 
kompetenciát biztosítani a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők és a közvetlen 
biztosítók azon alkalmazottai körében, akik 
részt vesznek a biztosítási szerződések 
értékesítése előtti, alatti és utáni 
tevékenységekben. Ezért a közvetítők, 
illetve a közvetlen biztosítók, gépjármű-
bérbeadók és utazási ügynökök 
alkalmazottai szakmai ismereteinek, 
valamint a kárügyintézési 
tevékenységeket, kárrendezést vagy 
szakértői kárbecslést folytató személyek 
szakmai ismereteinek meg kell felelniük az 
ilyen tevékenységek összetettségi 
szintjének. Gondoskodni kell a 
továbbképzésről.

(22) Fontos magas szintű szakszerűséget és 
kompetenciát biztosítani a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők és a közvetlen 
biztosítók azon alkalmazottai körében, akik 
részt vesznek a biztosítási szerződések 
értékesítése előtti, alatti és utáni 
tevékenységekben. Ezért a közvetítők, 
illetve a közvetlen biztosítók alkalmazottai 
szakmai ismereteinek meg kell felelniük az 
ilyen tevékenységek összetettségi 
szintjének. Gondoskodni kell a 
továbbképzésről.

Or. en

Módosítás 129
Jean-Paul Gauzès
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Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Fontos magas szintű szakszerűséget és 
kompetenciát biztosítani a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők és a közvetlen 
biztosítók azon alkalmazottai körében, akik 
részt vesznek a biztosítási szerződések 
értékesítése előtti, alatti és utáni 
tevékenységekben. Ezért a közvetítők, 
illetve a közvetlen biztosítók, gépjármű-
bérbeadók és utazási ügynökök 
alkalmazottai szakmai ismereteinek, 
valamint a kárügyintézési 
tevékenységeket, kárrendezést vagy 
szakértői kárbecslést folytató személyek 
szakmai ismereteinek meg kell felelniük az 
ilyen tevékenységek összetettségi 
szintjének. Gondoskodni kell a 
továbbképzésről.

(22) Fontos magas szintű szakszerűséget és 
kompetenciát biztosítani a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők és a közvetlen 
biztosítók azon alkalmazottai körében, akik 
részt vesznek a biztosítási szerződések 
értékesítése előtti, alatti és utáni 
tevékenységekben. Ezért a közvetítők, 
illetve a közvetlen biztosítók, gépjármű-
bérbeadók és utazási ügynökök 
alkalmazottai szakmai ismereteinek meg 
kell felelniük az ilyen tevékenységek 
összetettségi szintjének.

Or. en

Módosítás 130
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Fontos magas szintű szakszerűséget és 
kompetenciát biztosítani a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők és a közvetlen 
biztosítók azon alkalmazottai körében, akik 
részt vesznek a biztosítási szerződések 
értékesítése előtti, alatti és utáni 
tevékenységekben. Ezért a közvetítők, 
illetve a közvetlen biztosítók, gépjármű-
bérbeadók és utazási ügynökök 
alkalmazottai szakmai ismereteinek, 
valamint a kárügyintézési tevékenységeket, 
kárrendezést vagy szakértői kárbecslést 

(22) Fontos magas szintű szakszerűséget és 
kompetenciát biztosítani a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők és a közvetlen 
biztosítók azon alkalmazottai körében, akik 
részt vesznek a biztosítási szerződések 
értékesítése előtti, alatti és utáni 
tevékenységekben. Ezért a közvetítők, 
illetve a közvetlen biztosítók, gépjármű-
bérbeadók és utazási ügynökök 
alkalmazottai szakmai ismereteinek, 
valamint a kárügyintézési tevékenységeket, 
kárrendezést vagy szakértői kárbecslést 
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folytató személyek szakmai ismereteinek 
meg kell felelniük az ilyen tevékenységek 
összetettségi szintjének. Gondoskodni kell
a továbbképzésről.

folytató személyek szakmai ismereteinek 
meg kell felelniük az ilyen tevékenységek 
összetettségi szintjének. A biztosítási és a 
viszontbiztosítási közvetítőknek, valamint 
a közvetlen biztosítóknak elegendő időt és 
erőforrást kell biztosítaniuk az 
alkalmazottaik számára e tudás és 
kompetenciák megszerzéséhez, és ahhoz, 
hogy ezeket az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtás során alkalmazni 
tudják.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a biztosítási kötvényeket kínáló alkalmazottak megfelelő képesítési szintjét. A 
továbbképzések és a folyamatos kompetenciafejlesztés biztosítása a vállalat felelőssége. A 
MiFID-irányelv átdolgozására irányuló bizottsági javaslatban az Európai Parlament hasonló 
megfogalmazást fogadott el.

Módosítás 131
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Fontos magas szintű szakszerűséget 
és kompetenciát biztosítani a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők és a közvetlen 
biztosítók azon alkalmazottai körében,
akik részt vesznek a biztosítási szerződések 
értékesítése előtti, alatti és utáni 
tevékenységekben. Ezért a közvetítők, 
illetve a közvetlen biztosítók, gépjármű-
bérbeadók és utazási ügynökök 
alkalmazottai szakmai ismereteinek,
valamint a kárügyintézési tevékenységeket, 
kárrendezést vagy szakértői kárbecslést 
folytató személyek szakmai ismereteinek 
meg kell felelniük az ilyen tevékenységek 
összetettségi szintjének. Gondoskodni kell 
a továbbképzésről.

(22) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek, valamint az általuk kapott 
javadalmazásról. Elő kell írni az európai 
biztosítási közvetítők és biztosítók 
jogállásának kötelező közzétételét. Ezt a
tájékoztatást a fogyasztóknak a 
szerződéskötés előtt meg kell kapniuk. 
Ennek az a szerepe, hogy átláthatóvá 
tegye a biztosító és (adott esetben) a 
közvetítő közötti kapcsolatot, valamint a
közvetítő javadalmazásának struktúráját 
és tartalmát.
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Or. en

Módosítás 132
Elena Băsescu

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Fontos magas szintű szakszerűséget és 
kompetenciát biztosítani a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők és a közvetlen 
biztosítók azon alkalmazottai körében, akik 
részt vesznek a biztosítási szerződések 
értékesítése előtti, alatti és utáni 
tevékenységekben. Ezért a közvetítők, 
illetve a közvetlen biztosítók, gépjármű-
bérbeadók és utazási ügynökök 
alkalmazottai szakmai ismereteinek, 
valamint a kárügyintézési tevékenységeket, 
kárrendezést vagy szakértői kárbecslést 
folytató személyek szakmai ismereteinek 
meg kell felelniük az ilyen tevékenységek 
összetettségi szintjének. Gondoskodni kell 
a továbbképzésről.

(22) Fontos magas szintű szakszerűséget és 
kompetenciát biztosítani a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők és a közvetlen 
biztosítók azon alkalmazottai körében, akik 
részt vesznek a biztosítási szerződések 
értékesítése előtti, alatti és utáni 
tevékenységekben. Ezért a közvetítők, 
illetve a közvetlen biztosítók, gépjármű-
bérbeadók és utazási ügynökök 
alkalmazottai szakmai ismereteinek, 
valamint a kárügyintézési tevékenységeket, 
kárrendezést vagy szakértői kárbecslést 
folytató személyek szakmai ismereteinek 
meg kell felelniük az ilyen tevékenységek 
összetettségi szintjének. Gondoskodni kell 
a továbbképzésről és a munkahelyi 
képzésről.

Or. en

Módosítás 133
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a közvetítő azon alkalmazottai, akik 
lakossági ügyfelek számára biztosítási 
befektetési termékekkel kapcsolatban 
tanácsadást nyújtanak, vagy ilyen 
termékeket értékesítenek, megfelelő szintű 
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tudással és képességekkel rendelkezzenek 
a kínált termékekkel kapcsolatban. A 
biztosítási befektetési termékek 
kialakításának nagyfokú összetettsége és e 
tervezéssel kapcsolatos folyamatos 
innováció miatt ez különösen fontos. A 
biztosítási befektetési termékek vásárlása 
kockázattal jár, és a befektetőknek meg 
kell bízniuk a tájékoztatásban és a 
rendelkezésre bocsátott értékelések 
minőségében. Arra is szükség van, hogy 
az alkalmazottak elegendő idővel és 
forrásokkal rendelkezzenek ahhoz, hogy 
az összes fontos információt megadhassák 
az ügyfeleknek a szolgáltatott 
termékekről.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a biztosítási kötvényeket kínáló alkalmazottak megfelelő képesítési szintjét. A 
továbbképzések és a folyamatos kompetenciafejlesztés biztosítása a vállalat felelőssége. A 
MiFID-irányelv átdolgozására irányuló bizottsági javaslatban az Európai Parlament hasonló 
megfogalmazást fogadott el.

Módosítás 134
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Szükség van megfelelő és hatékony 
bíróságon kívüli panasztételi és 
jogorvoslati eljárásokra a tagállamokban a 
biztosításközvetítők vagy biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták rendezésére, adott 
esetben a már létező eljárások 
felhasználásával. Hatékony bíróságon 
kívüli panaszkezelési és jogorvoslati 
eljárásokat kell elérhetővé tenni az ezen 
irányelv alapján létesített jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó, a biztosítók 
vagy biztosítási termékeket értékesítő vagy 

(28) Szükség van megfelelő és hatékony 
bíróságon kívüli panasztételi és 
jogorvoslati eljárásokra a tagállamokban a 
biztosításközvetítők vagy biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták rendezésére, adott 
esetben a már létező eljárások 
felhasználásával. Hatékony bíróságon 
kívüli panaszkezelési és jogorvoslati 
eljárásokat kell elérhetővé tenni az ezen 
irányelv szerinti jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó, a biztosítók 
vagy biztosítási termékeket értékesítő vagy 
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ajánló személyek és az ügyfelek között 
kialakult viták kezelésére. Az ügyfelek 
által benyújtott panaszokat bíróságon 
kívüli vitarendezési eljárások keretében 
kezelő eljárások hatékonyságának javítása 
érdekében ezen irányelv rendelkezése 
szerint a biztosítóknak vagy biztosítási 
termékeket értékesítő vagy ajánló 
személyeknek részt kell venniük az 
ügyfelek által ellenük kezdeményezett, az 
ezen irányelv szerint létesített jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó vitarendezési 
eljárásokban, Az ügyfelek által benyújtott 
panaszokat bíróságon kívüli vitarendezési 
eljárások keretében kezelő eljárások 
hatékonyságának javítása érdekében ezen 
irányelv rendelkezése szerint a 
biztosítóknak vagy biztosítási termékeket 
értékesítő vagy ajánló személyeknek részt 
kell venniük az ügyfelek által ellenük 
kezdeményezett, az ezen irányelv szerint 
létesített jogokra és kötelezettségekre 
vonatkozó vitarendezési eljárásokban, 
amelyek eredménye nem kötelező érvényű 
döntés. E bíróságon kívüli vitarendezési 
eljárások célja a biztosítók vagy biztosítási 
termékeket értékesítő vagy ajánló 
személyek és ügyfelek közötti viták 
gyorsabb és olcsóbb rendezése, valamint a 
bírósági rendszer terheinek enyhítése. A 
bíróságon kívüli vitarendezési eljárások 
azonban nem érinthetik az ilyen eljárások 
feleinek arra vonatkozó jogát, hogy a jogi 
eljárást bírói útra tereljék.

ajánló személyek és az ügyfelek között 
kialakult viták kezelésére. Alternatív 
vitarendezés estén a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezéseit ezen irányelv tekintetében 
is kötelező érvényűnek kell tekinteni. Az 
ügyfelek által benyújtott panaszokat 
bíróságon kívüli vitarendezési eljárások 
keretében kezelő eljárások 
hatékonyságának javítása érdekében ezen 
irányelv rendelkezése szerint a 
biztosítóknak vagy biztosítási termékeket 
értékesítő vagy ajánló személyeknek részt 
kell venniük az ügyfelek által ellenük 
kezdeményezett, az ezen irányelv szerint 
létesített jogokra és kötelezettségekre 
vonatkozó vitarendezési eljárásokban, 
amelyek eredményeként meghozott 
döntések – kifejezett kérésre – kötelező 
erejűek lehetnek a közvetítőre és az 
ügyfélre nézve. E bíróságon kívüli 
vitarendezési eljárások célja a biztosítók 
vagy biztosítási termékeket értékesítő vagy 
ajánló személyek és ügyfelek közötti viták 
gyorsabb és olcsóbb rendezése, valamint a 
bírósági rendszer terheinek enyhítése. 

Az ügyfelek azon jogának sérelme nélkül, 
hogy bírósági eljárást indíthassanak, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ezen irányelvben említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezetek működjenek 
együtt a határokon átnyúló viták 
rendezésében. A tagállamoknak 
ösztönözniük kell az említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezeteket, hogy 
csatlakozzanak a FIN-NET hálózathoz.

Az ügyfelek azon jogának sérelme nélkül, 
hogy bírósági eljárást indíthassanak, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ezen irányelvben említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezetek működjenek 
együtt a határokon átnyúló viták 
rendezésében. A tagállamoknak 
ösztönözniük kell az említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezeteket, hogy 
csatlakozzanak a FIN-NET hálózathoz.

Or. en
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Módosítás 135
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Szükség van megfelelő és hatékony 
bíróságon kívüli panasztételi és 
jogorvoslati eljárásokra a tagállamokban a 
biztosításközvetítők vagy biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták rendezésére, adott 
esetben a már létező eljárások 
felhasználásával. Hatékony bíróságon 
kívüli panaszkezelési és jogorvoslati 
eljárásokat kell elérhetővé tenni az ezen 
irányelv alapján létesített jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó, a biztosítók 
vagy biztosítási termékeket értékesítő vagy 
ajánló személyek és az ügyfelek között 
kialakult viták kezelésére. Az ügyfelek 
által benyújtott panaszokat bíróságon 
kívüli vitarendezési eljárások keretében 
kezelő eljárások hatékonyságának javítása 
érdekében ezen irányelv rendelkezése 
szerint a biztosítóknak vagy biztosítási 
termékeket értékesítő vagy ajánló 
személyeknek részt kell venniük az 
ügyfelek által ellenük kezdeményezett, az 
ezen irányelv szerint létesített jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó vitarendezési 
eljárásokban, amelyek eredménye nem 
kötelező érvényű döntés. E bíróságon 
kívüli vitarendezési eljárások célja a 
biztosítók vagy biztosítási termékeket 
értékesítő vagy ajánló személyek és 
ügyfelek közötti viták gyorsabb és olcsóbb 
rendezése, valamint a bírósági rendszer 
terheinek enyhítése. A bíróságon kívüli 
vitarendezési eljárások azonban nem 
érinthetik az ilyen eljárások feleinek arra 
vonatkozó jogát, hogy a jogi eljárást bírói 
útra tereljék. 

(28) Szükség van megfelelő és hatékony 
bíróságon kívüli panasztételi és 
jogorvoslati eljárásokra a tagállamokban a 
biztosításközvetítők vagy biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták rendezésére, adott 
esetben a már létező eljárások 
felhasználásával. Hatékony bíróságon 
kívüli panaszkezelési és jogorvoslati 
eljárásokat kell elérhetővé tenni az ezen 
irányelv alapján létesített jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó, a biztosítók 
vagy biztosítási termékeket értékesítő vagy 
ajánló személyek és az ügyfelek között 
kialakult viták kezelésére. Az ügyfelek 
által benyújtott panaszokat bíróságon 
kívüli vitarendezési eljárások keretében 
kezelő eljárások hatékonyságának javítása 
érdekében ezen irányelv rendelkezése 
szerint a biztosítóknak vagy biztosítási 
termékeket értékesítő vagy ajánló 
személyeknek részt kell venniük az 
ügyfelek által ellenük kezdeményezett, az 
ezen irányelv szerint létesített jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó vitarendezési 
eljárásokban. E bíróságon kívüli 
vitarendezési eljárások célja a biztosítók 
vagy biztosítási termékeket értékesítő vagy 
ajánló személyek és ügyfelek közötti viták 
gyorsabb és olcsóbb rendezése, valamint a 
bírósági rendszer terheinek enyhítése.

Az ügyfelek azon jogának sérelme nélkül, 
hogy bírósági eljárást indíthassanak, a 

Az ügyfelek azon jogának sérelme nélkül, 
hogy bírósági eljárást indíthassanak, a 
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tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ezen irányelvben említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezetek működjenek 
együtt a határokon átnyúló viták 
rendezésében. A tagállamoknak 
ösztönözniük kell az említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezeteket, hogy 
csatlakozzanak a FIN-NET hálózathoz.

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ezen irányelvben említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezetek működjenek 
együtt a határokon átnyúló viták 
rendezésében. A tagállamoknak 
ösztönözniük kell az említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezeteket, hogy 
csatlakozzanak a FIN-NET hálózathoz.

Or. en

Módosítás 136
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Szükség van megfelelő és hatékony 
bíróságon kívüli panasztételi és 
jogorvoslati eljárásokra a tagállamokban a 
biztosításközvetítők vagy biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták rendezésére, adott 
esetben a már létező eljárások 
felhasználásával. Hatékony bíróságon 
kívüli panaszkezelési és jogorvoslati 
eljárásokat kell elérhetővé tenni az ezen 
irányelv alapján létesített jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó, a biztosítók 
vagy biztosítási termékeket értékesítő vagy 
ajánló személyek és az ügyfelek között 
kialakult viták kezelésére. Az ügyfelek 
által benyújtott panaszokat bíróságon 
kívüli vitarendezési eljárások keretében 
kezelő eljárások hatékonyságának javítása 
érdekében ezen irányelv rendelkezése 
szerint a biztosítóknak vagy biztosítási 
termékeket értékesítő vagy ajánló 
személyeknek részt kell venniük az 
ügyfelek által ellenük kezdeményezett, az 
ezen irányelv szerint létesített jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó vitarendezési 
eljárásokban, amelyek eredménye nem 
kötelező érvényű döntés. E bíróságon 
kívüli vitarendezési eljárások célja a 

(28) Szükség van megfelelő és hatékony 
bíróságon kívüli panasztételi és 
jogorvoslati eljárásokra a tagállamokban a 
biztosításközvetítők és az ügyfelek közötti 
viták rendezésére, adott esetben a már 
létező eljárások felhasználásával. Hatékony 
bíróságon kívüli panaszkezelési és 
jogorvoslati eljárásokat kell elérhetővé 
tenni az ezen irányelv alapján létesített 
jogokra és kötelezettségekre vonatkozó, a 
biztosítási termékeket értékesítő vagy 
ajánló személyek és az ügyfelek között 
kialakult viták kezelésére. Az ügyfelek 
által benyújtott panaszokat bíróságon 
kívüli vitarendezési eljárások keretében 
kezelő eljárások hatékonyságának javítása 
érdekében ezen irányelv rendelkezése 
szerint a biztosítási termékeket értékesítő 
vagy ajánló személyeknek részt kell 
venniük az ügyfelek által ellenük 
kezdeményezett, az ezen irányelv szerint 
létesített jogokra és kötelezettségekre 
vonatkozó vitarendezési eljárásokban, 
amelyek eredménye nem kötelező érvényű 
döntés. E bíróságon kívüli vitarendezési 
eljárások célja a biztosítási termékeket 
értékesítő vagy ajánló személyek és 
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biztosítók vagy biztosítási termékeket 
értékesítő vagy ajánló személyek és 
ügyfelek közötti viták gyorsabb és olcsóbb 
rendezése, valamint a bírósági rendszer 
terheinek enyhítése. A bíróságon kívüli 
vitarendezési eljárások azonban nem 
érinthetik az ilyen eljárások feleinek arra 
vonatkozó jogát, hogy a jogi eljárást bírói 
útra tereljék.

ügyfelek közötti viták gyorsabb és olcsóbb 
rendezése, valamint a bírósági rendszer 
terheinek enyhítése. A bíróságon kívüli 
vitarendezési eljárások azonban nem 
érinthetik az ilyen eljárások feleinek arra 
vonatkozó jogát, hogy a jogi eljárást bírói 
útra tereljék.

Az ügyfelek azon jogának sérelme nélkül, 
hogy bírósági eljárást indíthassanak, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ezen irányelvben említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezetek működjenek 
együtt a határokon átnyúló viták 
rendezésében. A tagállamoknak 
ösztönözniük kell az említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezeteket, hogy 
csatlakozzanak a FIN-NET hálózathoz.

Az ügyfelek azon jogának sérelme nélkül, 
hogy bírósági eljárást indíthassanak, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ezen irányelvben említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezetek működjenek 
együtt a határokon átnyúló viták 
rendezésében. A tagállamoknak 
ösztönözniük kell az említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezeteket, hogy 
csatlakozzanak a FIN-NET hálózathoz.

Or. en

Módosítás 137
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Szükség van megfelelő és hatékony
bíróságon kívüli panasztételi és 
jogorvoslati eljárásokra a tagállamokban a 
biztosításközvetítők vagy biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták rendezésére, adott 
esetben a már létező eljárások 
felhasználásával. Hatékony bíróságon 
kívüli panaszkezelési és jogorvoslati 
eljárásokat kell elérhetővé tenni az ezen 
irányelv alapján létesített jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó, a biztosítók 
vagy biztosítási termékeket értékesítő vagy 
ajánló személyek és az ügyfelek között 
kialakult viták kezelésére. Az ügyfelek 

(28) Szükség van megfelelő és 
költséghatékony bíróságon kívüli 
panasztételi és jogorvoslati eljárásokra a 
tagállamokban a biztosításközvetítők vagy 
biztosítók és az ügyfelek közötti viták 
rendezésére, adott esetben a már létező 
eljárások felhasználásával. Hatékony 
bíróságon kívüli panaszkezelési és 
jogorvoslati eljárásokat kell elérhetővé 
tenni az ezen irányelv alapján létesített 
jogokra és kötelezettségekre vonatkozó, a 
biztosítók vagy biztosítási termékeket 
értékesítő vagy ajánló személyek és az 
ügyfelek között kialakult viták kezelésére. 
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által benyújtott panaszokat bíróságon 
kívüli vitarendezési eljárások keretében 
kezelő eljárások hatékonyságának javítása 
érdekében ezen irányelv rendelkezése 
szerint a biztosítóknak vagy biztosítási 
termékeket értékesítő vagy ajánló 
személyeknek részt kell venniük az 
ügyfelek által ellenük kezdeményezett, az 
ezen irányelv szerint létesített jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó vitarendezési 
eljárásokban, amelyek eredménye nem 
kötelező érvényű döntés. E bíróságon 
kívüli vitarendezési eljárások célja a 
biztosítók vagy biztosítási termékeket 
értékesítő vagy ajánló személyek és 
ügyfelek közötti viták gyorsabb és olcsóbb 
rendezése, valamint a bírósági rendszer 
terheinek enyhítése. A bíróságon kívüli 
vitarendezési eljárások azonban nem 
érinthetik az ilyen eljárások feleinek arra 
vonatkozó jogát, hogy a jogi eljárást bírói 
útra tereljék.

Az ügyfelek által benyújtott panaszokat 
bíróságon kívüli vitarendezési eljárások 
keretében kezelő eljárások 
hatékonyságának javítása érdekében ezen 
irányelv rendelkezése szerint a 
biztosítóknak vagy biztosítási termékeket 
értékesítő vagy ajánló személyeknek részt 
kell venniük az ügyfelek által ellenük 
kezdeményezett, az ezen irányelv szerint 
létesített jogokra és kötelezettségekre 
vonatkozó vitarendezési eljárásokban. E 
bíróságon kívüli vitarendezési eljárások 
célja a biztosítók vagy biztosítási 
termékeket értékesítő vagy ajánló 
személyek és ügyfelek közötti konstruktív 
kommunikáció megvalósítása, a köztük 
lévő viták gyorsabb és olcsóbb rendezése, 
valamint a bírósági rendszer terheinek 
enyhítése. A bíróságon kívüli vitarendezési 
eljárások azonban nem helyettesíthetik az 
ilyen eljárások feleinek arra vonatkozó 
jogát, hogy a jogi eljárást bírói útra 
tereljék.

Az ügyfelek azon jogának sérelme nélkül, 
hogy bírósági eljárást indíthassanak, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ezen irányelvben említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezetek működjenek 
együtt a határokon átnyúló viták 
rendezésében. A tagállamoknak 
ösztönözniük kell az említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezeteket, hogy 
csatlakozzanak a FIN-NET hálózathoz.

Az ügyfelek azon jogának sérelme nélkül, 
hogy bírósági eljárást indíthassanak, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ezen irányelvben említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezetek működjenek 
együtt a határokon átnyúló viták 
rendezésében. A tagállamoknak 
ösztönözniük kell az említett vitákkal 
foglalkozó AVR-szervezeteket, hogy 
csatlakozzanak a FIN-NET hálózathoz.

Or. en

Módosítás 138
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A számos biztosítási közvetítő és 
vállalkozás által egyidejűleg végzett 
tevékenységek bővülő köre megnövelte az 
összeférhetetlenség lehetőségét e 
tevékenységek és az ügyfeleik érdekei 
között. A tagállamoknak ezért szabályokat 
kell előírniuk annak biztosítására, hogy az 
ilyen összeférhetetlenség ne érintse 
hátrányosan az ügyfelek érdekeit.

(29) A számos biztosítási közvetítő és 
vállalkozás által egyidejűleg végzett 
tevékenységek bővülő köre megnövelte az 
összeférhetetlenség lehetőségét e 
tevékenységek és az ügyfeleik érdekei 
között. A tagállamoknak ezért szabályokat 
kell előírniuk annak biztosítására, hogy 
szem előtt tartsák az ügyfelek érdekeit.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a MiFID II. irányelvvel való összhang biztosítása.

Módosítás 139
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A számos biztosítási közvetítő és 
vállalkozás által egyidejűleg végzett 
tevékenységek bővülő köre megnövelte az 
összeférhetetlenség lehetőségét e 
tevékenységek és az ügyfeleik érdekei 
között. A tagállamoknak ezért szabályokat 
kell előírniuk annak biztosítására, hogy az 
ilyen összeférhetetlenség ne érintse 
hátrányosan az ügyfelek érdekeit.

(29) A számos biztosítási közvetítő és 
vállalkozás által egyidejűleg végzett 
tevékenységek bővülő köre megnövelte az 
összeférhetetlenség lehetőségét e 
tevékenységek és az ügyfeleik érdekei 
között. Az ügyfelek nem mindig tudnak az 
összeférhetetlenségről, amely akkor áll 
fenn, ha a biztosítási közvetítő 
javadalmazását – jutalék formájában –
harmadik fél fizeti. A tagállamoknak ezért 
szabályokat kell előírniuk annak 
biztosítására, hogy az ilyen 
összeférhetetlenség ne érintse hátrányosan 
az ügyfelek érdekeit.

Or. en
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Módosítás 140
Elena Băsescu

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A számos biztosítási közvetítő és 
vállalkozás által egyidejűleg végzett 
tevékenységek bővülő köre megnövelte az 
összeférhetetlenség lehetőségét e 
tevékenységek és az ügyfeleik érdekei 
között. A tagállamoknak ezért szabályokat 
kell előírniuk annak biztosítására, hogy az 
ilyen összeférhetetlenség ne érintse 
hátrányosan az ügyfelek érdekeit.

(29) A számos biztosítási közvetítő és 
vállalkozás által egyidejűleg végzett 
tevékenységek bővülő köre megnövelte az 
összeférhetetlenség lehetőségét e 
tevékenységek és az ügyfeleik érdekei 
között. A tagállamoknak ezért szabályokat 
kell előírniuk annak biztosítására, hogy az 
ilyen összeférhetetlenség ne érintse 
hátrányosan az ügyfelek érdekeit és a 
biztosítási piacok költséghatékonyságát és 
eredményességét.

Or. en

Módosítás 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek, valamint az általuk kapott 
ellenszolgáltatásról. Elő kell írni az európai 
biztosítási közvetítők és biztosítók 
jogállásának kötelező közzétételét. Ezt a 
tájékoztatást a fogyasztóknak a 
szerződéskötés előtt meg kell kapniuk. 
Ennek az a szerepe, hogy bemutassa a 
biztosító és (adott esetben) a közvetítő 
közötti kapcsolatot, valamint a közvetítő 
javadalmazásának struktúráját és tartalmát.

(30) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek, valamint az általuk kapott 
ellenszolgáltatásról. Elő kell írni az európai 
biztosítási közvetítők és biztosítók 
jogállásának kötelező közzétételét. Ezt a 
tájékoztatást a fogyasztóknak a 
szerződéskötés előtt meg kell kapniuk. 
Ennek az a szerepe, hogy átláthatóbbá
tegye a biztosító és (adott esetben) a 
közvetítő közötti kapcsolatot, valamint a 
közvetítő javadalmazásának struktúráját és 
tartalmát.

Or. en
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Módosítás 142
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek, valamint az általuk kapott 
ellenszolgáltatásról. Elő kell írni az európai 
biztosítási közvetítők és biztosítók 
jogállásának kötelező közzétételét. Ezt a 
tájékoztatást a fogyasztóknak a 
szerződéskötés előtt meg kell kapniuk. 
Ennek az a szerepe, hogy bemutassa a 
biztosító és (adott esetben) a közvetítő 
közötti kapcsolatot, valamint a közvetítő 
javadalmazásának struktúráját és tartalmát.

(30) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek, valamint az általuk kapott 
ellenszolgáltatásról. Elő kell írni, hogy 
kérésre tegyék közzé az európai biztosítási 
közvetítők és biztosítók jogállását. Ezt a 
tájékoztatást a fogyasztóknak a 
szerződéskötés előtt meg kell kapniuk. 
Ennek az a szerepe, hogy bemutassa a 
biztosító és (adott esetben) a közvetítő 
közötti kapcsolatot, valamint a közvetítő 
javadalmazásának struktúráját és tartalmát.

Or. en

Módosítás 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek, valamint az általuk kapott 
ellenszolgáltatásról. Elő kell írni az európai 
biztosítási közvetítők és biztosítók 
jogállásának kötelező közzétételét. Ezt a 
tájékoztatást a fogyasztóknak a 
szerződéskötés előtt meg kell kapniuk. 
Ennek az a szerepe, hogy bemutassa a 
biztosító és (adott esetben) a közvetítő 
közötti kapcsolatot, valamint a közvetítő 

(30) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek, valamint az általuk kapott 
ellenszolgáltatásról. Sürgősen elő kell írni 
az európai biztosítási közvetítők és 
biztosítók jogállásának kötelező 
közzétételét. Ezt a tájékoztatást a 
fogyasztóknak a szerződéskötés előtt meg 
kell kapniuk. Ennek az a célja, hogy 
átláthatóbbá tegye az ügyfél számára a 
biztosító és (adott esetben) a közvetítő 
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javadalmazásának struktúráját és tartalmát. közötti kapcsolatot, valamint a közvetítő 
javadalmazásának struktúráját és tartalmát.

Or. en

Módosítás 144
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek, valamint az általuk kapott 
ellenszolgáltatásról. Elő kell írni az európai 
biztosítási közvetítők és biztosítók 
jogállásának kötelező közzétételét. Ezt a 
tájékoztatást a fogyasztóknak a 
szerződéskötés előtt meg kell kapniuk. 
Ennek az a szerepe, hogy bemutassa a 
biztosító és (adott esetben) a közvetítő 
közötti kapcsolatot, valamint a közvetítő 
javadalmazásának struktúráját és tartalmát.

(30) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek, valamint az általuk kapott 
ellenszolgáltatásról. Elő kell írni az európai 
biztosítási közvetítők és biztosítók 
jogállásának kötelező közzétételét. Ezt a 
tájékoztatást a fogyasztóknak a 
szerződéskötés előtt meg kell kapniuk. 
Ennek az a szerepe, hogy bemutassa a 
biztosító és (adott esetben) a közvetítő 
közötti kapcsolatot, valamint a közvetítő 
javadalmazásának struktúráját, tartalmát és 
jellegét.

Or. en

Módosítás 145
Louis Michel

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek, valamint az általuk kapott 
ellenszolgáltatásról. Elő kell írni az 
európai biztosítási közvetítők és biztosítók 

(30) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek, valamint az általuk kapott 
ellenszolgáltatás jellegéről. Elő kell írni az 
európai biztosítási közvetítők és biztosítók 



AM\926837HU.doc 27/156 PE504.392v01-00

HU

jogállásának kötelező közzétételét. Ezt a 
tájékoztatást a fogyasztóknak a 
szerződéskötés előtt meg kell kapniuk. 
Ennek az a szerepe, hogy bemutassa a 
biztosító és (adott esetben) a közvetítő 
közötti kapcsolatot, valamint a közvetítő 
javadalmazásának struktúráját és 
tartalmát.

jogállásának kötelező közzétételét. Ezt a 
tájékoztatást a fogyasztóknak a
szerződéskötés előtt meg kell kapniuk. 
Ennek az a szerepe, hogy bemutassa a 
biztosító és (adott esetben) a közvetítő 
közötti kapcsolatot, valamint a közvetítő 
javadalmazásának jellegét.

Or. en

Módosítás 146
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek, valamint az általuk kapott 
ellenszolgáltatásról. Elő kell írni az európai 
biztosítási közvetítők és biztosítók 
jogállásának kötelező közzétételét. Ezt a 
tájékoztatást a fogyasztóknak a 
szerződéskötés előtt meg kell kapniuk. 
Ennek az a szerepe, hogy bemutassa a 
biztosító és (adott esetben) a közvetítő 
közötti kapcsolatot, valamint a közvetítő 
javadalmazásának struktúráját és tartalmát.

(30) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek, valamint az általuk kapott 
ellenszolgáltatásról. Elő kell írni az európai
biztosítási közvetítők és biztosítók 
jogállásának kötelező közzétételét. Ezt a 
tájékoztatást a fogyasztóknak a 
szerződéskötés előtt meg kell kapniuk. 
Ennek az a szerepe, hogy bemutassa a 
biztosító és (adott esetben) a közvetítő 
közötti kapcsolatot, valamint a közvetítő 
javadalmazásának struktúráját és tartalmát 
és azt, hogy ez miként befolyásolhatja a 
biztosítás teljes költségét.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a MiFID II. irányelv átláthatóságra vonatkozó követelményeivel való 
összhang biztosítása.
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Módosítás 147
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a biztosításértékesítők 
díjazását kellő módon közzé kell tenni. 
Ennek megfelelően az életbiztosítási 
termékek esetében a közvetítő és a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
alkalmazottja az értékesítés előtt köteles 
tájékoztatni az ügyfelet a díjazásáról. 
Egyéb biztosítási termékek esetében – az 
ötéves átmeneti időszakra is figyelemmel –
tájékoztatni kell az ügyfelet arról a 
jogáról, hogy ilyen tájékoztatást kérhet, és 
azt kérésre meg kell adni az ügyfélnek.

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a biztosításértékesítők 
díjazását kellő módon közzé kell tenni. A 
közvetítő és a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító alkalmazottja az értékesítés előtt 
köteles tájékoztatni az ügyfelet 
díjazásának jellegéről és összegéről.

Or. de

Módosítás 148
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a biztosításértékesítők 
díjazását kellő módon közzé kell tenni. 
Ennek megfelelően az életbiztosítási 
termékek esetében a közvetítő és a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
alkalmazottja az értékesítés előtt köteles 
tájékoztatni az ügyfelet a díjazásáról.
Egyéb biztosítási termékek esetében – az 
ötéves átmeneti időszakra is figyelemmel –
tájékoztatni kell az ügyfelet arról a 

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a biztosításértékesítők 
díjazását kellő módon közzé kell tenni. 
Ennek megfelelően az életbiztosítási 
termékek esetében a közvetítő és a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
alkalmazottja az értékesítés előtt –
kérésre – köteles ingyenesen tájékoztatni 

az ügyfelet a díjazásáról.
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jogáról, hogy ilyen tájékoztatást kérhet, és 
azt kérésre meg kell adni az ügyfélnek.

Or. en

Módosítás 149
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a biztosításértékesítők 
díjazását kellő módon közzé kell tenni. 
Ennek megfelelően az életbiztosítási 
termékek esetében a közvetítő és a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
alkalmazottja az értékesítés előtt köteles 
tájékoztatni az ügyfelet a díjazásáról. 
Egyéb biztosítási termékek esetében – az 
ötéves átmeneti időszakra is figyelemmel –
tájékoztatni kell az ügyfelet arról a 
jogáról, hogy ilyen tájékoztatást kérhet, és 
azt kérésre meg kell adni az ügyfélnek.

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a biztosításértékesítők 
díjazását kellő módon közzé kell tenni. 
Ennek megfelelően az életbiztosítási 
termékek esetében a közvetítő és a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
alkalmazottja az értékesítés előtt köteles 
tájékoztatni az ügyfelet a díjazásáról. 
Ugyanezen szabályok alkalmazandók 
egyéb biztosítási termékek esetében, az 
ötéves átmeneti időszakra is figyelemmel.

Or. en

Módosítás 150
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a biztosításértékesítők 
díjazását kellő módon közzé kell tenni. 
Ennek megfelelően az életbiztosítási 
termékek esetében a közvetítő és a 

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a biztosításértékesítők 
díjazását mindenre kiterjedően közzé kell 
tenni. Annak érdekében, hogy az ügyfelek 
bízhassanak a közvetítőben, tájékoztatni 
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biztosítási közvetítő vagy biztosító 
alkalmazottja az értékesítés előtt köteles 
tájékoztatni az ügyfelet a díjazásáról. 
Egyéb biztosítási termékek esetében – az
ötéves átmeneti időszakra is figyelemmel –
tájékoztatni kell az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy ilyen tájékoztatást kérhet, és azt 
kérésre meg kell adni az ügyfélnek.

kell őket a közvetítő és a harmadik fél 
közötti minden lehetséges kapcsolatról és 
minden pénzügyi ösztönzőről, még akkor 
is, ha az ügyfél nem kér kifejezetten erre 
irányuló tájékoztatást. Ennek megfelelően 
minden biztosítási befektetési termék
esetében a közvetítő és a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító alkalmazottja az 
értékesítés előtt köteles tájékoztatni az 
ügyfelet a díjazásáról. Egyéb biztosítási 
termékek esetében – a hároméves átmeneti 
időszakra is figyelemmel – tájékoztatni kell 
az ügyfelet arról a jogáról, hogy ilyen 
tájékoztatást kérhet, és azt kérésre meg kell 
adni az ügyfélnek.

Or. en

Módosítás 151
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a biztosításértékesítők 
díjazását kellő módon közzé kell tenni. 
Ennek megfelelően az életbiztosítási 
termékek esetében a közvetítő és a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
alkalmazottja az értékesítés előtt köteles 
tájékoztatni az ügyfelet a díjazásáról. 
Egyéb biztosítási termékek esetében – az 
ötéves átmeneti időszakra is figyelemmel –
tájékoztatni kell az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy ilyen tájékoztatást kérhet, és azt 
kérésre meg kell adni az ügyfélnek.

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a biztosításértékesítők 
díjazását kellő módon közzé kell tenni. 
Ennek megfelelően az életbiztosítási 
termékek esetében a közvetítő és a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
alkalmazottja az értékesítés előtt köteles 
tájékoztatni az ügyfelet a díjazásáról. 
Egyéb biztosítási termékek esetében 
tájékoztatni kell az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy ilyen tájékoztatást kérhet, és azt meg 
kell adni az ügyfélnek.

Or. en
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Módosítás 152
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a biztosításértékesítők 
díjazását kellő módon közzé kell tenni. 
Ennek megfelelően az életbiztosítási 
termékek esetében a közvetítő és a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
alkalmazottja az értékesítés előtt köteles 
tájékoztatni az ügyfelet a díjazásáról. 
Egyéb biztosítási termékek esetében – az 
ötéves átmeneti időszakra is figyelemmel –
tájékoztatni kell az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy ilyen tájékoztatást kérhet, és azt 
kérésre meg kell adni az ügyfélnek.

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a biztosításértékesítők 
díjazását kellő módon közzé kell tenni. 
Ennek megfelelően az életbiztosítási 
termékek esetében a közvetítő és a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
alkalmazottja az értékesítés előtt köteles 
tájékoztatni az ügyfelet a díjazásáról. 
Egyéb biztosítási termékek esetében 
tájékoztatni kell az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy ilyen tájékoztatást kérhet, és azt 
kérésre meg kell adni az ügyfélnek.

Or. en

Módosítás 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Annak érdekében, hogy az ügyfél attól 
függetlenül összehasonlítható információt 
kapjon a nyújtott biztosításközvetítési 
szolgáltatásokról, hogy a szolgáltatást 
közvetítőn keresztül vagy közvetlenül egy 
biztosítótól vásárolja, illetve annak 
érdekében, hogy el lehessen kerülni a 
verseny amiatti torzulását, hogy a 
biztosítókat arra ösztönzik, hogy a 
tájékoztatási előírások elkerülése 
érdekében inkább közvetlenül 
értékesítsenek az ügyfeleknek és ne 
közvetítőkön keresztül, a biztosítóktól is 

(32) Annak érdekében, hogy az ügyfél attól 
függetlenül összehasonlítható információt 
kapjon a nyújtott biztosításközvetítési 
szolgáltatásokról, hogy a szolgáltatást 
közvetítőn keresztül vagy közvetlenül egy 
biztosítótól vásárolja, illetve annak 
érdekében, hogy el lehessen kerülni a 
verseny amiatti torzulását, hogy a 
biztosítókat arra ösztönzik, hogy a 
tájékoztatási előírások elkerülése 
érdekében inkább közvetlenül 
értékesítsenek az ügyfeleknek és ne 
közvetítőkön keresztül, a biztosítóktól is 
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meg kell követelni, hogy tájékoztatást 
nyújtsanak a biztosítási termékek 
értékesítéséért kapott díjazásukra 
vonatkozóan azon ügyfelek számára, 
akikkel közvetlenül foglalkoznak a
biztosítási közvetítési szolgáltatások 
nyújtása során.

meg kell követelni, hogy tájékoztatást 
nyújtsanak a biztosítási termékek 
értékesítéséért kapott díjazásukra 
vonatkozóan azon ügyfelek számára, 
akikkel közvetlenül foglalkoznak a 
biztosítási közvetítési szolgáltatások 
nyújtása során.

Amennyiben a tanácsadás nyújtását 
megelőzően nem állapítható meg a díjak 
és a vásárlási ösztönzők költsége, a 
legfontosabb szolgáltatásokat tartalmazó 
dokumentumokban a számítás módját 
átfogóan, pontosan és érthetően közzé kell 
tenni, az összesített költségekkel és 
azoknak a tanácsadás hozamára 
gyakorolt hatásával együtt – azzal, hogy a 
tanácsot ezt követően a lehető legrövidebb 
időn belül ismertetik az ügyféllel. 
Amennyiben a befektetési tanácsadás 
nyújtása folyamatos, a befektetési 
tanácsadás költségét – többek között a 
vásárlási ösztönzőket – illetően a 
közzétételt időszakonként, legalább évente 
kell biztosítani. Az időszakos jelentésben a 
megelőző időszakban fizetett vagy kapott 
összes vásárlási ösztönzőt nyilvánosságra 
kell hozni.

Or. en

Indokolás

Az ügyfeleket tájékoztatni kell a befejtetési tanácsadás teljes költségéről, köztük a közvetlenül 
az ügyfél által a közvetítő számára kifizetett díjakról, valamint a harmadik fél által fizetett 
díjakról, jutalékokról és pénzbeli juttatásokról („vásárlási ösztönzők”). A költségeket a 
befektetési tanácsadás nyújtását megelőzően kell közölni az ügyfelekkel. A tájékoztatásnak ki 
kell terjednie arra, hogy a tanácsadást független alapon nyújtják-e.

Módosítás 154
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Annak érdekében, hogy az ügyfél attól 
függetlenül összehasonlítható információt 
kapjon a nyújtott biztosításközvetítési 
szolgáltatásokról, hogy a szolgáltatást 
közvetítőn keresztül vagy közvetlenül egy 
biztosítótól vásárolja, illetve annak 
érdekében, hogy el lehessen kerülni a 
verseny amiatti torzulását, hogy a 
biztosítókat arra ösztönzik, hogy a 
tájékoztatási előírások elkerülése 
érdekében inkább közvetlenül 
értékesítsenek az ügyfeleknek és ne 
közvetítőkön keresztül, a biztosítóktól is 
meg kell követelni, hogy tájékoztatást 
nyújtsanak a biztosítási termékek 
értékesítéséért kapott díjazásukra 
vonatkozóan azon ügyfelek számára, 
akikkel közvetlenül foglalkoznak a 
biztosítási közvetítési szolgáltatások 
nyújtása során.

(32) Annak érdekében, hogy az ügyfél 
tájékozott döntést hozhasson,
összehasonlítható információt kell 
biztosítani számára a nyújtott 
biztosításközvetítési szolgáltatásokról 
függetlenül attól, hogy a szolgáltatást 
közvetítőn keresztül vagy közvetlenül egy 
biztosítótól vásárolja, illetve annak 
érdekében, hogy el lehessen kerülni a 
verseny amiatti torzulását, hogy a 
biztosítókat arra ösztönzik, hogy a 
tájékoztatási előírások elkerülése 
érdekében inkább közvetlenül 
értékesítsenek az ügyfeleknek és ne 
közvetítőkön keresztül, a biztosítóktól is 
meg kell követelni, hogy tájékoztatást 
nyújtsanak a biztosítási termékek 
értékesítéséért kapott díjazásukra 
vonatkozóan azon ügyfelek számára, 
akikkel közvetlenül foglalkoznak a 
biztosítási közvetítési szolgáltatások 
nyújtása során.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a MiFID II. irányelvvel való összhang biztosítása.

Módosítás 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A biztosítási terméket értékesítő 
személynek, ha az nem a termék 
előállítója, a kiemelt szolgáltatásokat 
tartalmazó külön dokumentumban kell 
tájékoztatnia a lakossági befektetőt a 
költségekkel és a szolgáltatásokkal 
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kapcsolatos részletekről, ezen irányelvvel 
és az [átdolgozott MiFID] irányelvvel 
összhangban, és biztosítania kell minden 
olyan további lényeges információt a 
lakossági befektető számára, amelyeket a 
befektetési termék előállítója nem 
biztosíthat, hogy a lakossági befektető 
felmérhesse, hogy a biztosítási termék 
mennyiben felel meg az igényeinek.

Or. en

Módosítás 156
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32b) A fogyasztók javát szolgálja, ha a 
biztosítási termékek értékesítését különféle 
csatornákon, a biztosítókkal különböző 
formában együttműködő közvetítők 
végzik, feltéve hogy a fogyasztóvédelem és 
az átláthatóság tekintetében azonos 
szabályokat kell alkalmazniuk.

Or. en

Módosítás 157
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A visszaélésszerű értékesítések 
megelőzése érdekében, a biztosítási 
termékek értékesítésekor szükség esetén 
tisztességes és szakszerű tanácsadást kell 
biztosítani.

(34) A visszaélésszerű értékesítések 
megelőzése érdekében, ha tanácsadást 
nyújtanak a biztosítási termékek 
értékesítésekor, a tanácsadónak 
tisztességesen, szakszerű módon és az 
ügyfél legjobb érdekét szolgálva kell



AM\926837HU.doc 35/156 PE504.392v01-00

HU

eljárnia. Azon alkalmazottak tekintetében, 
akik lakossági ügyfelek számára 
biztosítási befektetési termékekkel 
kapcsolatban tanácsadást nyújtanak vagy 
ilyen termékeket értékesítenek, a 
tagállamok előírják a biztosítási közvetítők 
és a biztosítók számára annak biztosítását, 
hogy a vállalkozás által fizetett díjazásuk 
nem befolyásolhatja az alkalmazottak 
pártatlanságát abban a tekintetben, hogy 
helyénvaló ajánlást tegyenek vagy 
megfelelő értékesítést hajtsanak végre, 
vagy hogy tisztességes, egyértelmű és nem 
félrevezető tájékoztatást nyújtsanak.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak intézkedniük kell a vállalkozáson belüli díjazási gyakorlatok terén, hogy 
elejét vegyék az elfogultságnak a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban az ügyfeleknek nyújtott 
tanácsadás, illetve ilyen termékek ügyfelek számára történő értékesítése esetében. Nem 
engedhetők meg azok a díjazási rendszerek, mint például a meghatározott pénzügyi eszközhöz 
kapcsolt jelentős értékesítési prémiumok, amelyek esetében fennáll az a kockázat, hogy a 
befektetési vállalkozás nem megfelelő módon ajánl vagy értékesít termékeket vagy 
szolgáltatásokat az ügyfeleknek.

Módosítás 158
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A visszaélésszerű értékesítések 
megelőzése érdekében, a biztosítási 
termékek értékesítésekor szükség esetén
tisztességes és szakszerű tanácsadást kell 
biztosítani.

(34) A visszaélésszerű értékesítések 
megelőzése érdekében, a biztosítási 
termékek értékesítésekor tisztességes és 
szakszerű tanácsadást kell biztosítani.

Or. en



PE504.392v01-00 36/156 AM\926837HU.doc

HU

Módosítás 159
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A visszaélésszerű értékesítések 
megelőzése érdekében, a biztosítási 
termékek értékesítésekor szükség esetén 
tisztességes és szakszerű tanácsadást kell
biztosítani.

(34) A visszaélésszerű értékesítések 
megelőzése érdekében, a biztosítási 
termékek értékesítésekor szükség esetén 
tisztességes, pártatlan és szakszerű 
tanácsadást kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítők és a biztosítók által 
az alkalmazottaik vagy képviselőik 
tekintetében alkalmazott díjazási politika 
nem sérti azt a képességet, hogy az 
ügyfelek legjobb érdekét szolgálva 
járjanak el. Azon alkalmazottak 
tekintetében, akik ügyfelek számára 
biztosítási befektetési termékekkel 
kapcsolatban tanácsadást nyújtanak vagy 
ilyen termékeket értékesítenek, a 
tagállamok előírják a biztosítási közvetítők 
és a biztosítók számára annak biztosítását, 
hogy a vállalkozás által fizetett díjazásuk 
ne befolyásolja az alkalmazottak 
pártatlanságát abban a tekintetben, hogy 
helyénvaló ajánlást tegyenek, megfelelő 
értékesítést hajtsanak végre, vagy hogy 
tisztességes, egyértelmű és nem félrevezető 
tájékoztatást nyújtsanak. Ezekben a 
helyzetekben a díjazás nem függhet 
kizárólag az értékesítési céloktól vagy a 
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vállalkozás által valamely meghatározott 
termékből elért nyereségtől.

Or. en

Indokolás

Nem engedhetők meg azok a díjazási rendszerek, mint például a meghatározott biztosítási 
befektetési termékhez kapcsolt jelentős értékesítési prémiumok, amelyek esetében fennáll az a 
kockázat, hogy a befektetési vállalkozás nem megfelelő módon ajánl vagy értékesít termékeket 
vagy szolgáltatásokat az ügyfeleknek.

Módosítás 161
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Tekintettel arra, hogy az ügyfelek 
egyre nagyobb mértékben támaszkodnak a 
személyre szóló javaslatokra, indokolt 
meghatározni a tanácsadás fogalmát. A 
tanácsadás előtt a biztosításközvetítőnek 
vagy biztosítónak értékelnie kell az ügyfél 
szükségleteit és igényeit, valamint 
pénzügyi helyzetét. Amennyiben a 
közvetítő kijelenti, hogy a biztosítók széles 
körének termékeivel kapcsolatban nyújt 
tanácsot, akkor köteles a piacon elérhető 
termékekről tisztességes és kellően széles 
körű elemzést nyújtani. Ezenkívül minden 
biztosítás-közvetítő és biztosító köteles 
bemutatni azokat az érveket, amelyek 
alátámasztják az általa adott tanácsot.

(36) Tekintettel arra, hogy az ügyfelek 
egyre nagyobb mértékben támaszkodnak a 
személyre szóló javaslatokra, indokolt 
meghatározni a tanácsadás fogalmát. A 
tanácsadás minősége döntő fontosságú, és 
minden tanácsnak igazodnia kell az 
ügyfél személyes jellemzőihez. A 
tanácsadás előtt a biztosításközvetítőnek 
vagy biztosítónak értékelnie kell az ügyfél 
szükségleteit és elvárásait, valamint 
pénzügyi helyzetét. Amennyiben a 
közvetítő kijelenti, hogy a biztosítók széles 
körének termékeivel kapcsolatban nyújt 
tanácsot, akkor köteles a piacon elérhető, 
kellően nagyszámú biztosítási termékről
tisztességes és széles körű elemzést 
nyújtani. Ezenkívül minden biztosítás-
közvetítő és biztosító köteles bemutatni 
azokat az érveket, amelyek alátámasztják 
az általa adott tanácsot, valamint az 
ügyfelek preferenciáihoz, szükségleteihez, 
pénzügyi helyzetéhez és személyes 
körülményeihez igazodó, számukra 
megfelelő biztosítási termékeket ajánlani.

Or. en
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Módosítás 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A szerződés megkötése előtt, ideértve 
a tanácsadás nélküli értékesítés esetét, 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani az 
ügyfél számára a biztosítási termékről, ami 
alapján az ügyfél megalapozott döntést tud 
hozni. A biztosítási közvetítőnek el kell 
tudnia magyarázni az ügyfélnek az általa 
értékesített biztosítási termékek főbb 
jellemzőit.

(37) A szerződés megkötése előtt, ideértve 
a tanácsadás nélküli értékesítés esetét, 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani az 
ügyfél számára a biztosítási termékről, ami 
alapján az ügyfél megalapozott döntést tud 
hozni. A biztosítási közvetítőnek el kell 
magyaráznia az ügyfélnek az általa 
értékesített biztosítási termékek főbb 
jellemzőit, és ezért biztosítania kell 
alkalmazottai számára az ehhez szükséges 
erőforrásokat és időt.

Or. en

Módosítás 163
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A szerződés megkötése előtt, ideértve 
a tanácsadás nélküli értékesítés esetét, 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani az 
ügyfél számára a biztosítási termékről, ami 
alapján az ügyfél megalapozott döntést tud 
hozni. A biztosítási közvetítőnek el kell 
tudnia magyarázni az ügyfélnek az általa 
értékesített biztosítási termékek főbb 
jellemzőit.

(37) A szerződés megkötése előtt, ideértve 
a tanácsadás nélküli értékesítés esetét, 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani az 
ügyfél számára a biztosítási termékről, ami 
alapján az ügyfél megalapozott döntést tud 
hozni. A biztosítási közvetítőnek el kell 
magyaráznia az ügyfélnek az általa 
értékesített biztosítási termékek főbb 
jellemzőit.

Or. en
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Módosítás 164
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ennek az irányelvnek meg kell 
határoznia a biztosító és a 
biztosításközvetítő azon minimum 
kötelezettségeit, amelyeket az ügyfelek 
tájékoztatása során teljesítenie kell. A 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy ezen a területen szigorúbb 
rendelkezéseket tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el a biztosításközvetítők és
biztosítók tekintetében, a székhelyük 
szerinti tagállam rendelkezéseitől 
függetlenül, amennyiben a területükön 
biztosítási közvetítői tevékenységet 
fejtenek ki, feltéve hogy az ilyen szigorúbb 
rendelkezések összhangban vannak az 
uniós joggal, beleértve a belső piacon az 
információs társadalmi szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem 
jogi vonatkozásairól („Irányelv az 
elektronikus kereskedelemről”) szóló, 
2000. június 8-i 2000/31/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet. Annak a 
tagállamnak, amely a biztosítási 
közvetítők és a biztosításitermék-
értékesítés tekintetében az ezen 
irányelvben meghatározottak mellett 
további szabályozási előírások 
alkalmazását ajánlja vagy ilyeneket 
alkalmaz, biztosítania kell, hogy az ilyen 
rendelkezésekből származó adminisztratív 
teher fogyasztóvédelmi szempontból 
arányos legyen. A fogyasztóvédelem 
érdekében és a biztosítási termékek 
helytelen értékesítésének megelőzése 
céljából a tagállamoknak engedélyezni 
kell, hogy kivételesen szigorúbb 
előírásokat alkalmazzanak az ilyen 
biztosítási közvetítőkre, amelyek a 
biztosítási közvetítést kiegészítő jelleggel 
végzik, ha azt szükségesnek és arányosnak 

(40) Ennek az irányelvnek meg kell 
határoznia a biztosító és a 
biztosításközvetítő minimum 
kötelezettségeit. A tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy szigorúbb 
rendelkezéseket tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el a biztosításközvetítők és 
biztosítók tekintetében. Az ilyen szigorúbb 
rendelkezéseknek összhangban kell 
lenniük az uniós joggal.
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ítélik.

Or. en

Módosítás 165
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ennek az irányelvnek meg kell 
határoznia a biztosító és a 
biztosításközvetítő azon minimum 
kötelezettségeit, amelyeket az ügyfelek 
tájékoztatása során teljesítenie kell. A 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy ezen a területen szigorúbb 
rendelkezéseket tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el a biztosításközvetítők és 
biztosítók tekintetében, a székhelyük 
szerinti tagállam rendelkezéseitől 
függetlenül, amennyiben a területükön 
biztosítási közvetítői tevékenységet 
fejtenek ki, feltéve hogy az ilyen szigorúbb 
rendelkezések összhangban vannak az 
uniós joggal, beleértve a belső piacon az 
információs társadalmi szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem 
jogi vonatkozásairól („Irányelv az 
elektronikus kereskedelemről”) szóló, 
2000. június 8-i 2000/31/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet. Annak a 
tagállamnak, amely a biztosítási 
közvetítők és a biztosításitermék-
értékesítés tekintetében az ezen 
irányelvben meghatározottak mellett 
további szabályozási előírások 
alkalmazását ajánlja vagy ilyeneket 
alkalmaz, biztosítania kell, hogy az ilyen 
rendelkezésekből származó adminisztratív 
teher fogyasztóvédelmi szempontból 
arányos legyen. A fogyasztóvédelem 
érdekében és a biztosítási termékek 
helytelen értékesítésének megelőzése 

(40) Ennek az irányelvnek meg kell 
határoznia a biztosító és a 
biztosításközvetítő minimum 
kötelezettségeit. A tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy szigorúbb 
rendelkezéseket tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el a biztosításközvetítők és 
biztosítók tekintetében. Az ilyen szigorúbb 
rendelkezéseknek összhangban kell 
lenniük az uniós joggal, beleértve a belső 
piacon az információs társadalmi 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem jogi vonatkozásairól 
(„Irányelv az elektronikus 
kereskedelemről”) szóló, 2000. június 8-i 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet.
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céljából a tagállamoknak engedélyezni 
kell, hogy kivételesen szigorúbb 
előírásokat alkalmazzanak az ilyen 
biztosítási közvetítőkre, amelyek a 
biztosítási közvetítést kiegészítő jelleggel 
végzik, ha azt szükségesnek és arányosnak 
ítélik.

Or. en

Indokolás

Támogatjuk annak az elvnek az elismerését, hogy a tagállamok az ezen irányelvben 
meghatározott rendelkezéseken túlmenően további rendelkezéseket alkalmazhatnak. Az ilyen 
rendelkezéseknek egyértelműen összhangban kell lenniük az uniós joggal. Mindazonáltal úgy 
érezzük, hogy nincs szükség az uniós jog újbóli megerősítésére ebben az irányelvben, mivel az 
következetlenséghez és zavarhoz vezethet.

Módosítás 166
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ennek az irányelvnek meg kell 
határoznia a biztosító és a 
biztosításközvetítő azon minimum 
kötelezettségeit, amelyeket az ügyfelek 
tájékoztatása során teljesítenie kell. A 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy ezen a területen szigorúbb 
rendelkezéseket tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el a biztosításközvetítők és 
biztosítók tekintetében, a székhelyük 
szerinti tagállam rendelkezéseitől 
függetlenül, amennyiben a területükön 
biztosítási közvetítői tevékenységet 
fejtenek ki, feltéve hogy az ilyen szigorúbb 
rendelkezések összhangban vannak 
az uniós joggal, beleértve a belső piacon az 
információs társadalmi szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem 
jogi vonatkozásairól („Irányelv az 
elektronikus kereskedelemről”) szóló, 

(40) Ennek az irányelvnek meg kell 
határoznia a biztosító és a 
biztosításközvetítő azon minimum 
kötelezettségeit, amelyeket az ügyfelek 
tájékoztatása során teljesítenie kell. A 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy ezen a területen szigorúbb 
rendelkezéseket tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el a biztosításközvetítők és 
biztosítók tekintetében, a székhelyük 
szerinti tagállam rendelkezéseitől 
függetlenül, amennyiben a területükön 
biztosítási közvetítői tevékenységet 
fejtenek ki, feltéve hogy az ilyen szigorúbb 
rendelkezések összhangban vannak 
az uniós joggal, beleértve a belső piacon az 
információs társadalmi szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem 
jogi vonatkozásairól („Irányelv az 
elektronikus kereskedelemről”) szóló, 
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2000. június 8-i 2000/31/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet. Annak a 
tagállamnak, amely a biztosítási közvetítők 
és a biztosításitermék-értékesítés 
tekintetében az ezen irányelvben 
meghatározottak mellett további 
szabályozási előírások alkalmazását ajánlja 
vagy ilyeneket alkalmaz, biztosítania kell, 
hogy az ilyen rendelkezésekből származó 
adminisztratív teher fogyasztóvédelmi 
szempontból arányos legyen. A 
fogyasztóvédelem érdekében és a 
biztosítási termékek helytelen 
értékesítésének megelőzése céljából a 
tagállamoknak engedélyezni kell, hogy 
kivételesen szigorúbb előírásokat 
alkalmazzanak az ilyen biztosítási 
közvetítőkre, amelyek a biztosítási 
közvetítést kiegészítő jelleggel végzik, ha 
azt szükségesnek és arányosnak ítélik.

2000. június 8-i 2000/31/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet. Annak a 
tagállamnak, amely a biztosítási közvetítők 
és a biztosításitermék-értékesítés 
tekintetében az ezen irányelvben 
meghatározottak mellett további 
szabályozási előírások alkalmazását ajánlja 
vagy ilyeneket alkalmaz, biztosítania kell, 
hogy az ilyen rendelkezésekből származó 
adminisztratív teher fogyasztóvédelmi 
szempontból arányos legyen. A 
fogyasztóvédelem érdekében és a 
biztosítási termékek helytelen 
értékesítésének megelőzése céljából a 
tagállamoknak engedélyezni kell, hogy 
szigorúbb előírásokat alkalmazzanak az 
ilyen biztosítási közvetítőkre, amelyek a 
biztosítási közvetítést kiegészítő jelleggel 
végzik, ha azt szükségesnek és arányosnak 
ítélik.

Or. en

Módosítás 167
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A keresztértékesítési gyakorlat Unió-
szerte a lakossági pénzügyi szolgáltatók 
általános stratégiája. Ez előnyökkel járhat 
a fogyasztók szempontjából, de olyan 
gyakorlatot is jelenthet, amely során az 
ügyfél érdekét nem veszik megfelelően 
figyelembe. A keresztértékesítési 
gyakorlatok vagy termékek egyes formái 
például – különösen az árukapcsolásos
megoldások –, amikor két vagy több 
pénzügyi szolgáltatást együtt, csomagban 
értékesítenek, és a szolgáltatások vagy 
termékek közül legalább egy elkülönítve 
nem hozzáférhető – torzíthatják a versenyt 
és negatív hatást gyakorolhatnak az 

(41) A keresztértékesítési gyakorlat Unió-
szerte a lakossági pénzügyi szolgáltatók 
általános stratégiája, amely kedvezőnek 
bizonyulhat. Az árukapcsolásos 
megoldások és az olyan összekapcsolás
alkalmazását, amikor két vagy több 
pénzügyi szolgáltatást vagy terméket 
együtt, csomagban értékesítenek, gondosan 
értékelni kell, a verseny és az ügyfelek 
választási lehetőségeinek előmozdítása 
érdekében.
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ügyfelek mobilitására és azon 
képességükre, hogy megalapozott 
döntéseket hozzanak. Az árukapcsolási 
gyakorlat egyik példája, amikor a 
fogyasztó számára nyújtott biztosítási 
szolgáltatás alkalmával folyószámlát kell 
nyitni a biztosítási díjak fizetéséhez, vagy 
amikor az ügyfélnek fogyasztói hitel 
felvételekor gépjármű-biztosítási 
szerződést kell kötnie a finanszírozott 
gépjármű biztosításához. Jóllehet az olyan 
összekapcsolás is torzíthatja a versenyt és 
negatívan befolyásolhatja az ügyfelek
mobilitását és a megalapozott döntések 
meghozatalára vonatkozó képességét, 
amikor két vagy több pénzügyi 
szolgáltatást vagy terméket együtt, 
csomagban értékesítenek, de a 
szolgáltatások mindegyike külön is 
megvásárolható, ilyenkor azonban a 
választást legalább az ügyfélre bízzák és ez 
kisebb kockázatot jelent arra 
vonatkozóan, hogy a biztosítási közvetítők 
teljesítik-e ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeiket. Az ilyen módszerek 
felhasználását gondosan értékelni kell, a 
verseny és az ügyfelek választási 
lehetőségeinek előmozdítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A biztosítási termékek más termékekkel való keresztértékesítése pozitívumokat hordoz 
magában az ügyfelek számára, például nagyobb választékot és a teljes költség csökkenését.

Módosítás 168
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A keresztértékesítési gyakorlat Unió-
szerte a lakossági pénzügyi szolgáltatók 

(41) A keresztértékesítési gyakorlat Unió-
szerte a lakossági pénzügyi szolgáltatók 
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általános stratégiája. Ez előnyökkel járhat a 
fogyasztók szempontjából, de olyan 
gyakorlatot is jelenthet, amely során az 
ügyfél érdekét nem veszik megfelelően 
figyelembe. A keresztértékesítési 
gyakorlatok vagy termékek egyes formái 
például – különösen az árukapcsolásos 
megoldások –, amikor két vagy több 
pénzügyi szolgáltatást együtt, csomagban 
értékesítenek, és a szolgáltatások vagy 
termékek közül legalább egy elkülönítve 
nem hozzáférhető – torzíthatják a versenyt 
és negatív hatást gyakorolhatnak az 
ügyfelek mobilitására és azon
képességükre, hogy megalapozott 
döntéseket hozzanak. Az árukapcsolási 
gyakorlat egyik példája, amikor a 
fogyasztó számára nyújtott biztosítási 
szolgáltatás alkalmával folyószámlát kell 
nyitni a biztosítási díjak fizetéséhez, vagy 
amikor az ügyfélnek fogyasztói hitel 
felvételekor gépjármű-biztosítási 
szerződést kell kötnie a finanszírozott 
gépjármű biztosításához. Jóllehet az olyan 
összekapcsolás is torzíthatja a versenyt és 
negatívan befolyásolhatja az ügyfelek 
mobilitását és a megalapozott döntések 
meghozatalára vonatkozó képességét, 
amikor két vagy több pénzügyi
szolgáltatást vagy terméket együtt, 
csomagban értékesítenek, de a 
szolgáltatások mindegyike külön is 
megvásárolható, ilyenkor azonban a 
választást legalább az ügyfélre bízzák és ez 
kisebb kockázatot jelent arra vonatkozóan, 
hogy a biztosítási közvetítők teljesítik-e 
ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket. 
Az ilyen módszerek felhasználását 
gondosan értékelni kell, a verseny és az 
ügyfelek választási lehetőségeinek 
előmozdítása érdekében.

általános stratégiája. Ez előnyökkel járhat a 
fogyasztók szempontjából, de olyan 
gyakorlatot is jelenthet, amely során az 
ügyfél érdekét nem veszik megfelelően 
figyelembe. A keresztértékesítési 
gyakorlatok vagy termékek egyes formái 
például – különösen az árukapcsolásos 
megoldások –, amikor egy biztosítási 
szolgáltatást vagy terméket egy másik 
pénzügyi szolgáltatással vagy termékkel 
együtt, csomagban értékesítenek, és a
csomag fő pénzügyi szolgáltatása vagy 
terméke elkülönítve nem hozzáférhető –
torzíthatják a versenyt és negatív hatást 
gyakorolhatnak az ügyfelek mobilitására és 
azon képességükre, hogy megalapozott 
döntéseket hozzanak. Az árukapcsolási 
gyakorlat egyik példája, amikor a 
fogyasztó számára nyújtott biztosítási 
szolgáltatás alkalmával folyószámlát kell 
nyitni a biztosítási díjak fizetéséhez, vagy 
amikor az ügyfélnek fogyasztói hitel 
felvételekor gépjármű-biztosítási 
szerződést kell kötnie a finanszírozott 
gépjármű biztosításához. Jóllehet az olyan 
összekapcsolás is torzíthatja a versenyt és 
negatívan befolyásolhatja az ügyfelek 
mobilitását és a megalapozott döntések 
meghozatalára vonatkozó képességét, 
amikor egy biztosítási szolgáltatást vagy
terméket egy másik pénzügyi 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban értékesítenek, de a csomag fő 
pénzügyi szolgáltatása vagy terméke külön 
is megvásárolható, ilyenkor azonban a 
választást legalább az ügyfélre bízzák és ez 
kisebb kockázatot jelent arra vonatkozóan, 
hogy a biztosítási közvetítők teljesítik-e 
ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket. 
Az ilyen módszerek felhasználását 
gondosan értékelni kell, a verseny és az 
ügyfelek választási lehetőségeinek 
előmozdítása érdekében. Átfogó fedezetet 
nyújtó biztosítási kötvényre – például a 
természeti katasztrófákból adódó 
veszteségekre is kiterjedő, tűz elleni 
biztosításra – vonatkozó ajánlat nem 
minősül keresztértékesítésnek. Az ilyen 
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kötvény széles körű biztosítási védelmet 
nyújt az ügyfelek számára. Ez az irányelv 
a pénzügyi termékek keresztértékesítését 
szabályozza. A tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
2005/29/EK irányelv továbbra is 
alkalmazandó a pénzügyi szolgáltatások 
vagy termékek nem pénzügyi 
szolgáltatásokkal vagy termékekkel 
történő keresztértékesítésével kapcsolatos 
gyakorlatokra.

Or. en

Módosítás 169
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A keresztértékesítési gyakorlat Unió-
szerte a lakossági pénzügyi szolgáltatók 
általános stratégiája. Ez előnyökkel járhat 
a fogyasztók szempontjából, de olyan 
gyakorlatot is jelenthet, amely során az 
ügyfél érdekét nem veszik megfelelően 
figyelembe. A keresztértékesítési 
gyakorlatok vagy termékek egyes formái 
például – különösen az árukapcsolásos 
megoldások –, amikor két vagy több 
pénzügyi szolgáltatást együtt, csomagban 
értékesítenek, és a szolgáltatások vagy 
termékek közül legalább egy elkülönítve 
nem hozzáférhető – torzíthatják a versenyt 
és negatív hatást gyakorolhatnak az 
ügyfelek mobilitására és azon 
képességükre, hogy megalapozott 
döntéseket hozzanak. Az árukapcsolási 
gyakorlat egyik példája, amikor a 
fogyasztó számára nyújtott biztosítási 
szolgáltatás alkalmával folyószámlát kell 
nyitni a biztosítási díjak fizetéséhez, vagy 
amikor az ügyfélnek fogyasztói hitel 

(41) A keresztértékesítési gyakorlat Unió-
szerte a lakossági pénzügyi szolgáltatók 
általános stratégiája. Ez olyan gyakorlatot 
is jelenthet, amely során az ügyfél érdekét 
nem veszik megfelelően figyelembe. A 
keresztértékesítési gyakorlatok vagy 
termékek egyes formái például – különösen 
a kapcsolt termékek –, amikor két vagy 
több pénzügyi szolgáltatást együtt, 
csomagban értékesítenek, és a 
szolgáltatások vagy termékek közül 
legalább egy elkülönítve nem hozzáférhető 
– torzíthatják a versenyt és negatív hatást 
gyakorolhatnak az ügyfelek mobilitására és 
azon képességükre, hogy megalapozott 
döntéseket hozzanak. Az árukapcsolási 
gyakorlat egyik példája, amikor a 
fogyasztó számára nyújtott biztosítási 
szolgáltatás alkalmával folyószámlát kell 
nyitni a biztosítási díjak fizetéséhez, vagy 
amikor az ügyfélnek fogyasztói hitel 
felvételekor gépjármű-biztosítási 
szerződést kell kötnie a finanszírozott 
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felvételekor gépjármű-biztosítási 
szerződést kell kötnie a finanszírozott 
gépjármű biztosításához. Jóllehet az olyan 
összekapcsolás is torzíthatja az ügyfelek 
megalapozott döntések meghozatalára 
vonatkozó képességét, amikor két vagy 
több pénzügyi szolgáltatást vagy terméket 
együtt, csomagban értékesítenek, de a 
szolgáltatások mindegyike külön is 
megvásárolható, ilyenkor azonban a 
választást legalább az ügyfélre bízzák és ez 
kisebb kockázatot jelent arra vonatkozóan, 
hogy a biztosítási közvetítők teljesítik-e 
ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket. 
Az ilyen módszerek felhasználását
gondosan értékelni kell, a verseny és az 
ügyfelek választási lehetőségeinek 
előmozdítása érdekében.

gépjármű biztosításához. Jóllehet az olyan 
összekapcsolás is torzíthatja az ügyfelek 
megalapozott döntések meghozatalára 
vonatkozó képességét, amikor két vagy 
több pénzügyi szolgáltatást vagy terméket 
együtt, csomagban értékesítenek, de a 
szolgáltatások mindegyike külön is 
megvásárolható, ilyenkor azonban a 
választást legalább az ügyfélre bízzák és ez 
kisebb kockázatot jelent arra vonatkozóan, 
hogy a biztosítási közvetítők teljesítik-e 
ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket. 
Az ilyen módszerek felhasználását 
gondosan értékelni kell, a verseny és az 
ügyfelek választási lehetőségeinek 
előmozdítása érdekében.

Or. en

Módosítás 170
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A befektetéseket tartalmazó biztosítási 
szerződéseket gyakran a [MiFID II] 
irányelv szerinti befektetési termékek 
lehetséges alternatívájaként vagy 
helyettesítőjeként ajánlják az ügyfelek 
számára. A következetes befektetővédelem 
biztosítása és a szabályozási arbitrázs 
megelőzése érdekében fontos, hogy a 
lakossági befektetési termékekre (a 
befektetési termékekkel kapcsolatos 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendeletben 
meghatározott biztosítási befektetési 
termékek) ugyanolyan üzletviteli 
standardok vonatkozzanak: idetartozik a 
megfelelő tájékoztatás, a megfelelő 
tanácsadásra vonatkozó előírás és a 

(42) A befektetéseket tartalmazó biztosítási 
szerződéseket gyakran a [MiFID II] 
irányelv szerinti befektetési termékek 
lehetséges alternatívájaként vagy 
helyettesítőjeként ajánlják az ügyfelek 
számára. A következetes befektetővédelem 
biztosítása és a szabályozási arbitrázs 
megelőzése érdekében fontos, hogy a 
lakossági befektetési termékekre (a 
befektetési termékekkel kapcsolatos 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendeletben 
meghatározott biztosítási befektetési 
termékek) ugyanolyan üzletviteli 
standardok vonatkozzanak: idetartozik a 
megfelelő tájékoztatás, a megfelelő 
tanácsadásra vonatkozó előírás és a 
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vásárlási ösztönzőkkel kapcsolatos 
korlátozások, valamint az 
összeférhetetlenség kezelését szabályozó 
előírások, illetve a független tanácsadók 
esetében a díjazás formájával kapcsolatos 
korlátozások. Az Európai Értékpapírpiaci 
Hatóságnak (EÉPH) és az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
hatóságnak (EBFH) együtt kell működnie a 
[MiFID II] irányelv vagy ezen irányelv 
hatálya alá tartozó lakossági befektetési 
termékekre vonatkozó üzletviteli 
standardok lehető legnagyobb 
összhangjának iránymutatások révén 
történő elérése érdekében. A biztosítási 
befektetési termékekre ezen irányelv 
valamennyi biztosítási szerződésre
vonatkozó előírásai (az irányelv VII. 
fejezete), valamint a biztosítási befektetési 
termékek kibővített előírásai együttesen
alkalmazandók. Ennek megfelelően a 
biztosítási befektetési termékekkel 
kapcsolatban biztosítási közvetítést folytató 
személyeknek teljesíteniük kell a 
valamennyi biztosítási szerződésre 
vonatkozó üzletviteli standardokat, 
valamint a biztosítási befektetési termékek
kibővített előírásait.

vásárlási ösztönzőkkel kapcsolatos 
korlátozások, valamint az 
összeférhetetlenség kezelését szabályozó 
előírások, illetve a díjazással kapcsolatos
további korlátozások. Az Európai 
Értékpapírpiaci Hatóságnak (EÉPH) és az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságnak (EBFH) 
együtt kell működnie a [MiFID II] irányelv 
vagy ezen irányelv hatálya alá tartozó 
lakossági befektetési termékekre vonatkozó 
üzletviteli standardok lehető legnagyobb 
összhangjának iránymutatások révén 
történő elérése érdekében. A nem 
életbiztosítási termékek sajátosságait 
mindazonáltal figyelembe kell venni ezen 
iránymutatásokban. A MiFID II. irányelv 
3. cikkében foglalt hasonló elvvel 
összhangban, mérlegelni kell egy hasonló 
rendszer bevezetését a biztosítások 
tekintetében, az irányelv nemzeti szintű 
végrehajtásakor és a vegyes bizottság 
iránymutatásaiban. A biztosítási 
befektetési termékekre szigorúbb 
üzletviteli standardoknak kell 
vonatkozniuk, amelyek felváltják ezen 
irányelv általános biztosítási szerződésekre
vonatkozó előírásait (az irányelv VII. 
fejezete). Ennek megfelelően a biztosítási 
befektetési termékekkel kapcsolatban 
biztosítási közvetítést folytató 
személyeknek teljesíteniük kell az ilyen 
termékekre alkalmazandó kibővített 
előírásokat.

Or. en

Indokolás

A biztosítási befektetési termékek tekintetében szigorúbb fogyasztóvédelmi és üzletviteli 
standardokat kell alkalmazni, mint az általános biztosítási szerződések esetében. Nem 
helyénvaló a VI. és a VII. fejezet együttes alkalmazása a biztosítási befektetési termékekkel 
kapcsolatban biztosítási közvetítést folytató vállalkozásokra. A 24. cikk (1) és (2) bekezdése 
megismétli a 15. cikket. A VI. fejezet egyes részei emellett ellentétesek a VII. fejezet egyes 
részeivel, például a 17. cikk c) pontjában foglalt rendelkezésekkel.
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Módosítás 171
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Ez az irányelv a valamely 
tagállamban letelepedett vagy letelepedni 
szándékozó természetes és jogi személyek 
biztosítási és viszontbiztosítási 
tevékenységének megkezdésére és 
folytatására vonatkozó szabályokat 
állapítja meg. A más közösségi jogi 
aktusokban található, ettől eltérő vagy ezt 
kiegészítő rendelkezések a biztosítás- és
viszontbiztosítás-közvetítésre nem 
alkalmazandók.

Or. de

Indokolás

Annak egyértelműsítése, hogy a biztosítási termékek értékesítésére vonatkozóan kizárólag ez 
az irányelv határoz meg szabályokat. A többi közösségi jogi aktus alárendelt szerepet játszik, 
mivel csak a biztosítási közvetítésről szóló irányelv tartalmaz ágazatspecifikus szabályozást.

Módosítás 172
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
szankciókat minden tagállamban 
következetesen alkalmazzák, a 
közigazgatási szankciók vagy intézkedések 
típusának és a közigazgatási pénzbírságok 
szintjének meghatározása során a 
tagállamok számára elő kell írni annak 
biztosítását, hogy az illetékes hatóságok 
figyelembe vegyenek valamennyi lényeges 
körülményt.

(45) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
szankciókat minden tagállamban 
következetesen alkalmazzák, a 
közigazgatási szankciók vagy intézkedések 
típusának és a közigazgatási pénzbírságok 
szintjének meghatározása során a 
tagállamok számára elő kell írni annak 
biztosítását, hogy az illetékes hatóságok 
figyelembe vegyenek valamennyi lényeges 
körülményt. A tagállamok azonban nem 
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kötelesek közigazgatási szankciókat 
előírni akkor, ha a nemzeti jog a 
büntetőjog rendszerén belül ír elő 
szankciókat.

Or. en

Módosítás 173
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A közvéleményre gyakorolt elrettentő 
hatás erősítése és a fogyasztóvédelemre 
negatív hatással levő szabálysértésekről 
szóló tájékoztatás érdekében az 
alkalmazott szankciókat és intézkedéseket 
– egyes, jól meghatározott körülmények 
kivételével – közzé kell tenni. Az 
arányosság elve betartásának biztosítása 
érdekében az alkalmazott szankciókat és 
intézkedéseket az anonimitás megőrzésével 
kell közzétenni, ha a közzététel aránytalan 
kárt okozna az érintett feleknek.

(46) A közvéleményre gyakorolt elrettentő 
hatás erősítése és a fogyasztóvédelemre 
negatív hatással levő szabálysértésekről 
szóló tájékoztatás érdekében az
alkalmazott szankciókat és intézkedéseket 
– egyes, jól meghatározott körülmények 
kivételével – közzé kell tenni az érintett 
illetékes hatóságok és az EBFH 
weboldalán. Az arányosság elve 
betartásának biztosítása érdekében az 
alkalmazott szankciókat és intézkedéseket 
az anonimitás megőrzésével kell 
közzétenni, ha a közzététel aránytalan kárt 
okozna az érintett feleknek.

Or. en

Módosítás 174
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A potenciális jogsértések feltárása 
érdekében az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell a szükséges vizsgálati 
hatáskörökkel, és hatékony 

(47) A potenciális jogsértések feltárása 
érdekében az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell a szükséges vizsgálati 
hatáskörökkel, és hatékony 
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mechanizmusokat kell létrehozniuk, 
amelyekkel ösztönzik a lehetséges vagy 
tényleges jogsértés bejelentését.

mechanizmusokat kell létrehozniuk, 
amelyekkel ösztönzik a lehetséges vagy 
tényleges jogsértés bejelentését. E az 
irányelv azonban nem foglalja magában, 
hogy a tagállamoknak a közigazgatási 
hatóságokat bűnügyi nyomozási 
hatáskörrel kell felruházniuk.

Or. en

Módosítás 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A potenciális jogsértések feltárása 
érdekében az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell a szükséges vizsgálati 
hatáskörökkel, és hatékony 
mechanizmusokat kell létrehozniuk, 
amelyekkel ösztönzik a lehetséges vagy 
tényleges jogsértés bejelentését.

(47) A potenciális jogsértések feltárása 
érdekében az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell a szükséges vizsgálati 
hatáskörökkel, és hatékony 
mechanizmusokat kell létrehozniuk, 
amelyekkel ösztönzik a lehetséges vagy 
tényleges jogsértés bejelentését, és 
amelyek megfelelő védelmet biztosítanak 
az ilyen jogsértéseket bejelentők számára.

Or. en

Módosítás 176
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) A közérdekű bejelentők az illetékes 
hatóságok számára olyan új 
információkat szolgáltatnak, amelyek 
segítik a hatóságokat a bennfentes 
kereskedelem és a piaci manipuláció 
eseteinek felderítésében és 
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szankcionálásában. A közérdekű 
bejelentőket azonban visszatarthatja a 
megtorlástól való félelem vagy a 
jogsértések bejelentésére szolgáló 
megfelelő eljárások hiánya. Ezen 
irányelvnek ezért megfelelő rendszert kell 
biztosítania, amely ösztönzi a közérdekű 
bejelentőket arra, hogy az illetékes 
hatóságok figyelmét felhívják az irányelv 
esetleges megsértésére, ugyanakkor 
megvédi őket a megtorlástól. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról 
is, hogy a közérdekű bejelentőkre 
vonatkozóan bevezetett rendszereik 
tartalmazzanak a bejelentett személy 
számára megfelelő védelmet biztosító 
mechanizmusokat is, különös tekintettel 
az ilyen személynek a személyes adatok 
védelméhez való jogára, továbbá olyan 
eljárásokat, amelyek biztosítják a 
bejelentett személynek a védelemhez és a 
meghallgatáshoz való jogát az őt érintő 
döntések meghozatala előtt, valamint azt a 
jogát, hogy az őt érintő döntések ellen 
bíróság előtt hatékony jogorvoslattal éljen.

Or. en

Indokolás

A szöveg forrása a piaci visszaélésről szóló rendelet.

Módosítás 177
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Az ebben az irányelvben 
meghatározott célkitűzések elérése 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására vonatkozó
felhatalmazást kell adni a Bizottság 
számára a közvetítő megfelelő ismereteire 

(50) Az ebben az irányelvben 
meghatározott célkitűzések elérése 
érdekében a Szerződés 290. és 291. cikke 
szerinti jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó felhatalmazást kell adni a 
Bizottság számára. A felhatalmazáson 
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és kompetenciájára vonatkozó fogalmak 
részleteinek meghatározása, az 
összeférhetetlenség kezelése és a 
biztosítással kapcsolt lakossági befektetési 
termékekkel összefüggő üzletvitelre 
vonatkozó kötelezettségek tekintetében, 
valamint a szankciókkal kapcsolatos 
tájékoztatás eljárásával és formájával 
kapcsolatban. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
előkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére egyidejűleg, 
időben és megfelelő módon történő 
továbbításáról.

alapuló jogi aktus előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére egyidejűleg, időben és 
megfelelő módon történő továbbításáról.

Or. de

Módosítás 178
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó technikai standardok 
biztosítják a következetes harmonizálást, 
valamint a fogyasztók megfelelő védelmét 
az egész Unióban. A hatékonyság 
érdekében célszerű, hogy az EBFH, mint 
nagyon jelentős szakértelemmel 
rendelkező szerv, olyan szabályozási és 
végrehajtási technikaistandard-
tervezeteket dolgozzon ki, amelyek nem 
igényelnek szakpolitikai döntéseket, és 
benyújtsa azokat a Bizottsághoz.

törölve

Or. en
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Módosítás 179
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó technikai standardok biztosítják
a következetes harmonizálást, valamint a 
fogyasztók megfelelő védelmét az egész 
Unióban. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy az EBFH, mint nagyon 
jelentős szakértelemmel rendelkező szerv, 
olyan szabályozási és végrehajtási 
technikaistandard-tervezeteket dolgozzon 
ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai 
döntéseket, és benyújtsa azokat a 
Bizottsághoz.

(51) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó technikai standardok biztosítják 
a következetes harmonizálást, valamint a 
fogyasztók megfelelő védelmét az egész
Unióban. Lehetséges lenne, hogy az 
EBFH-t mint nagyon jelentős 
szakértelemmel, de csak korlátozott 
kapacitással rendelkező szervet megbízzák 
azzal, hogy elvégezzen egyes szakpolitikai 
döntéseket nem feltétlenül igénylő 
feladatokat, tervezeteket dolgozzon ki, és 
tudomásul vételre benyújtsa azokat a 
Bizottsághoz és a Parlamenthez.

Or. de

Módosítás 180
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó technikai standardok biztosítják 
a következetes harmonizálást, valamint a 
fogyasztók megfelelő védelmét az egész 
Unióban. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy az EBFH, mint nagyon 
jelentős szakértelemmel rendelkező szerv, 
olyan szabályozási és végrehajtási 
technikaistandard-tervezeteket dolgozzon 
ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai 
döntéseket, és benyújtsa azokat a 
Bizottsághoz.

(51) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó technikai standardok biztosítják 
a következetes harmonizálást, valamint a 
fogyasztók magas szintű védelmét az 
egész Unióban. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy az EBFH, mint nagyon 
jelentős szakértelemmel rendelkező szerv, 
olyan szabályozási és végrehajtási 
technikaistandard-tervezeteket dolgozzon 
ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai 
döntéseket, és benyújtsa azokat a 
Bizottsághoz.

Or. en
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Módosítás 181
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó technikai standardok biztosítják 
a következetes harmonizálást, valamint a 
fogyasztók megfelelő védelmét az egész 
Unióban. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy az EBFH, mint nagyon 
jelentős szakértelemmel rendelkező szerv, 
olyan szabályozási és végrehajtási 
technikaistandard-tervezeteket dolgozzon 
ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai 
döntéseket, és benyújtsa azokat a 
Bizottsághoz.

(51) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó technikai standardok biztosítják 
a minimális szintű harmonizálást, valamint 
a fogyasztók megfelelő védelmét az egész 
Unióban. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy az EBFH, mint nagyon 
jelentős szakértelemmel rendelkező szerv, 
olyan szabályozási és végrehajtási 
technikaistandard-tervezeteket dolgozzon 
ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai 
döntéseket, és benyújtsa azokat a 
Bizottsághoz.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban erősebb a fogyasztóvédelem, mint másokban, és a maximális szintű 
harmonizálás csökkenti az ezekben a tagállamokban már megtett fogyasztóvédelmi 
intézkedések szintjét.

Módosítás 182
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az Európai Unió működéséről szóló 
Szerződés 290. és 291. cikke szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén, és az európai felügyeleti hatóság (az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 

(52) Az Európai Unió működéséről szóló 
Szerződés 290. és 291. cikke szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén, és az európai felügyeleti hatóság (az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 
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létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 
1094/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 10–15. cikkének 
megfelelően, a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek a 
[8]. cikkben kerültek meghatározásra a 
közvetítő megfelelő ismereteire és 
képességeire vonatkozóan, a [17. és 23.] 
cikkben az összeférhetetlenség kezelésére 
vonatkozóan, és a [24. és 25.] cikkben 
azon üzletviteli kötelezettségekre 
vonatkozóan, amelyek a lakossági 
befektetési biztosítási csomagtermékekkel,
valamint a [30.] cikkben az eljárások és a 
szankciókkal kapcsolatos tájékoztatási 
formák tekintetében meghatározott 
végrehajtási technikai standardokkal 
kapcsolatosak. E felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok és végrehajtási technikai 
standardok tervezetét az EBFH dolgozza 
ki.

létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 
1094/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 10–15. cikkének 
megfelelően, a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek a 
[8]. cikkben kerültek meghatározásra a 
közvetítő megfelelő ismereteire és 
képességeire vonatkozóan, valamint a [30.] 
cikkben az eljárások és a szankciókkal 
kapcsolatos tájékoztatási formák 
tekintetében meghatározott végrehajtási 
technikai standardokkal kapcsolatosak. E 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
végrehajtási technikai standardok 
tervezetét az EBFH dolgozza ki.

Or. de

Módosítás 183
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
55 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55a) A tagállamok felügyeleti 
hatóságainak ezért rendelkezniük kell 
minden olyan eszközzel, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a biztosítási 
közvetítők vagy viszontbiztosítók számára 
biztosítsák üzleti tevékenységük 
szabályszerű végzését az egész 
Közösségben, függetlenül attól, hogy e 
tevékenységet a letelepedés joga vagy a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján 
végzik-e. A felügyelet eredményessége 
érdekében a felügyeleti hatóságok által 
hozott intézkedéseknek arányban kell 
állniuk a biztosítók vagy viszontbiztosítók 
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üzleti tevékenységében rejlő kockázatok 
jellegével, nagyságrendjével és 
összetettségével, függetlenül az érintett 
vállalkozás jelentőségétől a piac általános 
pénzügyi stabilitása szempontjából.

Or. en

Módosítás 184
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
55 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55b) Ez az irányelv nem róhat túl nagy 
terhet a kis- és közepes méretű 
biztosítókra. E cél elérésének egyik 
eszköze az arányosság elvének megfelelő 
alkalmazása. Ezt az elvet kell alkalmazni 
mind a biztosítási és viszontbiztosítási 
vállalkozásokra előírt követelményekre, 
mind a felügyeleti hatáskörök 
gyakorlására.

Or. en

Módosítás 185
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Ennek az irányelvnek a 
felülvizsgálatát öt évvel ezen irányelv
hatálybalépése után el kell végezni a piaci
fejlemények, valamint az uniós jog más 
területeinek fejleményei vagy a tagállamok 
uniós jog végrehajtásával kapcsolatos
tapasztalatai figyelembevétele érdekében, 
különösen a 2003/41/EK irányelv hatálya 

(56) A végrehajtás és az első eredmények 
megállapítása érdekében öt év elteltével 
meg kell vizsgálni az irányelv által érintett
piaci fejleményeket, valamint az uniós jog 
más területeinek fejleményeit és a 
tagállamok uniós jog végrehajtásával 
kapcsolatos tapasztalatait, különösen a 
2003/41/EK irányelv hatálya alá tartozó 
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alá tartozó termékek tekintetében. termékek tekintetében.

Or. de

(Az első értékelések legkorábban öt év elteltével végezhetők el. Lásd a 8. cikk (7) bekezdését 
is.)

Módosítás 186
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Ennek az irányelvnek a 
felülvizsgálatát öt évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után el kell végezni a piaci 
fejlemények, valamint az uniós jog más 
területeinek fejleményei vagy a tagállamok 
uniós jog végrehajtásával kapcsolatos 
tapasztalatai figyelembevétele érdekében, 
különösen a 2003/41/EK irányelv hatálya 
alá tartozó termékek tekintetében.

(56) Ennek az irányelvnek a 
felülvizsgálatát három évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után el kell végezni a piaci 
fejlemények, valamint az uniós jog más 
területeinek fejleményei vagy a tagállamok 
uniós jog végrehajtásával kapcsolatos 
tapasztalatai figyelembevétele érdekében, 
különösen a 2003/41/EK irányelv hatálya 
alá tartozó termékek tekintetében.

Or. en

Módosítás 187
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a valamely tagállamban 
letelepedett vagy letelepedni szándékozó 
természetes és jogi személyek biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítési 
tevékenységének, beleértve a szakmai 
kárügyintézést és a kárbecslést,
megkezdésére és folytatására vonatkozó 
szabályokat állapítja meg.

(1) Ez az irányelv a valamely tagállamban 
letelepedett vagy letelepedni szándékozó 
természetes és jogi személyek biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítési 
tevékenységének megkezdésére és 
folytatására vonatkozó szabályokat 
állapítja meg.

Or. en
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Módosítás 188
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a valamely tagállamban 
letelepedett vagy letelepedni szándékozó 
természetes és jogi személyek biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítési
tevékenységének, beleértve a szakmai 
kárügyintézést és a kárbecslést,
megkezdésére és folytatására vonatkozó 
szabályokat állapítja meg.

(1) Ez az irányelv szabályokat állapít meg
a valamely tagállamban letelepedett vagy 
letelepedni szándékozó természetes és jogi 
személyek biztosítási és viszontbiztosítási 
tevékenységének megkezdése és folytatása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 189
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a valamely tagállamban 
letelepedett vagy letelepedni szándékozó 
természetes és jogi személyek biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítési 
tevékenységének, beleértve a szakmai 
kárügyintézést és a kárbecslést,
megkezdésére és folytatására vonatkozó 
szabályokat állapítja meg.

(1) Ez az irányelv a valamely tagállamban 
letelepedett vagy letelepedni szándékozó 
természetes és jogi személyek biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítési 
tevékenységének megkezdésére és 
folytatására vonatkozó szabályokat 
állapítja meg.

Or. en

Módosítás 190
Antolín Sánchez Presedo
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv nem vonatkozik azokra 
a személyekre, akik biztosítási 
szerződésekkel kapcsolatos közvetítői 
tevékenységet folytatnak, ha az összes 
következő feltétel fennáll:

törölve

a) a biztosítási szerződés csak az általa 
nyújtott biztosítási fedezetet ismeretét 
követeli meg;
b) a biztosítási szerződés nem 
életbiztosítási szerződés;
c) a biztosítási szerződés nem nyújt 
fedezetet semmiféle felelősségi 
kockázatra;
d) a személy fő szakmai tevékenysége nem 
a biztosítási közvetítés;
e) a biztosítás valamely szolgáltató által 
nyújtott javakhoz képest kiegészítő jellegű, 
amennyiben az ilyen biztosítás fedezetet 
nyújt a csőd vagy az ilyen szolgáltató által 
nyújtott javak elveszésének vagy 
sérülésének kockázatával kapcsolatosan; 
f) a biztosítási szerződés arányosítással 
számított, egész évre vetített díja nem 
haladja meg a 600 eurót.

Or. en

Módosítás 191
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a személy fő szakmai tevékenysége nem 
a biztosítási közvetítés;

d) a személy fő szakmai tevékenysége nem 
a biztosítási közvetítés; az életbiztosítási és 
felelősségi kockázatok a közvetítő által fő 
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szakmai tevékenységként értékesített 
termék vagy szolgáltatás 
kiegészítéseképpen biztosíthatók;

Or. de

Indokolás

Autók bérbeadásakor a bérbeadott jármű biztosítása érdekében kiegészítő 
felelősségbiztosítást kínálnak fel. A haláleseti kockázatra fedezetet tartalmazó 
utasbiztosítások életbiztosítási kockázatokat foglalnak magukban. Ezekre a közvetítésekre a fő 
termék és/vagy a fő szolgáltatás mellett, kiegészítő jelleggel kerül sor.

Módosítás 192
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a biztosítás valamely szolgáltató által 
nyújtott javakhoz képest kiegészítő jellegű, 
amennyiben az ilyen biztosítás fedezetet 
nyújt a csőd vagy az ilyen szolgáltató által
nyújtott javak elveszésének vagy 
sérülésének kockázatával kapcsolatosan;

e) a biztosítás valamely szolgáltató által
szállított árukhoz vagy nyújtott
szolgáltatásokhoz képest kiegészítő 
jellegű, amennyiben az ilyen biztosítás 
fedezetet nyújt az ilyen szolgáltató által
szállított áruk meghibásodásának,
elveszésének, lopásának vagy sérülésének 
kockázatával kapcsolatosan;

Or. de

Módosítás 193
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a biztosítás valamely szolgáltató által 
nyújtott javakhoz képest kiegészítő jellegű, 
amennyiben az ilyen biztosítás fedezetet 
nyújt a csőd vagy az ilyen szolgáltató által 

e) a biztosítás valamely szolgáltató által 
nyújtott termékhez vagy szolgáltatáshoz
képest kiegészítő jellegű, amennyiben az 
ilyen biztosítás fedezetet nyújt a csőd vagy 
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nyújtott javak elveszésének vagy 
sérülésének kockázatával kapcsolatosan; 

az ilyen szolgáltató által nyújtott javak 
elveszésének vagy sérülésének 
kockázatával kapcsolatosan;

Or. en

Módosítás 194
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a biztosítási szerződés arányosítással 
számított, egész évre vetített díja nem 
haladja meg a 600 eurót

törölve

Or. pl

Indokolás

Azon vállalkozásokat illetően, amelyek számára melléktevékenység a biztosítások értékesítése, 
az éves szerződési díj összegének 600 euróig történő korlátozása túlzottan szigorú lépés. 
Különösen drasztikusan fogja majd sújtani az utazási irodák által kínált turisztikai 
biztosításokat. Az ilyen biztosítások átlagos díjai és az átlagosan fizetett kártérítés
alacsonyak, tehát a kockázat korlátozott marad a fogyasztó számára. További követelmények 
bevezetése, mint például a polgári felelősségbiztosításra vonatkozóé, a tevékenység jellegéhez 
nem illő terhelést jelentenek majd.

Módosítás 195
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a biztosítási szerződés arányosítással 
számított, egész évre vetített díja nem 
haladja meg a 600 eurót.

f) az éves díj nem haladja meg a 600 eurót.

Or. de
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Indokolás

Az egész évre vetített, arányosítással történő számítás révén még az olyan, nagyon kisösszegű 
biztosítások is az irányelv hatálya alá tartoznának, amelyeket évente egyszer egy hétre, 
például 30 eurós összeggel kötnek meg.

Módosítás 196
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a biztosítási szerződés nem nyújt 
fedezetet egészségbiztosítási kockázatokra 

Or. en

Indokolás

Az egészségbiztosítási termékek döntő fontosságú gazdasági és társadalmi szerepére 
tekintettel az ilyen termékekre az IMD2-nek kell vonatkoznia.

Módosítás 197
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) a biztosítási termék a szolgáltató által 
nyújtott termék vagy szolgáltatás 
működéséhez jogilag kötelező vagy 
alapvetően szükséges elem

Or. en

Módosítás 198
Werner Langen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az irányelv az I. mellékletben 
meghatározott szakmai ügyfelekre nem 
alkalmazandó.

Or. de

((9) preambulumbekezdés)

Módosítás 199
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv garantálja, hogy 
ugyanolyan szintű védelem álljon fenn, 
valamint hogy a fogyasztók javát 
összehasonlítható standardok szolgálják. 
Az irányelv előmozdítja az azonos 
versenyfeltételeket és az egyenlő 
feltételeken alapuló versenyt a közvetítők 
között, függetlenül attól, hogy szerződéses 
biztosítási közvetítőről van-e szó. A 
fogyasztók javát szolgálja, ha a biztosítási 
termékek közvetítését különféle 
csatornákon, a biztosítókkal különböző 
formában együttműködő közvetítők 
végzik, feltéve hogy a fogyasztóvédelem 
tekintetében azonos szabályokat kell 
alkalmazniuk. Ezen irányelv 
végrehajtásakor a tagállamoknak ezt 
figyelembe kell venniük.

Or. en

Módosítás 200
Ashley Fox
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Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Ezen irányelv VI. fejezetének következő 
részei nem vonatkoznak a biztosítási 
közvetítőkre és a biztosítókra, ha azok 
biztosítási befektetési termékekkel 
kapcsolatban biztosítási közvetítést 
folytatnak:
a) 15. cikk
b) 16. cikk, a) pont, i., ii., iii. és iv. alpont
c) 16. cikk d) pont i., ii. és iii. alpont
d) 17. cikk (1) bekezdés, c), d), e), f) és g) 
pont
e) 17. cikk (2), (3), (4) és (5) bekezdés
f) 18. cikk.
Azon biztosítási közvetítőknek és 
biztosítóknak, amelyek biztosítási 
befektetési termékekkel kapcsolatos 
biztosítási közvetítést folytatnak, ehelyett a 
[2004/39/EK*] irányelv következő 
rendelkezéseiben meghatározott 
követelményeknek kell megfelelniük, 
megfelelő módon tükrözve a biztosítási 
üzletág sajátosságait:
a) 16. cikk (3) bekezdés
b) 23., 24. és 25. cikk
Az EBFH és az EÉPH iránymutatásokat 
dolgoz ki arra vonatkozóan, hogy e 
rendelkezéseket miként kell alkalmazni 
azokra a vállalkozásokra, amelyek a 
[2004/39/EK*] irányelv és a 
[2006/73/EK*] irányelvben foglalt 
kapcsolódó rendelkezések alapján 
biztosítási befektetési tevékenységet és 
befektetési tevékenységet egyaránt 
folytatnak. 

Or. en
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Indokolás

A Parlament jelenlegi MiFID II. szövege üzletviteli szabályokat alkalmaz a biztosítási 
befektetési termékekre. Ezek nagyjából ugyanazok a szabályok, amelyeket az IMD2 22–25. 
cikke szerinti biztosítási befektetési termékekre alkalmaznak. Semmi sem indokolja, hogy a 
szabályok két jogszabályban legyenek elkülönítve, és ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy 
a MiFID mely rendelkezései vonatkoznak a biztosítási befektetési termékekre, és az IMD2 
mely részei nem alkalmazandók.

Módosítás 201
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre, 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység. Ezek a 
tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül.

3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos, díjazás 
ellenében végzett egyéb tevékenység, az 
ilyen szerződések megkötése, illetve 
közreműködés az ilyen szerződések 
kezelésében és teljesítésében, különös 
tekintettel a biztosítási termékek 
értékesítésével kapcsolatos követelésekre.

Or. en

Módosítás 202
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
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szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre, 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység. Ezek a 
tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
biztosító végzi, biztosítási közvetítő
közreműködése nélkül.

szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre. A 
biztosítási szerződések megkötésével 
kapcsolatos tanácsadással, ajánlattétellel, 
vagy biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével és az ilyen szerződések 
megkötésével kapcsolatos tevékenységek
szintén biztosítási közvetítésnek 
tekintendők, ha azokat valamely 
biztosítónak az ügyféllel közvetlen 
kapcsolatban álló munkavállalója végzi, 
biztosítási közvetítő közreműködése 
nélkül.

Or. en

Módosítás 203
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre, 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység. Ezek a
tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül. 

3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítások megkötésének előkészítésével 
kapcsolatos egyéb tevékenység, az ilyen 
szerződések megkötése, illetve 
közreműködés az ilyen szerződések 
kezelésében és teljesítésében. A biztosítási 
szerződésekkel kapcsolatos tanácsadással, 
ajánlattétellel vagy ilyen szerződések 
megkötésével kapcsolatos tevékenységek
akkor is biztosítási közvetítésnek 
tekintendők, ha azokat valamely 
biztosítónak az ügyféllel közvetlen 
kapcsolatban álló munkavállalója végzi, 
biztosítási közvetítő közreműködése 
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nélkül.

Or. en

Indokolás

Az IMD2 szabályozza a biztosítási közvetítői szakmát, valamint a biztosítási termékek 
értékesítésére vonatkozó üzletviteli szabályokat. Nem vonatkozik a biztosítási vállalkozások 
alkalmazottai által végzett háttértevékenységekre, például dokumentumok előkészítésére, 
díjszámításra, követeléskezelésre stb. A módosítás egyértelművé teszi, hogy ezek a 
tevékenységek nem tartoznak az IMD2 hatálya alá.

Módosítás 204
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre, 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység. Ezek a 
tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül. 

3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre, 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység, ideértve az ár- és 
termék-összehasonlító weboldalakat, 
amennyiben az ügyfél a folyamat végén 
közvetlenül biztosítási szerződést köthet 
egy weboldalon keresztül vagy oly módon, 
hogy a biztosítási szerződést közvetlenül a 
biztosítóval vagy egy másik biztosítási 
közvetítővel köti meg. Ezek a 
tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül.

Or. en
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Módosítás 205
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre, 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység. Ezek a 
tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül.

3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre. Ezek a 
tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül.

Or. en

Módosítás 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre, 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység. Ezek a 
tevékenységek akkor is biztosítási 

3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre, 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység, beleértve az ár-
összehasonlító weboldalakat is. Ezek a 
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közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül.

tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül.

Or. en

Módosítás 207
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más szakmai tevékenységgel 
összefüggésben az ügyfélnek esetileg adott 
tájékoztatás, amennyiben a szolgáltató nem 
tesz további lépéseket, hogy segítséget 
adjon az ügyfélnek a biztosítási szerződés 
megkötésében vagy teljesítésében

a) nem tekintendő továbbá biztosítási 
közvetítésnek a más szakmai 
tevékenységgel összefüggésben az 
ügyfélnek esetileg adott tájékoztatás, 
amennyiben a szolgáltató nem tesz további 
lépéseket, hogy segítséget adjon az
ügyfélnek a biztosítási szerződés 
megkötésében vagy teljesítésében, továbbá 
egy biztosító szakmai kárügyintézésének 
végzése, a kárrendezés és a szakértői 
kárbecslés;

Or. en

Módosítás 208
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „biztosítási befektetési termék”: olyan 
biztosítási szerződés, amely a [befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet (PRIPS-
rendelet)] 2. cikkének a) pontjában 
meghatározott „befektetési termékek” 

4. „biztosítási befektetési termék”: olyan 
biztosítási szerződés, amelynek 
tekintetében a [befektetési termékekkel 
kapcsolatos kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumokról szóló 
rendelet (PRIPS-rendelet)] szerinti kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
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közé is besorolható]; szükséges;

Or. de

Módosítás 209
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „biztosítási befektetési termék”: olyan 
biztosítási szerződés, amely a [befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet (PRIPS-
rendelet)] 2. cikkének a) pontjában 
meghatározott „befektetési termékek” közé 
is besorolható];

4. „biztosítási befektetési termék”: olyan 
biztosítási szerződés, amely a [befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet (PRIPS-
rendelet)] 2. cikkének a) pontjában 
meghatározott „befektetési termékek” közé 
is besorolható]; nem tartoznak ide a 
PRIPS-rendelet 2. cikkének e) és f) 
pontjában meghatározott termékek, azaz 
az e) pont szerinti foglalkoztatói 
nyugdíjrendszerek, illetve az f) pontban 
meghatározott olyan 
nyugdíjelőtakarékossági termékek, 
amelyeknél a nemzeti szabályozás alapján 
a munkáltató pénzügyi hozzájárulásra 
kötelezett, és amelyek esetében a 
munkavállalónak nincs választási 
lehetősége a nyugdíjelőtakarékossági 
termék szolgáltatója tekintetében;

Or. en

Módosítás 210
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „biztosítási befektetési termék”: olyan 4. „biztosítási befektetési termék”: olyan 
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biztosítási szerződés, amely a [befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet (PRIPS-
rendelet)] 2. cikkének a) pontjában 
meghatározott „befektetési termékek” közé 
is besorolható];

biztosítási szerződés, amely a [befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet (PRIPS-
rendelet)] 4. cikkének a) pontjában 
meghatározott „befektetési termékek” közé 
is besorolható], a 2. cikkben 
meghatározott termékek kivételével;

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározást pontosítani kell, attól függően, hogy a foglalkoztatói nyugdíjakat a 
hatálya alá akarjuk-e vonni vagy sem. Össze kell hangolni a PRIPS-rendeletre vonatkozó 
európai parlamenti javaslatokat.

Módosítás 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „a biztosítási közvetítő”: bármely, a 
biztosítótól eltérő természetes vagy jogi 
személy, aki díjazás ellenében kezd vagy 
folytat biztosítási közvetítést;

5. „a biztosítási közvetítő”: bármely 
természetes vagy jogi személy, az 
önállóan végzett biztosítási tevékenységet 
folytató biztosítók kivételével, aki díjazás 
ellenében kezd vagy folytat biztosítási 
közvetítést;

Or. en

Indokolás

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.
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Módosítás 212
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „a biztosítási közvetítő”: bármely, a 
biztosítótól eltérő természetes vagy jogi 
személy, aki díjazás ellenében kezd vagy 
folytat biztosítási közvetítést;

5. „a biztosítási közvetítő”: bármely, a 
biztosítótól és annak alkalmazottaitól 
eltérő természetes vagy jogi személy, aki 
díjazás ellenében kezd vagy folytat 
biztosítási közvetítést;

Or. de

Indokolás

Pontosítás, a 3. cikk 1. pontjával összefüggésben kell értelmezni.

Módosítás 213
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „a biztosítási közvetítő”: bármely, a 
biztosítótól eltérő természetes vagy jogi 
személy, aki díjazás ellenében kezd vagy 
folytat biztosítási közvetítést;

5. „a biztosítási közvetítő”: bármely, a 
biztosítótól és annak alkalmazottaitól
eltérő természetes vagy jogi személy, aki 
díjazás ellenében kezd vagy folytat 
biztosítási közvetítést;

Or. en

Indokolás

Az előadó 32. módosításával összhangban, a biztosítók alkalmazottairól itt szintén említést 
kell tenni, mivel ők nem töltenek be közvetítői szerepet a biztosító és az ügyfél között.

Módosítás 214
Pablo Zalba Bidegain
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „a viszontbiztosítási közvetítés”: 
viszontbiztosítási szerződések 
megkötésével kapcsolatos tanácsadással, 
ajánlattétellel, vagy biztosítási szerződések 
megkötésének előkészítésével kapcsolatos
egyéb tevékenységek, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre, 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység. Ezek a 
tevékenységek akkor is viszontbiztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
viszontbiztosító végzi, viszontbiztosítási 
közvetítő közreműködése nélkül.

6. „a viszontbiztosítási közvetítés”: 
viszontbiztosítási szerződésekkel
kapcsolatos tanácsadással, ajánlattétellel, 
vagy más biztosítási szerződések 
megkötésének előkészítésével kapcsolatos, 
díjazás ellenében végzett tevékenységek,
vagy az ilyen szerződések megkötése, 
illetve közreműködés az ilyen szerződések 
kezelésében és teljesítésében, különös 
tekintettel a követelésekre.

Or. en

Módosítás 215
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más szakmai tevékenységgel 
összefüggésben esetileg adott tájékoztatás, 
feltéve hogy annak a tevékenységnek nem 
az a célja, hogy segítséget adjon az 
ügyfélnek a viszontbiztosítási szerződés 
megkötésében vagy teljesítésében;

a) nem tekintendő továbbá 
viszontbiztosítási közvetítésnek a más 
szakmai tevékenységgel összefüggésben 
esetileg adott tájékoztatás, feltéve hogy 
annak a tevékenységnek nem az a célja, 
hogy segítséget adjon az ügyfélnek a 
viszontbiztosítási szerződés megkötésében 
vagy teljesítésében, illetve nem célja egy 
viszontbiztosító szakmai 
kárügyintézésének végzése, sem a 
kárrendezés és a szakértői kárbecslés;

Or. en
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Módosítás 216
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „a szerződéses biztosítási közvetítő”: azt 
a személyt jelenti, aki egy vagy több 
biztosító vagy biztosításközvetítő számára 
és nevében biztosításközvetítési 
tevékenységet végez, és akinek a 
tevékenységéért a megbízó biztosítók, vagy 
biztosításközvetítők teljes felelősséggel 
tartoznak, feltéve, hogy azok a 
biztosításközvetítők, akik a személy 
tevékenységéért teljes felelősséggel 
tartoznak, nem tevékenykednek egy másik 
biztosító vagy biztosításközvetítő 
felelőssége mellett;

törölve

Or. en

Módosítás 217
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „a szerződéses biztosítási közvetítő”: azt 
a személyt jelenti, aki egy vagy több 
biztosító vagy biztosításközvetítő számára 
és nevében biztosításközvetítési 
tevékenységet végez, és akinek a 
tevékenységéért a megbízó biztosítók, vagy 
biztosításközvetítők teljes felelősséggel 
tartoznak, feltéve, hogy azok a 
biztosításközvetítők, akik a személy 
tevékenységéért teljes felelősséggel 
tartoznak, nem tevékenykednek egy másik 
biztosító vagy biztosításközvetítő 
felelőssége mellett;

8. „a szerződéses biztosítási közvetítő”: azt 
a személyt jelenti, aki egy vagy több 
biztosító számára és nevében 
biztosításközvetítési tevékenységet végez 
olyan biztosítási termékek esetében, 
amelyek nem versenyeznek egymással, és 
akinek a tevékenységéért a saját termékeik 
tekintetében a megbízó biztosítók teljes 
felelősséggel tartoznak;
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Or. en

Módosítás 218
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „a szerződéses biztosítási közvetítő”: azt 
a személyt jelenti, aki egy vagy több 
biztosító vagy biztosításközvetítő számára 
és nevében biztosításközvetítési 
tevékenységet végez, és akinek a 
tevékenységéért a megbízó biztosítók, vagy 
biztosításközvetítők teljes felelősséggel 
tartoznak, feltéve, hogy azok a 
biztosításközvetítők, akik a személy 
tevékenységéért teljes felelősséggel 
tartoznak, nem tevékenykednek egy másik 
biztosító vagy biztosításközvetítő 
felelőssége mellett;

8. „a szerződéses biztosítási közvetítő”: az 
a személy, aki egy vagy – amennyiben a 
biztosítási termékek nem állnak 
versenyben egymással – több biztosító 
vagy biztosításközvetítő számára és 
nevében biztosításközvetítési 
tevékenységet végez, azonban nem vesz át 
díjakat vagy az ügyfélnek szánt 
összegeket, és akinek a tevékenységéért a 
megbízó biztosítók, vagy 
biztosításközvetítők teljes felelősséggel 
tartoznak, feltéve, hogy azok a 
biztosításközvetítők, akik a személy 
tevékenységéért teljes felelősséggel 
tartoznak, nem tevékenykednek egy másik 
biztosító vagy biztosításközvetítő 
felelőssége mellett;

Bármely személy, amely fő szakmai 
foglalkozása mellett fejt ki 
biztosításközvetítési tevékenységet, 
szerződéses biztosítási közvetítőnek 
tekintendő, akinek a tevékenységéért a 
saját termékeik tekintetében egy vagy több 
biztosítóintézet felelős, ha a biztosítás a 
szerződéses szakmai tevékenységének 
keretei között értékesített javak vagy 
szolgáltatások kiegészítésére szolgál, és a 
személy nem vesz át díjakat, illetve az 
ügyfélnek szánt összegeket.

Or. de

Módosítás 219
Olle Schmidt
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „a szerződéses biztosítási közvetítő”: azt 
a személyt jelenti, aki egy vagy több 
biztosító vagy biztosításközvetítő számára 
és nevében biztosításközvetítési 
tevékenységet végez, és akinek a 
tevékenységéért a megbízó biztosítók, vagy 
biztosításközvetítők teljes felelősséggel 
tartoznak, feltéve, hogy azok a 
biztosításközvetítők, akik a személy 
tevékenységéért teljes felelősséggel 
tartoznak, nem tevékenykednek egy másik 
biztosító vagy biztosításközvetítő 
felelőssége mellett;

8. „a szerződéses biztosítási közvetítő”: azt 
a személyt jelenti, aki egy vagy több 
biztosító vagy nyilvántartásba vett 
biztosításközvetítő számára és nevében 
biztosításközvetítési tevékenységet végez 
olyan biztosítási termékek esetében, 
amelyek nem versenyeznek egymással, aki 
nem vesz át díjakat vagy az ügyfélnek 
szánt összegeket, és akinek a 
tevékenységéért – saját termékeik 
tekintetében – a megbízó biztosítók vagy 
nyilvántartásba vett biztosításközvetítők 
teljes felelősséggel tartoznak, feltéve hogy 
a nyilvántartásba vett biztosításközvetítő, 
aki a személy tevékenységéért teljes 
felelősséggel tartozik, nem tevékenykedik
egy másik biztosító vagy 
biztosításközvetítő felelőssége mellett;

Bármely személy, aki fő szakmai 
tevékenysége mellett végez 
biztosításközvetítési tevékenységet, 
szerződéses biztosítási közvetítőnek 
tekintendő, akinek a tevékenységéért egy 
vagy több biztosító vagy nyilvántartásba 
vett biztosítási közvetítő felelős, ha a 
biztosítás a fő szakmai tevékenységének 
keretei között értékesített áruk vagy 
szolgáltatások kiegészítésére szolgál, és e 
személy nem vesz át díjakat vagy 
ügyfélnek szánt összegeket;

Or. en

Indokolás

A szükségtelen költségek elkerülése érdekében a módosításnak csak szükség esetén kell 
változtatnia a követelményeken. A Bizottság hatásvizsgálata nem tartalmaz hivatkozást a 
„szerződéses biztosítási közvetítő” fogalmával kapcsolatos problémákra. A 4. cikk törlése 
esetén („bejelentett közvetítők”) vissza kell állítani ezt a bekezdést, hogy a szöveg a kiegészítő 
tevékenységekre is kiterjedjen. A tisztánlátás a fogyasztók érdekét szolgálja.
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Módosítás 220
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „tanácsadás”: ajánlás valamely 
ügyfélnek annak kérésére vagy a biztosító, 
illetőleg a biztosítási közvetítő 
kezdeményezésére;

9. „tanácsadás”: a biztosítási termékkel 
kapcsolatban a tényleges vagy potenciális 
ügyfélnek – annak kérésére vagy a 
biztosító, illetőleg a biztosítási közvetítő 
kezdeményezésére –, többek között a 
szerződés időtartama alatt nyújtott, 
személyes ajánláson alapuló tanácsadás;

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja a fogalommeghatározást. Ezenkívül célja a díjazáson alapuló 
biztosítási tanácsadás megerősítése, jutalék fizetése nélkül. E módosítás kidolgozásához az 
EBFH és a BDV német fogyasztóvédelmi szervezet nyújtott segítséget.

Módosítás 221
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „tanácsadás”: ajánlás valamely 
ügyfélnek annak kérésére vagy a biztosító, 
illetőleg a biztosítási közvetítő 
kezdeményezésére;

9. „tanácsadás”: az ügyfélnek nyújtott 
személyre szabott, személyes ajánlás, az 
ügyfél kérésére vagy a biztosító, illetőleg a 
biztosítási közvetítő kezdeményezésére; a 
tanácsadási tevékenységet külön 
szolgáltatásnak kell tekinteni, amely 
elkülönül a termékkel kapcsolatban 
nyújtott tájékoztatástól és 
magyarázatoktól;

Or. en
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Indokolás

A tanácsadásnak az adott ügyfél személyére szabott, egy vagy több konkrét termékre 
vonatkozóan nyújtott ajánlást kell jelentenie. A fogalommeghatározást a MiFID irányelvben 
és a jelzáloghitelről szóló irányelvben szereplő azonos kifejezéshez kell igazítani.

Módosítás 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „tanácsadás”: ajánlás valamely 
ügyfélnek annak kérésére vagy a biztosító, 
illetőleg a biztosítási közvetítő 
kezdeményezésére;

9. „tanácsadás”: személyes ajánlás 
valamely ügyfélnek annak kérésére vagy a 
biztosító, illetőleg a biztosítási közvetítő 
kezdeményezésére;

Or. en

Módosítás 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „céljutalék”: olyan, jutalék formájában 
nyújtott javadalmazás, amelynek során a 
fizetendő összeg a közvetítő és a biztosító 
közötti ügylethez kapcsolódóan 
megállapodott célok elérésén alapul;

10. „céljutalék”: olyan, jutalék formájában 
nyújtott javadalmazás, amelynek során a 
fizetendő összeg a közvetítő és a biztosító 
között zajló tevékenységekhez
kapcsolódóan megállapodott termék- vagy 
értékesítési célok elérésén alapul;

Or. en

Módosítás 224
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „céljutalék”: olyan, jutalék formájában 
nyújtott javadalmazás, amelynek során a 
fizetendő összeg a közvetítő és a biztosító 
közötti ügylethez kapcsolódóan 
megállapodott célok elérésén alapul;

10. „céljutalék”: olyan, jutalék formájában 
nyújtott javadalmazás, amelynek során a 
fizetendő összeg a közvetítő és a biztosító 
között zajló tevékenységekhez
kapcsolódóan megállapodott bármely cél
elérésén alapul;

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 225
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha a közvetítő természetes személy, azt a 
tagállamot jelenti, ahol lakóhelye van;

a) ha a közvetítő természetes személy, azt a 
tagállamot jelenti, ahol központi irodája
van, és ahol üzleti tevékenységét folytatja;

Or. en

Módosítás 226
Ashley Fox
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „keresztértékesítési gyakorlat”: 
valamely biztosítási szolgáltatás vagy 
termék másik szolgáltatással vagy 
termékkel együtt egy csomag részeként, 
vagy valamely másik megállapodás vagy 
csomag feltételeként történő felkínálása;

törölve

Or. en

Módosítás 227
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „keresztértékesítési gyakorlat”: 
valamely biztosítási szolgáltatás vagy 
termék másik szolgáltatással vagy 
termékkel együtt egy csomag részeként, 
vagy valamely másik megállapodás vagy 
csomag feltételeként történő felkínálása;

törölve

Or. en

Módosítás 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „szoros kapcsolat” a [MIFID II]
irányelv 4. cikkének (31) bekezdésében 
meghatározott helyzet;

16. „szoros kapcsolat” a 2009/138/EK 
irányelv 13. cikkének (17) bekezdésében 
meghatározott helyzet;

Or. en
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Indokolás

Mivel az IMD2 biztosításokra vonatkozó irányelv, a biztosítási ágazatban való következetes 
alkalmazás érdekében egy másik biztosítási irányelvre való hivatkozás megfelelőbb lenne.

Módosítás 229
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „javadalmazás”: bármely jutalék, díj, 
ellenérték vagy más kifizetés, ideértve 
bármilyen jellegű gazdasági előnyt,
amelyet a biztosításközvetítési 
tevékenységgel összefüggésben kínálnak 
fel vagy nyújtanak;

18. „javadalmazás”: bármilyen jellegű 
gazdasági előny, például jutalék, díj, 
ellenérték vagy más kifizetés, amelyet a 
biztosításközvetítési tevékenységgel 
összefüggésben kínálnak fel vagy 
nyújtanak;

Or. en

Módosítás 230
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „javadalmazás”: bármely jutalék, díj, 
ellenérték vagy más kifizetés, ideértve 
bármilyen jellegű gazdasági előnyt, 
amelyet a biztosításközvetítési 
tevékenységgel összefüggésben kínálnak 
fel vagy nyújtanak;

18. „javadalmazás”: bármely jutalék, díj, 
ellenérték vagy bármely más kifizetés, 
ideértve bármilyen jellegű közvetlen vagy 
közvetett gazdasági előnyt, amelyet a
biztosításközvetítési tevékenységgel 
összefüggésben kínálnak fel vagy 
nyújtanak;

Or. en
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Módosítás 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) „javadalmazás”: bármely jutalék, díj, 
ellenérték vagy más kifizetés, ideértve 
bármilyen jellegű gazdasági előnyt, 
amelyet a biztosításközvetítési 
tevékenységgel összefüggésben kínálnak 
fel vagy nyújtanak;

(18) „javadalmazás”: bármely jutalék, díj, 
ellenérték vagy más kifizetés, ideértve 
bármilyen jellegű gazdasági vagy anyagi
előnyt, valamint egyéb ösztönzőt, amelyet 
a biztosításközvetítési tevékenységgel 
összefüggésben kínálnak fel vagy 
nyújtanak;

Or. de

Módosítás 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „javadalmazás”: bármely jutalék, díj, 
ellenérték vagy más kifizetés, ideértve 
bármilyen jellegű gazdasági előnyt, 
amelyet a biztosításközvetítési 
tevékenységgel összefüggésben kínálnak 
fel vagy nyújtanak;

18. „javadalmazás”: bármely jutalék, díj, 
ellenérték vagy más kifizetés, ideértve 
bármilyen jellegű gazdasági előnyt vagy 
vásárlási ösztönzőt, amelyet a 
biztosításközvetítési tevékenységgel 
összefüggésben kínálnak fel, fizetnek ki
vagy nyújtanak;

Or. en

Módosítás 233
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „árukapcsolási gyakorlat”: egy vagy 
több kiegészítő szolgáltatás felajánlása 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban, amikor az 
említett biztosítási szolgáltatást vagy 
terméket önmagában nem teszik 
elérhetővé az ügyfél számára.

törölve

Or. en

Módosítás 234
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „árukapcsolási gyakorlat”: egy vagy 
több kiegészítő szolgáltatás felajánlása
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban, amikor az 
említett biztosítási szolgáltatást vagy 
terméket önmagában nem teszik elérhetővé 
az ügyfél számára.

19. „árukapcsolási gyakorlat”: az ügyfélre 
vonatkozó, egy vagy több meghatározott 
pénzügyi termék vagy szolgáltatás 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban történő 
megvásárlására irányuló követelmény, 
amikor az említett biztosítási szolgáltatást 
vagy terméket önmagában nem teszik 
elérhetővé az ügyfél számára. Az 
árukapcsolási gyakorlat nem vonatkozik a 
csomag részét képező, egy vagy több 
biztosítási termékre vonatkozó választható 
ajánlatokra, ha az elsődleges termék nem 
biztosítási szolgáltatás.

Or. en

Módosítás 235
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „árukapcsolási gyakorlat”: egy vagy 
több kiegészítő szolgáltatás felajánlása 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban, amikor az 
említett biztosítási szolgáltatást vagy 
terméket önmagában nem teszik elérhetővé
az ügyfél számára.

19. „árukapcsolási gyakorlat”: egy vagy 
több kiegészítő pénzügyi szolgáltatás vagy 
termékek felajánlása az ügyfél számára 
valamely fő pénzügyi szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban, amely 
legalább egy biztosítási szolgáltatást vagy 
terméket tartalmaz, és amikor a fő 
pénzügyi szolgáltatást vagy terméket 
önmagában nem teszik elérhetővé az 
ügyfél számára.

Or. en

Módosítás 236
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „árukapcsolási gyakorlat”: egy vagy 
több kiegészítő szolgáltatás felajánlása 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban, amikor az 
említett biztosítási szolgáltatást vagy 
terméket önmagában nem teszik 
elérhetővé az ügyfél számára.

19. „árukapcsolási gyakorlat”:

– két vagy több biztosítási szolgáltatás 
vagy termék felajánlása csomagban, 
amikor az említett biztosítási 
szolgáltatásokat vagy termékeket külön-
külön nem teszik elérhetővé az ügyfél 
számára; vagy
– egy vagy több kiegészítő szolgáltatás 
felajánlása valamely biztosítási 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban, amikor az említett biztosítási 
szolgáltatást vagy terméket önmagában 
nem teszik elérhetővé az ügyfél számára;
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 237
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) „árukapcsolási gyakorlat”: egy vagy 
több kiegészítő szolgáltatás felajánlása 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban, amikor az 
említett biztosítási szolgáltatást vagy 
terméket önmagában nem teszik elérhetővé 
az ügyfél számára;

(19) „árukapcsolási gyakorlat”: egy vagy 
több kiegészítő szolgáltatás felajánlása 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban, amikor az 
említett biztosítási szolgáltatást vagy 
terméket önmagában nem teszik elérhetővé 
az ügyfél számára;

Nem minősülnek árukapcsolási 
gyakorlatnak a következők: biztosítási 
termék felkínálása pénzügyi szolgáltatás 
mellett, kiegészítő jelleggel, önkéntes 
alapon, amennyiben a biztosítási termék 
mindössze arra szolgál, hogy pénzügyi, 
megtakarítási vagy nyugdíjpénztári 
termék tekintetében életbiztosítást vagy a 
munkahely elvesztésének kockázatát 
fedező biztosítást nyújtson az ügyfélnekt;

Or. de
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Indokolás

Nem lenne szociális szempontból helyes, ha a hitelekhez vagy finanszírozási termékekhez 
kapcsolódóan a haláleset vagy a munkahely elvesztése kockázatát fedező biztosítást a 
továbbiakban nem tennének lehetővé. Ez ráadásul magasabb szociális kiadásokhoz is 
vezethetne.

Módosítás 238
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „csomagban történő eladás 
gyakorlata”: egy vagy több kiegészítő 
szolgáltatás valamely biztosítási 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történő felkínálása, amikor az 
említett biztosítási szolgáltatás vagy 
termék különállóan is elérhető az ügyfél 
számára, de nem szükségszerűen 
ugyanazokkal a feltételekkel, mint a 
kiegészítő szolgáltatásokkal egy 
csomagban történő értékesítés esetén.

törölve

Or. en

Módosítás 239
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „csomagban történő eladás gyakorlata”: 
egy vagy több kiegészítő szolgáltatás 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban történő 
felkínálása, amikor az említett biztosítási 
szolgáltatás vagy termék különállóan is 
elérhető az ügyfél számára, de nem 

20. „csomagban történő eladás gyakorlata”: 
egy vagy több kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatás vagy termék felkínálása az 
ügyfél számára valamely fő pénzügyi
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban, amely legalább egy biztosítási 
szolgáltatást vagy terméket tartalmaz, és 
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szükségszerűen ugyanazokkal a 
feltételekkel, mint a kiegészítő 
szolgáltatásokkal egy csomagban történő 
értékesítés esetén.

amikor az említett fő pénzügyi szolgáltatás 
vagy termék különállóan is elérhető az 
ügyfél számára, de nem szükségszerűen 
ugyanazokkal a feltételekkel, mint a 
kiegészítő szolgáltatásokkal egy 
csomagban történő értékesítés esetén.

Or. en

Módosítás 240
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „csomagban történő eladás gyakorlata”: 
egy vagy több kiegészítő szolgáltatás 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban történő 
felkínálása, amikor az említett biztosítási 
szolgáltatás vagy termék különállóan is 
elérhető az ügyfél számára, de nem 
szükségszerűen ugyanazokkal a 
feltételekkel, mint a kiegészítő
szolgáltatásokkal egy csomagban történő 
értékesítés esetén.

20. „csomagban történő eladás gyakorlata”: 
egy vagy több pénzügyi termék vagy
szolgáltatás valamely biztosítási 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történő felkínálása, amikor az 
említett biztosítási szolgáltatás vagy 
termék különállóan is elérhető az ügyfél 
számára, de nem szükségszerűen 
ugyanazokkal a feltételekkel, mint az 
egyéb termékekkel és szolgáltatásokkal 
egy csomagban történő értékesítés esetén.

Or. en

Módosítás 241
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. ezen irányelv 31a. cikkének 
alkalmazásában „egyes pénzügyi 
tevékenységek”: valamely eszköz teljes 
előállítási ciklusának bármely 
szakaszában folytatott bármely 
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tevékenység, a tervezéstől az értékesítés 
utáni tevékenységekig, beleértve az eszköz 
kibocsátójának kötelezettségvállalásait és 
kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 242
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20b. ezen irányelv 31a. cikkének 
alkalmazásában „eszköz”: az 
1094/2010/EU rendelettel összhangban, 
az EBFH hatáskörébe tartozó biztosítási 
vagy nyugdíjtermék.

Or. en

Módosítás 243
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. „szakmai ügyfél”: az I. mellékletben 
megállapított kritériumoknak megfelelő 
ügyfél.

Or. en

Módosítás 244
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. „fogyasztó”: a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
2005/29/EK irányelv 2. cikkének a) 
pontjában meghatározott fogyasztó.

Or. en

Módosítás 245
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20b. „lakossági ügyfél”: mindazon 
ügyfelek, akik nem szakmai ügyfelek;

Or. en

Módosítás 246
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikkben foglaltak kivételével a 
biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőket saját tagállamuk illetékes 
hatóságnál nyilvántartásba kell venni. A 
73/239/EGK, a 2002/83/EK és a 
2005/68/EK irányelvnek megfelelően a 
tagállamokban nyilvántartásba vett 
biztosítók és azok alkalmazottai esetében 
nem kell előírni az ezen irányelv szerinti 
ismételt nyilvántartásba vételt.

A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőket saját tagállamuk illetékes 
hatóságnál nyilvántartásba kell venni. A 
73/239/EGK, a 2002/83/EK és a 
2005/68/EK irányelvnek megfelelően a 
tagállamokban nyilvántartásba vett 
biztosítók esetében nem kell előírni az ezen 
irányelv szerinti ismételt nyilvántartásba 
vételt.

Or. en



PE504.392v01-00 90/156 AM\926837HU.doc

HU

Indokolás

A módosítás célja, hogy javítsa a biztosítási közvetítők nyilvántartásba vételét, hogy ezzel 
megoldódjon a piramisrendszerű értékesítések problémája a biztosítási területen. E módosítás 
kidolgozásához a VZBV német fogyasztóvédelmi szervezet nyújtott segítséget.

Módosítás 247
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikkben foglaltak kivételével a 
biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőket saját tagállamuk illetékes 
hatóságnál nyilvántartásba kell venni. A 
73/239/EGK, a 2002/83/EK és a 
2005/68/EK irányelvnek megfelelően a 
tagállamokban nyilvántartásba vett 
biztosítók és azok alkalmazottai esetében 
nem kell előírni az ezen irányelv szerinti 
ismételt nyilvántartásba vételt.

A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőket saját tagállamuk illetékes 
hatóságnál nyilvántartásba kell venni. A 
73/239/EGK, a 2002/83/EK és a 
2005/68/EK irányelvnek megfelelően a 
tagállamokban nyilvántartásba vett 
biztosítók és azok alkalmazottai esetében 
nem kell előírni az ezen irányelv szerinti 
ismételt nyilvántartásba vételt.

Or. en

Módosítás 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikkben foglaltak kivételével a 
biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőket saját tagállamuk illetékes 
hatóságnál nyilvántartásba kell venni. A 
73/239/EGK, a 2002/83/EK és a 
2005/68/EK irányelvnek megfelelően a 
tagállamokban nyilvántartásba vett 
biztosítók és azok alkalmazottai esetében 
nem kell előírni az ezen irányelv szerinti 

A 4. cikkben foglaltak kivételével a 
biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőket saját tagállamuk – a 7. cikk 
(2) bekezdése szerinti – illetékes 
hatóságánál nyilvántartásba kell venni. A 
73/239/EGK, a 2002/83/EK és a 
2005/68/EK irányelvnek megfelelően a 
tagállamokban nyilvántartásba vett 
biztosítók és viszontbiztosítók, illetve azok 
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ismételt nyilvántartásba vételt. alkalmazottai esetében nem kell előírni az 
ezen irányelv szerinti ismételt 
nyilvántartásba vételt.

Or. en

Módosítás 249
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés sérelme nélkül a 
tagállamok meghatározhatják, hogy a 
biztosítók és a viszontbiztosítók és más 
testületek együttműködhetnek az illetékes 
hatóságokkal a biztosítási és a 
viszontbiztosítási közvetítők 
nyilvántartásba vételében, valamint a 8. 
cikk követelményeinek az ilyen közvetítők 
tekintetében történő alkalmazásában. A
szerződéses biztosítási közvetítőket egy 
biztosító, biztosítók egyesülete, vagy egy 
biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítő 
is nyilvántartásba veheti az illetékes 
hatóság felügyelete mellett.

Az első albekezdés sérelme nélkül a 
tagállamok meghatározhatják, hogy a 
biztosítók és a viszontbiztosítók és más 
testületek együttműködhetnek az illetékes 
hatóságokkal a biztosítási és a 
viszontbiztosítási közvetítők 
nyilvántartásba vételében, valamint a 8. 
cikk (2) bekezdése követelményeinek az 
ilyen közvetítők tekintetében történő 
alkalmazásában. Mindazonáltal a
szerződéses biztosítási közvetítőket saját 
tagállamuk illetékes hatóságánál is 
nyilvántartásba kell venni. 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy azonos versenyfeltételeket teremtsen a biztosítási közvetítők számára. 
Mivel a szerződéses biztosítási közvetítők a nem szerződéses közvetőkhöz hasonló szakmai 
feladatokat látnak el, a rájuk vonatkozó nyilvántartásba-vételi eljárásnak azonosnak kell 
lennie a nem szerződéses közvetők nyilvántartásba vételéhez. E módosítás kidolgozásához a 
BDV német fogyasztóvédelmi szervezet nyújtott segítséget.

Módosítás 250
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kiköthetik, hogy amennyiben 
egy biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő tevékenységéért egy biztosító 
vagy viszontbiztosító vagy egy másik 
nyilvántartásba vett biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítő visel 
felelősséget, akkor az utóbbi közvetítő 
vagy vállalkozás feladata annak 
biztosítása, hogy teljesítse az ebben az 
irányelvben meghatározott 
nyilvántartásba-vételi feltételeket. Ilyen 
esetben a felelősséget vállaló személynek 
vagy gazdasági egységnek, miután a 
tagállamok tájékoztatták az e cikk 7.
bekezdésének a) és b) pontjában 
meghatározott ügyekről, meg kell 
győződnie az e cikk 7. bekezdésének c) 
pontjában meghatározott ügyről. A 
tagállamok azt is kiköthetik, hogy a 
közvetítő tevékenységéért felelősséget 
vállaló személynek vagy vállalkozásnak 
nyilvántartásba kell vennie a szóban forgó 
közvetítőt.

A tagállamok kiköthetik, hogy amennyiben 
egy biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő tevékenységéért egy biztosító 
vagy viszontbiztosító vagy közvetítő visel 
felelősséget, akkor a biztosítási közvetítő 
nem köteles az illetékes hatóság számára 
a 3. cikk (7) bekezdésének a) és b) 
pontjában szereplő információkat 
nyújtani, az illetékes biztosítási szervezet 
pedig biztosítja, hogy a biztosítási 
közvetítő megfelel a nyilvántartásba-vételi 
feltételeknek és az ezen irányelvben
meghatározott egyéb rendelkezéseknek. A 
tagállamok azt is kiköthetik, hogy a 
közvetítő tevékenységéért felelősséget 
vállaló személynek vagy vállalkozásnak 
nyilvántartásba kell vennie a szóban forgó 
közvetítőt.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak kellő rugalmassággal kell rendelkezniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék a 
megbízó vállalkozások számára ügynökeik nyilvántartásba vételét, függetlenül attól, hogy ezt 
a nemzeti jog miként határozza meg. Ilyen szabályok értelmében az ügynök nem nyújtaná be a 
nyilvántartásba vételhez felhasznált információkat a hatósághoz, ehelyett ezen információkat 
a megbízóval közölné, amely teljes felelősséget vállalna arra, hogy az ügynök egyaránt 
teljesíti a nyilvántartásba vételre vonatkozó és az irányelv egyéb rendelkezéseiben foglalt 
feltételeket.

Módosítás 251
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok kiköthetik, hogy 
amennyiben egy biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítő 
tevékenységéért egy biztosító vagy 
viszontbiztosító vagy egy másik 
nyilvántartásba vett biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítő visel 
felelősséget, akkor az utóbbi közvetítő 
vagy vállalkozás feladata annak 
biztosítása, hogy teljesítse az ebben az
irányelvben meghatározott
nyilvántartásba-vételi feltételeket. Ilyen 
esetben a felelősséget vállaló személynek 
vagy gazdasági egységnek, miután a
tagállamok tájékoztatták az e cikk 7. 
bekezdésének a) és b) pontjában 
meghatározott ügyekről, meg kell 
győződnie az e cikk 7. bekezdésének c) 
pontjában meghatározott ügyről. A 
tagállamok azt is kiköthetik, hogy a 
közvetítő tevékenységéért felelősséget 
vállaló személynek vagy vállalkozásnak 
nyilvántartásba kell vennie a szóban forgó 
közvetítőt.

A tagállamok kiköthetik, hogy amennyiben 
egy biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő tevékenységéért egy biztosító 
vagy viszontbiztosító vagy közvetítő visel 
felelősséget, akkor a biztosítási közvetítő 
nem biztosítja az illetékes hatóság 
számára a nyilvántartásba vételhez 
szükséges, a 3. cikk (7) bekezdésében 
meghatározott információkat, az illetékes 
biztosítási közvetítő vagy biztosító pedig 
biztosítja, hogy biztosítási közvetítőjük 
megfelel a nyilvántartásba-vételi 
feltételeknek és az ezen irányelvben 
meghatározott egyéb rendelkezéseknek. A 
tagállamok azt is kiköthetik, hogy a 
közvetítő tevékenységéért felelősséget 
vállaló személynek vagy vállalkozásnak 
nyilvántartásba kell vennie a szóban forgó 
közvetítőt.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek arányos nyilvántartásba-vételi rendszert kell elfogadnia, amely csökkenti a 
kisebb közvetítőkre nehezedő terhet, és lehetővé teszi más biztosítási szervezetek számára, 
hogy szabályozási felelősséget vállaljanak tevékenységeikért. Ez a megközelítés kellő 
rugalmassággal ruházza fel a tagállamokat ahhoz, hogy lehetővé tegyék a megbízó 
vállalkozások számára ügynökeik nyilvántartásba vételét, függetlenül attól, hogy az ilyen 
kapcsolatokat a nemzeti jog miként határozza meg.

Módosítás 252
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamoknak nem szükséges 
alkalmazniuk az első és második 
albekezdésben említett követelményeket 
minden olyan természetes személyre, aki 
egy biztosítóval vagy viszontbiztosítóval, 
illetőleg nyilvántartásba vett biztosítási 
vagy viszontbiztosítási közvetítővel áll 
munkaviszonyban, és biztosítási vagy 
viszontbiztosítási tevékenységet folytat.

A tagállamok az első és második 
albekezdésben említett követelményeket 
minden olyan természetes személyre 
alkalmazzák, aki egy biztosítóval vagy 
viszontbiztosítóval, illetőleg 
nyilvántartásba vett biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítővel áll 
munkaviszonyban, és biztosítási vagy 
viszontbiztosítási tevékenységet folytat.

Or. en

Indokolás

A biztosítási közvetítőket egyénileg kell nyilvántartásba venni, hogy elejét vegyék a 
„hierarchikus” értékesítési modellek elterjedésének. E modellek piramisrendszerű rendszeren 
és alacsonyan képzett közvetítőkön alapulnak. Így a közvetítők részesednek a rendszerben 
alattuk lévő közvetítők által szerzett összes jutalékból. E gyakorlat negatívan befolyásolja a 
tanácsadás minőségét és a fogyasztók érdekeit, ezért hatékony fellépést követel meg. E 
módosítás kidolgozásához a VZBV és a BDV német fogyasztóvédelmi szervezetek nyújtottak 
segítséget.

Módosítás 253
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBFH elektronikus nyilvántartást hoz 
létre, azt a weboldalán közzéteszi és 
naprakészen tartja; e nyilvántartás 
azoknak a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítőknek a 
nyilvántartási adatait tartalmazza, 
amelyek bejelentették, hogy határokon 
átnyúló üzleti tevékenységet kívánnak 
folytatni a IV. fejezetnek megfelelően. A 
tagállamoknak haladéktalanul az EBFH 
rendelkezésére kell bocsátaniuk az ehhez 
szükséges információkat. A 
nyilvántartásnak hiperlinket kell 

Az EBFH weboldalt hoz létre, amely a 
tagállamok által a 3. cikk (3) bekezdése 
értelmében létrehozott információs 
pontokra mutató hiperlinkeket tartalmaz.
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tartalmaznia az összes tagállam összes 
illetékes hatóságához. A nyilvántartásnak 
linket kell tartalmaznia az egyes 
tagállamok illetékes hatóságainak a 
weboldalaihoz, illetve onnan elérhetőnek 
kell lennie.

Or. en

Indokolás

A tagállamok kötelesek közzétenni a 3. cikk (3) bekezdése szerint engedélyezett közvetítők 
adatait, ezért nincs szükség arra, hogy az EBFH külön adatbázist hozzon létre. Az EBFH-nak 
egy központi weboldalt kell fenntartania, amelyen linkek mutatnak a vonatkozó információkat 
tartalmazó nemzeti weboldalakra.

Módosítás 254
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, 
hogy azokat a biztosítási közvetítőket –
beleértve a szerződéseseket is – és
viszontbiztosítási közvetítőket, akik már 
nem teljesítik ezeket a követelményeket, 
töröljék a nyilvántartásból. A nyilvántartás 
érvényességét az illetékes hatóságnak 
rendszeresen felül kell vizsgálnia. Szükség 
esetén a székhely szerinti tagállam 
tájékoztatja a fogadó tagállamot az ilyen 
törlésről.

A tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, 
hogy azokat a biztosítási közvetítőket –
beleértve a szerződéseseket is – és
viszontbiztosítási közvetítőket, akik már 
nem teljesítik ezeket a követelményeket, 
haladéktalanul töröljék a nyilvántartásból. 
A nyilvántartás érvényességét az illetékes 
hatóságnak rendszeresen felül kell 
vizsgálnia. Szükség esetén a székhely 
szerinti tagállam tájékoztatja a fogadó 
tagállamot az ilyen törlésről.

Or. de

Módosítás 255
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok csak akkor vegyék 
nyilvántartásba a biztosítási, illetőleg 
viszontbiztosítási közvetítőket, 
amennyiben meggyőződtek arról, hogy 
azok megfelelnek a 8. cikkben 
meghatározott követelményeknek.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok csak akkor vegyék 
nyilvántartásba a biztosítási, illetőleg 
viszontbiztosítási közvetítőket, 
amennyiben meggyőződtek arról, hogy 
azok megfelelnek a 8. cikkben 
meghatározott követelményeknek, illetve 
hogy egy másik közvetítő vagy vállalkozás 
felelősséget fog vállalni annak 
biztosításáért, hogy a közvetítő megfelel 
ezeknek a követelményeknek a 3. cikk (1) 
bekezdésének harmadik albekezdésével 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak kellő rugalmassággal kell rendelkezniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék a 
megbízó vállalkozások számára ügynökeik nyilvántartásba vételét, függetlenül attól, hogy ezt 
a nemzeti jog miként határozza meg. Ilyen szabályok értelmében az ügynök nem nyújtaná be a 
nyilvántartásba vételhez felhasznált információkat a hatósághoz, ehelyett ezen információkat 
a megbízóval közölné, amely teljes felelősséget vállalna arra, hogy az ügynök egyaránt 
teljesíti a nyilvántartásba vételre vonatkozó és az irányelv egyéb rendelkezéseiben foglalt 
feltételeket.

Módosítás 256
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok csak akkor vegyék 
nyilvántartásba a biztosítási, illetőleg 
viszontbiztosítási közvetítőket, 
amennyiben meggyőződtek arról, hogy
azok megfelelnek a 8. cikkben 
meghatározott követelményeknek.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok csak akkor vegyék 
nyilvántartásba a biztosítási, illetőleg 
viszontbiztosítási közvetítőket, 
amennyiben azok megfelelnek a 8. cikkben 
meghatározott követelményeknek.

Or. de
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Módosítás 257
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok csak akkor vegyék 
nyilvántartásba a biztosítási, illetőleg 
viszontbiztosítási közvetítőket, 
amennyiben meggyőződtek arról, hogy 
azok megfelelnek a 8. cikkben 
meghatározott követelményeknek.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok csak akkor vegyék 
nyilvántartásba a biztosítási, illetőleg 
viszontbiztosítási közvetítőket, 
amennyiben meggyőződtek arról, hogy 
azok megfelelnek a 8. cikkben 
meghatározott követelményeknek vagy egy 
másik biztosítási szervezet biztosítja, a 
közvetítő megfelel ezeknek a 
követelményeknek a 3. cikk (1) 
bekezdésének harmadik albekezdésével 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek arányos nyilvántartásba-vételi rendszert kell elfogadnia, amely csökkenti a 
kisebb közvetítőkre nehezedő terhet, és lehetővé teszi más biztosítási szervezetek számára, 
hogy szabályozási felelősséget vállaljanak tevékenységeikért. Ez a megközelítés kellő 
rugalmassággal ruházza fel tagállamokat ahhoz, hogy lehetővé tegyék a megbízó 
vállalkozások számára ügynökeik nyilvántartásba vételét, függetlenül attól, hogy az ilyen 
kapcsolatokat a nemzeti jog miként határozza meg.

Módosítás 258
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – -1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásban szereplő biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők mind a 
letelepedés, mind a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága értelmében kezdhetnek és 
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folytathatnak biztosítás- és 
viszontbiztosítás-közvetítési tevékenységet 
az Unióban. A biztosítási közvetítő a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján 
végzi tevékenységét, ha a – biztosítási 
közvetítő székhelye szerinti tagállamtól 
eltérő tagállamban letelepedett – szerződő 
fél számára a biztosítási közvetítő 
székhelye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban fennálló kockázathoz 
kapcsolódóan szándékozik biztosítási 
szerződést kínálni.

Or. en

Módosítás 259
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nyilvántartásban szereplő 
biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők 
mind a letelepedés, mind a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága 
értelmében kezdhetnek és folytathatnak 
biztosítás- és viszontbiztosítás-közvetítési 
tevékenységet az Unióban.

Or. en

Módosítás 260
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nyilvántartásban szereplő 
biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők a 
letelepedés és a szolgáltatásnyújtás 
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szabadsága értelmében biztosítás- és 
viszontbiztosítás-közvetítési tevékenységet 
kezdhetnek és folytathatnak a 
Közösségben.

Or. de

Indokolás

Ezt a szövegrészt nem vették át a biztosítási közvetítésről szóló első irányelvből, és azt újra be 
kell illeszteni, hogy az irányelvben rögzítsék a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás 
Közösségen belüli szabadságát.

Módosítás 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nyilvántartásban szereplő 
biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők 
mind a letelepedés, mind a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága 
értelmében kezdhetnek és folytathatnak 
biztosítás- és viszontbiztosítás-közvetítési 
tevékenységet a Közösségben.

Or. en

Módosítás 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közvetítők nyilvántartásba vétel iránti 
kérelmeit a teljes kérelem benyújtásától 
számított hat hónapon belül elbírálják, és a 
kérelmezőt haladéktalanul értesítik a 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közvetítők nyilvántartásba vétel iránti 
kérelmeit a teljes kérelem benyújtásától 
számított két hónapon belül elbírálják, és a 
kérelmezőt haladéktalanul értesítik a 
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döntésről. döntésről.

Or. en

Módosítás 263
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok a nyilvántartásba vétel 
feltételeként bekérjék a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítőktől az alábbi 
információkat:

(7) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok a nyilvántartásba vétel 
feltételeként bizonyítékot kérjenek az 
alábbiakról a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítőktől, akik nem 
szerződéses biztosítási közvetítők vagy 
olyan közvetítők, amelyek esetében egy 
másik biztosítási szervezet vállal 
felelősséget annak biztosításáért, hogy a 
közvetítő megfelel ezeknek a 
követelményeknek a 3. cikk (1) 
bekezdésének harmadik albekezdésével 
összhangban.

Or. en

Módosítás 264
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok a nyilvántartásba vétel 
feltételeként bekérjék a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítőktől az alábbi 
információkat:

(7) A nyilvántartásba vétel feltételeként a
tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok bekérjék az alábbiakat a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítőktől, akik nem szerződéses 
biztosítási közvetítők vagy olyan 
közvetítők, amelyek esetében egy másik 
biztosítási szervezet biztosítja, hogy a 
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közvetítő megfelel ezeknek a 
követelményeknek a 3. cikk (1) 
bekezdésének harmadik albekezdésével 
összhangban. 

Or. en

Indokolás

A módosítás javaslatot tesz a szakmai kárügyintézési és kárbecslési tevékenységnek az 
irányelv hatálya alóli kizárására. A kiegészítő szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra azonban 
egyszerűbb nyilvántartásba-vételi eljárásnak kell vonatkoznia, amelynek során csak a 
közvetítőkre vonatkozó egyes követelményeknek kell megfelelni, ideértve a 8. cikk (1) és (2) 
bekezdését, a 15. és a 16. cikket. A tagállamok ennél szigorúbb követelményeket is 
meghatározhatnak, ha azok arányosak a tevékenységgel. A tagállamoknak emellett képesnek 
kell lenniük arra, hogy a nyilvántartásba-vételi folyamatot a termék összetettségéhez 
igazítsák.

Módosítás 265
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) illetékes hatóságaik tájékoztatása azon 
részvényeseikről vagy tagjaikról, akár 
természetes vagy jogi személyekről van 
szó, akik 10 %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedéssel rendelkeznek a közvetítőben, 
valamint az ilyen tulajdoni részesedés 
mértékéről;

a) azon részvényesek vagy tagok, akár 
természetes vagy jogi személyekről van 
szó, akik 10%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedéssel rendelkeznek a közvetítőben, 
valamint az ilyen tulajdoni részesedés 
mértékéről;

Or. en

Módosítás 266
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) illetékes hatóságaik tájékoztatása azon
részvényeseikről vagy tagjaikról, akár 
természetes vagy jogi személyekről van 
szó, akik 10 %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedéssel rendelkeznek a közvetítőben, 
valamint az ilyen tulajdoni részesedés 
mértékéről;

a) azon részvényesek vagy tagok, akár 
természetes vagy jogi személyekről van 
szó, akik 10%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedéssel rendelkeznek a közvetítőben, 
valamint az ilyen tulajdoni részesedés 
mértékéről;

Or. en

Módosítás 267
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes hatóságaik tájékoztatása 
azokról a személyekről, akik szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítővel;

b) azok a személyek, akik szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítővel;

Or. en

Módosítás 268
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes hatóságaik tájékoztatása 
azokról a személyekről, akik szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítővel;

b) azok a személyek, akik szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítővel;

Or. en
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Módosítás 269
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak megfelelő módon történő 
igazolása, hogy a tulajdoni részesedés 
vagy szoros kapcsolat nem akadályozza 
meg az illetékes hatóságok felügyeleti 
funkcióinak tényleges gyakorlását.

c) arra vonatkozó bizonyíték, hogy a 
tulajdoni részesedés vagy szoros kapcsolat 
nem akadályozza meg az illetékes 
hatóságok felügyeleti funkcióinak 
tényleges gyakorlását.

Or. en

Módosítás 270
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak megfelelő módon történő 
igazolása, hogy a tulajdoni részesedés 
vagy szoros kapcsolat nem akadályozza 
meg az illetékes hatóságok felügyeleti 
funkcióinak tényleges gyakorlását.

c) arra vonatkozó bizonyíték, hogy a 
tulajdoni részesedés vagy szoros kapcsolat 
nem akadályozza meg az illetékes 
hatóságok felügyeleti funkcióinak 
tényleges gyakorlását.

Or. en

Módosítás 271
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy illetékes 
hatóságaik megköveteljék, hogy a 3. cikk 
(7) bekezdésének hatálya alá tartozó 
biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők 
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indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztassák őket a 3. cikk (7) 
bekezdésének a) és b) pontjában előírt 
információk változása esetén.

Or. en

Indokolás

A közvetítőknek értesíteniük kell az illetékes hatóságot a nyilvántartásba vételhez szükséges 
információk változásairól. A hatékony felügyelet és fogyasztóvédelem biztosítása érdekében 
fontos, hogy a hatóságok tudjanak a vállalkozások tulajdonosi szerkezetének változásairól.

Módosítás 272
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy illetékes 
hatóságaik megköveteljék, hogy a 3. cikk 
(7) bekezdésének hatálya alá tartozó 
biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők 
késedelem nélkül tájékoztassák őket a 3. 
cikk (7) bekezdésének a) és b) pontjában 
előírt információk változása esetén. 

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy körülményeik megváltozása esetén a vállalkozások naprakész információkkal 
lássák el az illetékes hatóságokat.

Módosítás 273
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy azok a személyek, akik [XXX-át/ét] 
megelőzően közvetítői tevékenységet 
folytattak, és akiket nyilvántartásba 
vettek, valamint akik rendelkeznek az 
irányelv által megkövetelthez hasonló 
szintű képzéssel és tapasztalattal, 
automatikusan bekerülnek a létrehozandó 
nyilvántartásba, amennyiben a 4. cikk (3) 
és (4) bekezdésében meghatározott 
követelmények teljesülnek.

Or. en

Módosítás 274
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tagállamok a 3. cikkben foglalt 
nyilvántartásba-vételi követelményeket 
alkalmazzák a 3. cikk (10) bekezdésének 
hatálya alá tartozó biztosítási közvetítőkre. 
Ebben az esetben a tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen követelményekből adódó 
adminisztratív terhek arányosak legyenek 
a tevékenység jellegével, mértékével és 
összetettségével. 

Or. en

Indokolás

A 3. cikk (10) és (11) bekezdésére vonatkozó, alább található módosításokkal összhangban e 
módosítás célja, hogy arányos és megfelelő nyilvántartásba-vételi eljárást hozzon létre a 
kiegészítő jelleggel tevékenykedő biztosítási közvetítők számára. Hasonlóképpen e javaslatnak 
fel kell váltania az IMD2-re vonatkozó bizottsági javaslat 4. cikkében előírt egyszerűsített 
nyilvántartásba-vételi eljárást (lásd továbbá a 4. cikk törlésére vonatkozó módosítást).
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Módosítás 275
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A 3. cikk (9) bekezdésében 
meghatározott arányos nyilvántartásba-
vételi követelmények nem alkalmazandók 
az olyan biztosítási közvetítőre, aki 
kiegészítő jelleggel folytat biztosítási 
közvetítési tevékenységet, feltéve, hogy a 
tevékenységek teljesítik valamennyi alábbi 
feltételt:
a) a biztosítási közvetítő fő szakmai 
tevékenysége nem biztosítási közvetítés;
b) a biztosítási közvetítő csak bizonyos 
biztosítási termékek közvetítését végzi, 
amelyek kiegészítenek egy terméket vagy 
szolgáltatást, és ezeket egyértelműen 
meghatározza egy nyilvántartásban;
c) az érintett biztosítási termékek nem 
biztosítanak életbiztosítási, 
egészségbiztosítási vagy felelősségi 
kockázatra vonatkozó fedezetet.

Or. en

Indokolás

A 3. cikk (9) és (11) bekezdésére vonatkozó módosításokkal összhangban e módosítás célja, 
hogy arányos és megfelelő nyilvántartásba-vételi eljárást hozzon létre a kiegészítő jelleggel 
tevékenykedő biztosítási közvetítők számára. Hasonlóképpen e javaslatnak fel kell váltania az 
IMD2-re vonatkozó bizottsági javaslat 4. cikkében előírt egyszerűsített nyilvántartásba-vételi 
eljárást (lásd továbbá a 4. cikk törlésére vonatkozó módosítást).

Módosítás 276
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 c bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) A 3. cikk (9) bekezdésében említett 
arányos nyilvántartásba-vételi 
követelmények feltétele az, hogy a 
biztosítási közvetítő az érintett biztosítási 
termék közvetítése érdekében a saját 
nevében vagy egy vagy több biztosító vagy 
nyilvántartásba vett biztosítási közvetítő 
nevében jár el, vagy egy vagy több 
biztosító vagy nyilvántartásba vett 
biztosítási közvetítő nevében egyedi 
megállapodást kötött, amelyek mindegyike 
felelősséget vállal azért, hogy a biztosítási 
közvetítő a megállapodás tárgyát képező 
termék tekintetében megfelel az ezen 
irányelv 8. cikkének (1) és (2) 
bekezdésében, továbbá 15. és 16. cikkében 
foglaltaknak.

Or. en

Indokolás

A 3. cikk (9) és (10) bekezdésére vonatkozó módosításokkal összhangban e módosítás célja, 
hogy arányos és megfelelő nyilvántartásba-vételi eljárást hozzon létre a kiegészítő jelleggel 
tevékenykedő biztosítási közvetítők számára. Hasonlóképpen e javaslatnak fel kell váltania az 
IMD2-re vonatkozó bizottsági javaslat 4. cikkében előírt egyszerűsített nyilvántartásba-vételi 
eljárást (lásd továbbá a 4. cikk törlésére vonatkozó módosítást).

Módosítás 277
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A nyilvántartásban szereplő biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők biztosítás- és 
viszontbiztosítás-közvetítési tevékenységet 
az Európai Unióban mind a letelepedés, 
mind a szolgáltatásnyújtás szabadsága 
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értelmében kezdhetnek és folytathatnak.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás támogatja a versenyt a biztosítási közvetítésben az „egységes engedélyezés 
elve” alapján, és az IMD2-re vonatkozó bizottsági javaslat (25) preambulumbekezdésén 
alapul, amely támogatja az „egységes engedélyezés elvét” (ezt a rendelkezést az IMD1 
tartalmazza, és az EBFH javasolta). 

Módosítás 278
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] törölve

Or. en

Indokolás

A közvetítőket – főszabály szerint – nyilvántartásba kell venni, a nyilvántartásba vétel és a 
nyilvántartásba vétel hiánya közötti rést pedig kerülni kell. Az sem egészen egyértelmű, hogy 
az eljárás valódi egyszerűsödést jelent-e a szóban forgó társaságok számára, mivel a 8. 
cikkben szereplő követelményeknek teljesülniük kell.

Módosítás 279
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] törölve

Or. en
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Indokolás

A 3. cikk (8), (9) és (10) bekezdésére vonatkozó módosítások célja, hogy arányos és megfelelő 
nyilvántartásba-vételi eljárást hozzanak létre a kiegészítő jelleggel tevékenykedő biztosítási 
közvetítők számára. Hasonlóképpen a fent említett javaslatoknak fel kell váltaniuk az ebben a 
cikkben előírt egyszerűsített nyilvántartásba-vételi eljárást.

Módosítás 280
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] törölve

Or. en

Módosítás 281
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kiegészítő jellegű biztosítási közvetítési, 
szakmai kárügyintézési és kárbecslési 
szolgáltatások bejelentési eljárása

Kiegészítő jellegű biztosítási közvetítési 
szolgáltatások bejelentési eljárása

Or. de

Módosítás 282
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az érintett biztosítási termékek nem 
tartalmaznak életbiztosítást vagy 

törölve
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felelősségi kockázatot, kivéve, ha az ilyen 
fedezet a fő fedezettel együtt jár.

Or. de

Módosítás 283
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az érintett biztosítási termékek nem 
tartalmaznak életbiztosítást vagy 
felelősségi kockázatot, kivéve, ha az ilyen 
fedezet a fő fedezettel együtt jár.

d) az érintett biztosítási termékek nem 
tartalmaznak életbiztosítást vagy 
felelősségi kockázatot, kivéve, ha az ilyen 
fedezet kiegészíti a közvetítő által fő 
tevékenységként kínált terméket vagy 
nyújtott szolgáltatást;

Or. de

Módosítás 284
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikkben meghatározott 
nyilvántartásba vételre vonatkozó 
előírások nem alkalmazandók azokra a 
biztosítási közvetítőkre, amelyek egyedüli 
tevékenysége szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési szolgáltatások nyújtása.

törölve

Or. de

Módosítás 285
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (1) és (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozó közvetítők az ezen 
irányelv I., III, IV., V., VIII. és IX. 
fejezetének, valamint 15. és 16. cikke
rendelkezéseinek a hatálya alá tartoznak.

(4) Az e cikk (1) és (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozó közvetítők az ezen 
irányelv I., III, IV., V., VIII. és IX. fejezete
rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (1) és (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozó közvetítők az ezen 
irányelv I., III, IV., V., VIII. és IX. 
fejezetének, valamint 15. és 16. cikke 
rendelkezéseinek a hatálya alá tartoznak.

(4) Az e cikk (1) és (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozó közvetítők az ezen 
irányelv I., III, IV., V., VIII. és IX. 
fejezetének, valamint 15., 16., 17. és 18.
cikke rendelkezéseinek a hatálya alá 
tartoznak.

Or. en
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Módosítás 287
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely olyan biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítő, aki első 
alkalommal szándékozik üzleti
tevékenységet folytatni egy másik tagállam 
területén a szolgáltatásnyújtás szabadsága 
szerint, a következő információkat közli a 
hazai tagállam illetékes hatóságával.

(1) Bármely olyan biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítő, aki első 
alkalommal szándékozik tevékenységet 
folytatni egy másik tagállam területén a 
szolgáltatásnyújtás vagy a letelepedés 
szabadsága szerint, a következő 
információkat közli saját tagállama és a 
másik tagállam illetékes hatóságával.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy biztosítsa az összhangot a biztosítási közvetítésről szóló korábbi 
irányelv (IMD) szövegével, amelyet az IMD2 nem gyengíthet.

Módosítás 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szakmai ismeretek és képesség 
igazolása.

törölve

Or. en

Indokolás

Az e) pontnak nincs gyakorlati jelentősége, mivel – az 5. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdésével összhangban – „[a]z (1) bekezdésben említett tájékoztatás megérkezésekor a 
fogadó tagállam az előírt tudás és képességek bizonyítékaként elfogadja a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítési tevékenységgel kapcsolatos előző tapasztalatot, amit a székhely 
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szerinti tagállamban történt nyilvántartásba vétel vagy bejelentés bizonyít”.

Módosítás 289
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A biztosítás- vagy viszontbiztosítás-
közvetítő a szolgáltatásnyújtás szabadsága 
keretében biztosítás- vagy 
viszontbiztosítás-közvetítést végez, ha:
a) olyan szerződő vagy potenciális 
szerződő számára végez biztosítás- vagy 
viszontbiztosítás-közvetítést, aki a 
közvetítő székhely szerinti tagállamától 
különböző tagállamban rendelkezik 
lakóhellyel vagy telephellyel; és
b) minden biztosítandó kockázat a 
közvetítő székhely szerinti tagállamától 
különböző tagállamban található.

Or. de

(Lásd a (21a) preambulumbekezdéshez tartozó 8. módosítást; megfelel a luxemburgi 
jegyzőkönyvnek.)

Módosítás 290
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A biztosítás- vagy viszontbiztosítás-
közvetítő a szolgáltatásnyújtás szabadsága 
keretében végez biztosítás- vagy 
viszontbiztosítás-közvetítést akkor is, ha 
tartósan jelen van a székhely szerinti 
tagállamától különböző tagállamban.
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Or. de

(Lásd a letelepedési szabadságról szóló (21a) preambulumbekezdéshez tartozó 8. módosítást 
is.)

Indokolás

Ezt a kiegészítést pontosításként kell beilleszteni, és megfelel a luxemburgi jegyzőkönyvnek.

Módosítás 291
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Valamennyi tagállam megköveteli, 
hogy:
a) bármely jogi személy biztosítási 
közvetítő székhelye ugyanabban a 
tagállamban legyen, ahol a létesítő okirat 
szerinti székhelye, valamint hogy 
ténylegesen ott működjön;
b) a jogi személyiséggel nem rendelkező 
bármely biztosítási közvetítő, illetve 
bármely biztosítási közvetítő, amely ugyan 
jogi személy, de nemzeti joga értelmében 
nem rendelkezik létesítő okirat szerinti 
székhellyel, abban a tagállamban 
rendelkezzen székhellyel, amelyben 
ténylegesen tevékenységet folytat.

Or. en

Indokolás

A közvetítőt nyilvántartásba kell venni, és azon tagállam nemzeti szabályozásának hatálya alá
kell tartoznia, ahol ténylegesen tevékenységet folytat.

Módosítás 292
Corien Wortmann-Kool
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A más tagállam területén 
szolgáltatást nyújtó biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők hatékony 
felügyelete érdekében:
i. ha fióktelepen keresztül végzik 
tevékenységüket, a fogadó tagállam 
feladata meghatározni a fióktelep 
személyzetének ismereteire és 
szakértelmére vonatkozó minimális 
követelményeket;
ii. ha a szolgáltatásnyújtás szabadsága 
alapján végzik tevékenységüket, a fogadó 
tagállam feladata meghatározni az 
ismereteire és szakértelmére vonatkozó 
minimális követelményeket. A fogadó 
tagállam további követelményeket 
állapíthat meg a szükséges tudásra és 
szakértelemre vonatkozóan. A fogadó és a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai szorosan együttműködnek 
egymással a fogadó tagállam által a 
szükséges tudásra és szakértelemre 
vonatkozóan megállapított 
minimumkövetelmények hatékony 
felügyelete és végrehajtása érdekében. E 
célból feladatokat és hatásköröket 
ruházhatnak át egymásra.

Or. en

Indokolás

A módosítás a jelzáloghitelről szóló irányelvre vonatkozó európai parlamenti álláspont 
szövegén alapul.

Módosítás 293
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben a fogadó tagállam okkal 
feltételezi, hogy a területén a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján 
vagy egy telephely révén tevékenykedő 
biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítő 
nem teljesíti az ebben az irányelvben 
meghatározott bármely kötelezettségét, 
ezeket a megállapításokat továbbítja a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága számára, amely megfelelő 
intézkedéseket hoz. Abban az esetben, ha a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága által hozott intézkedések ellenére 
a biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő továbbra is olyan módon 
tevékenykedik, ami egyértelműen káros a 
fogadó tagállam fogyasztói érdekeire vagy 
a biztosítási vagy viszontbiztosítási piacok 
megfelelő működésére, akkor a biztosítási 
vagy viszontbiztosítási közvetítővel 
szemben az alábbi intézkedéseket kell 
érvényesíteni:

3. Amennyiben a fogadó tagállam okkal 
feltételezi, hogy a területén a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján 
vagy egy telephely révén tevékenykedő 
biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítő 
nem teljesíti az ebben az irányelvben 
meghatározott bármely kötelezettségét, és 
amennyiben a fogadó tagállamnak ezen 
irányelv nem biztosít hatáskört ahhoz, 
hogy ilyen jogsértésekre válaszul 
intézkedéseket tegyen, ezeket a 
megállapításokat továbbítja a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatósága 
számára, amely megfelelő intézkedéseket 
hoz. Abban az esetben, ha a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatósága által 
hozott intézkedések ellenére a biztosítási 
vagy viszontbiztosítási közvetítő továbbra 
is olyan módon tevékenykedik, ami 
egyértelműen káros a fogadó tagállam 
fogyasztói érdekeire vagy a biztosítási 
vagy viszontbiztosítási piacok megfelelő 
működésére, akkor a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítővel szemben az 
alábbi intézkedéseket kell érvényesíteni:

Or. en

Módosítás 294
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en
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Módosítás 295
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakmai és szervezeti követelmények (A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Módosítás 296
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőknek – beleértve azokat, akik az 
említett tevékenységeket kiegészítő 
jelleggel folytatják, szakmai 
kárügyintézést, kárrendezést vagy 
szakértői kárbecslést végeznek, valamint a 
biztosítási közvetítési tevékenységet 
folytató biztosítók alkalmazottait –
rendelkezniük kell azokkal a megfelelő 
ismeretekkel és képességekkel, amelyeket 
a közvetítő, illetve a vállalkozás székhelye 
szerinti tagállam meghatároz feladataik 
megfelelő ellátásához, és megfelelő 
szakmai tapasztalatot kell igazolniuk az 
általuk közvetített termékek összetettsége 
tekintetében.

A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőknek, valamint a biztosítási 
közvetítési tevékenységet folytató 
biztosítók alkalmazottainak rendelkezniük 
kell azokkal a megfelelő ismeretekkel és 
képességekkel, amelyeket a közvetítő, 
illetve a vállalkozás székhelye szerinti 
tagállam meghatároz feladataik megfelelő 
ellátásához, és megfelelő szakmai 
tapasztalatot kell igazolniuk az általuk 
közvetített termékek összetettsége 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 297
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőknek – beleértve azokat, akik az 
említett tevékenységeket kiegészítő 
jelleggel folytatják, szakmai 
kárügyintézést, kárrendezést vagy 
szakértői kárbecslést végeznek, valamint a 
biztosítási közvetítési tevékenységet 
folytató biztosítók alkalmazottait –
rendelkezniük kell azokkal a megfelelő 
ismeretekkel és képességekkel, amelyeket 
a közvetítő, illetve a vállalkozás székhelye 
szerinti tagállam meghatároz feladataik 
megfelelő ellátásához, és megfelelő 
szakmai tapasztalatot kell igazolniuk az 
általuk közvetített termékek összetettsége 
tekintetében.

A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőknek – beleértve azokat, akik az 
említett tevékenységeket kiegészítő 
jelleggel folytatják, akik a biztosítási 
közvetítési tevékenységet folytató 
biztosítók tevékenységeit végzik, valamint 
e biztosítók alkalmazottait – rendelkezniük 
kell azokkal a megfelelő ismeretekkel és 
képességekkel, amelyeket a közvetítő, 
illetve a vállalkozás székhelye szerinti 
tagállam – a EBFH-val folytatott 
konzultációt követően – meghatároz 
feladataik megfelelő ellátásához, és 
megfelelő szakmai tapasztalatot és 
szakértelmet kell igazolniuk az általuk 
közvetített termékek összetettsége 
tekintetében. A tagállamok biztosítják, 
hogy a biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítők elegendő és megfelelő képzést 
nyújtanak alkalmazottaik számára az e 
rendelkezéseknek való megfelelés 
biztosítása érdekében. A tagállamok 
ezenkívül közzéteszik az általuk 
megállapított kritériumokat, hogy a 
közvetítők alkalmazottai megfelelhessenek 
a szakértelemre vonatkozó 
követelményeknek. Ezek a kritériumok 
magukban foglalják az általuk elismert
képesítések jegyzékét.

Or. en

Indokolás

A képzettség kellő szintjét kell biztosítani a biztosítási szerződéseket értékesítő alkalmazottak 
esetében. A folyamatos képzést és a szakértelem folyamatos fejlesztését a vállalkozás 
feladatává kell tenni. A MiFID átdolgozására irányuló bizottsági javaslatban az Európai 
Parlament hasonló megfogalmazást fogadott el.

Módosítás 298
Arlene McCarthy
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőknek – beleértve azokat, akik az 
említett tevékenységeket kiegészítő 
jelleggel folytatják, szakmai 
kárügyintézést, kárrendezést vagy szakértői 
kárbecslést végeznek, valamint a biztosítási 
közvetítési tevékenységet folytató 
biztosítók alkalmazottait – rendelkezniük 
kell azokkal a megfelelő ismeretekkel és 
képességekkel, amelyeket a közvetítő, 
illetve a vállalkozás székhelye szerinti 
tagállam meghatároz feladataik megfelelő
ellátásához, és megfelelő szakmai 
tapasztalatot kell igazolniuk az általuk 
közvetített termékek összetettsége 
tekintetében.

A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőknek – beleértve azokat, akik az 
említett tevékenységeket kiegészítő 
jelleggel folytatják, szakmai 
kárügyintézést, kárrendezést vagy szakértői 
kárbecslést végeznek, valamint a biztosítási 
közvetítési tevékenységet folytató 
biztosítók alkalmazottait – rendelkezniük 
kell azokkal a megfelelő ismeretekkel és 
képességekkel, amelyeket a közvetítő, 
illetve a vállalkozás fogadó tagállama
meghatároz feladataik magas színvonalú
ellátásához, és megfelelő szakmai 
tapasztalatot kell egyértelműen igazolniuk 
az általuk közvetített termékek 
összetettsége tekintetében.

Or. en

Módosítás 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítők, valamint a biztosítási 
közvetítési tevékenységet folytató 
biztosítók alkalmazottai folyamatos 
szakmai továbbképzés keretében frissítsék 
ismereteiket és képességeiket annak 
érdekében, hogy megfelelő szintű 
teljesítményt tudjanak fenntartani.

A tagállamok biztosítják, hogy a biztosítási 
és a viszontbiztosítási közvetítők, valamint 
a biztosítási közvetítési tevékenységet 
folytató biztosítók alkalmazottai 
folyamatos – az általuk végzett 
feladatoknak és a vonatkozó piacnak 
megfelelő – szakmai továbbképzés 
keretében rendszeresen frissítsék 
ismereteiket és képességeiket annak 
érdekében, hogy megfelelő szintű 
teljesítményt tudjanak fenntartani.

E célból a tagállamok mechanizmusokat 
léptetnek életbe az ismeretek és készségek 
független szervek révén történő 
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ellenőrzésére, értékelésére és tanúsítására.

Or. en

Módosítás 300
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítők, valamint a biztosítási 
közvetítési tevékenységet folytató 
biztosítók alkalmazottai folyamatos 
szakmai továbbképzés keretében frissítsék 
ismereteiket és képességeiket annak 
érdekében, hogy megfelelő szintű 
teljesítményt tudjanak fenntartani.

A tagállamok biztosítják, hogy a biztosítási 
és a viszontbiztosítási közvetítők, valamint 
a biztosítási közvetítési tevékenységet 
folytató biztosítók alkalmazottai 
folyamatos szakmai továbbképzés 
keretében frissítsék ismereteiket és 
képességeiket annak érdekében, hogy 
megfelelő szintű teljesítményt tudjanak 
fenntartani. Az ismeretekkel és 
képességekkel kapcsolatos feltételeket a 
tagállamok állapítják meg a (8) 
bekezdéssel összhangban.

Or. en

Módosítás 301
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítők, valamint a biztosítási 
közvetítési tevékenységet folytató
biztosítók alkalmazottai folyamatos 
szakmai továbbképzés keretében frissítsék 
ismereteiket és képességeiket annak 
érdekében, hogy megfelelő szintű 
teljesítményt tudjanak fenntartani.

A tagállamok biztosítják, hogy a biztosítási 
és a viszontbiztosítási közvetítők, valamint 
a biztosítási közvetítési tevékenységet 
folytató biztosítók alkalmazottai 
folyamatos szakmai továbbképzés, továbbá
elegendő és megfelelő képzés keretében 
frissítsék ismereteiket és képességeiket 
annak érdekében, hogy megfelelő szintű 
teljesítményt tudjanak fenntartani.
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Or. en

Módosítás 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőknek, valamint a biztosítók 
biztosítási közvetítési tevékenységet végző 
alkalmazottainak jó hírnévvel kell bírniuk. 
Alapkövetelmény, hogy súlyos vagyon 
elleni vagy más pénzügyi tevékenységgel 
kapcsolatos bűncselekmények miatt 
bűnügyi nyilvántartásban vagy bármely 
más ennek megfelelő nemzeti adattárban 
nem szerepelnek, valamint korábban nem 
jelentettek csődöt, kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően 
mentesítették őket.

A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőknek, valamint a biztosítók 
biztosítási közvetítési tevékenységet végző 
alkalmazottainak jó hírnévvel kell bírniuk. 
Alapkövetelmény, hogy a termék 
fogalmazásában vagy értékesítésében 
közvetlenül részt vevő személyek súlyos 
vagyon elleni vagy más pénzügyi 
tevékenységgel kapcsolatos 
bűncselekmények miatt bűnügyi 
nyilvántartásban vagy bármely más ennek 
megfelelő nemzeti adattárban nem 
szerepelnek, valamint korábban nem 
jelentettek csődöt, kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően 
mentesítették őket.

Or. en

Módosítás 303
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőknek, valamint a biztosítók 
biztosítási közvetítési tevékenységet végző 
alkalmazottainak jó hírnévvel kell bírniuk. 
Alapkövetelmény, hogy súlyos vagyon 
elleni vagy más pénzügyi tevékenységgel 
kapcsolatos bűncselekmények miatt 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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bűnügyi nyilvántartásban vagy bármely 
más ennek megfelelő nemzeti adattárban 
nem szerepelnek, valamint korábban nem 
jelentettek csődöt, kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően 
mentesítették őket.

Or. en

Módosítás 304
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítőknek az Unió egész területére 
érvényes olyan szakmai 
felelősségbiztosítással vagy valamilyen 
hasonló biztosítékkal kell rendelkezniük a 
szakmai hanyagságból eredő felelősség 
esetére, amely minden követelés 
tekintetében eléri a legalább 
1 120 000 euró, az évenkénti összes 
követelés tekintetében az 1 680 000 euró 
összeget, kivéve ha az ilyen biztosítást 
vagy hasonló biztosítékot olyan biztosító, 
viszontbiztosító vagy más olyan 
vállalkozás nyújtja, amelynek nevében a 
biztosítási, vagy viszontbiztosítási 
közvetítő eljár, vagy amely tekintetében a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítő 
az eljárásra felhatalmazással rendelkezik, 
vagy ha az ilyen vállalkozás teljes 
felelősséget vállal a közvetítő 
cselekményeiért.

(3) A biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítőknek az Unió egész területére 
érvényes olyan szakmai 
felelősségbiztosítással vagy valamilyen 
hasonló biztosítékkal kell rendelkezniük a 
szakmai hanyagságból eredő felelősség 
esetére, amely minden követelés 
tekintetében eléri a legalább 
1 000 000 euró, az évenkénti összes 
követelés tekintetében az 2 000 000 euró 
összeget, kivéve ha az ilyen biztosítást 
vagy hasonló biztosítékot olyan biztosító, 
viszontbiztosító vagy más olyan 
vállalkozás nyújtja, amelynek nevében a 
biztosítási, vagy viszontbiztosítási 
közvetítő eljár, vagy amely tekintetében a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítő 
az eljárásra felhatalmazással rendelkezik, 
vagy ha az ilyen vállalkozás teljes 
felelősséget vállal a közvetítő 
cselekményeiért.

(A „Sicherung” (biztosíték) kifejezés csak a 
német nyelvi változatot érinti.)

Or. de
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Módosítás 305
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítőknek az Unió egész területére 
érvényes olyan szakmai 
felelősségbiztosítással vagy valamilyen 
hasonló biztosítékkal kell rendelkezniük a 
szakmai hanyagságból eredő felelősség 
esetére, amely minden követelés 
tekintetében eléri a legalább 1 120 000
euró, az évenkénti összes követelés 
tekintetében az 1 680 000 euró összeget, 
kivéve ha az ilyen biztosítást vagy hasonló 
biztosítékot olyan biztosító, 
viszontbiztosító vagy más olyan 
vállalkozás nyújtja, amelynek nevében a 
biztosítási, vagy viszontbiztosítási 
közvetítő eljár, vagy amely tekintetében a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítő 
az eljárásra felhatalmazással rendelkezik, 
vagy ha az ilyen vállalkozás teljes 
felelősséget vállal a közvetítő 
cselekményeiért.

3. A biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítőknek az Unió egész területére 
érvényes olyan szakmai 
felelősségbiztosítással vagy valamilyen 
hasonló biztosítékkal kell rendelkezniük a 
szakmai hanyagságból eredő felelősség 
esetére, amely minden követelés 
tekintetében eléri a legalább 1 000 000
euró, az évenkénti összes követelés 
tekintetében az 1 500 000 euró összeget, 
kivéve ha az ilyen biztosítást vagy hasonló 
biztosítékot olyan biztosító, 
viszontbiztosító vagy más olyan 
vállalkozás nyújtja, amelynek nevében a 
biztosítási, vagy viszontbiztosítási 
közvetítő eljár, vagy amely tekintetében a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítő 
az eljárásra felhatalmazással rendelkezik, 
vagy ha az ilyen vállalkozás teljes 
felelősséget vállal a közvetítő 
cselekményeiért.

Or. en

Indokolás

A szakmai felelősségbiztosítás összegének javasolt növelése nem tűnik indokoltnak. A jelenlegi 
összeg elég magas ahhoz, hogy megfelelő védelmet nyújtson az ügyfelek számára. Minél 
magasabb a biztosítás össze, annál magasabb a kötvény ára. A biztosítási közvetítők jelentik 
az egyetlen olyan szakmai csoportot, amelynek ilyen magas biztosítékkal kell rendelkeznie a 
felelősség biztosítására.

Módosítás 306
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBFH rendszeresen felülvizsgálja a (3) 
és a (4) bekezdésben említett összegeket, 
tekintettel az EUROSTAT által közzétett 
európai fogyasztói árindexben 
bekövetkezett változásokra. Az első 
felülvizsgálatra ennek az irányelvnek a 
hatálybalépésétől számított öt év 
eltelteltével kerül sor, majd a következő 
felülvizsgálatokat az előző felülvizsgálat 
időpontjától számított öt év múlva kell 
végrehajtani.

Az EBFH rendszeresen felülvizsgálja a (3) 
bekezdésben említett összegeket, 
tekintettel az EUROSTAT által közzétett 
európai fogyasztói árindexben 
bekövetkezett változásokra. Az első 
felülvizsgálatra ennek az irányelvnek a 
hatálybalépésétől számított öt év elteltével
kerül sor, majd a következő 
felülvizsgálatokat az előző felülvizsgálat 
időpontjától számított öt év múlva kell 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 307
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBFH szabályozási technikaistandard-
tervezeteket dolgoz ki, amelyek kiigazítják 
a (3) és a (4) bekezdésben említett, 
euróban megadott alapösszeget az említett 
indexnek az irányelv hatálybalépése és az 
első felülvizsgálat időpontja közötti 
időszakban vagy az előző felülvizsgálat 
időpontja és az új felülvizsgálat közötti 
időszakban bekövetkezett százalékos 
változásának megfelelően, a legközelebbi 
euróban megadott összegre kerekítve.

törölve

Or. en

Módosítás 308
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBFH az ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától számított öt 
éven belül benyújtja a Bizottsághoz ezeket 
a szabályozási technikaistandard-
tervezeteket, majd a következő 
felülvizsgálatokat az előző felülvizsgálat 
időpontjától számított öt éven belül.

törölve

Or. en

Módosítás 309
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett végrehajtási 
technikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

törölve

Or. en

Módosítás 310
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
meghatározzák:

törölve

a) a közvetítő e cikk (1) bekezdésében 
említett, megfelelő ismereteinek és 
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képességeinek fogalmát az ügyfélnek 
nyújtott biztosítási közvetítés tekintetében;
b) a biztosítási közvetítés folytatása 
tekintetében mindenekelőtt a szükséges 
képzettségi szint, tapasztalatok és 
készségek meghatározásának megfelelő 
kritériumait;
c) azokat az intézkedéseket, amelyek 
megtétele a biztosítási közvetítőktől vagy a 
biztosítóktól ésszerűen elvárható ahhoz, 
hogy folyamatos szakmai továbbképzés 
keretében frissítsék ismereteiket és 
képességeiket annak érdekében, hogy 
megfelelő szintű teljesítményt tudjanak 
fenntartani.

Or. en

Módosítás 311
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
meghatározzák:

törölve

a) a közvetítő e cikk (1) bekezdésében 
említett, megfelelő ismereteinek és 
képességeinek fogalmát az ügyfélnek 
nyújtott biztosítási közvetítés tekintetében;
b) a biztosítási közvetítés folytatása 
tekintetében mindenekelőtt a szükséges 
képzettségi szint, tapasztalatok és 
készségek meghatározásának megfelelő 
kritériumait;
c) azokat az intézkedéseket, amelyek 
megtétele a biztosítási közvetítőktől vagy a 
biztosítóktól ésszerűen elvárható ahhoz, 
hogy folyamatos szakmai továbbképzés 
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keretében frissítsék ismereteiket és 
képességeiket annak érdekében, hogy 
megfelelő szintű teljesítményt tudjanak 
fenntartani.

Or. en

Módosítás 312
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
meghatározzák:

törölve

a) a közvetítő e cikk (1) bekezdésében 
említett, megfelelő ismereteinek és 
képességeinek fogalmát az ügyfélnek 
nyújtott biztosítási közvetítés tekintetében;
b) a biztosítási közvetítés folytatása 
tekintetében mindenekelőtt a szükséges 
képzettségi szint, tapasztalatok és 
készségek meghatározásának megfelelő 
kritériumait;
c) azokat az intézkedéseket, amelyek 
megtétele a biztosítási közvetítőktől vagy a 
biztosítóktól ésszerűen elvárható ahhoz, 
hogy folyamatos szakmai továbbképzés 
keretében frissítsék ismereteiket és 
képességeiket annak érdekében, hogy 
megfelelő szintű teljesítményt tudjanak 
fenntartani.

Or. en

Módosítás 313
Nils Torvalds
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
meghatározzák:

törölve

a) a közvetítő e cikk (1) bekezdésében 
említett, megfelelő ismereteinek és 
képességeinek fogalmát az ügyfélnek 
nyújtott biztosítási közvetítés tekintetében;
b) a biztosítási közvetítés folytatása 
tekintetében mindenekelőtt a szükséges 
képzettségi szint, tapasztalatok és 
készségek meghatározásának megfelelő 
kritériumait;
c) azokat az intézkedéseket, amelyek 
megtétele a biztosítási közvetítőktől vagy a 
biztosítóktól ésszerűen elvárható ahhoz, 
hogy folyamatos szakmai továbbképzés 
keretében frissítsék ismereteiket és 
képességeiket annak érdekében, hogy 
megfelelő szintű teljesítményt tudjanak 
fenntartani.

Or. en

Módosítás 314
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
meghatározzák:

(8) A tagállamok meghatározzák a 
következőket:
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Or. en

Módosítás 315
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
meghatározzák:

(8) Az EBFH szabályozási 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek
meghatározzák:

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy hatékony minimális standardokat állapítson meg a biztosítási 
közvetítők képesítésére vonatkozóan. Ez döntő fontosságú, mivel a tagállamok vonakodnak 
majd elismerni a túlságosan alacsony, határokon átnyúló standardokat. Ezért csak a 
megfelelő képesítési standardok támogatják a határokon átnyúló tevékenységeket, és 
ennélfogva az egységes piacot. Az EBFH az az intézmény, amely a leghatékonyabban képes 
kezelni az ilyen technikai kérdéseket.

Módosítás 316
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
meghatározzák:

(8) Az EBFH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki. Ezek a
szabályozástechnikai standardtervezetek 
meghatározzák:

Or. en
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Módosítás 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közvetítő e cikk (1) bekezdésében 
említett, megfelelő ismereteinek és 
képességeinek fogalmát az ügyfélnek 
nyújtott biztosítási közvetítés tekintetében;

a) a közvetítő, valamint a biztosítók 
alkalmazottai e cikk (1) bekezdésében 
említett, megfelelő ismereteinek és 
képességeinek fogalmát az ügyfélnek 
nyújtott biztosítási közvetítés tekintetében;

Or. en

Módosítás 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azokat az intézkedéseket, amelyek 
megtétele a biztosítási közvetítőktől vagy a 
biztosítóktól ésszerűen elvárható ahhoz, 
hogy folyamatos szakmai továbbképzés 
keretében frissítsék ismereteiket és 
képességeiket annak érdekében, hogy 
megfelelő szintű teljesítményt tudjanak 
fenntartani.

c) azokat az intézkedéseket, amelyek 
megtétele a biztosítási közvetítőktől vagy a 
biztosítók alkalmazottaitól ésszerűen 
elvárható ahhoz, hogy folyamatos szakmai 
továbbképzés keretében frissítsék 
ismereteiket és képességeiket annak 
érdekében, hogy megfelelő szintű 
teljesítményt tudjanak fenntartani.

Or. en

Módosítás 319
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a jó hírnév fogalma, a (2) bekezdés 
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alkalmazásában

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a biztosítási termékek többségének összetettségét és a rossz tanács 
potenciálisan jelentős negatív következményeit, a jó hírnév pontos meghatározása alapvető 
fontosságú az eredményesség előmozdításához a biztosítási közvetítési piacon.

Módosítás 320
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBFH az említett szabályozási 
technikaistandard-tervezeteket [..]-ig* 
benyújtja a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap ezeknek a 
szabályozási technikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
____________
*HL kérjük a dátumot beilleszteni: az 
ezen irányelv hatálybalépésétől számított 
18 hónap.

Or. en

Módosítás 321
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ezen irányelvben 
meghatározottakon túlmenően a biztosítási 
közvetítők és biztosítási termékek 

(2) Ez az irányelv nem zárja ki, hogy a 
tagállamok szigorúbb rendelkezéseket 
tartsanak meg vagy fogadjanak el. Az 
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értékesítésének szabályozására vonatkozó 
rendelkezések alkalmazását ajánló vagy 
azokat alkalmazó tagállam biztosítja, hogy 
az ilyen rendelkezésekből származó 
adminisztratív teher arányos legyen a 
fogyasztóvédelem szempontjából. A 
tagállam továbbra is felügyeli az ilyen 
rendelkezéseket azok változatlanságának 
biztosítása érdekében.

ezen irányelvben meghatározottakon 
túlmenően a biztosítási közvetítők és 
biztosítási termékek értékesítésének 
szabályozására vonatkozó rendelkezések 
alkalmazását ajánló vagy azokat alkalmazó 
tagállam biztosítja, hogy megfelelnek az 
uniós jognak. A tagállam továbbra is 
felügyeli az ilyen rendelkezéseket azok 
változatlanságának biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Támogatjuk annak az elvnek az elismerését, hogy a tagállamok az ezen irányelvben 
meghatározott rendelkezéseken túlmenően további rendelkezéseket alkalmazhatnak. Az ilyen 
rendelkezéseknek egyértelműen összhangban kell lenniük az uniós joggal. Mindazonáltal úgy 
érezzük, hogy nincs szükség az uniós jog újbóli megerősítésére ebben az irányelvben, mivel az 
következetlenséghez és zavarhoz vezethet.

Módosítás 322
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett hatóságok 
lehetnek közhatóságok vagy a hazai jog 
által elismert testületek vagy olyan 
közhatóságok, amelyeket a hazai jog 
kifejezetten erre a célra hatalmaz fel. Ezek 
nem lehetnek biztosítóintézetek vagy 
viszontbiztosítók.

(2) Az (1) bekezdésben említett hatóságok 
lehetnek közhatóságok vagy a hazai jog 
által elismert testületek vagy olyan 
közhatóságok, amelyeket a hazai jog 
kifejezetten erre a célra hatalmaz fel. Ezek 
nem lehetnek biztosítóintézetek vagy 
viszontbiztosítók vagy olyan szövetségek, 
amelynek tagjai között közvetlenül vagy 
közvetve biztosítók vagy viszontbiztosítók, 
illetve biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítők találhatók.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a biztosítási közvetítők és felügyeleti hatóságaik közötti összeférhetetlenség 
elkerülése, ezáltal megerősítve a szolgáltatás színvonalát és a piaci hatékonyságot. A 
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módosítás a BEUC javaslatán alapul.

Módosítás 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E jogkörök legalább a következőkre 
jogosítják fel őket:
a) hozzáférés bármely, a felügyelettel 
összefüggő feladatok teljesítése 
szempontjából releváns, bármilyen 
formájú dokumentumhoz, valamint arról 
másolat készítése;
b) információkérés bármely személytől, és 
ha szükséges, információszerzés céljából 
személyek beidézése és kihallgatása;
c) helyszíni ellenőrzések végzése, ideértve 
a rejtett ellenőrzéseket;

Or. en

Módosítás 324
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (3) bekezdésben említett 
hatásköröket a nemzeti joggal 
összhangban kell gyakorolni, és azoknak 
legalább az alábbi jogokat kell 
tartalmazniuk:
a) hozzáférés bármely, a felügyelettel 
összefüggő feladatok teljesítése 
szempontjából releváns, bármilyen 
formájú dokumentumhoz, valamint arról 
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másolat készítése; információkérés 
bármely személytől, és ha szükséges, 
információszerzés céljából személyek 
beidézése és kihallgatása;
c) helyszíni ellenőrzések végzése;
d) próbavásárlás végzése;
e) szakmai tevékenység folytatásától 
ideiglenes eltiltás előírása;
f) tájékoztatási kötelezettség előírása a 
biztosítók számára;
g) valamely ügyben büntetőeljárás 
kezdeményezése;
h) könyvvizsgálói vagy szakértői 
ellenőrzések vagy vizsgálatok 
engedélyezése.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok jogköreit pontosabban meg kell határozni annak biztosítása érdekében, 
hogy e hatóságok valamennyi tagállamban rendelkezzenek a szükséges hatáskörökkel az IMD 
által előírt feladataik elvégzéséhez, azaz többek között az üzletviteli szabályoknak való 
megfelelés felügyeletéhez. A módosítás a BEUC javaslatán alapul.

Módosítás 325
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az illetékes hatóságok weboldalt 
hoznak létre a biztosítási termékek 
összehasonlítására. Ezek a weboldalak 
tájékoztatást nyújtanak a biztosítási 
termékek legfontosabb jellemzőivel és a 
szerződéskötéssel járó minden költséggel 
kapcsolatban. Az EBFH végrehajtási 
technikaistandard-tervezeteket dolgoz ki a 
biztosítási termékek jellemzői, a 
szerződéskötés költségei, valamint a 
termékek összehasonlítása e weboldalon 
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történő közzétételének szabályaira 
vonatkozóan. E weboldalt függetlenül, a 
biztosítási közvetítők és a biztosítók, illetve 
a kapcsolt vállalkozások hozzájárulásaiból 
finanszírozzák.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja egy pénzügyi szempontból független weboldal létrehozása, amely az 
átláthatóság előmozdítása érdekében platformként szolgál a biztosításokkal kapcsolatos 
tájékoztatáshoz és a biztosítások összehasonlításához. A módosítás a BEUC javaslatán 
alapul.

Módosítás 326
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják olyan 
megfelelő, hatékony, pártatlan és 
független panasztételi és jogorvoslati 
eljárások kialakítását, amelyek a 
biztosításközvetítők és az ügyfelek, 
valamint a biztosítók és az ügyfelek közötti 
viták nem bírósági úton történő rendezését 
szolgálják, felhasználva e célra – adott 
esetben – a már létező testületeket. A 
tagállamok biztosítják továbbá, hogy 
valamennyi biztosító és biztosításközvetítő 
részt vegyen a bíróságon kívüli 
vitarendezési eljárásokban, amennyiben a 
következő feltételek teljesülnek:

törölve

a) az eljárás eredménye nem kötelező 
érvényű döntés;
b) a vita bíróság elé terjesztésére 
vonatkozó időtartam nyugszik az 
alternatív vitarendezési eljárás ideje alatt;
c) a követelés elévülésére vonatkozó 
időszak az eljárás időtartama alatt 
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nyugszik;
d) az eljárás ingyenes vagy csekély 
költséggel jár;
e) az elektronikus út nem az egyetlen 
módja annak, hogy a felek hozzáférjenek 
az eljáráshoz és;
f) kivételes esetben, amennyiben a helyzet 
sürgőssége megköveteli, ideiglenes 
intézkedésekre van lehetőség. 

Or. en

Módosítás 327
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják olyan 
megfelelő, hatékony, pártatlan és független 
panasztételi és jogorvoslati eljárások 
kialakítását, amelyek a biztosításközvetítők 
és az ügyfelek, valamint a biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták nem bírósági úton 
történő rendezését szolgálják, felhasználva 
e célra – adott esetben – a már létező 
testületeket. A tagállamok biztosítják 
továbbá, hogy valamennyi biztosító és 
biztosításközvetítő részt vegyen a 
bíróságon kívüli vitarendezési 
eljárásokban, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek:

(1) Az alternatív vitarendezésről szóló 
(…/…/…) irányelvvel és a fogyasztói 
jogviták online rendezéséről szóló 
(…/…/…) rendelettel összhangban a
tagállamok biztosítják olyan megfelelő, 
hatékony, pártatlan és független 
panasztételi és jogorvoslati eljárások 
kialakítását, amelyek a biztosításközvetítők 
és az ügyfelek, valamint a biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták nem bírósági úton 
történő rendezését szolgálják, felhasználva 
e célra – adott esetben – a már létező 
testületeket. A tagállamok biztosítják 
továbbá, hogy valamennyi biztosító és 
biztosításközvetítő részt vegyen a 
bíróságon kívüli vitarendezési 
eljárásokban, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek:

Or. en

Indokolás

Alternatív vitarendezés estén a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és 
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tanácsi irányelv rendelkezéseit ezen irányelv tekintetében is kötelező érvényűnek kell 
tekinteni.

Módosítás 328
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják olyan 
megfelelő, hatékony, pártatlan és független
panasztételi és jogorvoslati eljárások 
kialakítását, amelyek a biztosításközvetítők 
és az ügyfelek, valamint a biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták nem bírósági úton 
történő rendezését szolgálják, felhasználva 
e célra – adott esetben - a már létező 
testületeket. A tagállamok biztosítják 
továbbá, hogy valamennyi biztosító és 
biztosításközvetítő részt vegyen a 
bíróságon kívüli vitarendezési 
eljárásokban, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek:

(1) A tagállamok biztosítják olyan 
megfelelő, hatékony, pártatlan és független
panasztételi és jogorvoslati eljárások 
kialakítását, amelyek a biztosításközvetítők 
és az ügyfelek, valamint a biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták nem bírósági úton 
történő rendezését szolgálják, felhasználva 
e célra – adott esetben - a már létező 
testületeket. A tagállamok biztosítják 
továbbá a biztosítók és biztosításközvetítők
részvételi lehetőségét a bíróságon kívüli 
vitarendezési eljárásokban , amennyiben a 
következő feltételek teljesülnek:

Or. pl

Indokolás

A biztosítók és biztosításközvetítők kötelezése arra, hogy peren kívüli vitarendezési 
eljárásokban vegyenek részt, sérti a letelepedés szabadságát. A választottbíróságnak alapelve 
szerint szabadon választottnak és mindkét fél beleegyezéséhez kötöttnek kell lennie.

Módosítás 329
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárás eredménye nem kötelező 
érvényű döntés;

törölve
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Or. en

Indokolás

Az Egyesült Királyságban, Dániában és Norvégiában (EGT) a döntések kötelező érvényűek az 
ágazat számára, de nem a fogyasztó számára, és az a) pontban foglalt javaslat csorbítja 
ezekben az országokban a fogyasztók meglévő jogait.

Módosítás 330
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárás eredménye nem kötelező 
érvényű döntés;

a) az eljárás eredménye olyan döntés, 
amely kifejezett kérésre kötelező érvényű 
lehet a közvetítőre és/vagy a biztosítóra és 
az ügyfélre nézve;

Or. en

Indokolás

Az alternatív vitarendezés előnye, hogy a közvetítő és a lakossági ügyfél számára idő- és 
költséghatékony vitarendezési rendszert biztosít, továbbá a hagyományos törvénykezésről is 
terhet vesz le. Tehát a résztvevőkre kell bízni ezt a döntést.

Módosítás 331
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárás eredménye nem kötelező 
érvényű döntés;

a) az eljárás eredménye a biztosítóra vagy 
a közvetítőre nézve kötelező érvényű 
döntés;

Or. en
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Módosítás 332
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vita bíróság elé terjesztésére 
vonatkozó időtartam nyugszik az 
alternatív vitarendezési eljárás ideje alatt;

törölve

Or. en

Módosítás 333
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a követelés elévülésére vonatkozó 
időszak az eljárás időtartama alatt 
nyugszik;

törölve

Or. en

Módosítás 334
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az eljárás ingyenes vagy csekély 
költséggel jár;

törölve

Or. en
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Módosítás 335
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az elektronikus út nem az egyetlen 
módja annak, hogy a felek hozzáférjenek 
az eljáráshoz és;

törölve

Or. en

Módosítás 336
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) kivételes esetben, amennyiben a helyzet 
sürgőssége megköveteli, ideiglenes 
intézkedésekre van lehetőség. 

törölve

Or. en

Módosítás 337
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják olyan 
megfelelő, hatékony, pártatlan és
független panasztételi és jogorvoslati 
eljárások kialakítását, amelyek a 
biztosításközvetítők és az ügyfelek, 
valamint a biztosítók és az ügyfelek közötti 
viták nem bírósági úton történő rendezését 
szolgálják, felhasználva e célra – adott 
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esetben – a már létező testületeket. Ennek 
összhangban kell lennie az alternatív 
vitarendezés terén meglévő uniós 
jogszabályokkal.
Amennyiben valamely fogyasztó egy 
biztosítási közvetítővel vagy biztosítóval 
szemben az ezen irányelv alapján 
megállapított jogokkal vagy 
kötelezettségekkel kapcsolatos jogvita 
tekintetében a nemzeti jogban 
megállapított alternatív vitarendezési 
eljárást indít, a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító köteles részt venni az eljárásban.
Ezen irányelv alkalmazásában az illetékes 
hatóságok a hatályos uniós irányelvekben 
vagy rendeletekben megengedett 
mértékben együttműködnek egymással, 
valamint a fent említett, bíróságon kívüli 
panasztételi és jogorvoslati eljárásokért 
felelős szervezetekkel.

Or. en

Módosítás 338
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett biztosítási 
közvetítők tájékoztassák a fogyasztókat 
azon alternatív vitarendezési szervezetek 
nevéről, címéről és weboldaláról, amelyek 
joghatósága alá tartoznak, és amelyek 
hatáskörrel rendelkeznek a köztük és a 
fogyasztók között esetlegesen felmerülő 
viták rendezésére. 
Az Unióban online és határokon átnyúló 
online értékesítést végző biztosítási 
közvetítők – adott esetben – tájékoztatják a 
fogyasztókat az online vitarendezési 
platformtól és e-mail címükről. Ezt a 
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tájékoztatást könnyen, közvetlenül, 
világosan látható helyen és állandóan 
elérhető módon el kell helyezni a 
biztosítási közvetítők weboldalain, és 
amennyiben az ajánlatot e-mailben, vagy 
más elektronikus úton továbbított 
szöveges üzenet útján teszik, abban az 
üzenetben. A tájékoztatásnak magában 
kell foglalnia egy olyan elektronikus 
linket is, amely az online vitarendezési 
platform honlapjára mutat. A biztosítási 
közvetítőknek ezenkívül tájékoztatniuk 
kell a fogyasztókat az online vitarendezési 
platformról, amikor a fogyasztó panaszt 
nyújt be a biztosítási közvetítőhöz vagy a 
vállalkozás ombudsmanjához. 

Or. en

Módosítás 339
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Amennyiben valamely fogyasztó egy 
biztosítási közvetítővel vagy biztosítóval 
szemben az ezen irányelv alapján 
megállapított jogokkal vagy 
kötelezettségekkel kapcsolatos jogvita 
tekintetében a nemzeti jogban 
megállapított alternatív vitarendezési 
eljárást indít, a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító köteles részt venni az eljárásban. 
Ezen irányelv alkalmazásában az illetékes 
hatóságok a hatályos uniós irányelvekben 
vagy rendeletekben megengedett 
mértékben együttműködnek egymással, 
valamint a fent említett, bíróságon kívüli 
panasztételi és jogorvoslati eljárásért 
felelős szervezetekkel. 
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Or. en

Módosítás 340
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, 
hogy a biztosítók és a viszontbiztosítók, 
valamint a közvetítők csak a 
nyilvántartásban szereplő biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők, illetve az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett személyek
vagy a 4. cikkben említett bejelentést 
teljesített személyek biztosítás- és 
viszontbiztosítás-közvetítői szolgáltatásait 
vegyék igénybe.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, 
hogy a biztosítók és a viszontbiztosítók, 
valamint a közvetítők csak a 
nyilvántartásban szereplő biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők, illetve az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett személyek 
biztosítás- és viszontbiztosítás-közvetítői 
szolgáltatásait vegyék igénybe.

Ennek kapcsán olyan biztosítási és 
viszontbiztosítási szolgáltatásokról van 
szó, amelyeket az Unión belüli 
kockázatokkal és 
kötelezettségvállalásokkal összefüggésben 
nyújtanak.

Or. de

(1. cikk (3) bekezdés)

Indokolás

Pontosítás. Lehetőséget kell adni arra, hogy a biztosítási közvetítők nemzetközi 
együttműködésre léphessenek, és így nemzetközi szinten tevékenykedő ügyfeleket tudjanak 
biztosítani.

Módosítás 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, 
hogy a biztosítók és a viszontbiztosítók, 
valamint a közvetítők csak a 
nyilvántartásban szereplő biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők, illetve az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett személyek 
vagy a 4. cikkben említett bejelentést 
teljesített személyek biztosítás- és 
viszontbiztosítás-közvetítői szolgáltatásait 
vegyék igénybe.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, 
hogy a biztosítók és a viszontbiztosítók, 
valamint a közvetítők csak a 
nyilvántartásban szereplő biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők és/vagy az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett személyek 
biztosítás- és viszontbiztosítás-közvetítői 
szolgáltatásait vegyék igénybe.

Or. en

Indokolás

A 4. cikket törölték, ezért e módosításnak meg kell tartania a szöveg következetességét.

Módosítás 342
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, 
hogy a biztosítók és a viszontbiztosítók, 
valamint a közvetítők csak a 
nyilvántartásban szereplő biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők, illetve az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett személyek 
vagy a 4. cikkben említett bejelentést 
teljesített személyek biztosítás- és 
viszontbiztosítás-közvetítői szolgáltatásait 
vegyék igénybe.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, 
hogy a biztosítók és a viszontbiztosítók, 
valamint a közvetítők csak a 
nyilvántartásban szereplő biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők, illetve az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett személyek 
biztosítás- és viszontbiztosítás-közvetítői 
szolgáltatásait vegyék igénybe.

Or. en

Módosítás 343
Olle Schmidt
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, 
hogy a biztosítók és a viszontbiztosítók, 
valamint a közvetítők csak a 
nyilvántartásban szereplő biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők, illetve az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett személyek 
vagy a 4. cikkben említett bejelentést 
teljesített személyek biztosítás- és 
viszontbiztosítás-közvetítői szolgáltatásait 
vegyék igénybe.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, 
hogy – az EU-ban letelepedett biztosítási 
vagy viszontbiztosítási közvetítők 
szolgáltatásainak igénybevételekor – a 
biztosítók és a viszontbiztosítók, valamint 
a közvetítők csak a nyilvántartásban 
szereplő biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítők, illetve az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett személyek vagy a 4. 
cikkben említett bejelentést teljesített 
személyek biztosítás- és viszontbiztosítás-
közvetítői szolgáltatásait vegyék igénybe.

Or. en

Indokolás

A bizottsági szöveget módosítani kell annak érdekében, hogy az európai közvetítők nemzetközi 
tevékenységeit ne zárják ki.

Módosítás 344
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító becsületes, tisztességes és 
szakszerű módon tevékenykedjen az 
ügyfelek legjobb érdekében.

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító becsületes, tisztességes és 
szakszerű módon tevékenykedjen az 
ügyfelek érdekében.

Or. en
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Módosítás 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító becsületes, tisztességes és 
szakszerű módon tevékenykedjen az 
ügyfelek legjobb érdekében.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Módosítás 346
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító becsületes, tisztességes és 
szakszerű módon tevékenykedjen az 
ügyfelek legjobb érdekében.

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító mindenkor becsületes, 
tisztességes és szakszerű módon 
tevékenykedjen az ügyfelek legjobb 
érdekében.

Or. en

Módosítás 347
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
meghatározzák az (1) bekezdésben foglalt 
követelményt.

Or. en

Indokolás

A javasolt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok lehetővé teszik a biztosítási közvetítők 
üzletviteli szabályainak meghatározását, ezáltal növelve a szabályozás hatékonyságát.

Módosítás 348
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok biztosítják, hogy 
amikor biztosítók alakítanak ki szakmai 
vagy lakossági ügyfeleknek történő 
értékesítésre szánt biztosítási és biztosítási 
befektetési termékeket, e termékeket a 
vonatkozó ügyfél-kategórián belül, egy 
meghatározott célpiac szükségleteinek 
kiszolgálására tervezik.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a megfelelő termékek előmozdítása, továbbá a MiFID II. és az IMD2 
közötti összhang javítása.

Módosítás 349
Sven Giegold
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosítók ésszerű lépéseket tesznek annak 
biztosítására, hogy minden biztosítási 
befektetési terméket a célcsoporton belüli 
ügyfelek számára értékesítenek és 
forgalmaznak, valamint hogy az 
értékesítési célok és belső ösztönző 
rendszerek vagy ösztönzők ne ösztönözzék 
a termék célcsoporton kívüli ügyfeleknek 
történő értékesítését vagy forgalmazását.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a megfelelő biztosítási termékek előmozdítása, továbbá az IMD2 és a 
MiFID közötti összhang javítása.

Módosítás 350
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A tagállamok megkövetelik a szakmai 
vagy lakossági ügyfeleknek történő 
értékesítésre szánt biztosítási befektetési 
termékeket kialakító befektetési 
vállalkozásoktól a termék célpiacán 
közvetítőként tevékenykedő bármely 
harmadik fél tájékoztatását.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangba hossza az IMD2-t a MiFID II-vel.
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Módosítás 351
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosító által az alkalmazottainak, 
kinevezett képviselőinek vagy más 
közvetítőknek a díjazására alkalmazott 
módszer ne akadályozza meg a biztosítót 
abban, hogy eleget tegyen annak a 
kötelezettségének, miszerint az ügyfelek 
legjobb érdekeinek megfelelően kell 
eljárnia. A tagállamok ezenkívül 
biztosítják, hogy amikor alkalmazottak 
nyújtanak tanácsadást biztosítási vagy 
biztosítási befektetési termékekkel 
kapcsolatban, illetve ilyen termékek 
fogalmazását vagy értékesítését végzik 
lakossági ügyfelek számára, az 
alkalmazott díjazási struktúrák nem sértik 
a tárgyilagos ajánlás nyújtására 
vonatkozó képességüket.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy összhangba hossza az IMD2-t a MiFID II-vel.

Módosítás 352
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztosítási közvetítő vagy a biztosító 
által ügyfeleihez vagy potenciális 
ügyfeleihez eljuttatott minden 
információnak tisztességesnek, 
egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell 

(2) A biztosítási közvetítő vagy a biztosító 
által ügyfeleihez vagy potenciális 
ügyfeleihez eljuttatott minden 
információnak tisztességesnek, 
egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell 
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lennie, beleértve a 
marketingközleményeket is. A 
marketingközlemények 
marketingjellegének világosan 
felismerhetőnek kell lennie.

lennie, beleértve a 
marketingközleményeket is. A 
marketingközlemények 
marketingjellegének mindenkor világosan 
felismerhetőnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 353
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosítók nyilvánosságra hoznak az 
ügyfelek követeléseinek sikerességével 
kapcsolatos információkat. Ennélfogva 
ezek a biztosítók minden egyes 
kötvénytípus tekintetében nyilvánosságra 
hozzák, hogy (1) szám szerint mennyi 
követelést fizettek ki, (2) biztosítási 
díjtételenként átlagosan mekkora összeget 
fizettek ki, és (3) a követelés benyújtása és 
a kifizetés között eltelt átlagos időt. A 
biztosítási közvetítők minden biztosítási 
szerződés megkötése előtt tájékoztatják 
erről az ügyfelet. Az EBFH végrehajtási 
technikaistandard-tervezetet dolgoz ki az e 
cikk szerinti ügyfélkövetelések mértékéről 
és közzétételéről.

Or. en

Indokolás

A kötvénytulajdonosok által hangoztatott egyik leggyakoribb panasz az, hogy amikor 
kárigényt nyújtanak be, azzal kell szembesülniük, hogy biztosításuk nem biztosítja az általuk 
vélt fedezetet, a kifizetett összeg sokkal kisebb annál, mint amire számítanak, vagy a vártnál 
sokkal tovább kell várniuk a kifizetésre. Az Egyesült Királyságban a kifizetési védelmi 
rendszerrel kapcsolatos közelmúltbeli botrány olyan kötvényeket érintett, amelyeket sok 
esetben az ügyfél hozzájárulása nélkül értékesítettek, és amikor az ügyfél kárigényt nyújtott 
be, gyakran az derült ki, hogy nem jogosult kárigényt benyújtani. Ezért nyilvánosságra kell 
hozni, hogy a kötvénytulajdonos által benyújtott kárigénynek valószínűsíthetően mekkora lesz 
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a sikeressége.

Módosítás 354
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A közvetítők – rövid, szabványosított 
figyelmeztetés formájában – közlik, hogy 
a biztosítási szerződés megkötése előtt 
ellenőrizték, hogy az ügyfél korábban 
vásárolt-e már a közvetítő által eredetileg 
azonosított igényt kielégítő, megfelelő 
terméket.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a túlbiztosítás problémájának megoldása. A módosítás Schwintowski 
professzor (Humboldt Egyetem) hozzájárulásán alapul.

Módosítás 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bármely biztosítási szerződés megkötése 
előtt a biztosítási közvetítő – ideértve a 
szerződéseseket is – tájékoztassa az 
ügyfeleket a következőkről:

a) bármely biztosítási szerződés megkötése 
előtt, vagy ha a közvetítő adataiban 
lényegi változás történt bármely biztosítási
szerződés megkötését követően, a 
biztosítási közvetítő – ideértve a 
szerződéseseket is – tájékoztassa az 
ügyfeleket a következőkről:

Or. en
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Indokolás

Különbséget kell tenni két eset között: megváltozhatnak a közvetítővel kapcsolatos adatok, és 
a biztosítási szerződés részletei is. A biztosítási közvetítőnek akkor is tájékoztatást kell 
nyújtania az ügyfélnek, ha a közvetítőre vonatkozó adatok változnak meg.

Módosítás 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. arról, hogy nyújt-e bármilyen típusú 
tanácsadást az értékesített biztosítási 
termékekre vonatkozóan;

ii. arról, hogy kínál vagy nyújt-e bármilyen 
típusú tanácsadást az értékesített biztosítási 
termékekre vonatkozóan, valamint az ilyen 
tanácsadás jellegéről;

Or. en

Módosítás 357
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. arról, hogy nyújt-e bármilyen típusú 
tanácsadást az értékesített biztosítási 
termékekre vonatkozóan;

ii. arról, hogy nyújt-e és ha igen, milyen
típusú tanácsadást nyújt az értékesített 
biztosítási termékekre vonatkozóan;

Or. de

Módosítás 358
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. arról, hogy nyújt-e bármilyen típusú 
tanácsadást az értékesített biztosítási 
termékekre vonatkozóan;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 359
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. arról, hogy a közvetítő az ügyfelet 
képviseli-e vagy a biztosító számára és 
nevében jár el;

v. arról, hogy a közvetítő 
biztosításközvetítési tevékenysége során az 
ügyfelet képviseli-e vagy a biztosító 
számára és nevében jár el;

Or. de

Módosítás 360
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. arról, hogy a biztosítási közvetítő vagy 
a biztosító olyan módon biztosít díjazást a 
személyzetnek vagy szerződéses 
alkalmazottaknak, illetve olyan módon 
nevez ki képviselőket vagy más biztosítási 
közvetítőket, hogy az nem akadályozza 
meg abban, hogy eleget tegyen annak a 
kötelezettségének, miszerint az ügyfelek 
legjobb érdekeinek megfelelően kell 
eljárnia.
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Or. en

Módosítás 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely biztosítási szerződés megkötése 
előtt a biztosító tájékoztassa az ügyfeleket 
a következőkről:

törölve

i. a biztosító neve és címe, valamint az, 
hogy biztosítói tevékenységet végez;
ii. arról, hogy nyújt-e bármilyen típusú 
tanácsadást az értékesített biztosítási 
termékekre vonatkozóan;
iii. a 12. cikkben említett eljárások, 
amelyek lehetővé teszik az ügyfeleknek és 
más érdekelt feleknek panaszok 
bejelentését a biztosítóval, illetve a 13. 
cikkben említett bíróságon kívüli 
panasztételi és jogorvoslati eljárások.

Or. en

Indokolás

A Szolvencia II. irányelv 183. és 185. cikke előírja a biztosítók számára ugyanezen 
információk közzétételét.

Módosítás 362
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a közvetítők – rövid, szabványosított 
figyelmeztetés formájában – közlik, hogy 
használnak-e számítógépes programot a 
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rendelkezésre álló biztosítási termékek, 
továbbá azok jellemzőinek, a biztosítási 
díjaknak és a felmerülő költségeknek az 
összehasonlítására. Ha a közvetítő 
áttekintés és összehasonlítás céljára 
számítógépes programot használ, ezt 
rövid, szabványosított figyelmeztetés 
formájában közölni kell.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 363
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. arról, hogy nyújt-e bármilyen típusú 
tanácsadást az értékesített biztosítási 
termékekre vonatkozóan;

ii. arról, hogy nyújt-e és ha igen, milyen
típusú tanácsadást nyújt az értékesített 
biztosítási termékekre vonatkozóan;

Or. de

Módosítás 364
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. arról, hogy nyújt-e bármilyen típusú 
tanácsadást az értékesített biztosítási 
termékekre vonatkozóan;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr


