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Ändringsförslag 110
Olle Schmidt

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 4a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

- med beaktande av Europaparlamentets 
lagstiftningsresolution av den 5 juli 2011 
om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/9/EG om system för ersättning till 
investerare (COM(2010)0371 – C7-
0174/2010 – 2010/0199(COD)) –
betänkande av Schmidt),

Or. en

Ändringsförslag 111
Olle Schmidt

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 4b (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

- med beaktande av Europaparlamentets 
lagstiftningsresolution av den 16 februari 
2012 om förslaget till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om 
insättningsgarantisystem (omarbetning)¹,
_______________
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0049

Or. en

Ändringsförslag 112
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom förslagets huvudsakliga mål 
och syfte är att harmonisera nationella 
bestämmelser på de omnämnda områdena, 
bör förslaget baseras på artiklarna 53.1 och 
62 i fördraget. Ett direktiv är en lämplig 
regleringsform för att 
genomförandebestämmelserna på de 
områden som omfattas av detta direktiv vid 
behov ska kunna anpassas till eventuella 
särdrag hos den särskilda marknaden och 
rättssystemet i varje medlemsstat. Detta 
direktiv bör också syfta till en samordning 
av nationella regler om tillträde till 
verksamhet inom försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling, inklusive 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador, och baseras således 
på artikel 53.1 i fördraget. Eftersom det rör 
sig om en bransch där tjänster erbjuds över 
gränserna i EU, baseras direktivet också på 
artikel 62 i fördraget.

(2) Eftersom förslagets huvudsakliga mål 
och syfte är att harmonisera nationella 
bestämmelser på de omnämnda områdena, 
bör förslaget baseras på artiklarna 53.1 och 
62 i fördraget. Ett direktiv är en lämplig 
regleringsform för att 
genomförandebestämmelserna på de 
områden som omfattas av detta direktiv vid 
behov ska kunna anpassas till eventuella 
särdrag hos den särskilda marknaden och 
rättssystemet i varje medlemsstat. Detta 
direktiv bör också syfta till en samordning 
av nationella regler om tillträde till 
verksamhet inom försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling och baseras 
således på artikel 53.1 i fördraget.  
Eftersom det rör sig om en bransch där 
tjänster erbjuds över gränserna i EU, 
baseras direktivet också på artikel 62 i 
fördraget.

Or. en

Motivering

Behöriga myndigheter har redan tillsynskontroll över denna verksamhet där den utövas för en 
försäkringstagares räkning. Det finns inget behov att reglera sådana företag separat.  Det 
finns inget bevis för att kostnaden för att se till att sådana företag omfattas (kostnader som i 
sista hand överförs på konsumenten) skulle jämnas ut av fördelar för konsumentskyddet.

Ändringsförslag 113
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Olika slag av fysiska och juridiska 
personer samt institut, som agenter,
mäklare och kreditinstitut 
(”bancassurance”-aktörer), 

(4) Olika slag av fysiska och juridiska 
personer samt institut, som agenter, 
mäklare och kreditinstitut 
(”bancassurance”-aktörer), kan distribuera 
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försäkringsföretag, resebyråer och 
biluthyrningsföretag , kan distribuera 
försäkringsprodukter. För att aktörerna ska 
kunna behandlas lika och hänsyn ska 
kunna tas till kundskyddet bör alla dessa 
fysiska och juridiska personer omfattas av 
detta direktiv.

försäkringsprodukter.  För att aktörerna ska 
kunna behandlas lika och hänsyn ska 
kunna tas till kundskyddet bör alla dessa 
fysiska och juridiska personer omfattas av 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Olika slag av fysiska och juridiska 
personer samt institut, som agenter, 
mäklare och kreditinstitut 
(”bancassurance”-aktörer), 
försäkringsföretag, resebyråer och 
biluthyrningsföretag, kan distribuera 
försäkringsprodukter. För att aktörerna ska 
kunna behandlas lika och hänsyn ska 
kunna tas till kundskyddet bör alla dessa 
fysiska och juridiska personer omfattas av 
detta direktiv.

(4) Olika slag av fysiska och juridiska 
personer samt institut, som agenter, 
mäklare och kreditinstitut 
(”bancassurance”-aktörer), 
försäkringsföretag, resebyråer och 
biluthyrningsföretag, kan distribuera 
försäkringsprodukter. För att garantera att 
försäkringsaktörerna behandlas lika och 
garantera en enhetlig nivå på
kundskyddet bör alla dessa fysiska och 
juridiska personer omfattas av detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 115
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4 a) För att garantera att samma 
skyddsnivå tillämpas och att konsumenten 
får jämförbara standarder är det viktigt 
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att detta direktiv främjar likvärdiga 
konkurrensvillkor och konkurrens på lika 
villkor mellan förmedlare oavsett om 
dessa är knutna till ett försäkringsföretag 
eller inte. Det är till fördel för 
konsumenterna om försäkringsprodukter 
förmedlas via flera kanaler och 
förmedlare med olika former av 
samarbete med försäkringsföretag, 
förutsatt att de är skyldiga att tillämpa 
samma konsumentskyddsbestämmelser. 
Det är viktigt att dessa aspekter beaktas av 
medlemsstaterna vid genomförandet av 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 116
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Tillämpningen av direktiv 2002/92/EG 
har visat att ett antal bestämmelser behöver 
preciseras ytterligare för att underlätta 
utövandet av försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling och att kravet på 
konsumentskydd förutsätter att direktivets 
tillämpningsområde utvidgas till att 
omfatta all försäljning av 
försäkringsprodukter, oavsett om den sker 
genom försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag. När det gäller deras 
försäljning bör aktörer som tillhandahåller 
tjänster efter försäljningen och 
skadereglerare som direkt säljer 
försäkringsprodukter ingå i det nya 
direktivets tillämpningsområde på liknande 
grund som försäkringsagenter och 
försäkringsmäklare.

(5) Tillämpningen av direktiv 2002/92/EG 
har visat att ett antal bestämmelser behöver 
preciseras ytterligare för att underlätta 
utövandet av försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling och att kravet på 
konsumentskydd förutsätter att direktivets 
tillämpningsområde utvidgas till att 
omfatta all försäljning av 
försäkringsprodukter, oavsett om den sker 
genom försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag. När det gäller deras 
försäljning bör aktörer som direkt säljer 
försäkringsprodukter ingå i det nya 
direktivets tillämpningsområde på liknande 
grund som försäkringsagenter och 
försäkringsmäklare.

Or. en
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Ändringsförslag 117
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att garantera samma nivå på 
konsumentskyddet oberoende av den kanal 
genom vilken konsumenter köper en 
försäkringsprodukt, antingen direkt av ett 
försäkringsföretag eller indirekt av en
förmedlare, bör direktivets 
tillämpningsområde omfatta inte bara 
försäkringsföretag utan också andra 
marknadsaktörer som har försäljning av 
försäkringsprodukter som sidoverksamhet 
(t.ex. resebyråer, biluthyrningsföretag och 
leverantörer av varor som inte uppfyller 
villkoren för att undantas).

(6) Europeiska investerare fortsätter att 
stöta på olika informations- och 
servicenivåer för olika produkter, 
distributionskanaler och länder. För att 
garantera samma nivå på 
konsumentskyddet oberoende av den kanal 
genom vilken konsumenter köper en 
försäkringsprodukt, antingen direkt av ett 
försäkringsföretag eller indirekt av en 
förmedlare, bör direktivets 
tillämpningsområde omfatta inte bara 
försäkringsföretag utan också andra 
marknadsaktörer som har försäljning av 
försäkringsprodukter som sidoverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att garantera samma nivå på 
konsumentskyddet oberoende av den kanal 
genom vilken konsumenter köper en 
försäkringsprodukt, antingen direkt av ett 
försäkringsföretag eller indirekt av en 
förmedlare, bör direktivets 
tillämpningsområde omfatta inte bara 
försäkringsföretag utan också andra 
marknadsaktörer som har försäljning av 
försäkringsprodukter som sidoverksamhet
(t.ex. resebyråer, biluthyrningsföretag och 

(6) För att garantera samma nivå på 
konsumentskyddet oberoende av den kanal 
genom vilken konsumenter köper en 
försäkringsprodukt, antingen direkt av ett 
försäkringsföretag eller indirekt av en 
förmedlare, bör direktivets 
tillämpningsområde omfatta inte bara 
försäkringsföretag utan också alla andra 
marknadsaktörer som har försäljning av 
försäkringsprodukter som sidoverksamhet
(t.ex. resebyråer, biluthyrningsföretag och 
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leverantörer av varor som inte uppfyller 
villkoren för att undantas).

leverantörer av varor som inte uppfyller 
villkoren för att undantas).

Or. en

Ändringsförslag 119
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv bör tillämpas på 
personer som har som verksamhet att 
bistå (för en kunds eller ett 
försäkringsföretags räkning) vid 
förvaltning och fullgörande av ett 
försäkrings- eller återförsäkringsavtal, 
inklusive yrkesmässig handläggning av 
skador och värdering och reglering av 
skador.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 120
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Det behövs öppna, transparenta och 
konkurrenskraftiga finansmarknader och 
en hög nivå av investerarskydd.

Or. en

Ändringsförslag 121
Olle Schmidt
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Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det finns fortfarande avsevärda 
skillnader mellan de nationella 
bestämmelserna, vilket hindrar försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare från att 
inleda och bedriva verksamhet på den inre 
marknaden.

(8) Det finns fortfarande avsevärda 
skillnader mellan de nationella 
bestämmelserna, vilket hindrar försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare från att 
inleda och bedriva verksamhet på den inre 
marknaden. Den inre marknaden behöver 
stärkas ytterligare och det behöver skapas 
en verklig europeisk inre marknad för liv-
och skadeförsäkringsprodukter och -
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 122
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Den senaste tidens turbulens på 
finansmarknaderna visar betydelsen av att 
skapa ett effektivt konsumentskydd på alla 
finansiella områden. Det är därför lämpligt 
att stärka konsumenternas förtroende och 
göra lagstiftningen om distribution av 
försäkringsprodukter mer enhetlig i syfte 
att uppnå ett tillfredsställande 
konsumentskydd i hela unionen. Åtgärder 
för att skydda kunder bör anpassas till 
särdragen hos varje kundkategori 
(professionell eller annan typ).

(9) Den senaste tidens turbulens på 
finansmarknaderna visar betydelsen av att 
skapa ett effektivt konsumentskydd på alla 
finansiella områden. Det är därför lämpligt 
att stärka konsumenternas förtroende och 
göra lagstiftningen om distribution av 
försäkringsprodukter mer enhetlig i syfte 
att uppnå ett tillfredsställande 
konsumentskydd i hela unionen. Nivån på 
konsumentskyddet bör höjas i förhållande 
till det nuvarande direktivet för att minska 
behovet av varierande nationella åtgärder. 
Det är viktigt att ta hänsyn till 
försäkringsavtalens särdrag i förhållande 
till investeringsprodukter som regleras 
genom MiFID-direktivet. Distributionen 
av försäkringsavtal, även så kallade 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag, bör därför regleras 
genom detta direktiv och anpassas till 
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MiFID-direktivet. Minimistandarderna 
måste höjas, både i fråga om 
distributionsregler och lika villkor för 
samtliga paketerade försäkringsprodukter 
med investeringsinslag. Åtgärder för att 
skydda kunder bör vara högre för icke-
professionella kunder än för 
professionella kunder.

Or. en

Ändringsförslag 123
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare som är fysiska 
personer bör registreras vid den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där de har 
sin hemvist. De som är juridiska personer 
bör registreras vid den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där de har 
sitt säte (eller, om de enligt nationell 
lagstiftning inte har något säte, sitt 
huvudkontor), förutsatt att de uppfyller 
höga yrkeskrav rörande kompetens, god 
vandel, skydd genom ansvarsförsäkring 
och ekonomiska resurser. 
Försäkringsförmedlare som redan är 
registrerade i medlemsstaterna bör inte få 
krav på sig att registreras på nytt enligt 
detta direktiv.

(15) Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare som är fysiska 
personer bör registreras vid den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där de har 
sin hemvist och i värdmedlemsstaten för 
att utöva etableringsfriheten. De som är 
juridiska personer bör registreras vid den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där de har sitt säte (eller, om de enligt 
nationell lagstiftning inte har något säte, 
sitt huvudkontor), förutsatt att de uppfyller 
höga yrkeskrav rörande kompetens, god 
vandel, skydd genom ansvarsförsäkring 
och ekonomiska resurser. 
Försäkringsförmedlare som redan är 
registrerade i medlemsstaterna bör inte få 
krav på sig att registreras på nytt enligt 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 124
Ashley Fox
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Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Enligt principerna om ömsesidigt 
erkännande och om hemlandstillsyn får 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
inte bevilja auktorisationer, och ska i 
förekommande fall återkalla 
auktorisationer, om sådana faktorer som 
verksamhetens geografiska spridning eller 
den verksamhet som faktiskt utförs tydligt 
visar att en försäkringsförmedlare har 
valt en viss medlemsstats rättssystem för 
att undkomma striktare regler i en annan 
medlemsstat, inom vars gränser företaget 
avser att bedriva eller bedriver 
huvuddelen av sin verksamhet. Om 
försäkringsförmedlaren är en juridisk 
person, bör förmedlaren vara 
auktoriserad i den medlemsstat där 
förmedlaren har sitt säte. Om 
försäkringsförmedlaren inte är en juridisk 
person, bör förmedlaren vara 
auktoriserad i den medlemsstat där 
förmedlaren har sitt huvudkontor. 
Medlemsstaterna bör även kräva att 
försäkringsförmedlare alltid har sina 
huvudkontor i sina hemmedlemsstater 
och att de faktiskt bedriver verksamhet 
där.

Or. en

Ändringsförslag 125
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare bör kunna 
utnyttja etableringsfriheten och friheten att 

(16) Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare bör kunna 
utnyttja etableringsfriheten och friheten att 
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tillhandahålla tjänster, vilka har fastställts i 
fördraget. Således bör försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare som är 
registrerade i eller har lämnat en 
deklaration till sin hemmedlemsstat tillåtas 
att bedriva verksamhet i andra 
medlemsstater i enlighet med principerna 
om etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster, under förutsättning 
att ett lämpligt anmälningsförfarande har 
följts de behöriga myndigheterna emellan.

tillhandahålla tjänster, vilka har fastställts i 
fördraget. Således bör försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare som är 
registrerade i sin hemmedlemsstat tillåtas 
att bedriva verksamhet i andra 
medlemsstater i enlighet med principerna 
om etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster, under förutsättning 
att ett lämpligt anmälningsförfarande har 
följts de behöriga myndigheterna emellan.

Or. en

Ändringsförslag 126
Elena Băsescu

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Att försäkringsförmedlare inte fritt 
kan bedriva verksamhet i hela unionen gör 
att den inre marknaden för försäkringar 
inte fungerar väl.

(21) Att försäkringsförmedlare inte fritt 
kan bedriva verksamhet i hela unionen gör 
att den inre marknaden för försäkringar 
inte fungerar väl och inverkar negativt på 
konsumentskyddsnivån.

Or. en

Ändringsförslag 127
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Att försäkringsförmedlare inte fritt 
kan bedriva verksamhet i hela unionen gör 
att den inre marknaden för försäkringar 
inte fungerar väl.

(21) Att försäkringsförmedlare inte fritt 
kan bedriva verksamhet i hela unionen gör 
att den inre marknaden för försäkringar 
inte fungerar väl. Direktivet om 
försäkringsförmedling är ett viktigt steg 
mot en högre nivå på konsumentskyddet 
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och marknadsintegreringen inom den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 128
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det är viktigt att säkerställa en hög 
nivå av yrkeskunskap och kompetens hos 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
och sådana anställda hos 
direktförsäkringsgivare som är involverade 
i det förberedande arbetet inför och arbetet 
under och efter försäljningen av en 
försäkring. Yrkeskunskapen hos 
förmedlare, anställda hos 
direktförsäkringsgivare, 
biluthyrningsföretag och resebyråer och 
hos personer som bedriver verksamhet i 
form av handläggning av skador och 
värdering och reglering av skador måste 
således motsvara graden av komplexitet i 
dessa verksamheter. Fortlöpande 
utbildning bör säkerställas.

(22) Det är viktigt att säkerställa en hög 
nivå av yrkeskunskap och kompetens hos 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
och sådana anställda hos 
direktförsäkringsgivare som är involverade 
i det förberedande arbetet inför och arbetet 
under och efter försäljningen av en 
försäkring. Yrkeskunskapen hos 
förmedlare och anställda hos 
direktförsäkringsgivare måste således 
motsvara graden av komplexitet i dessa 
verksamheter. Fortlöpande utbildning bör 
säkerställas.

Or. en

Ändringsförslag 129
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det är viktigt att säkerställa en hög 
nivå av yrkeskunskap och kompetens hos 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 

(22) Det är viktigt att säkerställa en hög 
nivå av yrkeskunskap och kompetens hos 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
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och sådana anställda hos 
direktförsäkringsgivare som är involverade 
i det förberedande arbetet inför och arbetet 
under och efter försäljningen av en 
försäkring. Yrkeskunskapen hos 
förmedlare, anställda hos 
direktförsäkringsgivare, 
biluthyrningsföretag och resebyråer och 
hos personer som bedriver verksamhet i 
form av handläggning av skador och 
värdering och reglering av skador måste 
således motsvara graden av komplexitet i 
dessa verksamheter. Fortlöpande 
utbildning bör säkerställas.

och sådana anställda hos 
direktförsäkringsgivare som är involverade 
i det förberedande arbetet inför och arbetet 
under och efter försäljningen av en 
försäkring. Yrkeskunskapen hos 
förmedlare, anställda hos 
direktförsäkringsgivare, 
biluthyrningsföretag och resebyråer måste 
således motsvara graden av komplexitet i 
dessa verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 130
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det är viktigt att säkerställa en hög 
nivå av yrkeskunskap och kompetens hos 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
och sådana anställda hos 
direktförsäkringsgivare som är involverade 
i det förberedande arbetet inför och arbetet 
under och efter försäljningen av en 
försäkring. Yrkeskunskapen hos 
förmedlare, anställda hos 
direktförsäkringsgivare, 
biluthyrningsföretag och resebyråer och 
hos personer som bedriver verksamhet i 
form av handläggning av skador och 
värdering och reglering av skador måste 
således motsvara graden av komplexitet i 
dessa verksamheter. Fortlöpande 
utbildning bör säkerställas.

(22) Det är viktigt att säkerställa en hög 
nivå av yrkeskunskap och kompetens hos 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
och sådana anställda hos 
direktförsäkringsgivare som är involverade 
i det förberedande arbetet inför och arbetet 
under och efter försäljningen av en 
försäkring. Yrkeskunskapen hos 
förmedlare, anställda hos 
direktförsäkringsgivare, 
biluthyrningsföretag och resebyråer och 
hos personer som bedriver verksamhet i 
form av handläggning av skador och 
värdering och reglering av skador måste 
således motsvara graden av komplexitet i 
dessa verksamheter. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare och 
direktförsäkringsgivare måste ge sina 
anställda tillräckligt med tid och resurser 
för att uppnå denna kunskap och 
kompetens och för att de ska kunna 
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tillämpa den när de tillhandahåller 
kunderna tjänster.

Or. en

Motivering

Man måste se till att personal som säljer försäkringar är tillräckligt kvalificerad. Det måste 
vara företagets ansvar att tillhandahålla fortbildning och kompetensutveckling. I 
kommissionens förslag om omarbetning av MiFID-direktivet har en liknande formulering 
antagits av Europaparlamentet.

Ändringsförslag 131
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det är viktigt att säkerställa en hög 
nivå av yrkeskunskap och kompetens hos 
försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare och sådana 
anställda hos direktförsäkringsgivare som 
är involverade i det förberedande arbetet 
inför och arbetet under och efter 
försäljningen av en försäkring. 
Yrkeskunskapen hos förmedlare, 
anställda hos direktförsäkringsgivare, 
biluthyrningsföretag och resebyråer och 
hos personer som bedriver verksamhet i 
form av handläggning av skador och 
värdering och reglering av skador måste 
således motsvara graden av komplexitet i 
dessa verksamheter. Fortlöpande 
utbildning bör säkerställas.

(22) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer 
som säljer försäkringsprodukter och om 
vilken ersättning de får. Det bör bli 
obligatoriskt för europeiska 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna 
information syftar till att visa förhållandet 
mellan försäkringsföretaget och 
förmedlaren (i tillämpliga fall) samt 
strukturen på och innehållet i 
förmedlarens ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 132
Elena Băsescu
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Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det är viktigt att säkerställa en hög 
nivå av yrkeskunskap och kompetens hos 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
och sådana anställda hos 
direktförsäkringsgivare som är involverade 
i det förberedande arbetet inför och arbetet 
under och efter försäljningen av en 
försäkring. Yrkeskunskapen hos 
förmedlare, anställda hos 
direktförsäkringsgivare, 
biluthyrningsföretag och resebyråer och 
hos personer som bedriver verksamhet i 
form av handläggning av skador och 
värdering och reglering av skador måste 
således motsvara graden av komplexitet i 
dessa verksamheter. Fortlöpande 
utbildning bör säkerställas.

(22) Det är viktigt att säkerställa en hög 
nivå av yrkeskunskap och kompetens hos 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
och sådana anställda hos 
direktförsäkringsgivare som är involverade 
i det förberedande arbetet inför och arbetet 
under och efter försäljningen av en 
försäkring. Yrkeskunskapen hos 
förmedlare, anställda hos 
direktförsäkringsgivare, 
biluthyrningsföretag och resebyråer och 
hos personer som bedriver verksamhet i 
form av handläggning av skador och 
värdering och reglering av skador måste 
således motsvara graden av komplexitet i 
dessa verksamheter. Fortlöpande 
utbildning och arbetsplatsanknuten 
utbildning bör säkerställas.

Or. en

Ändringsförslag 133
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Medlemsstaterna bör se till att 
anställda hos en förmedlare som ger råd 
om eller säljer försäkringsprodukter med 
investeringsinslag till slutkunder har 
lämplig kunskap och kompetens när det 
gäller de produkter som erbjuds. Detta är 
särskilt viktigt med tanke på den ökade 
komplexiteten och de fortlöpande 
innovationerna när det gäller 
utformningen av försäkringsprodukter 
med investeringsinslag. Att köpa en 
försäkringsprodukt med 
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investeringsinslag innebär en risk och 
investerare måste kunna lita på 
informationen om och kvaliteten på de 
bedömningar som tillhandahålls. Det är 
också nödvändigt att de anställda ges 
tillräckligt med tid och resurser för att 
kunna lämna all relevant information till 
kunderna om de produkter de 
tillhandahåller.

Or. en

Motivering

Man måste se till att personal som säljer försäkringar är tillräckligt kvalificerade. Det måste 
vara företagets ansvar att tillhandahålla fortbildning och kompetensutveckling. I 
kommissionens förslag om omarbetning av MiFID-direktivet har en liknande formulering 
antagits av Europaparlamentet.

Ändringsförslag 134
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det behövs ändamålsenliga och 
effektiva förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol i 
medlemsstaterna, så att tvister mellan 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag och kunder kan lösas, 
varvid befintliga förfaranden kan användas 
om det är lämpligt. Effektiva förfaranden 
för klagomål och tvistlösning utanför 
domstol bör vara tillgängliga för att hantera 
tvister avseende rättigheter och 
skyldigheter som fastställts inom ramen för 
detta direktiv mellan försäkringsföretag 
eller personer som säljer eller erbjuder 
försäkringsprodukter och kunder. För att 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
avseende klagomål från kunder ska bli mer 
effektiva bör detta direktiv föreskriva att 
försäkringsföretag eller personer som säljer 

(28) Det behövs ändamålsenliga och 
effektiva förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol i 
medlemsstaterna, så att tvister mellan 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag och kunder kan lösas, 
varvid befintliga förfaranden kan användas 
om det är lämpligt. Effektiva förfaranden 
för klagomål och tvistlösning utanför 
domstol bör vara tillgängliga för att hantera 
tvister avseende rättigheter och 
skyldigheter inom ramen för detta direktiv 
mellan försäkringsföretag eller personer 
som säljer eller erbjuder 
försäkringsprodukter och kunder. Om det 
är fråga om alternativ tvistlösning bör 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
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eller erbjuder försäkringsprodukter måste 
delta i sådana tvistlösningsförfaranden som 
inte resulterar i ett bindande beslut, som 
inletts mot dem av kunder och som rör 
rättigheter och skyldigheter som fastställts 
inom ramen för detta direktiv. Sådana 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
syftar till att nå en snabbare och billigare 
lösning av tvister mellan försäkringsföretag 
eller personer som säljer eller erbjuder 
försäkringsprodukter och kunder, och till 
att minska bördan på domstolssystemet. 
Tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
bör dock inte inverka på rättigheterna för 
parterna i sådana förfaranden att väcka 
talan vid domstol.

förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG vara bindande även 
för detta direktiv. För att 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
avseende klagomål från kunder ska bli mer 
effektiva bör detta direktiv föreskriva att 
försäkringsföretag eller personer som säljer 
eller erbjuder försäkringsprodukter måste 
delta i sådana tvistlösningsförfaranden och 
de beslut som på uttrycklig begäran kan 
vara bindande för förmedlaren och 
kunden, som inletts mot dem av kunder 
och som rör rättigheter och skyldigheter 
som fastställts inom ramen för detta 
direktiv. Sådana tvistlösningsförfaranden 
utanför domstol syftar till att nå en 
snabbare och billigare lösning av tvister 
mellan försäkringsföretag eller personer 
som säljer eller erbjuder 
försäkringsprodukter och kunder, och till 
att minska bördan på domstolssystemet. 

Utan att kundernas rätt att väcka talan vid 
domstol åsidosätts, bör medlemsstaterna se 
till att alternativa tvistlösningsorgan som 
hanterar tvister inom ramen för detta 
direktiv samarbetar för att lösa 
gränsöverskridande tvister. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra alternativa 
tvistlösningsorgan som hanterar sådana 
tvister att bli medlemmar i Nätverket för 
klagomål mot finansiella tjänster (FIN-
NET).

Utan att kundernas rätt att väcka talan vid 
domstol åsidosätts, bör medlemsstaterna se 
till att alternativa tvistlösningsorgan som 
hanterar tvister inom ramen för detta 
direktiv samarbetar för att lösa 
gränsöverskridande tvister. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra alternativa 
tvistlösningsorgan som hanterar sådana 
tvister att bli medlemmar i Nätverket för 
klagomål mot finansiella tjänster (FIN-
NET).

Or. en

Ändringsförslag 135
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det behövs ändamålsenliga och 
effektiva förfaranden för klagomål och 

(28) Det behövs ändamålsenliga och 
effektiva förfaranden för klagomål och 
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tvistlösning utanför domstol i 
medlemsstaterna, så att tvister mellan 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag och kunder kan lösas, 
varvid befintliga förfaranden kan användas 
om det är lämpligt. Effektiva förfaranden 
för klagomål och tvistlösning utanför 
domstol bör vara tillgängliga för att hantera 
tvister avseende rättigheter och 
skyldigheter som fastställts inom ramen för 
detta direktiv mellan försäkringsföretag 
eller personer som säljer eller erbjuder 
försäkringsprodukter och kunder. För att 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
avseende klagomål från kunder ska bli mer 
effektiva bör detta direktiv föreskriva att 
försäkringsföretag eller personer som säljer 
eller erbjuder försäkringsprodukter måste 
delta i sådana tvistlösningsförfaranden som 
inte resulterar i ett bindande beslut, som 
inletts mot dem av kunder och som rör 
rättigheter och skyldigheter som fastställts 
inom ramen för detta direktiv. Sådana 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
syftar till att nå en snabbare och billigare 
lösning av tvister mellan försäkringsföretag 
eller personer som säljer eller erbjuder 
försäkringsprodukter och kunder, och till 
att minska bördan på domstolssystemet. 
Tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
bör dock inte inverka på rättigheterna för 
parterna i sådana förfaranden att väcka 
talan vid domstol. 

tvistlösning utanför domstol i 
medlemsstaterna, så att tvister mellan 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag och kunder kan lösas, 
varvid befintliga förfaranden kan användas 
om det är lämpligt. Effektiva förfaranden 
för klagomål och tvistlösning utanför 
domstol bör vara tillgängliga för att hantera 
tvister avseende rättigheter och 
skyldigheter som fastställts inom ramen för 
detta direktiv mellan försäkringsföretag 
eller personer som säljer eller erbjuder 
försäkringsprodukter och kunder. För att 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
avseende klagomål från kunder ska bli mer 
effektiva bör detta direktiv föreskriva att 
försäkringsföretag eller personer som säljer 
eller erbjuder försäkringsprodukter måste 
delta i sådana tvistlösningsförfaranden, 
som inletts mot dem av kunder och som rör 
rättigheter och skyldigheter som fastställts 
inom ramen för detta direktiv. Sådana 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
syftar till att nå en snabbare och billigare 
lösning av tvister mellan försäkringsföretag 
eller personer som säljer eller erbjuder 
försäkringsprodukter och kunder, och till 
att minska bördan på domstolssystemet.

Utan att kundernas rätt att väcka talan vid 
domstol åsidosätts, bör medlemsstaterna se 
till att alternativa tvistlösningsorgan som 
hanterar tvister inom ramen för detta 
direktiv samarbetar för att lösa 
gränsöverskridande tvister. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra alternativa 
tvistlösningsorgan som hanterar sådana 
tvister att bli medlemmar i Nätverket för 
klagomål mot finansiella tjänster (FIN-
NET).

Utan att kundernas rätt att väcka talan vid 
domstol åsidosätts, bör medlemsstaterna se 
till att alternativa tvistlösningsorgan som 
hanterar tvister inom ramen för detta 
direktiv samarbetar för att lösa 
gränsöverskridande tvister. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra alternativa 
tvistlösningsorgan som hanterar sådana 
tvister att bli medlemmar i Nätverket för 
klagomål mot finansiella tjänster (FIN-
NET).

Or. en
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Ändringsförslag 136
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det behövs ändamålsenliga och 
effektiva förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol i 
medlemsstaterna, så att tvister mellan 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag och kunder kan lösas, 
varvid befintliga förfaranden kan användas 
om det är lämpligt. Effektiva förfaranden 
för klagomål och tvistlösning utanför 
domstol bör vara tillgängliga för att hantera 
tvister avseende rättigheter och 
skyldigheter som fastställts inom ramen för 
detta direktiv mellan försäkringsföretag 
eller personer som säljer eller erbjuder 
försäkringsprodukter och kunder. För att 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
avseende klagomål från kunder ska bli mer 
effektiva bör detta direktiv föreskriva att 
försäkringsföretag eller personer som 
säljer eller erbjuder försäkringsprodukter 
måste delta i sådana
tvistlösningsförfaranden som inte resulterar 
i ett bindande beslut, som inletts mot dem 
av kunder och som rör rättigheter och 
skyldigheter som fastställts inom ramen för 
detta direktiv. Sådana 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
syftar till att nå en snabbare och billigare 
lösning av tvister mellan 
försäkringsföretag eller personer som 
säljer eller erbjuder försäkringsprodukter 
och kunder, och till att minska bördan på 
domstolssystemet. 
Tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
bör dock inte inverka på rättigheterna för 
parterna i sådana förfaranden att väcka 
talan vid domstol.

(28) Det behövs ändamålsenliga och 
effektiva förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol i 
medlemsstaterna, så att tvister mellan 
försäkringsförmedlare och kunder kan 
lösas, varvid befintliga förfaranden kan 
användas om det är lämpligt. Effektiva 
förfaranden för klagomål och tvistlösning 
utanför domstol bör vara tillgängliga för att 
hantera tvister avseende rättigheter och 
skyldigheter som fastställts inom ramen för 
detta direktiv mellan personer som säljer 
eller erbjuder försäkringsprodukter och 
kunder. För att tvistlösningsförfaranden 
utanför domstol avseende klagomål från 
kunder ska bli mer effektiva bör detta 
direktiv föreskriva att personer som säljer 
eller erbjuder försäkringsprodukter måste 
delta i sådana tvistlösningsförfaranden som 
inte resulterar i ett bindande beslut, som 
inletts mot dem av kunder och som rör 
rättigheter och skyldigheter som fastställts 
inom ramen för detta direktiv. Sådana 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
syftar till att nå en snabbare och billigare 
lösning av tvister mellan personer som 
säljer eller erbjuder försäkringsprodukter 
och kunder, och till att minska bördan på 
domstolssystemet. 
Tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
bör dock inte inverka på rättigheterna för 
parterna i sådana förfaranden att väcka 
talan vid domstol.

Utan att kundernas rätt att väcka talan vid Utan att kundernas rätt att väcka talan vid 
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domstol åsidosätts, bör medlemsstaterna se 
till att alternativa tvistlösningsorgan som 
hanterar tvister inom ramen för detta 
direktiv samarbetar för att lösa 
gränsöverskridande tvister. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra alternativa 
tvistlösningsorgan som hanterar sådana 
tvister att bli medlemmar i Nätverket för 
klagomål mot finansiella tjänster (FIN-
NET).

domstol åsidosätts, bör medlemsstaterna se 
till att alternativa tvistlösningsorgan som 
hanterar tvister inom ramen för detta 
direktiv samarbetar för att lösa 
gränsöverskridande tvister. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra alternativa
tvistlösningsorgan som hanterar sådana 
tvister att bli medlemmar i Nätverket för 
klagomål mot finansiella tjänster (FIN-
NET).

Or. en

Ändringsförslag 137
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det behövs ändamålsenliga och 
effektiva förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol i 
medlemsstaterna, så att tvister mellan 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag och kunder kan lösas, 
varvid befintliga förfaranden kan användas 
om det är lämpligt. Effektiva förfaranden 
för klagomål och tvistlösning utanför 
domstol bör vara tillgängliga för att hantera 
tvister avseende rättigheter och 
skyldigheter som fastställts inom ramen för 
detta direktiv mellan försäkringsföretag 
eller personer som säljer eller erbjuder 
försäkringsprodukter och kunder. För att 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
avseende klagomål från kunder ska bli mer 
effektiva bör detta direktiv föreskriva att 
försäkringsföretag eller personer som säljer 
eller erbjuder försäkringsprodukter måste 
delta i sådana tvistlösningsförfaranden, 
som inletts mot dem av kunder och som rör 
rättigheter och skyldigheter som fastställts 
inom ramen för detta direktiv. Sådana 

(28) Det behövs ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva förfaranden för klagomål 
och tvistlösning utanför domstol i 
medlemsstaterna, så att tvister mellan 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag och kunder kan lösas, 
varvid befintliga förfaranden kan användas 
om det är lämpligt. Effektiva förfaranden 
för klagomål och tvistlösning utanför 
domstol bör vara tillgängliga för att hantera 
tvister avseende rättigheter och 
skyldigheter som fastställts inom ramen för 
detta direktiv mellan försäkringsföretag 
eller personer som säljer eller erbjuder 
försäkringsprodukter och kunder. För att 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
avseende klagomål från kunder ska bli mer 
effektiva bör detta direktiv föreskriva att 
försäkringsföretag eller personer som säljer 
eller erbjuder försäkringsprodukter måste 
delta i sådana tvistlösningsförfaranden, 
som inletts mot dem av kunder och som rör 
rättigheter och skyldigheter som fastställts 
inom ramen för detta direktiv. Sådana 
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tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
syftar till att nå en snabbare och billigare 
lösning av tvister mellan försäkringsföretag 
eller personer som säljer eller erbjuder 
försäkringsprodukter och kunder, och till 
att minska bördan på domstolssystemet. 
Tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
bör dock inte inverka på rättigheterna för 
parterna i sådana förfaranden att väcka 
talan vid domstol.

tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
syftar till att nå konstruktiv 
kommunikation, snabbare och billigare 
lösning av tvister mellan försäkringsföretag 
eller personer som säljer eller erbjuder 
försäkringsprodukter och kunder, och till 
att minska bördan på domstolssystemet. 
Tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
bör dock inte ersätta rättigheterna för 
parterna i sådana förfaranden att väcka 
talan vid domstol.

Utan att kundernas rätt att väcka talan vid 
domstol åsidosätts, bör medlemsstaterna se 
till att alternativa tvistlösningsorgan som 
hanterar tvister inom ramen för detta 
direktiv samarbetar för att lösa 
gränsöverskridande tvister. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra alternativa 
tvistlösningsorgan som hanterar sådana 
tvister att bli medlemmar i Nätverket för 
klagomål mot finansiella tjänster (FIN-
NET).

Utan att kundernas rätt att väcka talan vid 
domstol åsidosätts, bör medlemsstaterna se 
till att alternativa tvistlösningsorgan som 
hanterar tvister inom ramen för detta 
direktiv samarbetar för att lösa 
gränsöverskridande tvister. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra alternativa 
tvistlösningsorgan som hanterar sådana 
tvister att bli medlemmar i Nätverket för 
klagomål mot finansiella tjänster (FIN-
NET).

Or. en

Ändringsförslag 138
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Den ökande omfattning verksamheter 
som många försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag bedriver samtidigt 
innebär en ökad risk för intressekonflikter 
mellan dessa olika verksamheter och 
kundernas intressen. Medlemsstaterna 
måste därför föreskriva regler som 
säkerställer att sådana konflikter inte 
inverkar negativt på kundernas intressen.

(29) Den ökande omfattning verksamheter 
som många försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag bedriver samtidigt 
innebär en ökad risk för intressekonflikter 
mellan dessa olika verksamheter och 
kundernas intressen. Medlemsstaterna 
måste därför se till att det finns regler som 
säkerställer att kundernas intressen står i 
fokus.

Or. en
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är en anpassning till MiFID II.

Ändringsförslag 139
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Den ökande omfattning verksamheter 
som många försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag bedriver samtidigt 
innebär en ökad risk för intressekonflikter 
mellan dessa olika verksamheter och 
kundernas intressen. Medlemsstaterna 
måste därför föreskriva regler som 
säkerställer att sådana konflikter inte 
inverkar negativt på kundernas intressen.

(29) Den ökande omfattning verksamheter 
som många försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag bedriver samtidigt 
innebär en ökad risk för intressekonflikter 
mellan dessa olika verksamheter och 
kundernas intressen. Konsumenterna är 
inte alltid medvetna om den 
intressekonflikt som uppkommer när 
försäkringsförmedlaren ersätts genom en 
provision från en tredje part.
Medlemsstaterna måste därför föreskriva 
regler som säkerställer att sådana konflikter 
inte inverkar negativt på kundernas 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 140
Elena Băsescu

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Den ökande omfattning verksamheter 
som många försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag bedriver samtidigt 
innebär en ökad risk för intressekonflikter 
mellan dessa olika verksamheter och 
kundernas intressen. Medlemsstaterna 
måste därför föreskriva regler som 

(29) Den ökande omfattning verksamheter 
som många försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag bedriver samtidigt 
innebär en ökad risk för intressekonflikter 
mellan dessa olika verksamheter och 
kundernas intressen. Medlemsstaterna 
måste därför föreskriva regler som 
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säkerställer att sådana konflikter inte 
inverkar negativt på kundernas intressen.

säkerställer att sådana konflikter inte 
inverkar negativt på kundernas intressen 
och försäkringsmarknadernas 
kostnadseffektivitet och 
ändamålsenlighet.

Or. en

Ändringsförslag 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken 
ersättning de får. Det bör bli obligatoriskt 
för europeiska försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren (i 
tillämpliga fall) samt strukturen på och 
innehållet i förmedlarens ersättning.

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken 
ersättning de får. Det bör bli obligatoriskt 
för europeiska försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att göra förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren (i 
tillämpliga fall) samt strukturen på och 
innehållet i förmedlarens ersättning mer 
transparent.

Or. en

Ändringsförslag 142
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken 
ersättning de får. Det bör bli obligatoriskt 

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken 
ersättning de får. Europeiska 
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för europeiska försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren (i 
tillämpliga fall) samt strukturen på och 
innehållet i förmedlarens ersättning.

försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag bör på begäran ange sin 
status. Konsumenterna bör få denna 
information innan de ingår ett avtal. Denna 
information syftar till att visa förhållandet 
mellan försäkringsföretaget och 
förmedlaren (i tillämpliga fall) samt 
strukturen på och innehållet i förmedlarens 
ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken 
ersättning de får. Det bör bli obligatoriskt 
för europeiska försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren (i 
tillämpliga fall) samt strukturen på och 
innehållet i förmedlarens ersättning.

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken 
ersättning de får. Det bör omedelbart bli 
obligatoriskt för europeiska 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att bidra till att göra förhållandet 
mellan försäkringsföretaget och 
förmedlaren (i tillämpliga fall) samt 
strukturen på och innehållet i förmedlarens 
ersättning mer transparent för 
konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 144
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken 
ersättning de får. Det bör bli obligatoriskt 
för europeiska försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren (i 
tillämpliga fall) samt strukturen på och
innehållet i förmedlarens ersättning.

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken 
ersättning de får. Det bör bli obligatoriskt 
för europeiska försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren (i 
tillämpliga fall) samt strukturen på,
innehållet i och arten av förmedlarens 
ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 145
Louis Michel

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken
ersättning de får. Det bör bli obligatoriskt 
för europeiska försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren (i 
tillämpliga fall) samt strukturen på och 
innehållet i förmedlarens ersättning.

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om arten 
av den ersättning som de får. Det bör bli 
obligatoriskt för europeiska 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren (i 
tillämpliga fall) samt arten av
förmedlarens ersättning.

Or. en
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Ändringsförslag 146
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken 
ersättning de får. Det bör bli obligatoriskt 
för europeiska försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren (i 
tillämpliga fall) samt strukturen på och 
innehållet i förmedlarens ersättning.

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken 
ersättning de får. Det bör bli obligatoriskt 
för europeiska försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren (i 
tillämpliga fall) samt strukturen på och 
innehållet i förmedlarens ersättning och 
hur detta kan inverka på den totala 
kostnaden för försäkringen.

Or. en

Motivering

Denna ändring är i linje med transparenskraven i MiFID II.

Ändringsförslag 147
Peter Simon

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en 
försäkringsprodukt är det nödvändigt att 
tillräcklig information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning. I fråga 
om livförsäkringsprodukter bör 
följaktligen förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en 
försäkringsprodukt är det nödvändigt att 
tillräcklig information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning.
Förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bör vara skyldiga att
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försäkringsföretaget bli skyldiga att 
informera kunder om sina ersättningar, 
före en försäljning. I fråga om andra 
försäkringsprodukter och efter en 
övergångsperiod på fem år måste kunden 
informeras om sin rätt att begära denna 
information, vilken på begäran måste ges 
till kunden.

före en försäljning informera kunder om
arten och storleken på sina ersättningar.

Or. de

Ändringsförslag 148
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en 
försäkringsprodukt är det nödvändigt att 
tillräcklig information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning. I fråga 
om livförsäkringsprodukter bör följaktligen 
förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bli skyldiga att 
informera kunder om sina ersättningar, före 
en försäljning. I fråga om andra 
försäkringsprodukter och efter en 
övergångsperiod på fem år måste kunden 
informeras om sin rätt att begära denna 
information, vilken på begäran måste ges 
till kunden.

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en 
försäkringsprodukt är det nödvändigt att 
tillräcklig information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning. I fråga 
om livförsäkringsprodukter bör följaktligen 
förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bli skyldiga att 
kostnadsfritt informera kunder om sina 
ersättningar, före en försäljning och alltid 
på begäran.

Or. en

Ändringsförslag 149
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en
försäkringsprodukt är det nödvändigt att 
tillräcklig information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning. I fråga 
om livförsäkringsprodukter bör följaktligen 
förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bli skyldiga att 
informera kunder om sina ersättningar, före 
en försäljning. I fråga om andra 
försäkringsprodukter och efter en 
övergångsperiod på fem år måste kunden 
informeras om sin rätt att begära denna 
information, vilken på begäran måste ges 
till kunden.

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en 
försäkringsprodukt är det nödvändigt att 
tillräcklig information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning. I fråga 
om livförsäkringsprodukter bör följaktligen 
förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bli skyldiga att 
informera kunder om sina ersättningar, före 
en försäljning. I fråga om andra 
försäkringsprodukter och efter en 
övergångsperiod på fem år ska samma 
regler tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 150
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en 
försäkringsprodukt är det nödvändigt att 
tillräcklig information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning. I fråga 
om livförsäkringsprodukter bör 
följaktligen förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bli skyldiga att 
informera kunder om sina ersättningar, före 
en försäljning. I fråga om andra 
försäkringsprodukter och efter en 
övergångsperiod på fem år måste kunden 
informeras om sin rätt att begära denna 
information, vilken på begäran måste ges 
till kunden.

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en 
försäkringsprodukt är det nödvändigt att all
information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning. För att 
kunderna ska kunna lita på en förmedlare 
bör de informeras om eventuella 
förbindelser mellan förmedlaren och den 
tredje parten och eventuella ekonomiska 
incitament – även om kunden inte 
uttryckligen begär sådan information. I 
fråga om alla försäkringsprodukter med 
investeringsinslag bör följaktligen 
förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bli skyldiga att 
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informera kunder om sina ersättningar, före 
en försäljning. I fråga om andra 
försäkringsprodukter och efter en 
övergångsperiod på tre år måste kunden 
informeras om sin rätt att begära denna 
information, vilken på begäran måste ges 
till kunden.

Or. en

Ändringsförslag 151
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en 
försäkringsprodukt är det nödvändigt att 
tillräcklig information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning. I fråga 
om livförsäkringsprodukter bör följaktligen 
förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bli skyldiga att 
informera kunder om sina ersättningar, före 
en försäljning. I fråga om andra 
försäkringsprodukter och efter en 
övergångsperiod på fem år måste kunden 
informeras om sin rätt att begära denna 
information, vilken på begäran måste ges 
till kunden.

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en 
försäkringsprodukt är det nödvändigt att 
tillräcklig information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning. I fråga 
om livförsäkringsprodukter bör följaktligen 
förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bli skyldiga att 
informera kunder om sina ersättningar, före 
en försäljning. I fråga om andra 
försäkringsprodukter måste kunden 
informeras om sin rätt att begära denna 
information, vilken måste ges till kunden.

Or. en

Ändringsförslag 152
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en 
försäkringsprodukt är det nödvändigt att 
tillräcklig information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning. I fråga 
om livförsäkringsprodukter bör följaktligen 
förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bli skyldiga att 
informera kunder om sina ersättningar, före 
en försäljning. I fråga om andra 
försäkringsprodukter och efter en 
övergångsperiod på fem år måste kunden 
informeras om sin rätt att begära denna 
information, vilken på begäran måste ges 
till kunden.

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en 
försäkringsprodukt är det nödvändigt att 
tillräcklig information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning. I fråga 
om livförsäkringsprodukter bör följaktligen 
förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bli skyldiga att 
informera kunder om sina ersättningar, före 
en försäljning. I fråga om andra 
försäkringsprodukter måste kunden 
informeras om sin rätt att begära denna 
information, vilken på begäran måste ges 
till kunden.

Or. en

Ändringsförslag 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att kunder ska få jämförbar 
information om de 
försäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls, oavsett om de köper tjänsten 
via en förmedlare eller direkt av ett 
försäkringsföretag, och för att undvika den 
snedvridning av konkurrensen som följer 
av att försäkringsföretag uppmuntras att 
sälja direkt till kunder snarare än via 
förmedlare i syfte att undvika dessa 
informationskrav, bör även 
försäkringsföretag bli skyldiga att ge 
information om de ersättningar de mottar 
vid försäljning av försäkringsprodukter till 
de kunder med vilka de har direkta 
transaktioner avseende ett 

(32) För att kunder ska få jämförbar 
information om de 
försäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls, oavsett om de köper tjänsten 
via en förmedlare eller direkt av ett 
försäkringsföretag, och för att undvika den 
snedvridning av konkurrensen som följer 
av att försäkringsföretag uppmuntras att 
sälja direkt till kunder snarare än via 
förmedlare i syfte att undvika dessa 
informationskrav, bör även 
försäkringsföretag bli skyldiga att ge 
information om de ersättningar de mottar 
vid försäljning av försäkringsprodukter till 
de kunder med vilka de har direkta 
transaktioner avseende ett 
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tillhandahållande av 
försäkringsförmedlingstjänster.

tillhandahållande av 
försäkringsförmedlingstjänster.

Då kostnaden för avgifter och incitament 
inte kan fastställas innan rådgivningen 
inleds, måste uträkningssättet presenteras 
på ett heltäckande, riktigt och begripligt 
sätt i dokumentet om nyckeltjänster, och 
den sammanlagda kostnaden för 
rådgivningenoch dess inverkan på 
avkastningen ska meddelas kunden så 
snart som det är praktiskt möjligt. Då 
investeringsrådgivningen tillhandahålls 
kontinuerligt måste information om 
kostnaden för investeringsrådgivningen, 
inbegripet incitament, tillhandahållas 
regelbundet och åtminstone en gång per 
år. Den regelbundna rapporten måste 
innehålla alla incitament som har betalats 
eller tagits emot under föregående period.

Or. en

Motivering

Kunderna måste informeras om den totala kostnaden för investeringsrådgivningen, dvs. både 
avgifter som betalas direkt av kunden till förmedlaren och eventuella avgifter, kommissioner 
eller ekonomisk ersättning som betalas av tredje part (incitament).  Denna information måste 
lämnas till kunden innan denne får investeringsrådgivning. Denna information bör lämnas 
oavsett om råden ges på oberoende grund eller inte.

Ändringsförslag 154
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att kunder ska få jämförbar 
information om de 
försäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls, oavsett om de köper tjänsten 
via en förmedlare eller direkt av ett 
försäkringsföretag, och för att undvika den 
snedvridning av konkurrensen som följer 

(32) För att kunder ska kunna fatta ett 
välgrundat beslut måste jämförbar 
information om de 
försäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls lämnas, oavsett om de köper 
tjänsten via en förmedlare eller direkt av ett 
försäkringsföretag, och för att undvika den 
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av att försäkringsföretag uppmuntras att 
sälja direkt till kunder snarare än via 
förmedlare i syfte att undvika dessa 
informationskrav, bör även 
försäkringsföretag bli skyldiga att ge 
information om de ersättningar de mottar 
vid försäljning av försäkringsprodukter till 
de kunder med vilka de har direkta 
transaktioner avseende ett 
tillhandahållande av 
försäkringsförmedlingstjänster.

snedvridning av konkurrensen som följer 
av att försäkringsföretag uppmuntras att 
sälja direkt till kunder snarare än via 
förmedlare i syfte att undvika dessa 
informationskrav, bör även 
försäkringsföretag bli skyldiga att ge 
information om de ersättningar de mottar 
vid försäljning av försäkringsprodukter till 
de kunder med vilka de har direkta 
transaktioner avseende ett 
tillhandahållande av 
försäkringsförmedlingstjänster.

Or. en

Motivering

This amendment is to align with MiFID II

Ändringsförslag 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Varje person som säljer 
försäkringsprodukter och som inte är 
produktens utvecklare bör i en separat 
nyckeltjänst tillhandahålla den icke-
professionella investeraren ett faktablad 
med uppgifter om sina kostnader och 
tjänster i enlighet med detta direktiv och 
direktiv [MiFID – omarbetat] samt 
ytterligare relevant information som den 
icke-professionella investeraren behöver 
för att bedöma om försäkringsprodukten 
uppfyller dennes behov, och som inte kan 
tillhandahållas av investeringsproduktens 
utvecklare.

Or. en
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Ändringsförslag 156
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32b) Det är till fördel för konsumenterna 
om försäkringsprodukter säljs via flera 
kanaler och förmedlare med olika former 
av samarbete med försäkringsföretag, 
förutsatt att de är skyldiga att tillämpa 
samma bestämmelser om konsumentskydd 
och transparens.

Or. en

Ändringsförslag 157
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att undvika vilseledande 
försäljningsmetoder bör försäljning av 
försäkringsprodukter vid behov ledsagas 
av hederlig och professionell rådgivning.

(34) För att undvika vilseledande 
försäljningsmetoder bör rådgivaren vid 
försäljning av försäkringsprodukter då 
rådgivning ges agera hederligt, 
professionellt och i enlighet med sina 
kunders bästa intresse. För de anställda 
som ger råd om eller säljer 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag till icke-professionella 
kunder, ska medlemsstaterna kräva att 
den ekonomiska ersättningen från 
företaget inte påverkar de anställdas 
objektivitet när det gäller att ge 
ändamålsenliga rekommendationer eller 
genomföra en korrekt försäljning eller 
presentera information på ett sätt som är 
rättvist, tydligt och inte vilseledande.

Or. en
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Motivering

Detta gör det möjligt för medlemsstaterna att vidta åtgärder när det gäller ekonomisk 
ersättning inom företag för att förhindra risker för subjektivitet i rådgivning och försäljning 
av finansiella instrument till kunder. Ersättningssystem, såsom betydande försäljningsbonusar 
i samband med ett visst finansiellt instrument, bör inte tillåtas om de riskerar att 
värdepappersföretag på ett olämpligt sätt rekommenderar eller säljer produkter eller tjänster 
till kunder.

Ändringsförslag 158
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att undvika vilseledande 
försäljningsmetoder bör försäljning av 
försäkringsprodukter vid behov ledsagas av 
hederlig och professionell rådgivning.

(34) För att undvika vilseledande 
försäljningsmetoder bör försäljning av 
försäkringsprodukter ledsagas av hederlig 
och professionell rådgivning.

Or. en

Ändringsförslag 159
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att undvika vilseledande 
försäljningsmetoder bör försäljning av 
försäkringsprodukter vid behov ledsagas av 
hederlig och professionell rådgivning.

(34) För att undvika vilseledande 
försäljningsmetoder bör försäljning av 
försäkringsprodukter ledsagas av hederlig, 
opartisk och professionell rådgivning.

Or. en

Ändringsförslag 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Medlemsstaterna ska kräva att en 
försäkringsförmedlares och ett 
försäkringsföretags politik för ekonomisk 
ersättning till anställda eller 
representanter inte försämrar företagets 
förmåga att agera i kundens bästa 
intresse. För de anställda som ger råd om 
eller säljer försäkringsprodukter med 
investeringsinslag till kunder, ska 
medlemsstaterna kräva att den 
ekonomiska ersättningen från företaget 
inte påverkar de anställdas objektivitet 
när det gäller att ge ändamålsenliga 
rekommendationer eller genomföra en 
korrekt försäljning eller presentera 
information på ett sätt som är rättvist, 
tydligt och inte vilseledande. Den 
ekonomiska ersättningen i sådana 
situationer ska inte enbart vara beroende 
av försäljningsmål eller vinster för 
företaget från en viss produkt.

Or. en

Motivering

Ersättningssystem, såsom betydande försäljningsbonusar i samband med ett visst finansiellt 
instrument, bör inte tillåtas om de riskerar att värdepappersföretag på ett olämpligt sätt 
rekommenderar eller säljer produkter eller tjänster till kunder.

Ändringsförslag 161
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Eftersom konsumenter i allt högre 
utsträckning är beroende av personliga 
rekommendationer bör en definition av 

(36) Eftersom konsumenter i allt högre 
utsträckning är beroende av personliga 
rekommendationer bör en definition av 
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rådgivning införas. Innan rådgivningen 
sker bör försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bedöma kundens 
behov, önskemål och ekonomiska 
situation. Om förmedlare anger att de ger 
råd om produkter från ett brett urval av 
försäkringsföretag, bör de utföra en 
opartisk och tillräckligt bred analys av de 
försäkringsavtal som finns på marknaden. 
Alla försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag bör dessutom redovisa 
de skäl som ligger till grund för deras 
rådgivning.

rådgivning införas. Kvaliteten på 
rådgivningen är av avgörande betydelse 
och all rådgivning bör anpassas till 
kundens personliga egenskaper. Innan 
rådgivningen sker bör 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bedöma kundens 
behov, förväntningar och ekonomiska 
situation. Om förmedlare anger att de ger 
råd om produkter från ett brett urval av 
försäkringsföretag, bör de utföra en 
opartisk och bred analys av ett tillräckligt 
stort antal av de försäkringsavtal som finns 
på marknaden. Alla försäkringsförmedlare 
och försäkringsföretag bör dessutom 
redovisa de skäl som ligger till grund för 
deras rådgivning och rekommendera 
lämpliga försäkringsprodukter i enlighet 
med kundens preferenser, behov, 
finansiella och personliga situation.

Or. en

Ändringsförslag 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Kunder bör, innan ett avtal ingås och 
även vid försäljning utan rådgivning, ges 
relevant information om 
försäkringsprodukter så att de kan fatta 
välgrundade beslut. Försäkringsförmedlare 
bör kunna redovisa för kunden 
huvudinslagen i de försäkringsprodukter de 
säljer.

(37) Kunder bör, innan ett avtal ingås och 
även vid försäljning utan rådgivning, ges 
relevant information om 
försäkringsprodukter så att de kan fatta 
välgrundade beslut. Försäkringsförmedlare 
bör redovisa för kunden huvudinslagen i de 
försäkringsprodukter de säljer och därför 
bör förmedlarens personal ges tillräckligt 
med resurser och tid för att göra detta.

Or. en
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Ändringsförslag 163
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Kunder bör, innan ett avtal ingås och 
även vid försäljning utan rådgivning, ges 
relevant information om 
försäkringsprodukter så att de kan fatta 
välgrundade beslut. Försäkringsförmedlare 
bör kunna redovisa för kunden 
huvudinslagen i de försäkringsprodukter de 
säljer.

(37) Kunder bör, innan ett avtal ingås och 
även vid försäljning utan rådgivning, ges 
relevant information om 
försäkringsprodukter så att de kan fatta 
välgrundade beslut. Försäkringsförmedlare 
bör redovisa för kunden huvudinslagen i de 
försäkringsprodukter de säljer.

Or. en

Ändringsförslag 164
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I detta direktiv bör det 
anges minimiskyldigheter i fråga om den 
information som försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare måste lämna till 
sina kunder. En medlemsstat bör i detta 
avseende kunna bibehålla eller anta 
striktare bestämmelser, som kan tillämpas 
på de försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag som bedriver 
försäkrings förmedlingsverksamhet på 
medlemsstatens territorium oberoende 
av reglerna i deras hemmedlemsstat, om 
dessa striktare bestämmelser är förenliga 
med unionsrätten, inbegripet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 

(40) I detta direktiv bör det anges 
minimiskyldigheter för försäkringsföretag 
och försäkringsförmedlare. En medlemsstat 
bör i detta avseende kunna bibehålla eller 
anta striktare bestämmelser, som kan 
tillämpas på försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag. Sådana striktare 
bestämmelser måste vara förenliga med 
unionsrätten.
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elektronisk handel, på den inre 
marknaden (”Direktiv om elektronisk 
handel”). En medlemsstat som önskar 
tillämpa och redan tillämpar 
bestämmelser om försäkringsförmedlare 
och försäljning av försäkringsprodukter 
som går utöver de bestämmelser som 
anges i detta direktiv bör säkerställa att 
den administrativa bördan av dessa 
bestämmelser står i proportion till behovet 
av konsumentskydd. För att förhindra 
vilseledande metoder vid försäljning av 
försäkringsprodukter och skydda 
konsumenter bör medlemsstaterna 
undantagsvis få tillämpa de striktare 
bestämmelserna på försäkringsförmedlare 
som har försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet, om de anser det 
nödvändigt och proportionellt.

Or. en

Ändringsförslag 165
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I detta direktiv bör det 
anges minimiskyldigheter i fråga om den 
information som försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare måste lämna till 
sina kunder. En medlemsstat bör i detta 
avseende kunna bibehålla eller anta 
striktare bestämmelser, som kan tillämpas 
på de försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag som 
bedriver försäkrings 
förmedlingsverksamhet på 
medlemsstatens territorium oberoende 
av reglerna i deras hemmedlemsstat, om 
dessa striktare bestämmelser är förenliga 
med unionsrätten, inbegripet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 

(40) I detta direktiv bör det anges 
minimiskyldigheter för försäkringsföretag 
och försäkringsförmedlare. En medlemsstat 
bör kunna bibehålla eller anta striktare 
bestämmelser, som kan tillämpas på 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag. Sådana striktare 
bestämmelser måste vara förenliga med 
unionsrätten, inbegripet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden 
(”Direktiv om elektronisk handel”).
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2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden 
(”Direktiv om elektronisk handel”). En 
medlemsstat som önskar tillämpa och 
redan tillämpar bestämmelser om 
försäkringsförmedlare och försäljning av 
försäkringsprodukter som går utöver de 
bestämmelser som anges i detta direktiv 
bör säkerställa att den administrativa 
bördan av dessa bestämmelser står i 
proportion till behovet av 
konsumentskydd. För att förhindra 
vilseledande metoder vid försäljning av 
försäkringsprodukter och skydda 
konsumenter bör medlemsstaterna 
undantagsvis få tillämpa de striktare 
bestämmelserna på försäkringsförmedlare 
som har försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet, om de anser det 
nödvändigt och proportionellt.

Or. en

Motivering

Vi stödjer principen att medlemsstaterna kan tillämpa ytterligare bestämmelser utöver de som 
anges i direktivet. Sådana striktare bestämmelser måste naturligtvis vara förenliga med 
unionsrätten. Vi anser emellertid inte att det är nödvändigt att upprepa unionsrätten i 
direktivet eftersom detta skulle kunna leda till inkonsekvens och osäkerhet.

Ändringsförslag 166
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I detta direktiv bör det 
anges minimiskyldigheter i fråga om den 
information som försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare måste lämna till sina 
kunder. En medlemsstat bör i detta 
avseende kunna bibehålla eller anta 

(40) I detta direktiv bör det 
anges minimiskyldigheter i fråga om den 
information som försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare måste lämna till sina 
kunder. En medlemsstat bör i detta 
avseende kunna bibehålla eller anta 
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striktare bestämmelser, som kan tillämpas 
på de försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag som 
bedriver försäkrings 
förmedlingsverksamhet på medlemsstatens 
territorium oberoende av reglerna i deras 
hemmedlemsstat, om dessa striktare 
bestämmelser är förenliga 
med unionsrätten, inbegripet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden
(”Direktiv om elektronisk handel”). En 
medlemsstat som önskar tillämpa och 
redan tillämpar bestämmelser om 
försäkringsförmedlare och försäljning av 
försäkringsprodukter som går utöver de 
bestämmelser som anges i detta direktiv 
bör säkerställa att den administrativa 
bördan av dessa bestämmelser står i 
proportion till behovet av konsumentskydd.
För att förhindra vilseledande metoder vid 
försäljning av försäkringsprodukter och 
skydda konsumenter bör medlemsstaterna 
undantagsvis få tillämpa de striktare 
bestämmelserna på försäkringsförmedlare 
som har försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet, om de anser det 
nödvändigt och proportionellt.

striktare bestämmelser, som kan tillämpas 
på de försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag som 
bedriver försäkrings 
förmedlingsverksamhet på medlemsstatens 
territorium oberoende av reglerna i deras 
hemmedlemsstat, om dessa striktare 
bestämmelser är förenliga 
med unionsrätten, inbegripet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden
(”Direktiv om elektronisk handel”). En 
medlemsstat som önskar tillämpa och 
redan tillämpar bestämmelser om 
försäkringsförmedlare och försäljning av 
försäkringsprodukter som går utöver de 
bestämmelser som anges i detta direktiv 
bör säkerställa att den administrativa 
bördan av dessa bestämmelser står i 
proportion till behovet av konsumentskydd.
För att förhindra vilseledande metoder vid 
försäljning av försäkringsprodukter och 
skydda konsumenter bör medlemsstaterna 
få tillämpa de striktare bestämmelserna på 
försäkringsförmedlare som har 
försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet, om de anser det 
nödvändigt och proportionellt.

Or. en

Ändringsförslag 167
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Korsförsäljning (cross-selling) är en 
vanlig strategi i unionen för företag som 
tillhandahåller finansiella tjänster till icke-
professionella kunder. Metoden kan 

(41) Korsförsäljning (cross-selling) är en 
vanlig strategi i unionen som kan vara 
lämplig för företag som tillhandahåller 
finansiella tjänster till icke-professionella 
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innebära fördelar för konsumenter men 
kan också medföra att konsumenternas 
intressen inte beaktas tillräckligt. 
Exempelvis kan vissa typer av 
korsförsäljning, närmare bestämt
kopplingsförbehåll (tying practice) där 
minst två finansiella tjänster säljs 
tillsammans och minst en av dessa 
tjänster eller produkter inte är tillgänglig 
separat, snedvrida konkurrensen och 
negativt inverka på konsumentens 
rörlighet och förmåga att fatta 
välgrundade beslut. Exempel på 
kopplingsförbehåll är att en konsument 
som tillhandahålls en försäkringstjänst 
måste öppna ett checkkonto för betalning 
av premier, eller att en konsument som 
finansierar ett bilköp genom en 
konsumentkredit måste ingå en 
motorfordonsförsäkring. Även om
paketförsäljning (bundling practice) där 
minst två finansiella tjänster eller produkter 
säljs tillsammans i ett paket men där varje 
tjänst också kan köpas separat, också kan 
snedvrida konkurrensen och negativt 
inverka på konsumentens rörlighet och 
förmåga att fatta välgrundade beslut, ger 
denna metod åtminstone kunden valfrihet 
och kan således innebära en mindre risk 
för att försäkringsförmedlare inte iakttar 
kraven enligt detta direktiv. 
Användningen av sådana metoder bör 
granskas noggrant, med syfte att främja 
konkurrens och konsumenters valfrihet.

kunder. Användningen av
kopplingsförbehåll (tying practice) och 
paketförsäljning (bundling practice) där 
minst två finansiella tjänster eller produkter 
säljs tillsammans i ett paket bör granskas 
noggrant, med syfte att främja konkurrens 
och konsumenters valfrihet.

Or. en

Motivering

Korsförsäljning av försäkringsprodukter med andra produkter innebär fördelar för 
konsumenterna såsom ökade valmöjligheter och inbesparade totala kostnader.

Ändringsförslag 168
Philippe De Backer
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Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Korsförsäljning (cross-selling) är en 
vanlig strategi i unionen för företag som 
tillhandahåller finansiella tjänster till icke-
professionella kunder. Metoden kan 
innebära fördelar för konsumenter men kan 
också medföra att konsumenternas 
intressen inte beaktas tillräckligt. 
Exempelvis kan vissa typer av 
korsförsäljning, närmare bestämt 
kopplingsförbehåll (tying practice) där 
minst två finansiella tjänster säljs 
tillsammans och minst en av dessa tjänster 
eller produkter inte är tillgänglig separat, 
snedvrida konkurrensen och negativt 
inverka på konsumentens rörlighet och 
förmåga att fatta välgrundade beslut. 
Exempel på kopplingsförbehåll är att en 
konsument som tillhandahålls en 
försäkringstjänst måste öppna ett 
checkkonto för betalning av premier, eller 
att en konsument som finansierar ett bilköp 
genom en konsumentkredit måste ingå en 
motorfordonsförsäkring. Även om 
paketförsäljning (bundling practice) där 
minst två finansiella tjänster eller 
produkter säljs tillsammans i ett paket men 
där varje tjänst också kan köpas separat, 
också kan snedvrida konkurrensen och 
negativt inverka på konsumentens rörlighet 
och förmåga att fatta välgrundade beslut, 
ger denna metod åtminstone kunden 
valfrihet och kan således innebära en 
mindre risk för att försäkringsförmedlare 
inte iakttar kraven enligt detta direktiv. 
Användningen av sådana metoder bör 
granskas noggrant, med syfte att främja 
konkurrens och konsumenters valfrihet.

(41) Korsförsäljning (cross-selling) är en 
vanlig strategi i unionen för företag som 
tillhandahåller finansiella tjänster till icke-
professionella kunder. Metoden kan 
innebära fördelar för konsumenter men kan 
också medföra att konsumenternas 
intressen inte beaktas tillräckligt. 
Exempelvis kan vissa typer av 
korsförsäljning, närmare bestämt 
kopplingsförbehåll (tying practice) där en 
försäkringstjänst eller försäkringsprodukt 
säljs tillsammans med en annan finansiell 
tjänst eller produkt och den huvudsakliga 
finansiella tjänsten eller produkten i 
paketet inte är tillgänglig separat, 
snedvrida konkurrensen och negativt 
inverka på konsumentens rörlighet och 
förmåga att fatta välgrundade beslut.  
Exempel på kopplingsförbehåll är att en 
konsument som tillhandahålls en 
försäkringstjänst måste öppna ett 
checkkonto för betalning av premier, eller 
att en konsument som finansierar ett bilköp 
genom en konsumentkredit måste ingå en 
motorfordonsförsäkring. Även om 
paketförsäljning (bundling practice) där en 
försäkringstjänst eller försäkringsprodukt 
säljs tillsammans i ett paket med en annan 
finansiell tjänst eller produkt men den 
huvudsakliga finansiella tjänsten eller 
produkten i paketet också kan köpas 
separat, också kan snedvrida konkurrensen 
och negativt inverka på konsumentens 
rörlighet och förmåga att fatta välgrundade 
beslut, ger denna metod åtminstone kunden 
valfrihet och kan således innebära en 
mindre risk för att försäkringsförmedlare 
inte iakttar kraven enligt detta direktiv. 
Användningen av sådana metoder bör 
granskas noggrant, med syfte att främja 
konkurrens och konsumenters valfrihet. Ett 
erbjudande om ett heltäckande 
försäkringsavtal, till exempel en 
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brandförsäkring som även omfattar 
förluster till följd av naturkatastrofer är 
inte en korsförsäljning. Ett sådant avtal 
förser konsumenterna med ett utökat 
försäkringsskydd. Detta direktiv reglerar 
korsförsäljning av finansiella produkter. 
Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 
(2005/29/EG) är fortfarande tillämpligt 
för korsförsäljning av finansiella tjänster 
eller produkter med icke-finansiella 
tjänster eller produkter.

Or. en

Ändringsförslag 169
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Korsförsäljning (cross-selling) är en 
vanlig strategi i unionen för företag som 
tillhandahåller finansiella tjänster till icke-
professionella kunder. Metoden kan 
innebära fördelar för konsumenter men 
kan också medföra att konsumenternas 
intressen inte beaktas tillräckligt. 
Exempelvis kan vissa typer av 
korsförsäljning, närmare bestämt
kopplingsförbehåll (tying practice) där 
minst två finansiella tjänster säljs 
tillsammans och minst en av dessa tjänster 
eller produkter inte är tillgänglig separat, 
snedvrida konkurrensen och negativt 
inverka på konsumentens rörlighet och 
förmåga att fatta välgrundade beslut. 
Exempel på kopplingsförbehåll är att en 
konsument som tillhandahålls en 
försäkringstjänst måste öppna ett 
checkkonto för betalning av premier, eller 
att en konsument som finansierar ett bilköp 
genom en konsumentkredit måste ingå en 
motorfordonsförsäkring. Även om 

(41) Korsförsäljning (cross-selling) är en 
vanlig strategi i unionen för företag som 
tillhandahåller finansiella tjänster till icke-
professionella kunder. Metoden kan 
medföra att konsumenternas intressen inte 
beaktas tillräckligt. Exempelvis kan vissa 
typer av korsförsäljning, närmare bestämt 
produkter med kopplingsförbehåll (tied 
products)där minst två finansiella tjänster 
säljs tillsammans och minst en av dessa 
tjänster eller produkter inte är tillgänglig 
separat, snedvrida konkurrensen och 
negativt inverka på konsumentens rörlighet 
och förmåga att fatta välgrundade beslut. 
Exempel på kopplingsförbehåll är att en 
konsument som tillhandahålls en 
försäkringstjänst måste öppna ett 
checkkonto för betalning av premier, eller 
att en konsument som finansierar ett bilköp 
genom en konsumentkredit måste ingå en 
motorfordonsförsäkring. Även om 
paketförsäljning (bundling practice) där 
minst två finansiella tjänster eller produkter 
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paketförsäljning (bundling practice) där 
minst två finansiella tjänster eller produkter 
säljs tillsammans i ett paket men där varje 
tjänst också kan köpas separat, också kan 
snedvrida konkurrensen och negativt 
inverka på konsumentens rörlighet och 
förmåga att fatta välgrundade beslut, ger 
denna metod åtminstone kunden valfrihet 
och kan således innebära en mindre risk för 
att försäkringsförmedlare inte iakttar 
kraven enligt detta direktiv. Användningen 
av sådana metoder bör granskas noggrant, 
med syfte att främja konkurrens och 
konsumenters valfrihet.

säljs tillsammans i ett paket men där varje 
tjänst också kan köpas separat, också kan 
snedvrida konkurrensen och negativt 
inverka på konsumentens rörlighet och 
förmåga att fatta välgrundade beslut, ger 
denna metod åtminstone kunden valfrihet 
och kan således innebära en mindre risk för 
att försäkringsförmedlare inte iakttar 
kraven enligt detta direktiv. Användningen 
av sådana metoder bör granskas noggrant, 
med syfte att främja konkurrens och 
konsumenters valfrihet.

Or. en

Ändringsförslag 170
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Försäkringsavtal som innefattar 
investeringar erbjuds ofta kunder som 
potentiella alternativ till eller substitut för 
investeringsprodukter som omfattas av 
direktiv [MiFID II]. För att upprätta ett 
konsekvent investerarskydd och undvika 
risken för regelarbitrage är det viktigt att 
investeringsprodukter för icke-
professionella aktörer 
(försäkringsprodukter med 
investeringsinslag enligt definitionen i 
förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter) omfattas av samma 
uppförandestandarder, däribland 
tillhandahållande av ändamålsenlig 
information, krav på lämplig rådgivning, 
begränsning av lockbeten, krav på 
hantering av intressekonflikter och, i fråga 
om oberoende rådgivare, begränsningar av 
typerna av ersättningar. Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 

(42) Försäkringsavtal som innefattar 
investeringar erbjuds ofta kunder som 
potentiella alternativ till eller substitut för 
investeringsprodukter som omfattas av 
direktiv [MiFID II]. För att upprätta ett 
konsekvent investerarskydd och undvika 
risken för regelarbitrage är det viktigt att 
investeringsprodukter för icke-
professionella aktörer 
(försäkringsprodukter med 
investeringsinslag enligt definitionen i 
förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter) omfattas av samma 
uppförandestandarder, däribland 
tillhandahållande av ändamålsenlig 
information, krav på lämplig rådgivning, 
begränsning av lockbeten, krav på 
hantering av intressekonflikter och 
ytterligare begränsningar av ersättningar. 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) och Eiopa 
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(Esma) och Eiopa bör samarbeta för att 
med hjälp av riktlinjer uppnå största 
möjliga konsekvens i fråga om de 
uppförandestandarder som gäller för 
investeringsprodukter för icke-
professionella aktörer som omfattas av 
antingen [MiFID II] eller detta direktiv. 
När det gäller försäkringsprodukter med 
investeringsinslag är de standarder i detta 
direktiv som gäller för samtliga
försäkringsavtal (kapitel VII i detta 
direktiv) och de utökade standarderna för 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag av kumulativ natur. 
Personer som bedriver 
försäkringsförmedling i fråga om 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag bör således iaktta de 
uppförandestandarder som gäller för 
samtliga försäkringsavtal samt de utökade 
standarder som gäller för 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag.

bör samarbeta för att med hjälp av riktlinjer 
uppnå största möjliga konsekvens i fråga
om de uppförandestandarder som gäller för 
investeringsprodukter för icke-
professionella aktörer som omfattas av 
antingen [MiFID II] eller detta direktiv.
Hänsyn måste emellertid tas till 
skadeförsäkringsprodukternas särdrag i 
dessa riktlinjer. I linje med den likartade 
principen i artikel 3 i MiFID II bör en 
likartad ordning införas för försäkringar 
när direktivet genomförs på nationell nivå 
och i de gemensamma kommittéernas 
riktlinjer. När det gäller 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag bör utökade
uppförandestandarder ersätta de 
standarder i detta direktiv som gäller för 
allmänna försäkringsavtal (kapitel VII i 
detta direktiv). Personer som bedriver 
försäkringsförmedling i fråga om 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag bör således iaktta de 
utökade standarder som gäller för sådana 
produkter.

Or. en

Motivering

Försäkringsprodukter med investeringsinslag bör omfattas av strängare konsumentskydd och 
uppförandestandarder än de som gäller för allmänna försäkringsavtal. Det är inte lämpligt 
att tillämpa kapitlen VI och VII kumulativt på företag som bedriver försäkringsförmedling 
ifråga om försäkringsprodukter med investeringsinslag. Artikel 24.1 och 24.2 överlappar 
artikel 15. Vissa delar av kapitel VI strider också mot vissa delar av kapitel VII, t.ex. 
bestämmelserna i artikel 17 c.

Ändringsförslag 171
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42 a) I detta direktiv fastställs 
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bestämmelser om inledande och 
bedrivande av försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling av fysiska och 
juridiska personer som är etablerade i en 
medlemsstat eller som önskar etablera sig 
där. Bestämmelser i andra 
gemenskapsrättsakter som avviker från 
eller kompletterar dessa ska inte vara 
tillämpliga på försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling.

Or. de

Motivering

Detta är ett förtydligande att bestämmelserna för försäljning av försäkringsprodukter 
uteslutande finns i detta direktiv. Andra gemenskapsrättsakter är därför underordnade detta 
direktiv, som är det enda där en sektorsspecifik reglering av försäkringsförmedlingen görs.

Ändringsförslag 172
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att få en konsekvent tillämpning 
av påföljder i de olika medlemsstaterna bör 
medlemsstaterna säkerställa att de behöriga 
myndigheterna beaktar samtliga relevanta 
omständigheter när de fastställer typen av 
administrativ påföljd eller åtgärd och nivån 
på en administrativ ekonomisk påföljd.

(45) För att få en konsekvent tillämpning 
av påföljder i de olika medlemsstaterna bör 
medlemsstaterna säkerställa att de behöriga 
myndigheterna beaktar samtliga relevanta 
omständigheter när de fastställer typen av 
administrativ påföljd eller åtgärd och nivån 
på en administrativ ekonomisk påföljd. 
Medlemsstaterna är dock inte 
förpliktigade att föreskriva några 
administrativa sanktioner när nationell 
lag föreskriver sanktioner inom det 
straffrättsliga systemet.

Or. en

Ändringsförslag 173
Olle Schmidt
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Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) För att stärka den avskräckande 
effekten på allmänheten och informera om 
regelöverträdelser som kan skada 
konsumentskyddet bör beslutade påföljder 
och åtgärder offentliggöras, utom under 
vissa väl avgränsade omständigheter. Med 
hänsyn till proportionalitetsprincipen bör 
beslutade påföljder och åtgärder 
offentliggöras på anonym grund när ett 
offentliggörande skulle vålla de berörda 
parterna oproportionellt stor skada.

(46) För att stärka den avskräckande 
effekten på allmänheten och informera om 
regelöverträdelser som kan skada 
konsumentskyddet bör beslutade påföljder 
och åtgärder offentliggöras på de berörda 
behöriga myndigheternas och Eiopas 
respektive webbplatser, utom under vissa 
väl avgränsade omständigheter. Med 
hänsyn till proportionalitetsprincipen bör 
beslutade påföljder och åtgärder 
offentliggöras på anonym grund när ett 
offentliggörande skulle vålla de berörda 
parterna oproportionellt stor skada.

Or. en

Ändringsförslag 174
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För att upptäcka potentiella 
överträdelser bör de behöriga 
myndigheterna ha nödvändiga 
undersökningsbefogenheter och upprätta 
effektiva system för att uppmuntra 
rapportering av potentiella eller faktiska 
överträdelser.

(47) För att upptäcka potentiella 
överträdelser bör de behöriga 
myndigheterna ha nödvändiga 
undersökningsbefogenheter och upprätta 
effektiva system för att uppmuntra 
rapportering av potentiella eller faktiska 
överträdelser. Detta direktiv innebär 
emellertid inte att medlemsstaterna måste 
ge administrativa myndigheter befogenhet 
att utföra brottsutredningar.

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

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För att upptäcka potentiella 
överträdelser bör de behöriga 
myndigheterna ha nödvändiga 
undersökningsbefogenheter och upprätta 
effektiva system för att uppmuntra 
rapportering av potentiella eller faktiska 
överträdelser.

(47) För att upptäcka potentiella 
överträdelser bör de behöriga 
myndigheterna ha nödvändiga 
undersökningsbefogenheter och upprätta 
effektiva system för att uppmuntra 
rapportering av potentiella eller faktiska 
överträdelser som ger lämpligt skydd för 
anställda som avslöjar sådana 
överträdelser.

Or. en

Ändringsförslag 176
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Interna uppgiftslämnare gör de 
behöriga myndigheterna uppmärksamma 
på ny information som kan vara till nytta i 
arbetet med att upptäcka och besluta om 
påföljder i fall av insiderhandel och 
otillbörlig marknadspåverkan. 
Uppgiftslämnare kan dock avskräckas på 
grund av rädsla för repressalier eller brist 
på adekvata förfaranden för att 
rapportera överträdelser. Detta direktiv 
bör därför säkerställa att det finns 
ändamålsenliga arrangemang som 
uppmuntrar interna uppgiftslämnare att 
uppmärksamma behöriga myndigheter på 
eventuella överträdelser av detta direktiv 
och skyddar dem mot repressalier. 
Medlemsstaterna bör också se till att de 
system för internt uppgiftslämnande som 
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de genomför omfattar mekanismer som 
ger ett ändamålsenligt skydd för en 
rapporterad person, i synnerhet när det 
gäller personens rätt till skydd av 
personuppgifter och förfaranden för att 
säkerställa personens rätt till försvar och 
rätt att höras före antagandet av ett beslut 
som rör denne, liksom personens rätt till 
effektiva rättsmedel inför domstol mot 
beslut som rör denne.

Or. en

Motivering

Text från förordningen om marknadsmissbruk.

Ändringsförslag 177
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) I syfte att uppnå de mål som anges i 
detta direktiv bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen med avseende 
på närmare uppgifter om begreppen 
tillräcklig kunskap och kompetens hos 
förmedlaren, hantering av 
intressekonflikter, uppföranderegler när 
det gäller paketerade 
investeringsprodukter med 
försäkringsinslag för icke-professionella 
investerare och förfaranden och formulär 
för inlämning av uppgifter i fråga om 
påföljder. Det är av särskild betydelse att
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 

(50) I syfte att uppnå de mål som anges i 
detta direktiv bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artiklarna 290 och 
291 i fördraget delegeras till 
kommissionen. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.
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och på lämpligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 178
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Tekniska standarder för finansiella 
tjänster bör säkerställa en konsekvent 
harmonisering och ett tillräckligt skydd 
för konsumenter i hela unionen. Eiopa är 
ett organ med högt specialiserade 
expertkunskaper på området, och det är 
därför effektivt och lämpligt att det 
anförtros uppgiften att utarbeta utkast till 
tekniska standarder för tillsyn och för 
genomförande som inte inbegriper 
policyval, vilka sedan läggs fram för 
kommissionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 179
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Tekniska standarder för finansiella 
tjänster bör säkerställa en konsekvent 
harmonisering och ett tillräckligt skydd för 
konsumenter i hela unionen. Eiopa är ett 
organ med högt specialiserade 
expertkunskaper på området, och det är 
därför effektivt och lämpligt att det
anförtros uppgiften att utarbeta utkast till 
tekniska standarder för tillsyn och för 

(51) Tekniska standarder för finansiella 
tjänster bör säkerställa en konsekvent 
harmonisering och ett tillräckligt skydd för 
konsumenter i hela unionen. Eftersom
Eiopa är ett organ med högt specialiserade 
expertkunskaper på området, men med 
begränsad kapacitet, kan det endast
anförtros uppgifter som inte kräver 
politiska beslut, såsom att utarbeta förslag, 
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genomförande som inte inbegriper 
policyval, vilka sedan läggs fram för 
kommissionen.

vilka sedan läggs fram för parlamentet och
kommissionen.

Or. de

Ändringsförslag 180
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Tekniska standarder för finansiella 
tjänster bör säkerställa en konsekvent 
harmonisering och ett tillräckligt skydd för 
konsumenter i hela unionen. Eiopa är ett 
organ med högt specialiserade 
expertkunskaper på området, och det är 
därför effektivt och lämpligt att det 
anförtros uppgiften att utarbeta utkast till 
tekniska standarder för tillsyn och för 
genomförande som inte inbegriper 
policyval, vilka sedan läggs fram för 
kommissionen.

(51) Tekniska standarder för finansiella 
tjänster bör säkerställa en konsekvent 
harmonisering och ett högt skydd för 
konsumenter i hela unionen. Eiopa är ett 
organ med högt specialiserade 
expertkunskaper på området, och det är 
därför effektivt och lämpligt att det 
anförtros uppgiften att utarbeta utkast till 
tekniska standarder för tillsyn och för 
genomförande som inte inbegriper 
policyval, vilka sedan läggs fram för 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 181
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Tekniska standarder för finansiella 
tjänster bör säkerställa en konsekvent
harmonisering och ett tillräckligt skydd 
för konsumenter i hela unionen. Eiopa är 
ett organ med högt specialiserade 
expertkunskaper på området, och det är 

(51) Tekniska standarder för finansiella 
tjänster bör säkerställa en lägsta 
harmoniseringsnivå och ett tillräckligt 
skydd för konsumenter i hela unionen.  
Eiopa är ett organ med högt specialiserade 
expertkunskaper på området, och det är 
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därför effektivt och lämpligt att det 
anförtros uppgiften att utarbeta utkast till 
tekniska standarder för tillsyn och för 
genomförande som inte inbegriper 
policyval, vilka sedan läggs fram för 
kommissionen.

därför effektivt och lämpligt att det 
anförtros uppgiften att utarbeta utkast till 
tekniska standarder för tillsyn och för 
genomförande som inte inbegriper 
policyval, vilka sedan läggs fram för 
kommissionen.

Or. en

Motivering

I en del medlemsstater finns ett starkare konsumentskydd än i andra och högsta möjliga 
harmoniseringsnivå innebär ett försämrat konsumentskydd i dessa stater.

Ändringsförslag 182
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Med hjälp av delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 290 och 291 i 
fördraget och i enlighet med artiklarna 10–
15 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 
november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten), bör 
kommissionen anta delegerade akter enligt 
artikel [8] i fråga om begreppen tillräcklig 
kunskap och kompetens hos förmedlaren,
enligt artiklarna [17 och 23] i fråga om 
hantering av intressekonflikter och enligt 
artiklarna [24 och 25] i fråga om 
uppföranderegler när det gäller 
paketerade investeringsprodukter med 
försäkringsinslag för icke-professionella 
investerare, och anta tekniska standarder 
för genomförande enligt artikel [30] i fråga 
om förfaranden och formulär för inlämning 
av uppgifter i fråga om påföljder. Utkasten 
till dessa delegerade akter och tekniska 
standarder för genomförande bör utarbetas 

(52) Med hjälp av delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 290 och 291 i 
fördraget och i enlighet med artiklarna 10–
15 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 
november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten), bör 
kommissionen anta delegerade akter enligt 
artikel [8] i fråga om begreppen tillräcklig 
kunskap och kompetens hos förmedlaren, 
och anta tekniska standarder för 
genomförande enligt artikel [30] i fråga om 
förfaranden och formulär för inlämning av 
uppgifter i fråga om påföljder. Utkasten till 
dessa delegerade akter och tekniska 
standarder för genomförande bör utarbetas 
av Eiopa.
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av Eiopa.

Or. de

Ändringsförslag 183
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 55a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55a) Medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter bör ha tillgång till de 
medel som krävs för att säkerställa att 
försäkringsförmedlare och 
återförsäkringsföretagen bedriver sin 
verksamhet på ett korrekt sätt inom hela 
gemenskapen, oavsett om denna 
verksamhet utövas med stöd av 
etableringsfriheten eller friheten att 
tillhandahålla tjänster. För att tillsynen 
ska bli effektiv bör alla åtgärder som 
tillsynsmyndigheterna vidtar stå i 
proportion till arten av, omfattningen av 
och komplexiteten hos de inneboende 
riskerna i varje försäkrings- eller 
återförsäkringsföretags verksamhet, 
oavsett den betydelse det berörda företaget 
har för den övergripande finansiella 
stabiliteten på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 184
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 55b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55b) Detta direktiv bör inte vara alltför 
betungande för små och medelstora 
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försäkringsföretag. Ett av sätten att uppnå 
detta mål är en korrekt tillämpning av 
proportionalitetsprincipen. Denna princip 
bör tillämpas såväl på kraven på 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
som på tillsynsutövningen.

Or. en

Ändringsförslag 185
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Detta direktiv bör ses över fem år 
efter den dag då det träder i kraft, så att 
marknadsutvecklingen och utvecklingen 
på andra områden av unionslagstiftningen 
eller medlemsstaternas erfarenheter av att 
genomföra unionslagstiftningen kan 
beaktas, särskilt i fråga om de produkter 
som omfattas av direktiv 2003/41/EG.

(56) En undersökning av den 
marknadsutveckling som är förknippad 
med detta direktiv och utvecklingen på 
andra områden av unionslagstiftningen 
eller medlemsstaternas erfarenheter av att 
genomföra unionslagstiftningen kan 
beaktas, särskilt i fråga om de produkter 
som omfattas av direktiv 2003/41/EG, bör 
göras efter fem år i syfte att bedöma 
genomförandet och de första resultaten 
när det gäller dess effektivitet.

Or. de

(De första erfarenheterna kan tidigast bedömas efter fem år. Se också artikel 8.7.)

Ändringsförslag 186
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Detta direktiv bör ses över fem år
efter den dag då det träder i kraft, så att 
marknadsutvecklingen och utvecklingen på 
andra områden av unionslagstiftningen 

(56) Detta direktiv bör ses över tre år efter 
den dag då det träder i kraft, så att 
marknadsutvecklingen och utvecklingen på 
andra områden av unionslagstiftningen 
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eller medlemsstaternas erfarenheter av att 
genomföra unionslagstiftningen kan 
beaktas, särskilt i fråga om de produkter 
som omfattas av direktiv 2003/41/EG.

eller medlemsstaternas erfarenheter av att 
genomföra unionslagstiftningen kan 
beaktas, särskilt i fråga om de produkter 
som omfattas av direktiv 2003/41/EG.

Or. en

Ändringsförslag 187
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om inledande och bedrivande av 
försäkrings- och återförsäkringsförmedling, 
inklusive yrkesmässig handläggning av 
skador och värdering av skador, av 
fysiska och juridiska personer som är 
etablerade i en medlemsstat eller som 
önskar etablera sig där.

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om inledande och bedrivande av 
försäkrings- och återförsäkringsförmedling 
av fysiska och juridiska personer som är 
etablerade i en medlemsstat eller som 
önskar etablera sig där.

Or. en

Ändringsförslag 188
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om inledande och bedrivande av 
försäkrings- och återförsäkringsförmedling, 
inklusive yrkesmässig handläggning av 
skador och värdering av skador, av 
fysiska och juridiska personer som är
etablerade i en medlemsstat eller som 
önskar etablera sig där.

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om inledande och bedrivande av 
försäkrings- och återförsäkringsförmedling 
av fysiska och juridiska personer som är 
etablerade i en medlemsstat eller som 
önskar etablera sig där.

Or. en
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Ändringsförslag 189
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om inledande och bedrivande av 
försäkrings- och återförsäkringsförmedling, 
inklusive yrkesmässig handläggning av 
skador och värdering av skador, av 
fysiska och juridiska personer som är 
etablerade i en medlemsstat eller som 
önskar etablera sig där.

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om inledande och bedrivande av 
försäkrings- och återförsäkringsförmedling 
av fysiska och juridiska personer som är 
etablerade i en medlemsstat eller som 
önskar etablera sig där.

Or. en

Ändringsförslag 190
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
personer som tillhandahåller 
förmedlingstjänster för försäkringsavtal, 
om samtliga följande villkor är uppfyllda:

utgår

(a) Försäkringsavtalet kräver endast 
kunskaper om det försäkringsskydd som 
erbjuds.
(b) Försäkringsavtalet avser inte 
livförsäkring.
(c) Försäkringsavtalet omfattar inte 
ansvarsförsäkring.
(d) Personen i fråga har inte 
försäkringsförmedling som huvudsaklig 
yrkesverksamhet.
(e) Försäkringen kompletterar en 



PE504.392v01-00 58/151 AM\926837SV.doc

SV

levererad vara , vem som än levererat den, 
när en sådan försäkring täcker risken för 
förlust av eller funktionsfel eller skada på 
de varor som personen i fråga levererat . 
(f) Det årliga premiebeloppet för 
försäkringsavtalet, i tillämpliga fall 
beräknat proportionellt för att motsvara 
ett belopp på årsbasis, överstiger inte 600 
euro .

Or. en

Ändringsförslag 191
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Personen i fråga har inte 
försäkringsförmedling som huvudsaklig 
yrkesverksamhet.

(d) Personen i fråga har inte 
försäkringsförmedling som huvudsaklig 
yrkesverksamhet. Livförsäkrings- och 
ansvarsrisker får täckas som ett 
komplement till den produkt eller tjänst 
som förmedlaren har som huvudsaklig 
yrkesverksamhet. 

Or. de

Motivering

Vid bilhyra erbjuds kompletterande ansvarsförsäkringar för att täcka hyrbilen.
Reseförsäkringar som täcker dödsfallsrisker innehåller livförsäkringsmoment. Sådan 
förmedling sker som ett komplettent till den huvudsakliga produkten eller tjänsten.

Ändringsförslag 192
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Försäkringen kompletterar en levererad 
vara, vem som än levererat den, när en 
sådan försäkring täcker risken för förlust 
av eller funktionsfel eller skada på de varor 
som personen i fråga levererat.

(e) Försäkringen kompletterar en 
levererad vara eller tjänst, vem som än 
levererat den, när en sådan försäkring 
täcker risken för förlust eller stöld av eller 
funktionsfel eller skada på de varor som 
personen i fråga levererat.

Or. de

Ändringsförslag 193
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Försäkringen kompletterar en levererad 
vara, vem som än levererat den, när en 
sådan försäkring täcker risken för förlust 
av eller funktionsfel eller skada på de varor 
som personen i fråga levererat . 

(e) Försäkringen kompletterar en levererad 
produkt eller tjänst, vem som än levererat 
den, när en sådan försäkring täcker risken 
för förlust av eller funktionsfel eller skada 
på de varor som personen i fråga levererat . 

Or. en

Ändringsförslag 194
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Det årliga premiebeloppet för 
försäkringsavtalet, i tillämpliga fall 
beräknat proportionellt för att motsvara 
ett belopp på årsbasis, överstiger inte 600 
euro .

utgår

Or. pl
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Motivering

För företag som säljer försäkringar som sidoverksamhet är beloppsgränsen på 600 euro för 
det årliga premiebeloppet alltför begränsande. Detta skulle särskilt drabba turistförsäkringar 
som resebyråer erbjuder. Den genomsnittliga premien och den genomsnittliga utbetalda 
skadeersättningen från sådan försäkring är låg och risken för konsumenterna är begränsad.
Att införa ytterligare krav, inte minst för ansvarsförsäkring, skulle innebära olämpliga bördor 
för viss verksamhet. 

Ändringsförslag 195
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Det årliga premiebeloppet för 
försäkringsavtalet, i tillämpliga fall 
beräknat proportionellt för att motsvara 
ett belopp på årsbasis, överstiger inte 
600 euro.

(f) Det årliga premiebeloppet överstiger 
inte 600 euro.

Or. de

Motivering

En proportionerlig beräkning skulle leda till att mycket små försäkringar med en premie på 
30 euro som tecknas en gång om året för en vecka skulle hamna inom tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 196
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Försäkringsavtalet omfattar inte 
sjukförsäkringsrisker. 

Or. en

Motivering

Eftersom sjukförsäkringsprodukter spelar en avgörande ekonomisk och social roll bör dessa 
omfattas av IMD II.
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Ändringsförslag 197
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) Försäkringsprodukten är en 
obligatorisk lagstadgad eller absolut 
nödvändig förutsättning för att varan eller 
tjänsten som tillhandahållits ska fungera, 
vem som än tillhandahållit den.

Or. en

Ändringsförslag 198
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 a. Direktivet ska inte gälla 
professionella kunder i enlighet med 
definitionen i bilaga 1.

Or. de

(Skäl 9).

Ändringsförslag 199
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv ska garantera att 
samma skyddsnivå tillämpas och att 
konsumenten får jämförbara standarder. 
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Direktivet ska främja likvärdiga 
konkurrensvillkor och konkurrens på lika 
villkor mellan förmedlare oavsett om 
dessa är knutna till ett försäkringsföretag 
eller inte. Det är till fördel för 
konsumenterna om försäkringsprodukter 
förmedlas via flera kanaler och 
förmedlare med olika former av 
samarbete med försäkringsföretag, 
förutsatt att de är skyldiga att tillämpa 
liknande bestämmelser om 
konsumentskydd. Medlemsstaterna ska ta 
hänsyn till detta vid genomförandet av 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 200
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Följande delar av kapitel VI i detta 
direktiv ska inte tillämpas på 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag när dessa bedriver 
försäkringsförmedling ifråga om 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag –
(a) Artikel 15.
(b) Artikel 16 a i, ii, iii och iv.
(c) Artikel 16 b i, ii och iii.
(d) Artikel 17.1 c, d, e, f och g.
(e) Artikel 17.2, 17.3, 17.4 och 17.5
(f) Artikel 18.
Försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag som bedriver 
försäkringsförmedling ifråga om 
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försäkringsprodukter med 
investeringsinslag bör i stället följa 
bestämmelserna i följande bestämmelser i 
direktiv [2004/39/EG*], efter vad som är 
lämpligt för att avspegla 
försäkringsbranschens särdrag:
(a) Artikel 16.3.
(b) Artiklarna 23, 24 och 25.
Esma och Eiopa ska utforma riktlinjer för 
hur dessa bestämmelser bör tillämpas för 
företag som bedriver både 
försäkringsverksamhet med 
investeringsinslag och 
investeringsverksamhet enligt direktiv 
[2004/39/EG*] och tillhörande 
bestämmelser i direktiv [2006/73/EG*].

Or. en

Motivering

Enligt parlamentets nuvarande MiFID II-text gäller uppföranderegler för 
försäkringsprodukter med investeringsinslag. Dessa är ungefär samma regler som de som 
gäller för försäkringsprodukter med investeringsinslag i artiklarna 22-25 i IMD2.  Det finns 
ingen anledning att dessa regler ska finnas i två olika rättsakter och detta ändringsförslag 
förtydligar vilka MiFID-bestämmelser som gäller för försäkringsprodukter med 
investeringsinslag och vilka delar av IMD2 som inte ska tillämpas.

Ändringsförslag 201
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador. Dessa verksamheter 

3. försäkringsförmedling: verksamhet, mot 
ersättning, som består i att ge råd om, 
föreslå eller utföra annat förberedande 
arbete inför ingåendet av försäkringsavtal, 
att ingå sådana avtal eller att bistå vid
förvaltning och fullgörande av sådana 
avtal, särskilt vid skada med distribuering 
av försäkringsprodukter.
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ska betraktas som försäkringsförmedling 
även när de bedrivs av ett 
försäkringsföretag utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare. 

Or. en

Ändringsförslag 202
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador. Dessa verksamheter 
ska betraktas som försäkringsförmedling 
även när de bedrivs av ett 
försäkringsföretag utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare.

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada. Dessa verksamheter ska betraktas 
som verksamheter som består i att ge råd 
om, föreslå eller utföra annat 
förberedande arbete inför ingåendet av 
försäkringsavtal och att ingå sådana 
avtal, och ska även betraktas som
försäkringsförmedling när de bedrivs av en 
anställd vid ett försäkringsföretag och den 
anställda har direktkontakt med kunden
utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare.

Or. en

Ändringsförslag 203
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
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består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador. Dessa verksamheter 
ska betraktas som försäkringsförmedling 
även när de bedrivs av ett 
försäkringsföretag utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare. 

består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringar, att ingå sådana avtal eller 
att bistå vid förvaltning och fullgörande av 
sådana avtal. Dessa verksamheter ska 
betraktas som verksamheter som består i 
att ge råd om, föreslå eller ingå 
försäkringsavtal och ska även betraktas 
som försäkringsförmedling när de bedrivs 
av en anställd vid ett försäkringsföretag 
och den anställda har direktkontakt med 
kunden utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare.

Or. en

Motivering

IMD2 reglerar utövandet av verksamhet som avser försäkringsförmedling och 
uppföranderegler för försäljningen av försäkringsprodukter. Det är inte relevant för den 
backofficeverksamhet som utförs av anställda vid försäkringsföretag med avseende på 
förberedelse av dokument, beräkning av premier, skadereglering osv. Detta ändringsförslag 
förtydligar att sådan verksamhet inte omfattas av IMD2.

Ändringsförslag 204
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador. Dessa verksamheter 
ska betraktas som försäkringsförmedling 
även när de bedrivs av ett 
försäkringsföretag utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare. 

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador, inbegripet 
webbplatser för pris- och 
produktjämförelser när konsumenten kan 
ingå ett försäkringsavtal direkt i slutet av 
processen med hjälp av en webbplats eller 
genom att ingå försäkringsavtalet direkt 
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med ett försäkringsföretag eller en annan 
försäkringsförmedlare. Dessa 
verksamheter ska betraktas som 
försäkringsförmedling även när de bedrivs 
av ett försäkringsföretag utan medverkan 
av en försäkringsförmedlare.

Or. en

Ändringsförslag 205
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador. Dessa verksamheter 
ska betraktas som försäkringsförmedling 
även när de bedrivs av ett 
försäkringsföretag utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare.

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada. Dessa verksamheter ska betraktas 
som försäkringsförmedling även när de 
bedrivs av ett försäkringsföretag utan 
medverkan av en försäkringsförmedlare.

Or. en

Ändringsförslag 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
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av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador. Dessa verksamheter 
ska betraktas som försäkringsförmedling 
även när de bedrivs av ett 
försäkringsföretag utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare.

av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador, inbegripet 
webbplatser för prisjämförelse. Dessa 
verksamheter ska betraktas som 
försäkringsförmedling även när de bedrivs 
av ett försäkringsföretag utan medverkan 
av en försäkringsförmedlare.

Or. en

Ändringsförslag 207
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tillhandahållande av information i 
enskilda fall till en kund inom ramen för 
annan yrkesverksamhet, om 
tillhandahållaren inte vidtar några 
ytterligare åtgärder för att bistå kunden 
med ingåendet eller fullgörandet av ett 
försäkringsavtal.

(a) Tillhandahållande av information i 
enskilda fall till en kund inom ramen för 
annan yrkesverksamhet, om 
tillhandahållaren inte vidtar några 
ytterligare åtgärder för att bistå kunden 
med ingåendet eller fullgörandet av ett 
försäkringsavtal, yrkesmässig 
handläggning av ett försäkringsföretags 
skador samt värdering och reglering av 
skador ska inte heller anses vara 
försäkringsförmedling.

Or. en

Ändringsförslag 208
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. försäkringsprodukt med 
investeringsinslag: ett försäkringsavtal som 
också kan klassificeras som en 
”investeringsprodukt” enligt definitionen i
artikel 2 a i [förordning om 
basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter (förordning om 
paketerade investeringsprodukter för icke-
professionella investerare)].

4. försäkringsprodukt med 
investeringsinslag: ett försäkringsavtal för 
vilket det krävs ett faktablad enligt 
definitionen i [förordning om 
basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter (förordning om 
paketerade investeringsprodukter för icke-
professionella investerare)].

Or. de

Ändringsförslag 209
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. försäkringsprodukt med 
investeringsinslag: ett försäkringsavtal som 
också kan klassificeras som en 
”investeringsprodukt” enligt definitionen i 
artikel 2 a i [förordning om 
basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter (förordning om 
paketerade investeringsprodukter för icke-
professionella investerare)].

4. försäkringsprodukt med 
investeringsinslag: ett försäkringsavtal som 
också kan klassificeras som en 
”investeringsprodukt” enligt definitionen i 
artikel 2 a i [förordning om 
basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter (förordning om 
paketerade investeringsprodukter för icke-
professionella investerare)]. Med undantag 
för de produkter som avses i artikel 2 e 
och f i förordningen om 
basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter (förordning om 
paketerade investeringsprodukter för icke-
professionella investerare) avseende 
tjänstepensionsordningar och 
pensionsprodukter för vilka ett finansiellt 
bidrag från arbetsgivaren krävs enligt 
nationell lagstiftning och där 
arbetstagaren inte kan välja vem som 
tillhandahåller pensionsprodukten.

Or. en
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Ändringsförslag 210
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. försäkringsprodukt med 
investeringsinslag: ett försäkringsavtal som 
också kan klassificeras som en 
”investeringsprodukt” enligt definitionen i 
artikel 2 a i [förordning om 
basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter (förordning om 
paketerade investeringsprodukter för icke-
professionella investerare)].

4. försäkringsprodukt med 
investeringsinslag: ett försäkringsavtal som 
också kan klassificeras som en 
”investeringsprodukt” enligt definitionen i 
artikel 4 a, och med undantag för de 
produkter som avses i artikel 2 i 
[förordning om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter (förordning om 
paketerade investeringsprodukter för icke-
professionella investerare)].

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas i definitionen huruvida tjänstepensionsordningar bör omfattas eller inte. 
Anpassning bör göras till Europaparlamentets förslag om förordning om basfaktahandlingar 
för investeringsprodukter (förordning om paketerade investeringsprodukter för icke-
professionella investerare).

Ändringsförslag 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. försäkringsförmedlare: varje fysisk eller 
juridisk person, utom försäkringsföretag, 
som mot ersättning inleder eller bedriver 
försäkringsförmedling.

5. försäkringsförmedlare: varje fysisk eller 
juridisk person, utom försäkringsföretag 
som bedriver försäkringsförmedling i 
form av egenföretagande, som mot 
ersättning inleder eller bedriver 
försäkringsförmedling.

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 212
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. försäkringsförmedlare: varje fysisk eller 
juridisk person, utom försäkringsföretag, 
som mot ersättning inleder eller bedriver 
försäkringsförmedling.

5. försäkringsförmedlare: varje fysisk eller 
juridisk person, utom försäkringsföretag,
och deras anställda, som mot ersättning 
inleder eller bedriver 
försäkringsförmedling.

Or. de

Motivering

Klarläggande som ska ses mot bakgrund av artikel 3.1.

Ändringsförslag 213
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. försäkringsförmedlare: varje fysisk eller 
juridisk person, utom försäkringsföretag, 
som mot ersättning inleder eller bedriver 
försäkringsförmedling.

5. försäkringsförmedlare: varje fysisk eller 
juridisk person, utom försäkringsföretag 
och deras anställda, som mot ersättning 
inleder eller bedriver 
försäkringsförmedling.
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Or. en

Motivering

Anpassning till ändringsförslag 32 från föredraganden. Försäkringsföretagens anställda bör 
också nämnas här, eftersom de inte agerar som medlare mellan försäkringsföretaget och 
kunden.

Ändringsförslag 214
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. återförsäkringsförmedling: verksamhet 
som består i att ge råd om, föreslå eller 
utföra annat förberedande arbete inför 
ingåendet av återförsäkringsavtal, att ingå 
sådana avtal eller att bistå vid förvaltning 
och fullgörande av sådana avtal, särskilt 
vid skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador. Dessa verksamheter 
ska betraktas som 
återförsäkringsförmedling även när de 
bedrivs av ett återförsäkringsföretag utan 
medverkan av en 
återförsäkringsförmedlare.

6. återförsäkringsförmedling: verksamhet, 
mot ersättning, som består i att ge råd om, 
föreslå eller utföra annat förberedande 
arbete inför ingåendet av försäkringsavtal, 
att ingå sådana avtal eller att bistå vid 
förvaltning och fullgörande av sådana 
avtal, särskilt vid skada.

Or. en

Ändringsförslag 215
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 2a – led 1 – punkt 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tillhandahållande av information i 
enskilda fall inom ramen för annan 
yrkesverksamhet förutsatt att denna 
verksamhet inte syftar till att bistå kunden 

(a) Tillhandahållande av information i 
enskilda fall inom ramen för annan 
yrkesverksamhet, förutsatt att denna 
verksamhet inte syftar till att bistå kunden 
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med ingåendet eller fullgörandet av ett 
återförsäkringsavtal.

med ingåendet eller fullgörandet av ett 
återförsäkringsavtal, yrkesmässig 
handläggning av ett 
återförsäkringsföretags skador samt 
värdering och reglering av skador ska inte 
heller anses vara försäkringsförmedling.

Or. en

Ändringsförslag 216
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. anknuten försäkringsförmedlare: varje 
person som bedriver 
försäkringsförmedling för ett eller flera 
försäkringsföretags räkning eller för en 
eller flera försäkringsförmedlares räkning 
och som agerar helt och hållet på dessa 
försäkringsföretags eller 
försäkringsförmedlares ansvar, förutsatt 
att de försäkringsförmedlare på vars 
ansvar personen agerar inte själva agerar 
på ett annat försäkringsföretags eller en 
annan försäkringsförmedlares ansvar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 217
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. anknuten försäkringsförmedlare: varje 
person som bedriver försäkringsförmedling 
för ett eller flera försäkringsföretags
räkning eller för en eller flera 

8. anknuten försäkringsförmedlare: varje 
person som bedriver försäkringsförmedling 
för ett eller flera försäkringsföretags 
räkning när det rör sig om 
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försäkringsförmedlares räkning och som 
agerar helt och hållet på dessa 
försäkringsföretags eller 
försäkringsförmedlares ansvar, förutsatt 
att de försäkringsförmedlare på vars 
ansvar personen agerar inte själva agerar 
på ett annat försäkringsföretags eller en 
annan försäkringsförmedlares ansvar.

försäkringsprodukter som inte 
konkurrerar med varandra, och som 
agerar helt och hållet på dessa 
försäkringsföretags ansvar för de 
produkter som rör respektive 
försäkringsföretag.

Or. en

Ändringsförslag 218
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. anknuten försäkringsförmedlare: varje 
person som bedriver försäkringsförmedling 
för ett eller flera försäkringsföretags
räkning eller för en eller flera
försäkringsförmedlares räkning och som 
agerar helt och hållet på dessa 
försäkringsföretags eller 
försäkringsförmedlares ansvar, förutsatt att 
de försäkringsförmedlare på vars ansvar 
personen agerar inte själva agerar på ett 
annat försäkringsföretags eller en annan 
försäkringsförmedlares ansvar.

8. anknuten försäkringsförmedlare: varje 
person som bedriver försäkringsförmedling 
för ett försäkringsföretags eller en 
försäkringsförmedlares räkning, eller för
flera försäkringsföretags eller 
försäkringsförmedlares räkning, om 
försäkringsprodukterna inte konkurrerar 
med varandra, men som varken tar emot 
premierna eller de för kunden avsedda 
beloppen utan agerar helt och hållet på 
dessa försäkringsföretags eller 
försäkringsförmedlares ansvar, förutsatt att 
de försäkringsförmedlare på vars ansvar 
personen agerar inte själva agerar på ett 
annat försäkringsföretags eller en annan 
försäkringsförmedlares ansvar.

Som anknuten försäkringsförmedlare ska 
även den anses som bedriver 
försäkringsförmedling vid sidan av sin 
huvudsakliga yrkesverksamhet och som 
agerar på ett eller flera 
försäkringsföretags ansvar för de 
produkter som berör respektive 
försäkringsföretag, om försäkringen 
utgör ett komplement till varor eller 
tjänster som levereras eller tjänster som 
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tillhandahålls inom ramen för denna 
huvudsakliga yrkesverksamhet och om 
denne inte uppbär vare sig premier eller 
penningsummor för kundens räkning.

Or. de

Ändringsförslag 219
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. anknuten försäkringsförmedlare: varje 
person som bedriver försäkringsförmedling 
för ett eller flera försäkringsföretags 
räkning eller för en eller flera 
försäkringsförmedlares räkning och som 
agerar helt och hållet på dessa 
försäkringsföretags eller 
försäkringsförmedlares ansvar, förutsatt att 
de försäkringsförmedlare på vars ansvar 
personen agerar inte själva agerar på ett 
annat försäkringsföretags eller en annan 
försäkringsförmedlares ansvar.

8. anknuten försäkringsförmedlare: varje 
person som bedriver försäkringsförmedling 
för ett eller flera försäkringsföretags 
räkning eller för en registrerad 
försäkringsförmedlares räkning när det rör 
sig om försäkringsprodukter som inte 
konkurrerar med varandra, men som 
varken tar emot premierna eller de för 
kunden avsedda beloppen och som agerar 
helt och hållet på dessa försäkringsföretags 
eller registrerade försäkringsförmedlares 
ansvar, för de produkter som rör 
respektive försäkringsföretag, förutsatt att 
den registrerade försäkringsförmedlare på 
vars ansvar personen agerar inte själv
agerar på ett annat försäkringsföretags eller 
en annan försäkringsförmedlares ansvar.

Som anknuten försäkringsförmedlare ska 
även den anses som bedriver 
försäkringsförmedling vid sidan av sin 
huvudsakliga yrkesverksamhet, och som 
agerar på ett eller flera 
försäkringsföretags ansvar eller på 
registrerade försäkringsförmedlares 
ansvar, om försäkringen utgör ett 
komplement till varor som levereras eller 
tjänster som tillhandahålls inom ramen 
för denna huvudsakliga yrkesverksamhet, 
men som varken tar emot premierna eller 
de för kunden avsedda beloppen. 
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Or. en

Motivering

För att undvika onödiga kostnader bör översynen endast ändra krav där så behövs. I 
kommissionens konsekvensbedömning görs ingen hänvisning till de problem som hänger 
samman med begreppet ”anknuten försäkringsförmedlare ”. Om artikel 4, ”deklarerade 
förmedlare”, utgår bör detta stycke återinföras för att täcka in sidoverksamhet.  Det är viktigt 
för kunderna att få klarhet.

Ändringsförslag 220
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. rådgivning: tillhandahållande av en 
rekommendation till en kund, antingen på 
dennes begäran eller på initiativ av ett 
försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare.

9. rådgivning: rådgivning till en faktisk 
eller potentiell kund i fråga om en 
försäkringsprodukt, baserad på en 
personlig rekommendation, antingen på 
dennes begäran eller på initiativ av ett 
försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare, inklusive under 
avtalets löptid.

Or. en

Motivering

Förtydligande av definitionen av ”rådgivning”. Ändringsförslaget syftar dessutom till att 
stärka avgiftsbaserade råd om försäkringar utan betalning av en provision. Detta 
ändringsförslag baseras på bidrag från Eiopa och den tyska konsumentorganisationen BDV.

Ändringsförslag 221
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. rådgivning: tillhandahållande av en 
rekommendation till en kund, antingen på 

9. rådgivning: tillhandahållande av en 
personlig rekommendation, skräddarsydd 
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dennes begäran eller på initiativ av ett 
försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare.

för en kund, antingen på dennes begäran 
eller på initiativ av ett försäkringsföretag 
eller en försäkringsförmedlare. 
Rådgivningsverksamhet bör betraktas som 
en separat tjänst, åtskild från 
tillhandahållande av information och 
förklaringar om produkterna.

Or. en

Motivering

Rådgivning bör betyda tillhandahållande av en rekommendation som är skräddarsydd för en 
viss kund om en eller flera specifika produkter. Definitionen måste anpassas till motsvarande 
term i direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) och direktivet om 
bostadslåneavtal.

Ändringsförslag 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. rådgivning: tillhandahållande av en 
rekommendation till en kund, antingen på 
dennes begäran eller på initiativ av ett 
försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare.

9. rådgivning: tillhandahållande av en 
personlig rekommendation till en kund, 
antingen på dennes begäran eller på 
initiativ av ett försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare.

Or. en

Ändringsförslag 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. prestationsbaserad provision: ersättning 
i form av en provision där det belopp som 
ska betalas grundas på i hur hög 

10. prestationsbaserad provision: ersättning 
i form av en provision där det belopp som 
ska betalas grundas på i hur hög 
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utsträckning förmedlaren uppnått 
överenskomna mål för försäljningen av
försäkringar från en viss 
försäkringsgivare.

utsträckning förmedlaren uppnått produkt-
eller försäljningsmål för den verksamhet 
som förmedlaren bedriver för en viss 
försäkringsgivare.

Or. en

Ändringsförslag 224
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. prestationsbaserad provision: ersättning 
i form av en provision där det belopp som 
ska betalas grundas på i hur hög 
utsträckning förmedlaren uppnått 
överenskomna mål för försäljningen av 
försäkringar från en viss 
försäkringsgivare.

10. prestationsbaserad provision: ersättning 
i form av en provision där det belopp som 
ska betalas grundas på i hur hög 
utsträckning förmedlaren uppnått 
överenskomna mål av något slag för den 
verksamhet som förmedlaren bedriver för 
en viss försäkringsgivare.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 225
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1a – punkt 2 – led 12 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) om förmedlaren är en fysisk person, 
den medlemsstat där förmedlaren har sin
hemvist,

(a) om förmedlaren är en fysisk person, 
den medlemsstat där förmedlaren har sitt 
huvudkontor och där förmedlaren 
bedriver sin verksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 226
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) korsförsäljning: en metod där man 
erbjuder en försäkringstjänst eller -
produkt tillsammans med en annan tjänst 
eller produkt som en del av ett paket eller 
som ett villkor för att ingå en annan 
överenskommelse eller godta ett annat 
paket.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 227
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) korsförsäljning: en metod där man 
erbjuder en försäkringstjänst eller -
produkt tillsammans med en annan tjänst 
eller produkt som en del av ett paket eller 
som ett villkor för att ingå en annan 
överenskommelse eller godta ett annat 
paket.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) nära förbindelser: en situation som 
avses i artikel 4.31 i direktiv [MIFID II].

(16) nära förbindelser: en situation som 
avses i artikel 13 led 17 i direktiv
2009/138/EG.

Or. en

Motivering

Eftersom IMD2 är ett försäkringsdirektiv vore det lämpligare att hänvisa till ett annat 
försäkringsdirektiv, för att säkerställa en konsekvent tillämpning inom försäkringsbranschen.

Ändringsförslag 229
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ersättning: alla provisioner, avgifter 
eller betalningar, inbegripet ekonomiska 
fördelar av alla slag, som erbjuds eller 
utbetalas i samband med 
försäkringsförmedling.

(18) ersättning: en ekonomisk fördel av 
något slag, inbegripet provisioner, avgifter 
eller betalningar, som erbjuds eller 
utbetalas i samband med 
försäkringsförmedling.

Or. en

Ändringsförslag 230
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ersättning: alla provisioner, avgifter 
eller betalningar, inbegripet ekonomiska 
fördelar av alla slag, som erbjuds eller 
utbetalas i samband med 
försäkringsförmedling.

(18) ersättning: alla provisioner, avgifter 
eller andra betalningar, inbegripet direkta 
och indirekta ekonomiska fördelar av alla 
slag, som erbjuds eller utbetalas i samband 
med försäkringsförmedling.

Or. en

Ändringsförslag 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ersättning: alla provisioner, avgifter 
eller betalningar, inbegripet ekonomiska 
fördelar av alla slag, som erbjuds eller 
utbetalas i samband med 
försäkringsförmedling.

(18) ersättning: alla provisioner, avgifter 
eller betalningar, inbegripet ekonomiska
eller motsvarande fördelar av alla slag,
liksom andra incitament, som erbjuds eller 
utbetalas i samband med 
försäkringsförmedling.

Or. de

Ändringsförslag 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ersättning: alla provisioner, avgifter 
eller betalningar, inbegripet ekonomiska 
fördelar av alla slag, som erbjuds eller 
utbetalas i samband med 
försäkringsförmedling.

(18) ersättning: alla provisioner, avgifter 
eller betalningar, inbegripet ekonomiska 
fördelar eller incitament av alla slag, som 
erbjuds, ges eller utbetalas i samband med 
försäkringsförmedling.

Or. en
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Ändringsförslag 233
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) kopplingsförbehåll: en metod där en 
eller flera sidotjänster erbjuds 
tillsammans med en försäkringstjänst 
eller -produkt i ett paket och när denna 
försäkringstjänst eller -produkt inte är 
tillgänglig för kunden separat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 234
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) kopplingsförbehåll: en metod där en 
eller flera sidotjänster erbjuds tillsammans 
med en försäkringstjänst eller -produkt i ett 
paket och när denna försäkringstjänst eller 
-produkt inte är tillgänglig för kunden 
separat.

(19) kopplingsförbehåll: ett krav på 
kunden att köpa en eller flera specifika 
finansiella produkter eller tjänster
tillsammans med en försäkringstjänst eller 
-produkt i ett paket och när denna 
försäkringstjänst eller -produkt inte är 
tillgänglig för kunden separat. 
Kopplingsförbehåll avser inte frivilliga 
erbjudanden av en eller flera 
försäkringsprodukter som en del av ett 
paket om den huvudsakliga produkten 
inte är en försäkringstjänst.

Or. en

Ändringsförslag 235
Philippe De Backer
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) kopplingsförbehåll: en metod där en 
eller flera sidotjänster erbjuds tillsammans 
med en försäkringstjänst eller -produkt i 
ett paket och när denna försäkringstjänst
eller -produkt inte är tillgänglig för kunden 
separat.

(19) kopplingsförbehåll: en metod där en 
kund erbjuds en eller flera finansiella 
sidotjänster eller –produkter tillsammans 
med en huvudsaklig finansiell tjänst eller 
produkt i ett paket som omfattar minst en 
försäkringstjänst eller produkt och när 
denna huvudsakliga finansiella tjänst eller 
produkt inte är tillgänglig för kunden 
separat.

Or. en

Ändringsförslag 236
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) kopplingsförbehåll: en metod där en 
eller flera sidotjänster erbjuds tillsammans 
med en försäkringstjänst eller -produkt i ett 
paket och när denna försäkringstjänst eller 
-produkt inte är tillgänglig för kunden 
separat.

(19) kopplingsförbehåll: en metod där

– två eller flera försäkringstjänster eller 
försäkringsprodukter erbjuds i ett paket 
och när dessa försäkringstjänster eller 
försäkringsprodukter inte är tillgängliga 
för kunden separat,
– en eller flera sidotjänster erbjuds 
tillsammans med en försäkringstjänst eller 
-produkt i ett paket och när denna 
försäkringstjänst eller -produkt inte är 
tillgänglig för kunden separat.

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 237
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) kopplingsförbehåll: en metod där en 
eller flera sidotjänster erbjuds tillsammans 
med en försäkringstjänst eller -produkt i ett 
paket och när denna försäkringstjänst eller 
-produkt inte är tillgänglig för kunden 
separat.

(19) kopplingsförbehåll: en metod där en 
eller flera sidotjänster erbjuds tillsammans 
med en försäkringstjänst eller -produkt i ett 
paket och när denna försäkringstjänst eller 
-produkt inte är tillgänglig för kunden 
separat.

Följande ska inte anses utgöra 
kopplingsförbehåll: frivilligt erbjudande 
av en försäkringsprodukt som komplettent 
till en finansiell tjänst förutsatt att 
försäkringsprodukten endast syftar till att 
ge konsumenten ett livförsäkringsskydd 
eller ett skydd mot motsvarande 
existenshotande risker vid finansieringen 
av spar- eller pensionsprodukten.

Or. de

Motivering

Det skulle stå i strid med social praxis att omöjliggöra säkring av krediter eller finansiering 
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vid dödsfall eller arbetslöshet. Detta skulle dessutom kunna leda till högre kostnader för de 
sociala trygghetssystemen.

Ändringsförslag 238
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) paketförsäljning: en metod där en 
eller flera sidotjänster erbjuds 
tillsammans med en försäkringstjänst 
eller -produkt i ett paket och när denna 
försäkringstjänst eller -produkt också är 
tillgänglig för kunden separat, även om 
det inte nödvändigtvis är på samma 
villkor som när tjänsten eller produkten 
erbjuds i ett paket med sidotjänsten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 239
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) paketförsäljning: en metod där en eller 
flera sidotjänster erbjuds tillsammans med 
en försäkringstjänst eller -produkt i ett 
paket och när denna försäkringstjänst eller
-produkt också är tillgänglig för kunden 
separat, även om det inte nödvändigtvis är 
på samma villkor som när tjänsten eller 
produkten erbjuds i ett paket med 
sidotjänsten.

(20) paketförsäljning: en metod där en 
kund erbjuds en eller flera finansiella
sidotjänster eller –produkter tillsammans 
med en huvudsaklig finansiell tjänst eller 
produkt i ett paket som omfattar minst en
försäkringstjänst eller -produkt och när 
denna huvudsakliga finansiella tjänst eller 
produkt också är tillgänglig för kunden 
separat, även om det inte nödvändigtvis är 
på samma villkor som när tjänsten eller 
produkten erbjuds i ett paket med 
sidotjänsten.
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Or. en

Ändringsförslag 240
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) paketförsäljning: en metod där en eller 
flera sidotjänster erbjuds tillsammans med 
en försäkringstjänst eller -produkt i ett 
paket och när denna försäkringstjänst eller 
-produkt också är tillgänglig för kunden 
separat, även om det inte nödvändigtvis är 
på samma villkor som när tjänsten eller 
produkten erbjuds i ett paket med 
sidotjänsten.

(20) paketförsäljning: en metod där en eller 
flera finansiella produkter eller tjänster
erbjuds tillsammans med en 
försäkringstjänst eller -produkt i ett paket 
och när denna försäkringstjänst eller -
produkt också är tillgänglig för kunden 
separat, även om det inte nödvändigtvis är 
på samma villkor som när tjänsten eller 
produkten erbjuds i ett paket med andra 
produkter eller tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 241
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20 a) Vid tillämpningen av artikel 31a i 
detta direktiv ska ”viss finansiell 
verksamhet” avse all verksamhet under 
någon fas av ett instruments totala 
produktionscirkel, från utformning till 
efter försäljning, inklusive åtaganden och 
skyldigheter för emittenten av 
instrumentet. 

Or. en
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Ändringsförslag 242
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20 b) Vid tillämpningen av artikel 31a i 
detta direktiv ska ”ett instrument” avse en 
försäkrings- eller pensionsprodukt som 
omfattas av Eiopas behörighet i enlighet 
med förordning (EU) nr 1094/2010.

Or. en

Ändringsförslag 243
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20 a) professionell kund: en kund som 
uppfyller de kriterier som fastställs i 
bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 244
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20 a) kund: en kund i enlighet med 
definitionen i artikel 2 a i direktiv 
2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder. 

Or. en
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Ändringsförslag 245
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20 b) icke-professionella kunder: en 
kund som inte är en professionell kund.

Or. en

Ändringsförslag 246
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utom när annat föreskrivs i artikel 4 ska
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
registreras i sin hemmedlemsstat vid en 
behörig myndighet. Försäkringsföretag 
som är registrerade i medlemsstaterna i 
enlighet med direktiv 73/239/EEG, direktiv 
2002/83/EG och direktiv 2005/68/EG samt 
deras anställda ska inte behöva registrera 
sig på nytt enligt detta direktiv.

Försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
ska registreras i sin hemmedlemsstat vid en 
behörig myndighet. Försäkringsföretag 
som är registrerade i medlemsstaterna i 
enlighet med direktiv 73/239/EEG, direktiv 
2002/83/EG och direktiv 2005/68/EG ska 
inte behöva registrera sig på nytt enligt 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förbättra registreringen av alla försäkringsförmedlare för 
att komma till rätta med problemet med pyramidförsäljning på försäkringsområdet. Detta 
ändringsförslag baseras på ett bidrag från den tyska konsumentorganisationen VZBV.

Ändringsförslag 247
Pablo Zalba Bidegain



PE504.392v01-00 88/151 AM\926837SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utom när annat föreskrivs i artikel 4 ska 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
registreras i sin hemmedlemsstat vid en 
behörig myndighet. Försäkringsföretag 
som är registrerade i medlemsstaterna i 
enlighet med direktiv 73/239/EEG, direktiv 
2002/83/EG och direktiv 2005/68/EG samt 
deras anställda ska inte behöva registrera 
sig på nytt enligt detta direktiv.

Försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
ska registreras i sin hemmedlemsstat vid en 
behörig myndighet. Försäkringsföretag 
som är registrerade i medlemsstaterna i 
enlighet med direktiv 73/239/EEG, direktiv 
2002/83/EG och direktiv 2005/68/EG samt 
deras anställda ska inte behöva registrera 
sig på nytt enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utom när annat föreskrivs i artikel 4 ska 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
registreras i sin hemmedlemsstat vid en 
behörig myndighet. Försäkringsföretag 
som är registrerade i medlemsstaterna i 
enlighet med direktiv 73/239/EEG, direktiv 
2002/83/EG och direktiv 2005/68/EG samt 
deras anställda ska inte behöva registrera 
sig på nytt enligt detta direktiv.

Utom när annat föreskrivs i artikel 4 ska 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
registreras i sin hemmedlemsstat vid en 
behörig myndighet i enlighet med 
artikel 7.2. Försäkrings- och 
återförsäkringsföretag som är registrerade 
i medlemsstaterna i enlighet med direktiv 
73/239/EEG, direktiv 2002/83/EG och 
direktiv 2005/68/EG ska inte behöva 
registrera sig på nytt enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 249
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
första stycket, får medlemsstaterna 
föreskriva att försäkrings- och 
återförsäkringsföretag eller andra organ får 
samarbeta med de behöriga myndigheterna 
vid registrering av försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare samt när de krav 
som anges i artikel 8 ska tillämpas på 
dessa. I synnerhet får anknutna 
försäkringsförmedlare registreras av ett 
försäkringsföretag, en sammanslutning 
av försäkringsföretag eller av en 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare som 
kontrolleras av en behörig myndighet.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
första stycket, får medlemsstaterna 
föreskriva att försäkrings- och 
återförsäkringsföretag eller andra organ får 
samarbeta med de behöriga myndigheterna 
vid registrering av försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare samt när de krav 
som anges i artikel 8.2 ska tillämpas på 
dessa. Anknutna försäkringsförmedlare ska
dock också registreras vid en behörig 
myndighet i sina hemmedlemsstater. 

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skapa lika villkor för försäkringsförmedlarna. Eftersom 
anknutna försäkringsförmedlare utför liknande yrkesuppgifter som icke-anknutna 
försäkringsförmedlare bör de omfattas av samma registreringsförfarande som icke-anknutna 
försäkringsförmedlare. Detta ändringsförslag baseras på ett bidrag från den tyska 
konsumentorganisationen BDV.

Ändringsförslag 250
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att i de fall 
en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare agerar på ett 
försäkrings- eller återförsäkringsföretags 
ansvar eller på en annan registrerad 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlares ansvar, ska 
den senare förmedlaren eller företaget 
ansvara för att den förstnämnde 

Medlemsstaterna får föreskriva att i de fall 
en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare agerar på ett 
försäkrings- eller återförsäkringsföretags 
ansvar ska försäkringsförmedlaren inte 
vara skyldig att förse den behöriga 
myndigheten med den information som 
avses i artikel 3.7 a och b och den 
ansvariga försäkringsenheten ska förvissa 
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förmedlaren uppfyller villkoren för 
registrering enligt detta direktiv. I ett 
sådant fall ska den person eller enhet som 
påtar sig ansvaret, efter att ha informerats 
av medlemsstaterna om de villkor som 
avses i punkt 7 a och b, förvissa sig om att 
villkoret enligt punkt 7 c är uppfyllt. 
Medlemsstaterna får också föreskriva att 
den person eller enhet som påtar sig 
ansvaret för förmedlaren ska registrera den 
förmedlaren.

sig om att försäkringsförmedlaren 
uppfyller villkoren för registrering enligt 
detta direktiv och iakttar övriga 
bestämmelser i direktivet.
Medlemsstaterna får också föreskriva att 
den person eller enhet som påtar sig 
ansvaret för förmedlaren ska registrera den 
förmedlaren.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ges flexibilitet att låta de huvudansvariga företagen att registrera sina 
förmedlare, oavsett hur detta definieras i den nationella lagstiftningen. Enligt ett sådant 
arrangemang skulle förmedlaren inte tillhandahålla registrerad information till myndigheten, 
utan i stället till det huvudansvariga företaget, som skulle ta fullt ansvar för att förmedlaren 
uppfyller villkoren för registrering och andra bestämmelser i direktivet.

Ändringsförslag 251
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att i de fall 
en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare agerar på ett 
försäkrings- eller återförsäkringsföretags 
ansvar eller på en annan registrerad 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlares ansvar, ska 
den senare förmedlaren eller företaget 
ansvara för att den förstnämnde 
förmedlaren uppfyller villkoren för 
registrering enligt detta direktiv. I ett 
sådant fall ska den person eller enhet som 
påtar sig ansvaret, efter att ha informerats 
av medlemsstaterna om de villkor som 
avses i punkt 7 a och b, förvissa sig om att 
villkoret enligt punkt 7 c är uppfyllt.

Medlemsstaterna får föreskriva att i de fall 
en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare agerar på ett 
försäkrings- eller återförsäkringsföretags 
ansvar ska försäkringsförmedlaren inte 
förse den behöriga myndigheten med den 
registreringsinformation som avses i 
artikel 3.7 och försäkringsförmedlaren 
eller det ansvariga försäkringsföretaget 
ska förvissa sig om att deras 
försäkringsförmedlare uppfyller villkoren 
för registrering och iakttar övriga 
bestämmelser i detta direktiv. 
Medlemsstaterna får också föreskriva att 
den person eller enhet som påtar sig 
ansvaret för förmedlaren ska registrera den 
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Medlemsstaterna får också föreskriva att 
den person eller enhet som påtar sig 
ansvaret för förmedlaren ska registrera den 
förmedlaren.

förmedlaren.

Or. en

Motivering

Direktivet bör fastställa ett proportionellt registreringssystem för att minska bördorna för 
mindre förmedlare och låta andra försäkringsenheter ta ansvar för att deras verksamhet 
följer bestämmelserna. Ett sådant arrangemang ger medlemsstaterna flexibilitet att låta de 
huvudansvariga företagen registrera sina förmedlare, oavsett hur dessa förhållanden 
definieras i den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag 252
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna behöver inte tillämpa det 
krav som avses i första och andra stycket 
på alla fysiska personer som arbetar på 
ett försäkrings- eller återförsäkrings 
företag eller hos en registrerad försäkrings-
eller återförsäkringsförmedlare och som 
utövar försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedling.

Medlemsstaterna ska tillämpa det krav som 
avses i första och andra stycket på alla 
fysiska personer som arbetar på ett 
försäkrings- eller återförsäkrings företag 
eller hos en registrerad försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare och som utövar 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedling.

Or. en

Motivering

Försäkringsförmedlare bör registreras individuellt, så att man förhindrar spridning av 
”strukturella försäljningsmetoder”. Dessa bygger på ett pyramidsystem med lågkvalificerade 
förmedlare. Förmedlarna får en del av all provision som deras underförmedlare förvärvar. 
Denna metod är till förfång för rådgivningens kvalitet och konsumenternas intresse och bör 
därför bekämpas på ett effektivt sätt. Detta ändringsförslag baseras på bidrag från de tyska 
konsumentorganisationerna VZBV och BDV.
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Ändringsförslag 253
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska upprätta, på sin webbplats 
offentliggöra och hålla uppdaterat ett 
gemensamt elektroniskt register med 
upplysningar om försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare som har 
anmält en avsikt att bedriva 
gränsöverskridande verksamhet i enlighet 
med kapitel IV.Medlemsstaterna ska 
skyndsamt ge Eiopa relevant information 
så att myndigheten kan utföra denna 
uppgift. Registret ska innehålla en länk 
till varje relevant behörig myndighet i 
varje medlemsstat. Registret ska innehålla 
länkar till och vara tillgängligt från 
respektive webbplats för varje 
medlemsstats behöriga myndigheter.

Eiopa ska upprätta en webbplats med 
länkar till de enda informationsställen 
som medlemsstaterna inrättat i enlighet 
med artikel 3.3.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna är skyldiga att offentliggöra detaljerade uppgifter om förmedlare som 
omfattas av ”systemen för EU-pass” enligt artikel 3.3, så Eiopa behöver därför inte inrätta 
en separat databas. Eiopa bör underhålla en central webbplats med länkar till de nationella 
webbplatser som tillhandahåller relevant information.

Ändringsförslag 254
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska även se till att 
försäkringsförmedlare, inbegripet anknutna 
försäkringsförmedlare, och 
återförsäkringsförmedlare som inte längre 

Medlemsstaterna ska även se till att 
försäkringsförmedlare, inbegripet anknutna 
försäkringsförmedlare, och 
återförsäkringsförmedlare som inte längre 
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uppfyller dessa krav stryks ur registret.
Den behöriga myndigheten ska regelbundet 
göra en översyn av registreringens 
giltighet. Vid behov ska 
hemmedlemsstaten underrätta 
värdmedlemsstaten om denna strykning ur 
registret.

uppfyller dessa krav omedelbart stryks ur 
registret. Den behöriga myndigheten ska 
regelbundet göra en översyn av 
registreringens giltighet. Vid behov ska 
hemmedlemsstaten underrätta 
värdmedlemsstaten om denna strykning ur 
registret.

Or. de

Ändringsförslag 255
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att de 
behöriga myndigheterna inte registrerar en 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare såvida de inte 
har förvissat sig om att förmedlaren 
uppfyller kraven i artikel 8.

Medlemsstaterna ska sörja för att de 
behöriga myndigheterna inte registrerar en 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare såvida de inte 
har förvissat sig om att förmedlaren 
uppfyller kraven i artikel 8, eller att en 
annan förmedlare eller ett annat företag 
kommer att ta ansvar för att se till att 
förmedlaren uppfyller dessa krav i 
enlighet med artikel 3.1.3.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ges flexibilitet att låta de huvudansvariga företagen att registrera sina 
förmedlare, oavsett hur detta definieras i den nationella lagstiftningen. Enligt ett sådant 
arrangemang skulle förmedlaren inte tillhandahålla registrerad information till myndigheten, 
utan i stället till det huvudansvariga företaget, som skulle ta fullt ansvar för att förmedlaren 
uppfyller villkoren för registrering och andra bestämmelser i direktivet.

Ändringsförslag 256
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att de 
behöriga myndigheterna inte registrerar en 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare såvida de inte
har förvissat sig om att förmedlaren 
uppfyller kraven i artikel 8.

Medlemsstaterna ska sörja för att de 
behöriga myndigheterna inte registrerar en 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare om inte
förmedlaren uppfyller kraven i artikel 8.

Or. de

Ändringsförslag 257
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att de 
behöriga myndigheterna inte registrerar en 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare såvida de inte 
har förvissat sig om att förmedlaren 
uppfyller kraven i artikel 8.

Medlemsstaterna ska sörja för att de 
behöriga myndigheterna inte registrerar en 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare såvida de inte 
har förvissat sig om att förmedlaren 
uppfyller kraven i artikel 8, eller att en 
annan försäkringsenhet ser till att 
förmedlaren uppfyller dessa krav i 
enlighet med artikel 3.1.3.

Or. en

Motivering

Direktivet bör fastställa ett proportionellt registreringssystem för att minska bördorna för 
mindre förmedlare och låta andra försäkringsenheter ta ansvar för att deras verksamhet 
följer bestämmelserna. Ett sådant arrangemang ger medlemsstaterna flexibilitet att låta de 
huvudansvariga företagen registrera sina förmedlare, oavsett hur dessa förhållanden 
definieras i den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag 258
Olle Schmidt
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Registrerade försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska kunna 
inleda och bedriva försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling inom unionen 
med stöd av såväl etableringsfriheten som 
friheten att tillhandahålla tjänster. En 
försäkringsförmedlare bedriver 
verksamhet med stöd av friheten att 
tillhandahålla tjänster om den avser att 
erbjuda en försäkringstagare som är 
etablerad i en annan medlemsstat än den 
där försäkringsförmedlaren är etablerad 
ett försäkringsavtal avseende en risk som 
är belägen i en annan medlemsstat än den 
där försäkringsförmedlaren är etablerad.

Or. en

Ändringsförslag 259
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5 a. Registrerade försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska kunna 
inleda och bedriva försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling inom unionen 
med stöd av såväl etableringsfriheten som 
friheten att tillhandahålla tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 260
Werner Langen
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5 a. Registrerade försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska kunna 
inleda och bedriva försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling inom 
gemenskapen med stöd av  
etableringsfriheten och friheten att 
tillhandahålla tjänster.

Or. de

Motivering

Denna formulering från IMD I togs inte med och måste därför föras in igen i syfte att 
förankra etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster i direktivet. 

Ändringsförslag 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5 a. Registrerade försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska kunna 
inleda och bedriva försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling inom unionen 
med stöd av såväl etableringsfriheten som 
friheten att tillhandahålla tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
ansökningar från förmedlare om att tas 
med i registret behandlas inom sex
månader från det att en fullständig ansökan 
inlämnats, och att den sökande underrättas 
skyndsamt om beslutet.

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
ansökningar från förmedlare om att tas 
med i registret behandlas inom två
månader från det att en fullständig ansökan 
inlämnats, och att den sökande underrättas 
skyndsamt om beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 263
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna begär följande 
uppgifter från försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare som ett villkor 
för registrering:

7. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna begär bevis för 
följande, som ett villkor för registrering,
från försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare, med undantag 
för anknutna förmedlare och förmedlare 
för vilka en annan försäkringsenhet tar 
ansvar för att se till att förmedlaren 
uppfyller dessa krav i enlighet med 
artikel 3.1.3:  

Or. en

Ändringsförslag 264
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna begär följande 
uppgifter från försäkrings- och 

7. Medlemsstaterna ska, som ett villkor för 
registrering, se till att de behöriga 
myndigheterna begär följande uppgifter
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återförsäkringsförmedlare som ett villkor 
för registrering:

från försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare, med undantag 
för anknutna förmedlare och de 
förmedlare för vilka en annan 
försäkringsenhet förvissar sig om att 
förmedlaren uppfyller dessa krav i 
enlighet med artikel 3.1.3:

Or. en

Motivering

Förslag om att utesluta handläggning av skador och värdering av skador från direktivets 
tillämpningsområde. Leverantörer av sidotjänster bör dock omfattas av ett lättare 
registreringsförfarande, där endast vissa av de krav som ställs på förmedlare skulle behöva 
uppfyllas, bland annat artiklarna 8.1, 8.2, 15 och 16. Medlemsstaterna kan införa ytterligare 
krav, om de rimliga i förhållande till verksamheten. Medlemsstaterna bör också kunna 
skräddarsy registreringsförfarandet efter produktens komplexitet.

Ändringsförslag 265
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Uppgifter till de behöriga 
myndigheterna om identiteter för sådana 
aktieägare eller delägare, oavsett om de är 
fysiska eller juridiska personer, som har ett 
innehav i förmedlingsföretaget som 
överskrider 10 % och om hur stora dessa 
innehav är.

(a) Identiteter för sådana aktieägare eller 
delägare, oavsett om de är fysiska eller 
juridiska personer, som har ett innehav i 
förmedlingsföretaget som överskrider 10 % 
och hur stora dessa innehav är. 

Or. en

Ändringsförslag 266
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7 – led a



AM\926837SV.doc 99/151 PE504.392v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Uppgifter till de behöriga 
myndigheterna om identiteter för sådana 
aktieägare eller delägare, oavsett om de är 
fysiska eller juridiska personer, som har ett 
innehav i förmedlingsföretaget som 
överskrider 10 % och om hur stora dessa 
innehav är.

(a) Identiteter för sådana aktieägare eller 
delägare, oavsett om de är fysiska eller 
juridiska personer, som har ett innehav i 
förmedlingsföretaget som överskrider 10 % 
och hur stora dessa innehav är. 

Or. en

Ändringsförslag 267
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Uppgifter till de behöriga 
myndigheterna om identiteter för personer 
som har nära förbindelser med försäkrings-
eller återförsäkringsförmedlaren.

(b) Identiteter för personer som har nära 
förbindelser med försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlaren.

Or. en

Ändringsförslag 268
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Uppgifter till de behöriga 
myndigheterna om identiteter för personer 
som har nära förbindelser med försäkrings-
eller återförsäkringsförmedlaren.

(b) Identiteter för personer som har nära 
förbindelser med försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlaren.

Or. en
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Ändringsförslag 269
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Uppgifter som på ett tillfredsställande 
sätt visar att innehavet eller de nära 
förbindelserna inte hindrar de behöriga 
myndigheterna från att på ett 
ändamålsenligt sätt utöva sin tillsyn.

(c) Bevis för att innehavet eller de nära 
förbindelserna inte hindrar de behöriga 
myndigheterna från att på ett 
ändamålsenligt sätt utöva sin tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 270
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Uppgifter som på ett tillfredsställande 
sätt visar att innehavet eller de nära 
förbindelserna inte hindrar de behöriga 
myndigheterna från att på ett 
ändamålsenligt sätt utöva sin tillsyn.

(c) Bevis för att innehavet eller de nära 
förbindelserna inte hindrar de behöriga 
myndigheterna från att på ett 
ändamålsenligt sätt utöva sin tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 271
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att deras 
behöriga myndigheter kräver att 
försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare som omfattas 
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av artikel 3.7 utan dröjsmål informerar 
dem i händelse av att den information 
som tillhandahålls enligt artikel 3.7a 
och b ändras.

Or. en

Motivering

Förmedlarna bör underrätta den behöriga myndigheten om registreringsinformationen 
ändras. För att säkerställa en effektiv övervakning och ett effektivt konsumentskydd är det 
viktigt att myndigheterna känner till ändringar av företagens ägarstruktur.

Ändringsförslag 272
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den information som tillhandahålls 
enligt artikel 3.7a och b ändras ska 
medlemsstaterna se till att de behöriga 
myndigheterna begär att försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare som omfattas 
av artikel 3.7 utan dröjsmål informerar de 
behöriga myndigheterna om dessa 
ändringar. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att företagen tillhandahåller uppdaterad information till de behöriga 
myndigheterna, om deras situation skulle ändras.

Ändringsförslag 273
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8 a. Medlemsstaterna får föreskriva att de 
personer som utövade verksamhet som 
försäkringsförmedlare före XXX, och som 
var inskrivna i register samt har 
utbildning och erfarenhet som motsvarar 
kraven i detta direktiv, automatiskt ska 
registreras i det register som kommer att 
skapas, när kraven som fastställs i artikel 
4.3 och 4.4 är uppfyllda. 

Or. en

Ändringsförslag 274
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Medlemsstaterna ska tillämpa 
registreringskraven i artikel 3 på 
försäkringsförmedlare som omfattas av 
artikel 3.10. Medlemsstaterna ska då 
garantera att den administrativa börda 
som följer av sådana krav står i 
proportion till verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar, i linje med följande ändringsförslag till artikel 3.10 och 3.11, 
till att fastställa ett proportionerligt och lämpligt registreringsförfarande för 
försäkringsförmedlare för vilka tillhandahållandet av denna tjänst är en sidoverksamhet. 
Detta förslag bör också ersätta det förenklade registreringsförfarandet enligt artikel 4 i 
kommissionens förslag om det andra direktivet om försäkringsförmedling (se också respektive 
ändringsförslag för strykning av artikel 4). 
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Ändringsförslag 275
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. De proportionerliga registreringskrav 
som fastställs i artikel 3.9 ska tillämpas på 
försäkringsförmedlare som har 
försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet, förutsatt att förmedlarens 
verksamhet uppfyller samtliga följande 
villkor:
(a) Försäkringsförmedlarens 
huvudsakliga yrkesverksamhet är inte 
försäkringsförmedling.
(b) Försäkringsförmedlaren förmedlar 
bara vissa försäkringsprodukter som 
kompletterar en produkt eller tjänst och 
som är tydligt identifierade i ett register.
(c) De berörda försäkringsprodukterna 
omfattar inte livförsäkring, 
sjukförsäkring eller ansvarsförsäkring.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar, i linje med ändringsförslagen till artikel 3.9 och 3.11, till att 
fastställa ett proportionerligt och lämpligt registreringsförfarande för försäkringsförmedlare 
för vilka tillhandahållandet av denna tjänst är en sidoverksamhet. Detta förslag bör också 
ersätta det förenklade registreringsförfarandet enligt artikel 4 i kommissionens förslag om det 
andra direktivet om försäkringsförmedling (se också respektive ändringsförslag för strykning 
av artikel 4). 

Ändringsförslag 276
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8 c. Villkoret för de proportionerliga 
registreringskrav som avses i artikel 3.9 är 
att försäkringsförmedlaren agerar direkt 
eller för, eller har ingått ett särskilt avtal 
för förmedlingen av de berörda 
försäkringsprodukterna med, ett eller 
flera försäkringsföretag eller registrerade 
försäkringsförmedlare, som alla påtar sig 
ansvaret att se till att 
försäkringsförmedlaren uppfyller kraven i 
artikel 8.1 och 8.2 och artiklarna 15 och 
16 i detta direktiv för de produkter som 
avtalet avser. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar, i linje med ändringsförslagen till artikel 3.9 och 3.10, till att 
fastställa ett proportionerligt och lämpligt registreringsförfarande för försäkringsförmedlare 
för vilka tillhandahållandet av denna tjänst är en sidoverksamhet. Detta förslag bör också 
ersätta det förenklade registreringsförfarandet enligt artikel 4 i kommissionens förslag om det 
andra direktivet om försäkringsförmedling (se också respektive ändringsförslag för strykning 
av artikel 4). 

Ändringsförslag 277
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Article 3 a
Registrerade försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska kunna 
inleda och bedriva försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling inom 
Europeiska unionen med stöd av såväl 
etableringsfriheten som friheten att 
tillhandahålla tjänster.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag främjar konkurrensen inom försäkringsförmedling genom ”systemen 
för EU-pass” och är baserat på skäl 25 i kommissionens förslag om att det andra direktivet 
om försäkringsförmedling ska främja ”systemen för EU-pass”, en bestämmelse i det första 
direktivet om försäkringsförmedling och ett förslag från Eiopa.

Ändringsförslag 278
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en

Motivering

I princip bör försäkringsförmedlare vara registrerade och ett mellanting mellan registrering
och avsaknad av registrering bör således undvikas. Det är också svårt att se att förfarandet 
medför någon verklig förenkling för de berörda företagen eftersom kraven i artikel 8 ska 
uppfyllas.

Ändringsförslag 279
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen till artikel 3.9, 3.8 och 3.10 syftar till att fastställa ett proportionerligt och 
lämpligt registreringsförfarande för försäkringsförmedlare för vilka tillhandahållandet av 
denna tjänst är en sidoverksamhet. De ovannämnda förslagen bör också ersätta det 
förenklade registreringsförfarande som fastställs i denna artikel.
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Ändringsförslag 280
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en

Ändringsförslag 281
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfarande för att deklarera utövande av 
försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet; yrkesmässig 
handläggning av skador eller värdering 
av skador 

Förfarande för att deklarera utövande av 
försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet;

Or. de

Ändringsförslag 282
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De berörda försäkringsprodukterna 
täcker inte livförsäkring eller 
ansvarsförsäkring, utom när sådant skydd 
är underordnat det huvudsakliga 
försäkringsskyddet.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 283
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De berörda försäkringsprodukterna 
täcker inte livförsäkring eller 
ansvarsförsäkring, utom när sådant skydd
är underordnat det huvudsakliga 
försäkringsskyddet.

(d) De berörda försäkringsprodukterna 
täcker inte livförsäkring eller 
ansvarsförsäkring, utom när sådant skydd
utgör ett komplement till den produkt eller 
tjänst som förmedlaren erbjuder som 
huvudsaklig yrkesverksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 284
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Registreringskraven i artikel 3 ska inte 
tillämpas på försäkringsförmedlare vars 
verksamhet enbart består i yrkesmässig 
handläggning av skador eller värdering 
av skador.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 285
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förmedlare som omfattas av punkterna 1 
och 2 ska omfattas av bestämmelserna i 
kapitlen I, III, IV, V, VIII och IX och 
artiklarna 15 och 16.

4. Förmedlare som omfattas av punkterna 1 
och 2 i denna artikel ska omfattas av 
bestämmelserna i kapitlen I, III, IV, V, 
VIII och IX i detta direktiv.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förmedlare som omfattas av punkterna 1 
och 2 ska omfattas av bestämmelserna i 
kapitlen I, III, IV, V, VIII och IX och 
artiklarna 15 och 16.

4. Förmedlare som omfattas av punkterna 1 
och 2 i denna artikel ska omfattas av 
bestämmelserna i kapitlen I, III, IV, V, 
VIII och IX och artiklarna 15, 16, 17 och 
18 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 287
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare som avser att för 
första gången inleda verksamhet på en 
annan medlemsstats territorium inom 
ramen för friheten att tillhandahålla tjänster 
ska lämna följande uppgifter till den 
behöriga myndigheten i sin 
hemmedlemsstat.

1. Varje försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare som avser att för 
första gången inleda verksamhet på en 
annan medlemsstats territorium inom 
ramen för friheten att tillhandahålla tjänster 
eller etableringsfriheten, ska lämna 
följande uppgifter till den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat och 
den andra medlemsstaten.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med innehållet i formuleringen i det tidigare direktivet om 
försäkringsförmedlings, vilket inte bör försvagas i det andra direktivet.

Ändringsförslag 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Dokumentation av yrkeskunskap och 
kompetens.

utgår

Or. en

Motivering

Led e har ingen praktisk betydelse eftersom – i enlighet med andra stycket i artikel 5.2 –”Vid 
mottagandet av de uppgifter som avses i punkt 1 ska värdmedlemsstaten godta tidigare 
erfarenheter av försäkrings- eller återförsäkringsförmedlingsverksamhet, dokumenterade 
genom bevis på registrering eller deklarationer i hemmedlemsstaten, som bevisning för att 
nödvändig kunskap och kompetens innehas”. 
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Ändringsförslag 289
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 a
En försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare bedriver 
försäkringsförmedling inom ramen för 
etableringsfriheten när
(a) förmedlaren bedriver försäkrings-
eller återförsäkringsförmedling för en 
försäkringstagare eller potentiell 
försäkringstagare som bor eller är 
etablerad i en annan medlemsstat än 
förmedlarens hemmedlemsstat och
b) varje risk som ska försäkras finns i en 
annan medlemsstat än förmedlarens 
hemmedlemsstat.

Or. de

(Se skäl 21a, ändringsförslag 8 motsvarar Luxemburgprotokollet). 

Ändringsförslag 290
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 a. En försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare bedriver 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedling inom ramen 
för etableringsfriheten när förmedlaren 
är permanent närvarande i en annan 
medlemsstat än hemmedlemsstaten.

Or. de

(Se också ändringsförslag 8 till skäl 21a, etableringsfriheten).
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Motivering

Detta tillägg bör tas med som förtydligande och är förenligt med Luxemburgprotokollet.

Ändringsförslag 291
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Varje medlemsstat ska kräva att
(a) en försäkringsförmedlare som är en 
juridisk person har sitt huvudkontor i 
samma medlemsstat som sitt registrerade 
säte och verkligen bedriver verksamhet 
där,
(b) en försäkringsförmedlare som inte är 
en juridisk person, eller en 
försäkringsförmedlare som är en juridisk 
person men som enligt sin nationella 
lagstiftning inte har något registrerat säte, 
har sitt huvudkontor i den medlemsstat 
där den faktiskt bedriver sin verksamhet.

Or. en

Motivering

En förmedlare bör registreras och omfattas av hemmedlemsstatens lagstiftning i den 
medlemsstat där förmedlaren verkligen bedriver sin verksamhet.

Ändringsförslag 292
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 a. För en effektiv övervakning av 
försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare som 
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tillhandahåller sina tjänster på en annan 
medlemsstats territorium
(i) genom en filial, ska värdmedlemsstaten 
ansvara för att fastställa de minimikrav 
för kunskap och kompetens som ska gälla 
för filialens personal,
(ii) med stöd av friheten att tillhandahålla 
tjänster, ska hemmedlemsstaten ansvara 
för att fastställa minimikrav för kunskap 
och kompetens.  Hemmedlemsstaten får 
fastställa ytterligare kunskaps- och 
kompetenskrav. De behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten och 
hemmedlemsstaten ska ha ett nära 
samarbete för att effektivt övervaka och se 
till att värdmedlemsstatens minimikrav för 
kunskap och kompetens efterlevs. För 
detta ändamål kan de delegera uppgifter 
och ansvar sinsemellan.

Or. en

Motivering

Texten bygger på Europaparlamentets ståndpunkt till direktivet om bostadslåneavtal.

Ändringsförslag 293
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om värdmedlemsstaten har skäl att dra 
slutsatsen att en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare som verkar på 
dess territorium inom ramen för friheten att 
tillhandahålla tjänster eller via ett 
etableringsställe överträder någon av de 
skyldigheter som anges i detta direktiv, ska 
den meddela dessa slutsatser till 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet, 
som ska vidta lämpliga åtgärder. Om en 
försäkrings- eller
återförsäkringsförmedlare, trots de åtgärder 

3. Om värdmedlemsstaten har skäl att dra 
slutsatsen att en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare som verkar på 
dess territorium inom ramen för friheten att 
tillhandahålla tjänster eller via ett 
etableringsställe överträder någon av de 
skyldigheter som anges i detta direktiv, och 
om värdmedlemsstaten inte har 
befogenheter enligt detta direktiv att vidta 
åtgärder mot dessa överträdelser, ska den 
meddela dessa slutsatser till 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet, 
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som vidtagits av hemmedlemsstatens 
behöriga myndighet, fortsätter att agera på 
ett sätt som tydligt skadar intresset för 
värdmedlemsstatens konsumenter eller som 
hindrar försäkrings- och 
återförsäkringsmarknaderna att fungera 
väl, ska försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlaren omfattas av 
följande åtgärder:

som ska vidta lämpliga åtgärder. Om en 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare, trots de åtgärder 
som vidtagits av hemmedlemsstatens 
behöriga myndighet, fortsätter att agera på 
ett sätt som tydligt skadar intresset för 
värdmedlemsstatens konsumenter eller som 
hindrar försäkrings- och 
återförsäkringsmarknaderna att fungera 
väl, ska försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlaren omfattas av 
följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 294
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 295
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Yrkeskrav och organisationskrav (Berör inte den svenska versionen.)

Or. de
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Ändringsförslag 296
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare, även de som 
har sådan verksamhet som 
sidoverksamhet, personer som utför 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering och reglering av skador samt 
sådana anställda hos försäkringsföretag 
som utför försäkringsförmedling, ska ha 
lämplig kunskap och kompetens enligt 
reglerna i förmedlarens eller företagets 
hemmedlemsstat, så att de kan fullgöra sina 
uppgifter och skyldigheter på ett 
tillfredsställande sätt, samt kunna styrka 
lämplig yrkeserfarenhet som är relevant för 
komplexiteten hos de produkter de 
förmedlar.

Försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
samt sådana anställda hos 
försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling, ska ha lämplig 
kunskap och kompetens enligt reglerna i 
förmedlarens eller företagets 
hemmedlemsstat, så att de kan fullgöra sina 
uppgifter och skyldigheter på ett 
tillfredsställande sätt, samt kunna styrka 
lämplig yrkeserfarenhet som är relevant för 
komplexiteten hos de produkter de 
förmedlar.

Or. en

Ändringsförslag 297
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare, även de som har 
sådan verksamhet som sidoverksamhet, 
personer som utför yrkesmässig 
handläggning av skador och värdering 
och reglering av skador samt sådana 
anställda hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling, ska ha lämplig 
kunskap och kompetens enligt reglerna i 
förmedlarens eller företagets 
hemmedlemsstat, så att de kan fullgöra sina 

Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare, även de som har 
sådan verksamhet som sidoverksamhet, 
personer som utför samt sådana anställda 
hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling, ska ha lämplig 
kunskap och kompetens enligt reglerna i 
förmedlarens eller företagets 
hemmedlemsstat, efter samråd med Eiopa, 
så att de kan fullgöra sina uppgifter och 
skyldigheter på ett tillfredsställande sätt, 
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uppgifter och skyldigheter på ett 
tillfredsställande sätt, samt kunna styrka 
lämplig yrkeserfarenhet som är relevant för 
komplexiteten hos de produkter de 
förmedlar.

samt kunna styrka lämplig yrkeserfarenhet 
och kompetens som är relevant för 
komplexiteten hos de produkter de 
förmedlar. Medlemsstaterna ska se till att 
försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag ger sin personal 
tillräcklig och lämplig utbildning för att 
se till att dessa bestämmelser efterlevs.
Medlemsstaterna ska även offentliggöra 
sina fastställda kriterier så att 
förmedlarnas anställda kan uppfylla 
deras behörighetskrav. Dessa kriterier ska 
inbegripa en förteckning över de 
kvalifikationer som de erkänner.

Or. en

Motivering

Man måste se till att personal som säljer försäkringar är tillräckligt kvalificerad. Det måste 
vara företagets ansvar att tillhandahålla fortbildning och kompetensutveckling. I 
kommissionens förslag om omarbetning av MiFID-direktivet har en liknande formulering 
antagits av Europaparlamentet.

Ändringsförslag 298
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare, även de som har 
sådan verksamhet som sidoverksamhet, 
personer som utför yrkesmässig 
handläggning av skador och värdering och 
reglering av skador samt sådana anställda 
hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling, ska ha lämplig 
kunskap och kompetens enligt reglerna i 
förmedlarens eller företagets 
hemmedlemsstat, så att de kan fullgöra 
sina uppgifter och skyldigheter på ett 
tillfredsställande sätt, samt kunna styrka 

Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare, även de som har 
sådan verksamhet som sidoverksamhet, 
personer som utför samt sådana anställda 
hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling, ska ha lämplig 
kunskap och kompetens enligt reglerna i 
förmedlarens eller företagets 
värdmedlemsstat, så att de kan fullgöra 
sina uppgifter och skyldigheter i enlighet 
med en hög standard och tydligt styrka 
lämplig yrkeserfarenhet som är relevant för 
komplexiteten hos de produkter de 
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lämplig yrkeserfarenhet som är relevant för 
komplexiteten hos de produkter de 
förmedlar.

förmedlar.

Or. en

Ändringsförslag 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare och 
anställda hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling uppdaterar sin 
kunskap och kompetens via löpande 
fortbildning, så att de kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare och 
anställda hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling regelbundet 
uppdaterar sin kunskap och kompetens,
anpassad till det arbete de utför och den 
aktuella marknaden, via löpande 
fortbildning, så att de kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

För att åstadkomma detta ska 
myndigheterna inrätta mekanismer för att 
kontrollera, bedöma och certifiera denna 
kunskap och kompetens genom oberoende 
organ.

Or. en

Ändringsförslag 300
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare och 
anställda hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling uppdaterar sin 
kunskap och kompetens via löpande 

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare och 
anställda hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling uppdaterar sin 
kunskap och kompetens via löpande 
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fortbildning, så att de kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

fortbildning, så att de kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. 
Vilka krav som ska ställas i fråga om 
kunskap och kompetens ska fastställas av 
medlemsstaten i enlighet med punkt 8.

Or. en

Ändringsförslag 301
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare och 
anställda hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling uppdaterar sin 
kunskap och kompetens via löpande 
fortbildning, så att de kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare och 
anställda hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling uppdaterar sin 
kunskap och kompetens via löpande 
fortbildning och genom tillräcklig och 
lämplig utbildning, så att de kan utföra 
sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare samt anställda 
hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling ska ha god vandel. 
Ett minimikrav är att de inte finns i 
polisregistret eller i något annat 
motsvarande nationellt register för 
allvarliga brott med anknytning till 

Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare samt anställda 
hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling ska ha god vandel. 
Ett minimikrav är att de som är direkt 
involverade i marknadsföring eller 
försäljning av produkten inte finns i 
polisregistret eller i något annat 
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egendomsbrott eller andra brott i samband 
med ekonomisk verksamhet, och de bör 
inte tidigare ha försatts i konkurs, såvida de 
inte har blivit rehabiliterade i enlighet med 
nationell lagstiftning.

motsvarande nationellt register för 
allvarliga brott med anknytning till 
egendomsbrott eller andra brott i samband 
med ekonomisk verksamhet, och de bör 
inte tidigare ha försatts i konkurs, såvida de 
inte har blivit rehabiliterade i enlighet med 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 303
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare samt anställda 
hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling ska ha god vandel. 
Ett minimikrav är att de inte finns i 
polisregistret eller i något annat 
motsvarande nationellt register för 
allvarliga brott med anknytning till 
egendomsbrott eller andra brott i samband 
med ekonomisk verksamhet, och de bör 
inte tidigare ha försatts i konkurs, såvida de 
inte har blivit rehabiliterade i enlighet med 
nationell lagstiftning.

Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare samt anställda 
hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling ska ha god vandel. 
Ett minimikrav är att de inte finns i 
brottsregistret eller i något annat 
motsvarande nationellt register för 
allvarliga brott med anknytning till 
egendomsbrott eller andra brott i samband 
med ekonomisk verksamhet, och de bör 
inte tidigare ha försatts i konkurs, såvida de 
inte har blivit rehabiliterade i enlighet med 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 304
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska ha en 

3. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska ha en 
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ansvarsförsäkring som ska omfatta 
hela unionens territorium eller annan 
likvärdig garanti för ansvar till följd av fel 
eller försummelse i verksamheten, vilken 
minst ska täcka 1 120 000 euro per skada 
och totalt 1 680 000 euro för alla skador 
under ett år, såvida inte en sådan försäkring 
eller likvärdig garanti redan tillhandahålls 
av ett försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag eller annat företag, 
för vars räkning eller med vars 
bemyndigande förmedlaren handlar, eller 
ett sådant företag har tagit fullt ansvar för 
förmedlarens handlande.

ansvarsförsäkring som ska omfatta 
hela unionens territorium eller annan 
likvärdig garanti för ansvar till följd av fel 
eller försummelse i verksamheten, vilken 
minst ska täcka 1 000 000 euro per skada 
och totalt 2 000 000 euro för alla skador 
under ett år, såvida inte en sådan försäkring 
eller likvärdig garanti redan tillhandahålls 
av ett försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag eller annat företag, 
för vars räkning eller med vars 
bemyndigande förmedlaren handlar, eller 
ett sådant företag har tagit fullt ansvar för 
förmedlarens handlande.

Or. de

Ändringsförslag 305
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska ha en 
ansvarsförsäkring som ska omfatta 
hela unionens territorium eller annan
likvärdig garanti för ansvar till följd av fel 
eller försummelse i verksamheten, vilken 
minst ska täcka 1 120 000 euro per skada 
och totalt 1 680 000 euro för alla skador 
under ett år, såvida inte en sådan försäkring 
eller likvärdig garanti redan tillhandahålls 
av ett försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag eller annat företag, 
för vars räkning eller med vars 
bemyndigande förmedlaren handlar, eller 
ett sådant företag har tagit fullt ansvar för 
förmedlarens handlande.

3. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska ha en 
ansvarsförsäkring som ska omfatta 
hela unionens territorium eller annan 
likvärdig garanti för ansvar till följd av fel 
eller försummelse i verksamheten, vilken 
minst ska täcka 1 000 000 euro per skada 
och totalt 1 500 000 euro för alla skador 
under ett år, såvida inte en sådan försäkring 
eller likvärdig garanti redan tillhandahålls 
av ett försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag eller annat företag, 
för vars räkning eller med vars 
bemyndigande förmedlaren handlar, eller 
ett sådant företag har tagit fullt ansvar för 
förmedlarens handlande.

Or. en



PE504.392v01-00 120/151 AM\926837SV.doc

SV

Motivering

Den föreslagna ökningen av yrkesansvarsförsäkringen verkar inte vara motiverad. Det 
gällande beloppet är fortfarande tillräckligt för att ge konsumenterna ett adekvat skydd. Ju 
högre försäkringen är desto högre kommer premierna att bli. Försäkringsförmedlare är den 
enda yrkesgrupp som måste ha ett så högt ansvarsskydd.

Ändringsförslag 306
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska regelbundet se över de belopp 
som anges i punkterna 3 och 4 med
hänsyn till utvecklingen av det europeiska 
konsumentprisindex som offentliggörs av 
Eurostat. Den första översynen ska göras 
fem år efter den dag då detta direktiv träder 
i kraft, och därefter vart femte år efter den 
föregående översynen.

Eiopa ska regelbundet se över de belopp 
som anges i punkt 3 med hänsyn till 
utvecklingen av det europeiska 
konsumentprisindex som offentliggörs av 
Eurostat. Den första översynen ska göras 
fem år efter den dag då detta direktiv träder 
i kraft, och därefter vart femte år efter den 
föregående översynen.

Or. en

Ändringsförslag 307
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska utarbeta utkast till tekniska 
standarder för tillsyn angående en 
anpassning av basbeloppen i euro enligt 
punkterna 3 och 4 som motsvarar den 
procentuella ändringen av det ovan 
angivna indexet från dagen för detta 
direktivs ikraftträdande till dagen för den 
första översynen eller från dagen för den 
senaste översynen till dagen för den nya 
översynen, och beloppet ska avrundas 

utgår
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uppåt till närmaste hela euro.

Or. en

Ändringsförslag 308
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska lägga fram dessa utkast till 
tekniska standarder för tillsyn för 
kommissionen fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande, och de successiva 
översynerna ska läggas fram vart femte år 
efter den föregående översynstidpunkten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 309
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för 
genomförande som avses i första stycket i 
enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1094/2010.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 310
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Begreppet tillräcklig kunskap och 
kompetens hos förmedlaren för utförande 
av försäkringsförmedling med kunder, 
vilket avses i punkt 1 i denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
i synnerhet den nivå på 
yrkeskvalifikationer, erfarenheter och 
färdigheter som krävs för att bedriva 
försäkringsförmedling.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att uppdatera sin kunskap och 
kompetens via löpande fortbildning, så att 
de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 311
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Begreppet tillräcklig kunskap och 
kompetens hos förmedlaren för utförande 
av försäkringsförmedling med kunder, 
vilket avses i punkt 1 i denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
i synnerhet den nivå på 
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yrkeskvalifikationer, erfarenheter och 
färdigheter som krävs för att bedriva 
försäkringsförmedling.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att uppdatera sin kunskap och 
kompetens via löpande fortbildning, så att 
de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 312
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Begreppet tillräcklig kunskap och 
kompetens hos förmedlaren för utförande 
av försäkringsförmedling med kunder, 
vilket avses i punkt 1 i denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
i synnerhet den nivå på 
yrkeskvalifikationer, erfarenheter och 
färdigheter som krävs för att bedriva 
försäkringsförmedling.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att uppdatera sin kunskap och 
kompetens via löpande fortbildning, så att 
de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 313
Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Begreppet tillräcklig kunskap och 
kompetens hos förmedlaren för utförande 
av försäkringsförmedling med kunder, 
vilket avses i punkt 1 i denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
i synnerhet den nivå på 
yrkeskvalifikationer, erfarenheter och 
färdigheter som krävs för att bedriva 
försäkringsförmedling.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att uppdatera sin kunskap och 
kompetens via löpande fortbildning, så att 
de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 314
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska följande

8. Medlemsstaterna ska specificera 
följande:
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specificeras:

Or. en

Ändringsförslag 315
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

8. Eiopa ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i vilka följande ska 
specificeras:

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att fastställa minimistandarder för försäkringsförmedlarnas 
yrkeskvalifikationer. Detta är av stor vikt eftersom medlemsstaterna kommer att vara ovilliga 
att erkänna utländska standarder som är för låga. Därför kommer endast lämpliga 
standarder för yrkeskvalifikationer att främja gränsöverskridande verksamhet och därmed 
den inre marknaden. Eiopa är den institution som på det effektivaste sättet kan behandla 
sådana tekniska frågor.

Ändringsförslag 316
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

8. Eiopa ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn. I dessa tekniska 
standarder för tillsyn ska följande 
specificeras:

Or. en
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Ändringsförslag 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Begreppet tillräcklig kunskap och 
kompetens hos förmedlaren för utförande 
av försäkringsförmedling med kunder, 
vilket avses i punkt 1 i denna artikel.

(a) Begreppet tillräcklig kunskap och 
kompetens hos förmedlaren och personal 
hos försäkringsföretag för utförande av 
försäkringsförmedling med kunder, vilket 
avses i punkt 1 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De åtgärder som försäkringsförmedlare 
och försäkringsföretag rimligen kan 
förväntas vidta för att uppdatera sin 
kunskap och kompetens via löpande 
fortbildning, så att de kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

(c) De åtgärder som försäkringsförmedlare 
och personal hos försäkringsföretag 
rimligen kan förväntas vidta för att 
uppdatera sin kunskap och kompetens via 
löpande fortbildning, så att de kan utföra 
sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 319
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Begreppet god vandel, med avseende 
på punkt 2.
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Or. en

Motivering

På grund av de flesta försäkringsprodukters komplexa karaktär och de potentiellt negativa 
konsekvenserna av dåliga råd, är det avgörande med en ordentlig definition av god vandel för 
att främja effektiviteten på försäkringsförmedlingsmarknaden.

Ändringsförslag 320
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den [...]*.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta tekniska standarder för tillsyn i 
enlighet med artiklarna 10–4 i förordning 
(EU) nr 1094/2010.
____________
* EUT, för in datum: 18 månader från 
dagen för detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 321
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat som önskar tillämpa och 
redan tillämpar bestämmelser om 
försäkringsförmedlare och försäljning av 
försäkringsprodukter som går utöver de 
bestämmelser som anges i detta direktiv 
ska säkerställa att den administrativa 

2. Detta direktiv hindrar inte 
medlemsstaterna från att behålla eller 
anta striktare bestämmelser. En 
medlemsstat som önskar tillämpa och 
redan tillämpar bestämmelser om 
försäkringsförmedlare och försäljning av 
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bördan av dessa bestämmelser står i 
proportion till behovet av 
konsumentskydd. Medlemsstaterna ska 
kontinuerligt övervaka dessa bestämmelser 
så att de fortlöpande är proportionella.

försäkringsprodukter som går utöver de 
bestämmelser som anges i detta direktiv 
ska säkerställa att de följer 
unionslagstiftningen. Medlemsstaterna ska 
kontinuerligt övervaka dessa bestämmelser 
så att de fortlöpande är proportionella.

Or. en

Motivering

Vi stödjer principen att medlemsstaterna kan tillämpa ytterligare bestämmelser utöver de som 
anges i direktivet. Sådana striktare bestämmelser måste naturligtvis vara förenliga med 
unionsrätten.  Vi anser emellertid inte att det är nödvändigt att upprepa unionsrätten i 
direktivet eftersom detta skulle kunna leda till inkonsekvens och osäkerhet.

Ändringsförslag 322
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De myndigheter som avses i punkt 1 ska 
vara antingen offentliga myndigheter eller 
organ som erkänts i nationell lagstiftning 
eller av en offentlig myndighet som genom 
nationell lagstiftning har fått uttrycklig 
behörighet till detta. De får inte vara 
försäkrings- eller återförsäkringsföretag.

2. De myndigheter som avses i punkt 1 ska 
vara antingen offentliga myndigheter eller 
organ som erkänts i nationell lagstiftning 
eller av en offentlig myndighet som genom 
nationell lagstiftning har fått uttrycklig 
behörighet till detta. De får inte vara 
försäkrings- eller återförsäkringsföretag 
eller organisationer vilkas medlemmar 
direkt eller indirekt omfattar försäkrings-
eller återförsäkringsföretag eller 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att undvika intressekonflikter mellan försäkringsförmedlare 
och deras tillsynsmyndigheter, vilket innebär att man stärker tjänsternas kvalitet och 
marknadseffektiviteten. Detta ändringsförslag bygger på ett förslag från Europeiska byrån för 
konsumentorganisationer.
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Ändringsförslag 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Sådana befogenheter ska åtminstone 
omfatta rätten att
a) få tillgång till alla dokument i vilken 
form som helst som skulle vara relevanta 
för fullgörandet av tillsynsuppgifterna 
och att få en kopia av det,
b) begära upplysningar från vilken person 
som helst och vid behov kalla in och fråga 
ut en person för att inhämta 
upplysningar,
c) utföra kontroller på plats, inklusive 
hemliga kontroller.

Or. en

Ändringsförslag 324
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3 a. De befogenheter som avses i punkt 3 
ska utövas i enlighet med nationell lag 
och åtminstone omfatta rätten att
a) få tillgång till alla dokument i vilken 
form som helst som skulle vara relevanta 
för fullgörandet av tillsynsuppgifterna 
och att få en kopia av det samt begära 
upplysningar från vilken person som helst 
och vid behov kalla in och fråga ut en 
person för att inhämta upplysningar,
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c) utföra kontroller på plats,
d) genomföra anonym provhandel,
e) kräva tillfälligt förbud mot 
yrkesverksamhet,
f) kräva att försäkringsföretag lämnar 
information,
g) överlämna ärenden till åtal,
h) ge revisorer eller sakkunniga tillstånd 
att utföra kontroller eller utredningar.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheternas befogenheter bör beskrivas bättre, så att de behöriga 
myndigheterna i samtliga medlemsstater har de befogenheter som krävs för att de ska kunna 
fullgöra sin skyldighet enligt direktivet om försäkringsförmedling, vilket innebär tillsyn över 
att de i direktivet ingående uppförandereglerna följs. Detta ändringsförslag baseras på ett 
förslag från Europeiska byrån för konsumentorganisationer.

Ändringsförslag 325
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. De behöriga myndigheterna ska 
inrätta en webbplats för jämförelse av 
försäkringsprodukter. Dessa webbplatser 
ska tillhandahålla information om 
huvudinslagen i försäkringsprodukterna 
och om alla kostnader för ingående av 
kontrakt. Eiopa ska för denna webbplats 
utveckla förslag till tekniska standarder 
för genomförande för den information 
som ska lämnas om försäkringsprodukter, 
kostnader för ingående av kontrakt och 
jämförelse av produkter. Webbplatsen ska 
finansieras utan bidrag från 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag eller anknutna företag.
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att inrätta en finansiellt oberoende webbplats som kan tjäna 
som plattform för information och jämförelse mellan försäkringar, så att transparensen 
förbättras. Detta ändringsförslag bygger på ett förslag från Europeiska byrån för 
konsumentorganisationer.

Ändringsförslag 326
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och 
kunder och mellan försäkringsföretag och 
kunder, i förekommande fall med hjälp av 
befintliga organ. Medlemsstaterna ska 
också se till att alla försäkringsföretag 
och försäkringsförmedlare deltar i 
förfaranden för tvistlösning utanför 
domstol, när följande villkor är uppfyllda:

utgår

(a) Förfarandet resulterar inte i ett 
bindande beslut.
(b) Preskriptionstiden för att väcka talan 
vid domstol upphör att löpa under den tid 
som förfarandet för alternativ tvistlösning 
pågår.
(c) Perioden för preskription av fordran 
upphör att löpa under den tid som 
förfarandet pågår.
(d) Förfarandet är gratis eller är 
tillgängligt till en låg kostnad.
(e) Parterna kan få tillträde till 
förfarandet på annat sätt än genom 
elektroniska medel.
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(f) I undantagsfall är interimistiska 
åtgärder möjliga när situationens 
brådskande karaktär kräver det. 

Or. en

Ändringsförslag 327
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och 
kunder och mellan försäkringsföretag och 
kunder, i förekommande fall med hjälp av 
befintliga organ. Medlemsstaterna ska 
också se till att alla försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare deltar i förfaranden 
för tvistlösning utanför domstol, när 
följande villkor är uppfyllda:

1. I linje med direktivet om alternativ 
tvistlösning (nr XXX) och förordningen 
om tvistlösning online (nr XXX) ska
medlemsstaterna se till att det inrättas 
lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och 
kunder och mellan försäkringsföretag och 
kunder, i förekommande fall med hjälp av 
befintliga organ. Medlemsstaterna ska 
också se till att alla försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare deltar i förfaranden 
för tvistlösning utanför domstol, när 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

När det gäller alternativ tvistlösning bör Europaparlamentets och rådets bestämmelser om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister, som ändrar förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG, vara bindande för detta direktiv. 

Ändringsförslag 328
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och 
kunder och mellan försäkringsföretag och 
kunder, i förekommande fall med hjälp av 
befintliga organ. Medlemsstaterna ska 
också se till att alla försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare deltar i förfaranden 
för tvistlösning utanför domstol, när 
följande villkor är uppfyllda:

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och 
kunder och mellan försäkringsföretag och 
kunder, i förekommande fall med hjälp av 
befintliga organ. Medlemsstaterna ska 
också se till att det finns möjlighet för
försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare att delta i 
förfaranden för tvistlösning utanför 
domstol, när följande villkor är uppfyllda:

Or. pl

Motivering

Att ålägga försäkringsföretag och försäkringsförmedlare att delta i förfaranden för 
tvistlösning utanför domstol innebär en överträdelse av friheten att bedriva 
näringsverksamhet. Skiljeförfaranden bör som grundläggande princip vara frivilliga och 
kräva samtycke av båda parter.

Ändringsförslag 329
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förfarandet resulterar inte i ett 
bindande beslut.

utgår

Or. en

Motivering

I Förenade kungariket, Danmark och Norge (EEA) är beslut bindande för näringslivet men 
inte för konsumenterna, och förslaget i a) kommer att leda till en försvagning av de 
etablerade konsumenträttigheterna i dessa länder.
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Ändringsförslag 330
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förfarandet resulterar inte i ett 
bindande beslut.

a) Förfarandet resulterar i ett beslut som på 
uttrycklig begäran kan vara bindande för 
förmedlaren och/eller 
försäkringsföretaget och kunden.

Or. en

Motivering

Fördelen med alternativ tvistlösning är att förmedlaren och privatkunden får ett tids- och 
kostnadseffektivt tvistlösningssystem som dessutom avlastar det ordinarie rättsväsendet. Så 
det bör vara en möjlig lösning för deltagarna.

Ändringsförslag 331
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förfarandet resulterar inte i ett 
bindande beslut.

a) Förfarandet resulterar i ett beslut som är 
bindande för försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren.

Or. en

Ändringsförslag 332
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Preskriptionstiden för att väcka talan utgår



AM\926837SV.doc 135/151 PE504.392v01-00

SV

vid domstol upphör att löpa under den tid 
som förfarandet för alternativ tvistlösning 
pågår.

Or. en

Ändringsförslag 333
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Perioden för preskription av fordran 
upphör att löpa under den tid som 
förfarandet pågår.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 334
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förfarandet är gratis eller är 
tillgängligt till en låg kostnad.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 335
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Parterna kan få tillträde till utgår
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förfarandet på annat sätt än genom 
elektroniska medel.

Or. en

Ändringsförslag 336
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I undantagsfall är interimistiska 
åtgärder möjliga när situationens 
brådskande karaktär kräver det. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 337
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 a. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och 
kunder och mellan försäkringsföretag och 
kunder, i förekommande fall med hjälp av
befintliga organ. Detta måste 
överensstämma med gällande EU-
lagstiftning om organ för alternativ 
tvistlösning. 
Om en kund inleder ett förfarande för 
alternativ tvistlösning som fastställts i 
nationell lagstiftning mot en 
försäkringsförmedlare eller ett
försäkringsföretag om rättigheter och 
skyldigheter enligt detta direktiv är 
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försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget skyldigt att delta i det 
förfarandet.
Vid tillämpningen av detta direktiv ska de 
behöriga myndigheterna samarbeta med 
varandra och med de enheter som 
ansvarar för de förfaranden för klagomål 
och tvistlösning utanför domstol som 
nämnts ovan, i den omfattning som är 
tillåten enligt gällande EU-direktiv och 
EU-förordningar.

Or. en

Ändringsförslag 338
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
försäkringsförmedlare som är etablerade 
på deras territorier informerar 
konsumenterna om namn, adress och 
webbadress för de organ för alternativ 
tvistlösning som de omfattas av och som 
har behörighet att hantera potentiella 
konflikter mellan dem själva och 
konsumenter. 
Försäkringsförmedlare inom unionen 
som bedriver försäljning online och 
gränsöverskridande försäljning online ska 
i förekommande fall informera 
konsumenterna om sin onlineplattform 
för tvistlösning samt om sin e-postadress. 
Informationen bör göras tillgänglig på ett 
enkelt, direkt, väl synligt och beständigt 
sätt på försäkringsförmedlarens webbplats 
och, om erbjudandet görs per e-post eller 
genom ett annat textmeddelande som 
sänds på elektronisk väg, i detta 
meddelande. Informationen ska omfatta 
en elektronisk länk till plattformens 
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webbplats. Försäkringsförmedlare ska 
också informera konsumenterna om 
onlineplattformen för tvistlösning när en 
konsument framför ett klagomål till 
försäkringsförmedlaren eller till ett 
företags ombudsman. 

Or. en

Ändringsförslag 339
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Article 13 a
När en kund har inlett ett förfarande för 
alternativ tvistlösning enligt internationell 
rätt gentemot en försäkringsförmedlare 
eller ett försäkringsföretag avseende en 
tvist om rättigheter och skyldigheter som 
är fastställda i detta direktiv, måste 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget delta i detta 
förfarande.  
Vid tillämpningen av detta direktiv ska de 
behöriga myndigheterna samarbeta med 
varandra och med de enheter som 
ansvarar för de förfaranden för klagomål 
och tvistlösning utanför domstol som 
nämnts ovan, i den omfattning som är 
tillåten enligt gällande EU-direktiv och 
EU-förordningar. 

Or. en

Ändringsförslag 340
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1



AM\926837SV.doc 139/151 PE504.392v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings-
och återförsäkringsföretag och försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare endast 
utnyttjar sådana 
försäkringsförmedlingstjänster och 
återförsäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls av registrerade försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare eller av 
sådana personer som avses i artikel 1.2
eller som har slutfört det 
deklarationsförfarande som avses i 
artikel 4.

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings-
och återförsäkringsföretag och försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare endast 
utnyttjar sådana 
försäkringsförmedlingstjänster och 
återförsäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls av registrerade försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare eller av 
sådana personer som avses i artikel 1.2.

Detta handlar om försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls för risker och åtaganden 
som finns eller ingås inom unionen.

Or. de

(artikel 1.3)

Motivering

Förtydligande av texten. Det måste finnas möjlighet för försäkringsförmedlare att ingå 
internationella samarbetsavtal för att försäkra internationellt verksamma kunder.

Ändringsförslag 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings-
och återförsäkringsföretag och försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare endast 
utnyttjar sådana 
försäkringsförmedlingstjänster och 
återförsäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls av registrerade försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare eller av 
sådana personer som avses i artikel 

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings-
och återförsäkringsföretag och försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare endast 
utnyttjar sådana 
försäkringsförmedlingstjänster och 
återförsäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls av registrerade försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare och/eller av 
sådana personer som avses i artikel 1.2.
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1.2 eller som har slutfört det 
deklarationsförfarande som avses i 
artikel 4.

Or. en

Motivering

Artikel 4 ströks, och därför behövs detta ändringsförslag för att texten ska förbli konsekvent.

Ändringsförslag 342
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings-
och återförsäkringsföretag och försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare endast 
utnyttjar sådana 
försäkringsförmedlingstjänster och 
återförsäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls av registrerade försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare eller av 
sådana personer som avses i artikel 1.2 
eller som har slutfört det 
deklarationsförfarande som avses i 
artikel 4.

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings-
och återförsäkringsföretag och försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare endast 
utnyttjar sådana 
försäkringsförmedlingstjänster och 
återförsäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls av registrerade försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare eller av 
sådana personer som avses i artikel 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 343
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings-
och återförsäkringsföretag och försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare endast 

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings-
och återförsäkringsföretag och försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare, när de
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utnyttjar sådana 
försäkringsförmedlingstjänster och 
återförsäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls av registrerade försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare eller av 
sådana personer som avses i artikel 1.2 
eller som har slutfört det 
deklarationsförfarande som avses i artikel 
4.

utnyttjar tjänster som erbjuds av
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare som är 
etablerade i EU, endast utnyttjar sådana 
försäkringsförmedlingstjänster och 
återförsäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls av registrerade försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare eller av 
sådana personer som avses i artikel 1.2 
eller som har slutfört det 
deklarationsförfarande som avses i artikel 
4.

Or. en

Motivering

Kommissionens text måste modifieras så att man inte utesluter internationell verksamhet hos 
europeiska förmedlare.

Ändringsförslag 344
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller för 
kunders räkning agerar hederligt, opartiskt 
och professionellt i enlighet med sina 
kunders bästa intresse.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller för 
kunders räkning agerar hederligt, opartiskt 
och professionellt i enlighet med sina 
kunders intresse.

Or. en

Ändringsförslag 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller för 
kunders räkning agerar hederligt, opartiskt 
och professionellt i enlighet med sina 
kunders bästa intresse.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 346
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller för 
kunders räkning agerar hederligt, opartiskt 
och professionellt i enlighet med sina 
kunders bästa intresse.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller för 
kunders räkning alltid agerar hederligt, 
opartiskt och professionellt i enlighet med 
sina kunders bästa intresse.

Or. en

Ändringsförslag 347
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska de villkor som 
avses i punkt 1 specificeras.



AM\926837SV.doc 143/151 PE504.392v01-00

SV

Or. en

Motivering

De föreslagna delegerade akterna ska göra det möjligt att specificera uppföranderegler för 
försäkringsförmedlare, och därigenom göra lagstiftningen effektivare.

Ändringsförslag 348
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 b. Medlemsstaterna ska se till att när 
försäkringsföretag utformar 
försäkringsprodukter och 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag för försäljning till 
professionella kunder eller privatkunder, 
ska dessa produkter vara utformade för 
att möta behoven på en identifierad 
målmarknad inom den relevanta 
kundkategorin.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att främja lämpliga produkter och anpassar Mifid II till IMD 
II.

Ändringsförslag 349
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna ska se till att
försäkringsföretag vidtar lämpliga 
åtgärder för att garantera att varje 
försäkringsprodukt med 
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investeringsinslag marknadsförs och 
distribueras till kunder inom målgruppen 
och att försäljningsmål och interna 
belöningssystem eller incitament inte 
utgör en lockelse att marknadsföra eller 
distribuera produkten utanför 
målgruppen. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att främja lämpliga försäkringsprodukter och anpassar IMD 
II till Mifid.

Ändringsförslag 350
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 d. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag som utformar 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag för professionella 
kunder eller privatkunder tillhandahåller 
varje tredjepartförmedlare information 
om den avsedda målmarknaden för 
produkten.

Or. en

Motivering

This amendment aligns IMD II to MiFID II.

Ändringsförslag 351
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1e (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. Medlemsstaterna ska se till att det sätt 
på vilket ett försäkringsföretag avlönar 
sin personal, utsedda ombud eller andra 
förmedlare inte hindrar dem från att 
uppfylla sin skyldighet att agera i kundens 
intresse. Medlemsstaterna ska också se till 
att när personalen ger råd om, 
marknadsför eller säljer 
försäkringsprodukter eller 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag till privatkunder ska de 
gällande belöningsstrukturerna inte 
påverka personalens förmåga att ge en 
objektiv rekommendation.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att anpassa IMD II till Mifid II.

Ändringsförslag 352
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. All information, däribland 
reklammaterial, som försäkringsförmedlare 
eller försäkringsföretag skickar till kunder 
eller potentiella kunder ska vara opartisk, 
tydlig och får inte vara vilseledande. 
Reklammaterial ska lätt kunna identifieras 
som reklammaterial.

2. All information, däribland 
marknadsföringsbudskap, som 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag riktar till kunder eller 
potentiella kunder ska vara opartisk, tydlig 
och får inte vara vilseledande. 
Marknadsföringsbudskap ska alltid lätt 
kunna identifieras som sådana.

Or. en
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Ändringsförslag 353
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 a. Medlemsstaterna ska se till att 
försäkringsföretag tillhandahåller 
information om huruvida kundernas 
ersättningskrav har gett resultat. 
Försäkringsföretagen ska därför för varje 
typ av försäkring ange 1) hur många av 
ersättningskraven som leder till betalning, 
2) den genomsnittliga utbetalningen per 
premie, och 3) den genomsnittliga tiden 
mellan att ett ersättningskrav görs och att 
utbetalning sker. Försäkringsförmedlaren 
ska lämna denna information till kunden 
innan ett försäkringsavtal ingås. Eiopa 
ska utarbeta utkast till tekniska 
standarder för att bedöma och lämna 
information om kundernas 
ersättningskrav enligt vad som anges i 
denna artikel.

Or. en

Motivering

Ett av de vanliga klagomålen från försäkringstagare är att de, när de framställer ett 
ersättningskrav, finner att de antingen inte är täckta i den utsträckning som de har trott, att 
utbetalningen kommer att bli mycket mindre än vad de har trott eller att de måste vänta 
mycket längre än vad de förväntade sig. I Storbritannien rörde Payment Protection Scheme-
skandalen nyligen försäkringar som ofta hade sålts utan kundens godkännande, och att 
kunden vid krav på ersättning ofta fann att de inte var berättigade till ersättning. Därför bör 
information om huruvida kundernas ersättningskrav har gett resultat offentliggöras.

Ändringsförslag 354
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 b. Försäkringsförmedlare ska via ett 
kort standardiserat meddelande informera 
om att de innan ett försäkringskontrakt 
ingås har kontrollerat huruvida kunden 
redan har köpt en produkt som passar det 
behov som försäkringsförmedlaren 
ursprungligen identifierade. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att tackla överförsäkring. Det bygger på ett bidrag från 
professor Schwintowski (Humboldtuniversitetet i Berlin).

Ändringsförslag 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlare – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – ska 
innan ett försäkringsavtal ingås lämna 
följande information till kunder:

a) Försäkringsförmedlare – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – ska 
innan ett försäkringsavtal ingås eller om 
det har skett någon väsentlig förändring 
av uppgifterna rörande 
försäkringsförmedlaren efter ingåendet av 
ett försäkringsavtal, lämna följande 
information till kunder:

Or. en

Motivering

Man måste skilja mellan två fall: Det kan förekomma ändring av uppgifterna rörande 
försäkringsförmedlaren men också av uppgifterna i försäkringsavtalet.
Försäkringsförmedlaren bör också ge kunden information om det har skett förändringar i 
uppgifterna rörande försäkringsförmedlaren. 
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Ändringsförslag 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Uppgift om huruvida företaget ger råd 
om de försäkringsprodukter som säljs.

(ii) Uppgift om huruvida företaget erbjuder 
eller ger råd om de försäkringsprodukter 
som säljs samt vilken typ av råd det rör sig 
om.

Or. en

Ändringsförslag 357
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Uppgift om huruvida förmedlaren ger 
råd om de försäkringsprodukter som säljs.

ii) Uppgift om huruvida förmedlaren ger 
råd om de försäkringsprodukter som säljs
och i så fall vilken typ av rådgivning.

Or. de

Ändringsförslag 358
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Uppgift om huruvida förmedlaren ger 
råd om de försäkringsprodukter som säljs.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr
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Ändringsförslag 359
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Uppgift om huruvida förmedlaren 
företräder kunden eller agerar för 
försäkringsföretagets räkning.

v) Uppgift om huruvida förmedlaren inom 
ramen för sin verksamhet som 
försäkringsförmedlare företräder kunden 
eller agerar för försäkringsföretagets 
räkning.

Or. de

Ändringsförslag 360
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – led a – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(va) Huruvida försäkringsförmedlaren 
eller ett försäkringsföretag vid ersättning 
till någon del av personalen eller 
kontraktsanställda medarbetare eller 
utseende av ombud eller andra 
förmedlare, ser till att detta inte hindrar 
efterlevnad av kravet att agera i 
kundernas intresse. 

Or. en

Ändringsförslag 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – led b



PE504.392v01-00 150/151 AM\926837SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Försäkringsföretag ska innan ett 
försäkringsavtal ingås lämna följande 
information till kunder:

utgår

(i) Dess identitet och adress och uppgift 
om att företaget är ett försäkringsföretag.
(ii) Uppgift om huruvida företaget ger råd 
om de försäkringsprodukter som säljs.
(iii) De förfaranden som avses i artikel 12, 
genom vilka kunder och andra berörda 
parter kan anmäla klagomål mot 
försäkringsföretag, och om de 
förfaranden för klagomål och tvistlösning 
utanför domstol som avses i artikel 13.

Or. en

Motivering

Artiklarna i direktivet 183 och 185 i Solvens II kräver att försäkringsföretag ger samma 
information till kunderna.

Ändringsförslag 362
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Förmedlare ska genom ett kort 
standardiserat meddelande informera om 
huruvida de använder it-program för att 
jämföra tillgängliga försäkringsprodukter 
samt deras särdrag, premier och 
kostnader. Om försäkringsförmedlare 
använder ett it-program för överblick och 
jämförelse ska detta också meddelas ska 
genom ett kort standardiserat meddelande 

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 363
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Uppgift om huruvida företaget ger råd 
om de försäkringsprodukter som säljs.

ii) Uppgift om huruvida företaget ger råd 
om de försäkringsprodukter som säljs och i 
så fall vilken typ av rådgivning.

Or. de

Ändringsförslag 364
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Uppgift om huruvida företaget ger råd 
om de försäkringsprodukter som säljs.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr


