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Ændringsforslag 365
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. For at undgå interessekonflikter 
fastsætter medlemsstaterne regler, som 
sikrer, at forsikringsformidlere og ansatte 
i forsikringsselskaber meddeler kunden, 
om de er:
(i) en formidler, der repræsenterer en 
kunde, og når der ydes 
forsikringsrådgivning, om den ydes 
uafhængigt og på grundlag af en objektiv 
analyse af et tilstrækkeligt stort antal af 
de på markedet disponible 
forsikringsaftaler
(ii) en formidler, der handler for og på 
vegne af et eller flere 
forsikringsselskaber, og når der ydes 
forsikringsrådgivning, om den ydes på 
grundlag af en analyse af de produkter, 
der udbydes af et eller flere 
forsikringsselskaber, eller
(iii) en ansat i et forsikringsselskab, og 
når der ydes forsikringsrådgivning, om 
den ydes udelukkende på grundlag af en 
analyse af de produkter, der udbydes af 
forsikringsselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 366
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. For at undgå interessekonflikter 
fastsætter medlemsstaterne regler, som 
sikrer, at forsikringsformidlere og ansatte 
i forsikringsselskaber meddeler kunden, 
om de er:
(i) en formidler, der repræsenterer en 
kunde, og når der ydes 
forsikringsrådgivning, om den ydes 
uafhængigt på grundlag af en objektiv 
analyse af et tilstrækkeligt stort antal af 
de på markedet disponible 
forsikringskontrakter
(ii) en formidler, der handler for og på 
vegne af et eller flere 
forsikringsselskaber, og når der ydes 
forsikringsrådgivning, om den ydes på 
grundlag af en analyse af de produkter, 
der udbydes af et eller flere 
forsikringsselskaber, eller
(iii) en ansat i et forsikringsselskab, og 
når der ydes forsikringsrådgivning, om 
den ydes udelukkende på grundlag af en 
analyse af de produkter, der udbydes af 
forsikringsselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 367
Nils Torvalds

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at undgå interessekonflikter 
fastsætter medlemsstaterne regler, som 
sikrer, at forsikringsformidlere og ansatte 
i forsikringsselskaber meddeler kunden, 
om de er:
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(i) en formidler, der repræsenterer en 
kunde, og når der ydes
forsikringsrådgivning, om den ydes 
uafhængigt på grundlag af en objektiv 
analyse af et tilstrækkeligt stort antal af 
de på markedet disponible 
forsikringskontrakter
(ii) en formidler, der handler for og på 
vegne af et eller flere 
forsikringsselskaber, og når der ydes 
forsikringsrådgivning, om den ydes på 
grundlag af en analyse af de produkter, 
der udbydes af et eller flere 
forsikringsselskaber, eller
(iii) en ansat i et forsikringsselskab, og 
når der ydes forsikringsrådgivning, om 
den ydes udelukkende på grundlag af en 
analyse af de produkter, der udbydes af 
forsikringsselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 368
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden indgåelse af enhver 
forsikringsaftale skal en 
forsikringsformidler - herunder bundne 
forsikringsformidlere - mindst give 
kunden information om følgende:

1. Inden indgåelse af enhver 
forsikringsaftale eller forsikringspakke
skal en forsikringsformidler mindst give 
kunden information om følgende:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre overensstemmelse med MiFID II.
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Ændringsforslag 369
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden indgåelse af enhver 
forsikringsaftale skal en 
forsikringsformidler - herunder bundne 
forsikringsformidlere - mindst give 
kunden information om følgende:

1. En forsikringsformidler skal inden 
indgåelse af enhver forsikringsaftale 
mindst give kunden information om 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 370
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden indgåelse af enhver 
forsikringsaftale skal en 
forsikringsformidler - herunder bundne 
forsikringsformidlere - mindst give 
kunden information om følgende:

1. Inden indgåelse af enhver 
forsikringsaftale skal en 
forsikringsformidler mindst give kunden 
information om følgende:

Or. en

Begrundelse

Vi har slettet erklæringsproceduren. Det er ikke nødvendigt at specificere typen af formidler –
"forsikringsformidler" dækker alle.

Ændringsforslag 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om formidleren har en direkte eller 
indirekte andel på over 10 % af 
stemmerettighederne eller kapitalen i et 
bestemt forsikringsselskab

a) om formidleren har en direkte eller 
indirekte andel af stemmerettighederne 
eller kapitalen i et bestemt 
forsikringsselskab

Or. de

Ændringsforslag 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om et bestemt forsikringsselskab eller 
moderselskabet til et bestemt 
forsikringsselskab har en direkte eller 
indirekte andel på over 10 % af 
stemmerettighederne eller kapitalen i 
forsikringsformidlerselskabet

b) om et bestemt forsikringsselskab eller 
moderselskabet til et bestemt 
forsikringsselskab har en direkte eller 
indirekte andel af stemmerettighederne 
eller kapitalen i 
forsikringsformidlerselskabet

Or. de

Ændringsforslag 373
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) formidleren yder rådgivning på basis af 
en objektiv analyse, eller

formidleren yder rådgivning på basis af en
vurdering af kundernes behov,
økonomiske situation og interesser, eller

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre overensstemmelse med MiFID II.

Ændringsforslag 374
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) formidleren yder rådgivning på basis af 
en objektiv analyse, eller

i) formidleren yder uafhængig rådgivning 
på basis af en analyse af et tilstrækkeligt 
stort antal af på markedet disponible 
forsikringsprodukter, eller

Or. en

Ændringsforslag 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) formidleren yder rådgivning på basis af 
en objektiv analyse, eller

i) formidleren yder uafhængig rådgivning, 
eller

Or. de

Ændringsforslag 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) formidleren yder rådgivning på basis af 
en objektiv analyse, eller

i) formidleren yder uafhængig rådgivning 
på basis af en objektiv analyse, eller
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Or. en

Ændringsforslag 377
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) formidleren yder rådgivning på basis af 
en objektiv analyse, eller

i) formidleren yder uafhængig rådgivning 
på basis af en objektiv analyse, eller

Or. en

Ændringsforslag 378
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) formidleren har en kontraktlig 
forpligtelse til udelukkende at benytte et 
eller flere forsikringsselskaber. I så fald 
skal han meddele navnene på disse
forsikringsselskaber, eller

ii) formidleren yder rådgivning på basis af 
en analyse af et begrænset antal 
forsikringsprodukter. I så fald skal han 
meddele navnene på de
forsikringsselskaber, han kan benytte og 
faktisk benytter, eller

Or. en

Ændringsforslag 379
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) formidleren ikke har en kontraktlig 
forpligtelse til udelukkende at benytte et 

iii) formidleren yder ingen rådgivning
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eller flere forsikringsselskaber og ikke
yder rådgivning på basis af en objektiv 
analyse. I så fald skal han meddele 
navnene på de forsikringsselskaber, han 
kan benytte og faktisk benytter

Or. en

Ændringsforslag 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) formidleren ikke har en kontraktlig 
forpligtelse til udelukkende at benytte et 
eller flere forsikringsselskaber og ikke yder 
rådgivning på basis af en objektiv analyse. 
I så fald skal han meddele navnene på de 
forsikringsselskaber, han kan benytte og 
faktisk benytter

iii) formidleren ikke har en kontraktlig 
forpligtelse til udelukkende at benytte et 
eller flere forsikringsselskaber og ikke yder
uafhængig rådgivning. I så fald skal han 
meddele navnene på de 
forsikringsselskaber, han kan benytte og 
faktisk benytter

Or. de

Ændringsforslag 381
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) formidleren ikke har en kontraktlig 
forpligtelse til udelukkende at benytte et 
eller flere forsikringsselskaber og ikke yder 
rådgivning på basis af en objektiv analyse. 
I så fald skal han meddele navnene på de 
forsikringsselskaber, han kan benytte og 
faktisk benytter

iii) formidleren ikke har en kontraktlig 
forpligtelse til udelukkende at benytte et 
eller flere forsikringsselskaber og ikke yder 
rådgivning på basis af en vurdering af 
kundernes behov. I så fald skal han 
meddele navnene på de 
forsikringsselskaber, han kan benytte og 
faktisk benytter
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Or. en

Ændringsforslag 382
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvilken form for vederlag, der 
modtages i forbindelse med 
forsikringsaftalen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 383
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvilken form for vederlag, der 
modtages i forbindelse med 
forsikringsaftalen

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis en formidler opkræver et gebyr, skal det altid meddeles kunden, som ikke bør foreholdes 
oplysninger om provisioner som en del af sin beslutningsproces.

Ændringsforslag 384
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvilken form for vederlag, der modtages 
i forbindelse med forsikringsaftalen

d) hvilken form for vederlag der modtages 
i forbindelse med den forsikringsaftale, 
der tilbydes eller overvejes

Or. en

Ændringsforslag 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvilken form for vederlag, der modtages 
i forbindelse med forsikringsaftalen

d) hvilken form for vederlag der modtages
direkte eller indirekte i forbindelse med 
forsikringsaftalen og størrelsen heraf

Or. en

Ændringsforslag 386
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvilken form for vederlag, der modtages 
i forbindelse med forsikringsaftalen

d) hvilken form for og størrelsen af det
vederlag der modtages i forbindelse med 
forsikringsaftalen

Or. de

Ændringsforslag 387
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvilken form for vederlag, der modtages 
i forbindelse med forsikringsaftalen

d) hvilken form for vederlag der helt 
nøjagtigt modtages i forbindelse med 
forsikringsaftalen

Or. en

Ændringsforslag 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om formidleren i forhold til 
forsikringsaftalen arbejder:

e) om formidleren i forhold til 
forsikringsaftalen og eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser eller 
produkter arbejder:

Or. en

Ændringsforslag 389
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) på basis af en kombination af både i) 
og ii)

udgår

Or. en

Begrundelse

Uafhængig rådgivning er fuldstændig afhængig af kundens betaling af et gebyr til 
formidleren, da formidlerens vederlag ikke er afhængigt af en provision, der betales af 
forsikringsselskabet. Formidlere kan stadig være tilknyttet et bestemt forsikringsselskab, men 
en tilfældig udvælgelse bør udelukkes også for at undgå dobbeltudgifter for kunden og for at 
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fremme konkurrence mellem formidlere. Dette ændringsforslag er baseret på et forslag 
fremsat af forbrugerorganisationerne.

Ændringsforslag 390
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) hvis formidleren modtager vederlag i 
naturalieydelser i forbindelse med 
forsikringsformidlingsaktiviteter, arten og 
den direkte og indirekte økonomiske 
værdi af dette vederlag

Or. en

Ændringsforslag 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) om kilden til vederlaget i forbindelse 
med forsikringsaftalen er:
i) forsikringstageren
ii) forsikringsselskabet
iii) en anden forsikringsformidler
iv) en kombination af i), ii) og iii)

Or. en

Ændringsforslag 392
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) om kilden til vederlaget i forbindelse 
med forsikringsaftalen er:
i) forsikringstageren
ii) forsikringsselskabet
iii) en anden forsikringsformidler
iv) en kombination af i), ii) og iii)

Or. en

Ændringsforslag 393
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller 
en form for provision, det samlede 
vederlag for de forsikringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to

udgår

Or. en

Ændringsforslag 394
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller 
en form for provision, det samlede 

udgår
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vederlag for de forsikringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to

Or. en

Ændringsforslag 395
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller 
en form for provision, det samlede 
vederlag for de forsikringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to

f) om kilden til vederlaget i forbindelse 
med forsikringsaftalen er:

i) forsikringstageren
ii) forsikringsselskabet
iii) en anden forsikringsformidler
iv) en kombination af i), ii) og iii)

Or. en

Ændringsforslag 396
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller 
en form for provision, det samlede 

f) om kilden til vederlaget i forbindelse 
med forsikringsaftalen er:
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vederlag for de forsikringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af
de to

i) forsikringstageren
ii) forsikringsselskabet
iii) en anden forsikringsformidler
iv) en kombination af i), ii) og iii)

Or. en

Begrundelse

The customer having the information about the remuneration may turn from the 
intermediaries to the direct selling instead. The obligatory disclosure of the remuneration 
may result in an increase of the unemployment rate by 1-3%, due to the fall in demand for 
intermediaries' services. This may cause the increase of the price of the insurance and the 
decrease of the quality of the services provided by the intermediaries (resulting form lower 
competition). The excessive concentration on the remuneration may distract the attention of 
the consumer from essential elements of the insurance contract - like costs of sale.

Ændringsforslag 397
Louis Michel

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller 
en form for provision, det samlede 
vederlag for de forsikringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller 
en form for provision, under forudsætning 
af at der sikres ens vilkår mellem de 
forskellige salgskanaler, og når det er 
nødvendigt og proportionalt, kan en 
medlemsstat kræve, at formidleren eller
forsikringsselskabet på kundens 
anmodning meddeler andre oplysninger

Or. en
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Ændringsforslag 398
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller
en form for provision, det samlede
vederlag for de forsikringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret eller 
provisionen eller kombinationen af de to

f) hvis formidleren modtager en form for 
provision i forbindelse med 
forsikringsformidlingsaktiviteten for 
forsikringsaftaler omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, provisionens
samlede beløb for de forsikringsprodukter, 
der tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget

Or. en

Ændringsforslag 399
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller 
en form for provision, det samlede 
vederlag for de forsikringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret eller 
provisionen eller kombinationen af de to

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller 
en form for provision, en oversigt over de 
samlede omkostninger, 
nettoforsikringspræmien og det samlede 
vederlag for de forsikringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis de
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret eller 
provisionen eller kombinationen af de to
samt for et beregningseksempel

Or. de

Ændringsforslag 400
Corien Wortmann-Kool
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller
en form for provision, det samlede 
vederlag for de forsikringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret eller 
provisionen eller kombinationen af de to

f) hvis formidleren modtager en form for 
økonomisk fordel, herunder et gebyr eller 
provision, det samlede vederlag for de 
forsikringsprodukter, der tilbydes eller 
påtænkes, eller, hvis det nøjagtige beløb 
ikke kan gives, beregningsgrundlaget for 
hele gebyret eller provisionen eller 
kombinationen af de to

Or. en

Ændringsforslag 401
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller
en form for provision, det samlede
vederlag for de forsikringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret eller 
provisionen eller kombinationen af de to

f) hvis formidleren modtager en form for
gebyr, det samlede gebyr for de 
forsikringsprodukter, der tilbydes eller 
påtænkes, eller, hvis det nøjagtige beløb 
ikke kan gives, beregningsgrundlaget for 
hele gebyret

Or. en

Ændringsforslag 402
Nils Torvalds

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) om kilden til vederlaget i forbindelse 
med forsikringsaftalen er:
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i) forsikringstageren
ii) forsikringsselskabet
iii) en anden forsikringsformidler
iv) en kombination af i), ii) og iii)

Or. en

Ændringsforslag 403
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) hvis formidleren modtager vederlag i 
naturalieydelser i forbindelse med 
forsikringsformidlingsaktiviteter, arten og 
den økonomiske værdi af dette vederlag

Or. en

Begrundelse

Forsikringsrådgivningen baseres udelukkende på kundens interesse, ikke på aftaler eller 
forventninger om vederlag.

Ændringsforslag 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) hvis formidleren modtager andre 
former for vederlag i forbindelse med 
forsikringsformidlingsaktiviteter, arten og 
den økonomiske værdi af dette vederlag

Or. en
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Ændringsforslag 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) størrelsen af ethvert gebyr, som en 
forsikringsformidler opkræver af kunden

Or. en

Ændringsforslag 406
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på 
betingelse af, at de aftalte mål eller 
tærskler er nået for de forretninger, som 
formidleren har overdraget til et 
forsikringsselskab, målene eller 
tærsklerne samt de beløb, der skal 
udbetales, hvis de nås.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 407
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på 
betingelse af, at de aftalte mål eller 
tærskler er nået for de forretninger, som 

udgår
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formidleren har overdraget til et 
forsikringsselskab, målene eller 
tærsklerne samt de beløb, der skal 
udbetales, hvis de nås.

Or. en

Ændringsforslag 408
Louis Michel

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på 
betingelse af, at de aftalte mål eller 
tærskler er nået for de forretninger, som 
formidleren har overdraget til et 
forsikringsselskab, målene eller 
tærsklerne samt de beløb, der skal 
udbetales, hvis de nås.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 409
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på 
betingelse af, at de aftalte mål eller 
tærskler er nået for de forretninger, som 
formidleren har overdraget til et 
forsikringsselskab, målene eller 
tærsklerne samt de beløb, der skal 
udbetales, hvis de nås.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 410
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på 
betingelse af, at de aftalte mål eller 
tærskler er nået for de forretninger, som 
formidleren har overdraget til et 
forsikringsselskab, målene eller 
tærsklerne samt de beløb, der skal 
udbetales, hvis de nås.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 411
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på 
betingelse af, at de aftalte mål eller 
tærskler er nået for de forretninger, som 
formidleren har overdraget til et 
forsikringsselskab, målene eller 
tærsklerne samt de beløb, der skal 
udbetales, hvis de nås.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 412
Ashley Fox

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på 
betingelse af, at de aftalte mål eller 
tærskler er nået for de forretninger, som 
formidleren har overdraget til et 
forsikringsselskab, målene eller 
tærsklerne samt de beløb, der skal
udbetales, hvis de nås.

g) hvis formidleren aflønnes via 
provision, skal denne:

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom
b) oplyse kunden om, at denne har ret til 
at anmode om den i litra a) omhandlede 
information.

Or. en

Ændringsforslag 413
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på betingelse 
af, at de aftalte mål eller tærskler er nået 
for de forretninger, som formidleren har 
overdraget til et forsikringsselskab, målene 
eller tærsklerne samt de beløb, der skal
udbetales, hvis de nås.

g) provisioner, der udbetales på betingelse 
af, at nogle af de aftalte mål eller tærskler 
er nået for de forretninger, som formidleren 
har overdraget til et forsikringsselskab, er 
forbudt. Hvis formidleren aflønnes via 
provisioner, skal denne tydeligt informere 
kunden om beløbet og 
beregningsgrundlaget for en sådan 
provision.

Or. en
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Ændringsforslag 414
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på betingelse 
af, at de aftalte mål eller tærskler er nået 
for de forretninger, som formidleren har 
overdraget til et forsikringsselskab, 
målene eller tærsklerne samt de beløb, der 
skal udbetales, hvis de nås.

g) hvis provisionen udbetales på betingelse 
af, at på forhånd aftalte mål eller tærskler 
er nået for omfanget af de forretninger, 
som formidleren har overdraget til
forsikringsselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 415
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) salgsomkostningerne i forbindelse 
med forsikringsproduktet.

Or. en

Ændringsforslag 416
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af 
andre forsikringsaftaler end aftaler i de 
klasser, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af 
sådanne forsikringsaftaler, hvis 
formidleren modtager et gebyr eller en 

udgår
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provision, i fem år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden
a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom
b) oplyse kunden om, at han har ret til at
anmode om den information, der er 
omhandlet i litra a).

Or. en

Ændringsforslag 417
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af 
andre forsikringsaftaler end aftaler i de 
klasser, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af 
sådanne forsikringsaftaler, hvis 
formidleren modtager et gebyr eller en 
provision, i fem år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden

udgår

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom
b) oplyse kunden om, at han har ret til at 
anmode om den information, der er 
omhandlet i litra a).

Or. de

Ændringsforslag 418
Ashley Fox
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af 
andre forsikringsaftaler end aftaler i de 
klasser, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af 
sådanne forsikringsaftaler, hvis 
formidleren modtager et gebyr eller en 
provision, i fem år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden

udgår

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom
b) oplyse kunden om, at han har ret til at 
anmode om den information, der er 
omhandlet i litra a).

Or. en

Ændringsforslag 419
Louis Michel

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af 
andre forsikringsaftaler end aftaler i de 
klasser, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af 
sådanne forsikringsaftaler, hvis 
formidleren modtager et gebyr eller en 
provision, i fem år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden

udgår

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
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de to, hvis kunden anmoder herom
b) oplyse kunden om, at han har ret til at 
anmode om den information, der er 
omhandlet i litra a).

Or. en

Ændringsforslag 420
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af 
andre forsikringsaftaler end aftaler i de 
klasser, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af 
sådanne forsikringsaftaler, hvis 
formidleren modtager et gebyr eller en 
provision, i fem år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden

udgår

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom
b) oplyse kunden om, at han har ret til at 
anmode om den information, der er 
omhandlet i litra a).

Or. en

Ændringsforslag 421
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af 
andre forsikringsaftaler end aftaler i de 
klasser, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af 
sådanne forsikringsaftaler, hvis 
formidleren modtager et gebyr eller en 
provision, i fem år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden

udgår

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom
b) oplyse kunden om, at han har ret til at 
anmode om den information, der er 
omhandlet i litra a).

Or. en

Ændringsforslag 422
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af 
andre forsikringsaftaler end aftaler i de 
klasser, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af 
sådanne forsikringsaftaler, hvis 
formidleren modtager et gebyr eller en 
provision, i fem år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden

2. I tilknytning til forsikringsformidling af 
andre forsikringsaftaler end aftaler i de 
klasser, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, skal en formidler tre
år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden:

Or. en
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Ændringsforslag 423
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af 
andre forsikringsaftaler end aftaler i de 
klasser, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af 
sådanne forsikringsaftaler, hvis 
formidleren modtager et gebyr eller en 
provision, i fem år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden

2. Formidlere af andre forsikringsaftaler 
end aftaler i de klasser, der er omhandlet i 
bilag I til direktiv 2002/83/EF, skal inden 
indgåelse af sådanne forsikringsaftaler, 
hvis formidleren modtager et gebyr eller en 
provision

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at øge gennemsigtigheden af vederlag til 
forsikringsformidlere.

Ændringsforslag 424
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom

udgår

Or. en

Ændringsforslag 425
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom

udgår

Or. en

Ændringsforslag 426
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) give kunden information om beløbet
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom

a) give kunden information om beløbet, 
dvs. alle faktiske omkostninger bestående 
af omkostninger i forbindelse med 
aftaleindgåelse og 
formidlingsomkostninger i monetære 
termer. Når det ikke er muligt at oplyse 
formidlingsomkostningerne i monetære 
termer, skal disse omkostninger oplyses 
som en procentdel af kundens årlige 
bidrag. Kunden skal årligt modtage en 
meddelelse om de respektive årlige 
omkostninger i monetære termer. EIOPA 
udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for denne referencestandard 
for provisioner for de forskellige 
kategorier af forsikringsprodukter

Or. en

Begrundelse

This amendment is based on the contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-
University of Berlin). It is crucial to reveal the total amount of costs (i.e. costs linked to 
contract completion and operating mediation costs) to create a level playing field between 
consumer, intermediary and insurance undertaking. The proposed amendment allows the 
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consumer to identify the two key components of prices of insurance mediation: (1) product 
price and (2) mediation price. The annual notice of total costs increases transparency and 
allows the customer to decide whether changing the intermediary would be favourable for 
him, thereby promoting competition among intermediaries and quality of advice.

Ændringsforslag 427
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) give kunden information om beløbet
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom

a) give kunden information om størrelsen 
af enhver provision eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for enhver 
provision, hvis kunden anmoder herom

Or. en

Ændringsforslag 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af de 
to, hvis kunden anmoder herom

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af de 
to

Or. en

Ændringsforslag 429
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplyse kunden om, at han har ret til at 
anmode om den information, der er 
omhandlet i litra a).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 430
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplyse kunden om, at han har ret til at 
anmode om den information, der er 
omhandlet i litra a).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 431
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også 
informere kunden om, hvilken form for 
variabelt vederlag selskabets eller 
formidlerens ansatte modtager for at 
formidle og administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 432
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også 
informere kunden om, hvilken form for 
variabelt vederlag selskabets eller 
formidlerens ansatte modtager for at 
formidle og administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 433
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også 
informere kunden om, hvilken form for 
variabelt vederlag selskabets eller 
formidlerens ansatte modtager for at 
formidle og administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 434
Louis Michel

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også 
informere kunden om, hvilken form for 
variabelt vederlag selskabets eller 
formidlerens ansatte modtager for at 
formidle og administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 435
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også 
informere kunden om, hvilken form for 
variabelt vederlag selskabets eller 
formidlerens ansatte modtager for at 
formidle og administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 436
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også 

udgår
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informere kunden om, hvilken form for 
variabelt vederlag selskabets eller 
formidlerens ansatte modtager for at 
formidle og administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

Or. en

Ændringsforslag 437
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også 
informere kunden om, hvilken form for 
variabelt vederlag selskabets eller 
formidlerens ansatte modtager for at 
formidle og administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også informere 
kunden om, hvilken form for variabelt 
vederlag selskabets eller formidlerens 
ansatte modtager for at formidle og 
administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også på en 
gennemsigtig måde informere kunden om, 
hvilken form for og størrelse af variabelt 
vederlag selskabets eller formidlerens 
ansatte modtager for at formidle og 
administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
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beregningsgrundlaget herfor.

Or. de

Ændringsforslag 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også informere 
kunden om, hvilken form for variabelt 
vederlag selskabets eller formidlerens 
ansatte modtager for at formidle og 
administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også informere 
kunden om, hvilken form for variabelt 
vederlag selskabets eller formidlerens 
ansatte modtager for at formidle og 
administrere det pågældende 
forsikringsprodukt og alle andre 
accessoriske tjenesteydelser eller 
produkter, der foreslås, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

Or. en

Ændringsforslag 440
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kunden foretager betalinger i 
henhold til forsikringsaftalen efter dens 
indgåelse, skal forsikringsselskabet eller –
formidleren også give oplysninger i 
overensstemmelse med denne artikel om 
sådanne betalinger.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 441
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kunden foretager betalinger i 
henhold til forsikringsaftalen efter dens 
indgåelse, skal forsikringsselskabet eller –
formidleren også give oplysninger i 
overensstemmelse med denne artikel om 
sådanne betalinger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 442
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kunden foretager betalinger i 
henhold til forsikringsaftalen efter dens 
indgåelse, skal forsikringsselskabet eller –
formidleren også give oplysninger i 
overensstemmelse med denne artikel om 
sådanne betalinger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 443
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kunden foretager betalinger i 
henhold til forsikringsaftalen efter dens 

udgår
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indgåelse, skal forsikringsselskabet eller –
formidleren også give oplysninger i 
overensstemmelse med denne artikel om 
sådanne betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 444
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kunden foretager betalinger i 
henhold til forsikringsaftalen efter dens 
indgåelse, skal forsikringsselskabet eller –
formidleren også give oplysninger i 
overensstemmelse med denne artikel om 
sådanne betalinger.

4. Hvis kunden foretager betalinger ud 
over dem, der går til at opretholde 
sikkerheden, i henhold til 
forsikringsaftalen efter dens indgåelse, skal 
forsikringsselskabet eller –formidleren 
også give oplysninger i overensstemmelse 
med denne artikel om sådanne betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 445
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kunden foretager betalinger i 
henhold til forsikringsaftalen efter dens 
indgåelse, skal forsikringsselskabet eller –
formidleren også give oplysninger i 
overensstemmelse med denne artikel om 
sådanne betalinger.

4. Hvis kunden foretager betalinger i 
henhold til forsikringsaftalen efter dens 
indgåelse, skal forsikringsselskabet eller –
formidleren også meddele kunden 
nettoforsikringspræmien og størrelsen af 
det respektive vederlag og give 
oplysninger i overensstemmelse med denne 
artikel om sådanne betalinger.

Or. de
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Ændringsforslag 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Medlemsstaterne sikrer, at den måde, 
hvorpå en forsikringsformidler eller et 
forsikringsselskab aflønner sine ansatte, 
udpeger repræsentanter eller andre 
forsikringsformidlere, ikke forhindrer 
overensstemmelse med forpligtelsen i 
artikel 15 til at handle i kundernes bedste 
interesse, og kræver, at der tages alle 
rimelige skridt til at påvise og forvalte 
interessekonflikter mellem dem selv eller 
enhver person, der direkte eller indirekte 
er knyttet til dem, og deres kunder og 
gennemføre effektive organisatoriske og 
administrative bestemmelser med dette 
formål for øje.
Når sådanne bestemmelser ikke er 
tilstrækkelige til på rimelig vis at hindre 
interessekonflikter, skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet afslå forretningen, 
uanset om kunden giver samtykke hertil.

Or. en

Ændringsforslag 447
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 34 vedrørende foranstaltninger, 
der skal sikre, at forsikringsselskaberne 
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overholder det i denne artikel fastsatte 
princip, når de yder forsikringsformidling 
eller accessoriske tjenesteydelser til deres 
kunder, herunder de betingelser, som 
informationen skal opfylde for at være 
objektiv, klar og ikke-vildledende, 
nærmere oplysninger om samtykke og det 
format, som information til kunderne i 
relation til investeringsfirmaer og deres 
tjenester skal have, kriterierne for 
vurdering af forskellige udstedere og 
produktleverandører for ydelse af 
forsikringsrådgivning på et uafhængigt 
grundlag, kriterierne for en objektiv og 
professionel vurdering af overholdelsen af 
kriteriet om at handle ærligt i firmaer, der 
modtager tilskyndelser, i 
overensstemmelse med kundens bedste 
interesse. De delegerede retsakter skal 
tage hensyn til:
a) den eller de til kunden eller den 
potentielle kunde tilbudte eller leverede 
tjenesteydelsers art, idet der tages hensyn 
til transaktionernes type, genstand, 
omfang og hyppighed
b) arten af de forsikrings- og 
forsikringsinvesteringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes
c) om kunden eller de potentielle kunder 
er detailinvestor(er) eller professionel(le) 
investor(er).

Or. en

Begrundelse

Informationsasymmetri mellem kunderne og forsikringsformidlerne og 
forsikringsselskabernes betaling af provisioner til formidlere påvirker i øjeblikket i alvorlig 
grad kvaliteten af rådgivningen om forsikringsprodukter. Dette hindrer en 
omkostningseffektiv levering af produkter til kunderne, der tager udgangspunkt i 
mulighederne. På grund af den aktuelle politiske debat i Europa og for at nå frem til en 
effektiv og sammenhængende lovgivningsmæssig ramme er en hensigtsmæssig tilpasning af 
IMD2 og MiFID imidlertid en effektiv fremgangsmåde. 
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Ændringsforslag 448
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsselskaber eller 
forsikringsformidlere ikke anses for at 
opfylde deres forpligtelser i henhold til 
artikel 24, når de betaler en anden person 
end kunden, eller når de betales et gebyr 
eller en provision eller yder eller 
modtager en hvilken som helst 
naturalieydelse i forbindelse med ydelse af 
en forsikringsinvesteringstjeneste eller en 
accessorisk tjenesteydelse af en hvilken 
som helst anden part end kunden, bortset 
fra når betalingen af gebyret eller 
provisionen eller leveringen af 
naturalieydelsen skal øge kvaliteten af 
den pågældende tjenesteydelse til kunden 
og ikke hindrer overholdelse af 
formidlerens eller forsikringsselskabets 
pligt til at handle ærligt, objektivt og 
professionelt i overensstemmelse med 
kundens bedste interesse, og
a) overdrages til investoren sammen med 
dokumentation, som på detaljeret vis 
redegør for alle ydelserne og for det gebyr 
eller den provision, som er forbundet 
hermed
b) gør det muligt eller er nødvendige for 
at få ydet investeringsservice, f.eks. 
opbevaringsgebyrer, afviklings- og 
vekslingsgebyrer, lovbestemte afgifter og 
salærer, og som på grund af deres art ikke 
kan give anledning til interessekonflikter 
med forsikringsformidlerens eller 
forsikringsselskabets pligt til at handle 
ærligt, redeligt og professionelt i dets 
kunders bedste interesse eller
c) klart oplyses til kunden forud for 
leveringen af den relevante ydelse på en 
måde, der er udtømmende, med angivelse 
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af beløbets eller ydelsens karakter og 
størrelse eller, såfremt beløbsstørrelsen 
ikke kan fastslås, med angivelse af den 
beregningsmetode der ligger til grund 
herfor,
uanset at medlemsstaterne bestemmer, at 
kravene i dette stykke kun er opfyldt i de 
tilfælde, hvor værdien af gebyret, 
provisionen eller naturalieydelsen 
overføres til kunden.

Or. en

Begrundelse

Informationsasymmetri mellem kunderne og forsikringsformidlerne og 
forsikringsselskabernes betaling af provisioner til formidlere påvirker i øjeblikket i alvorlig 
grad kvaliteten af rådgivningen om forsikringsprodukter. Dette hindrer en 
omkostningseffektiv levering af produkter til kunderne, der tager udgangspunkt i 
mulighederne. På grund af den aktuelle politiske debat i Europa og for at nå frem til en 
effektiv og sammenhængende lovgivningsmæssig ramme er en hensigtsmæssig tilpasning af 
IMD2 og MiFID imidlertid en effektiv fremgangsmåde. 

Ændringsforslag 449
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Forsikringsselskaberne tilbyder deres 
produkter til forsikringsformidlere til 
nettoprisen, dvs. som nettonoterede 
forsikringspolicer. Disse nettonoterede 
forsikringsprodukter må ikke indeholde 
nogen formidlingsomkostninger.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at øge konkurrencen på markedet for 
forsikringsformidling. Nettoforsikringsprodukter (dvs. produkter til en pris, der ikke omfatter 
formidlingsomkostninger) vil forbedre produktudbuddet for formidlere, der modtager et gebyr 
og ikke har lov til at modtage provisioner, hvorved konkurrencen mellem formidlerne 
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fremmes. Dette ændringsforslag er baseret på et bidrag fra professor Schwintowski 
(Humboldt-universitetet i Berlin).

Ændringsforslag 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes:

udgår

a) passende kriterier for, hvordan kunden 
informeres om formidlerens vederlag –
herunder bundet provision, jf. stk. 1, litra 
f) og g), og stk. 2 i denne artikel
b) passende kriterier for fastlæggelse af 
navnlig beregningsgrundlaget for hele 
gebyret eller provisionen eller 
kombinationen af de to
c) de foranstaltninger, som 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber med rimelighed kan 
forventes at træffe for at informere 
kunden om vederlaget.

Or. en

Ændringsforslag 451
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes:

udgår
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a) passende kriterier for, hvordan kunden 
informeres om formidlerens vederlag –
herunder bundet provision, jf. stk. 1, litra 
f ) og g), og stk. 2 i denne artikel
b) passende kriterier for fastlæggelse af 
navnlig beregningsgrundlaget for hele 
gebyret eller provisionen eller 
kombinationen af de to
c) de foranstaltninger, som 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber med rimelighed kan 
forventes at træffe for at informere 
kunden om vederlaget.

Or. en

Ændringsforslag 452
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes:

udgår

a) passende kriterier for, hvordan kunden 
informeres om formidlerens vederlag –
herunder bundet provision, jf. stk. 1, litra 
f ) og g), og stk. 2 i denne artikel
b) passende kriterier for fastlæggelse af 
navnlig beregningsgrundlaget for hele 
gebyret eller provisionen eller 
kombinationen af de to
c) de foranstaltninger, som 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber med rimelighed kan 
forventes at træffe for at informere 
kunden om vederlaget.

Or. en
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Ændringsforslag 453
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes:

udgår

a) passende kriterier for, hvordan kunden 
informeres om formidlerens vederlag –
herunder bundet provision, jf. stk. 1, litra 
f ) og g), og stk. 2 i denne artikel
b) passende kriterier for fastlæggelse af 
navnlig beregningsgrundlaget for hele 
gebyret eller provisionen eller 
kombinationen af de to
c) de foranstaltninger, som 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber med rimelighed kan 
forventes at træffe for at informere 
kunden om vederlaget.

Or. en

Ændringsforslag 454
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes:

udgår

a) passende kriterier for, hvordan kunden 
informeres om formidlerens vederlag –
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herunder bundet provision, jf. stk. 1, litra 
f ) og g), og stk. 2 i denne artikel
b) passende kriterier for fastlæggelse af 
navnlig beregningsgrundlaget for hele 
gebyret eller provisionen eller 
kombinationen af de to
c) de foranstaltninger, som 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber med rimelighed kan 
forventes at træffe for at informere 
kunden om vederlaget.

Or. en

Ændringsforslag 455
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes:

5. EIOPA udarbejder udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere:

Or. en

Ændringsforslag 456
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) passende kriterier for, hvordan kunden 
informeres om formidlerens vederlag –
herunder bundet provision, jf. stk. 1, litra 
f ) og g), og stk. 2 i denne artikel

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 457
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) passende kriterier for fastlæggelse af 
navnlig beregningsgrundlaget for hele 
gebyret eller provisionen eller 
kombinationen af de to

udgår

Or. en

Ændringsforslag 458
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) passende kriterier for fastlæggelse af 
navnlig beregningsgrundlaget for hele 
gebyret eller provisionen eller 
kombinationen af de to

udgår

Or. en

Ændringsforslag 459
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de foranstaltninger, som 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber med rimelighed kan 
forventes at træffe for at informere 

udgår
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kunden om vederlaget.

Or. en

Ændringsforslag 460
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den [...]*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.
_______________
* EUT Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Videregivelse af oplysninger

Medlemsstaterne kan foreskrive eller 
bevare mere vidtgående oplysningspligter 
for forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber vedrørende 
størrelsen af vederlag, gebyrer, 
provisioner og naturalieydelser i 
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tilknytning til ydelse af rådgivning, under 
forudsætning af at der sikres ens vilkår 
mellem de forskellige salgskanaler, at 
konkurrencen ikke forvrides, og at EU-
lovgivningen overholdes. 

Or. en

Ændringsforslag 462
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 18 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådgivning og standarder for salg, hvis der 
ikke ydes rådgivning

Rådgivning og standarder

Or. en

Ændringsforslag 463
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 18 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådgivning og standarder for salg, hvis der 
ikke ydes rådgivning

Rådgivning og standarder for salg

Or. fr

Ændringsforslag 464
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
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Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en konkret forsikringsaftale 
indgås, identificerer forsikringsformidleren
– herunder bundne formidlere – eller 
forsikringsselskabet, på basis af kundens 
egne oplysninger

1. Når der ydes rådgivning, inden en 
konkret forsikringsaftale indgås, 
identificerer forsikringsformidleren på 
basis af kundens egne oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 465
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en konkret forsikringsaftale 
indgås, identificerer forsikringsformidleren 
– herunder bundne formidlere – eller 
forsikringsselskabet, på basis af kundens
egne oplysninger 

1. Inden en konkret forsikringsaftale 
indgås, identificerer forsikringsformidleren 
– herunder bundne formidlere – eller 
forsikringsselskabet, på basis af en 
vurdering af kundens bedste interesse 

Or. en

Ændringsforslag 466
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en konkret forsikringsaftale 
indgås, identificerer forsikringsformidleren 
– herunder bundne formidlere – eller 
forsikringsselskabet, på basis af kundens 
egne oplysninger

1. Når der ydes rådgivning, inden en 
konkret forsikringsaftale indgås, angiver
forsikringsformidleren – herunder bundne 
formidlere – eller forsikringsselskabet, på 
basis af kundens egne oplysninger

Or. en
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Ændringsforslag 467
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en konkret forsikringsaftale 
indgås, identificerer forsikringsformidleren 
– herunder bundne formidlere – eller 
forsikringsselskabet, på basis af kundens 
egne oplysninger

1. Inden en konkret forsikringsaftale 
indgås, angiver forsikringsformidleren –
herunder bundne formidlere – eller 
forsikringsselskabet, på basis af kundens 
egne oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 468
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kundens krav og behov a) identificerer kundens krav og behov

Or. en

Ændringsforslag 469
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kundens krav og behov a) kundens forventninger og behov med 
hensyn til forsikringsdækningen

Or. de
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Ændringsforslag 470
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) og begrunder over for kunden den 
rådgivning, kunden eventuelt får 
vedrørende en bestemt forsikringsaftale.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 471
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) og begrunder over for kunden den 
rådgivning, kunden eventuelt får 
vedrørende en bestemt forsikringsaftale.

b) og begrunder over for kunden de 
forskellige forsikringspolicer, han/hun 
har evalueret, og den rådgivning, kunden 
eventuelt får vedrørende en bestemt 
forsikringsaftale.

Or. en

Ændringsforslag 472
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) og begrunder over for kunden den 
rådgivning, kunden eventuelt får 
vedrørende en bestemt forsikringsaftale.

b) og begrunder over for kunden den 
rådgivning, kunden får vedrørende en 
bestemt forsikringsaftale.

Or. fr
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Ændringsforslag 473
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) og begrunder over for kunden den 
rådgivning, kunden eventuelt får 
vedrørende en bestemt forsikringsaftale.

b) over for kunden den rådgivning, kunden 
får vedrørende en bestemt forsikringsaftale.

Or. en

Ændringsforslag 474
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) og begrunder over for kunden den 
rådgivning, kunden eventuelt får 
vedrørende en bestemt forsikringsaftale.

b) og begrunder, såfremt der ydes 
rådgivning, over for kunden den 
rådgivning, kunden får vedrørende en 
bestemt forsikringsaftale.

Or. en

Ændringsforslag 475
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1, litra b), gælder ikke, hvis 
kunden
a) udtrykkeligt giver afkald på rådgivning 
eller



AM\926838DA.doc 55/166 PE504.393v01-00

DA

b) udelukkende benytter 
fjernkommunikationsmidler til at indgå 
aftalen (jf. direktiv 2002/65/EF om 
fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til 
forbrugerne (artikel 2, litra a)), 
medmindre han udtrykkeligt erklærer, at 
han ønsker rådgivning.

Or. de

(Supplerer ændringsforslag 76.)

Ændringsforslag 476
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, litra a) og b), afpasses efter 
kompleksiteten af det forsikrings produkt, 
der foreslås, og den finansielle risiko, som 
kunden udsættes for.

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, litra a) og b), afpasses efter 
kompleksiteten af det forsikrings produkt, 
der foreslås, og den finansielle risiko, som 
kunden udsættes for, idet det angives, hvad 
det foreslåede forsikringsprodukt ikke 
omfatter.

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med PRIPs.

Ændringsforslag 477
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, litra a) og b), afpasses efter 

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, litra a) og b), afpasses efter 
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kompleksiteten af det forsikrings produkt, 
der foreslås, og den finansielle risiko, som 
kunden udsættes for.

kompleksiteten af det forsikrings produkt, 
der foreslås, og den finansielle risiko, som 
kunden udsættes for, uanset hvilken 
salgskanal denne vælger.

Or. en

Ændringsforslag 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når der ydes rådgivning, sikrer 
medlemsstaterne, at den udgør en separat 
ydelse i forhold til salg af en forsikring, 
og at en sådan ydelse kun kan 
markedsføres som rådgivning, når:
a) rådgiveren har de nødvendige faglige 
kompetencer og
b) et særligt vederlag for rådgivning kun 
kan gøres gældende, hvis forbrugeren er 
blevet orienteret om forpligtelsen til at 
betale et vederlag og om den anvendte 
metode til beregning heraf. 

Or. en

Ændringsforslag 479
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
de yder rådgivning på basis af en objektiv 
analyse, er de forpligtet til at yde denne 
rådgivning på grundlag af en analyse af 

3. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
de yder uafhængig rådgivning, skal de
a) foretage en så omfattende vurdering af 
det relevante marked, at de er i stand til ud 
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et så stort antal af de på markedet 
disponible forsikringsaftaler, at de er i 
stand til ud fra faglige kriterier at rådgive 
kunden om, hvilken forsikringsaftale der 
ville være egnet til at opfylde hans behov.

fra faglige kriterier at rådgive kunden om, 
hvilken forsikringsaftale der ville være 
egnet til at opfylde hans behov. Der skal 
være tale om forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de 
må ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet
b) rådgive kunden objektivt og uden 
begrænsninger, og
c) de må ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, materielle goder, der 
repræsenterer en værdi i penge, eller 
andre incitamenter fra tredjemand eller 
en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

Or. de

Ændringsforslag 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
de yder rådgivning på basis af en objektiv 
analyse, er de forpligtet til at yde denne 
rådgivning på grundlag af en analyse af et 
så stort antal af de på markedet disponible 
forsikringsaftaler, at de er i stand til ud fra 
faglige kriterier at rådgive kunden om, 
hvilken forsikringsaftale der ville være 
egnet til at opfylde hans behov.

3. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet yder rådgivning, er de 
forpligtet til at yde denne rådgivning på 
grundlag af en analyse af et så stort antal af 
de på markedet disponible 
forsikringsaftaler, at de er i stand til ud fra 
faglige kriterier at fremkomme med en 
personlig anbefaling i kundens bedste 
interesse om, hvilken forsikringsaftale der 
ville være bedst egnet til at opfylde hans 
behov.

Or. en
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Ændringsforslag 481
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
de yder rådgivning på basis af en objektiv 
analyse, er de forpligtet til at yde denne 
rådgivning på grundlag af en analyse af et 
så stort antal af de på markedet disponible 
forsikringsaftaler, at de er i stand til ud fra 
faglige kriterier at rådgive kunden om, 
hvilken forsikringsaftale der ville være 
egnet til at opfylde hans behov.

3. Når forsikringsformidleren meddeler 
kunden, at de yder rådgivning på basis af 
en objektiv analyse, er de forpligtet til at 
yde denne rådgivning på grundlag af en 
analyse af et så stort antal af de på 
markedet disponible forsikringsaftaler, at 
de er i stand til ud fra faglige kriterier at 
rådgive kunden om, hvilken 
forsikringsaftale der ville være egnet til at 
opfylde hans behov.

Or. en

Ændringsforslag 482
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
de yder rådgivning på basis af en objektiv 
analyse, er de forpligtet til at yde denne 
rådgivning på grundlag af en analyse af et 
så stort antal af de på markedet disponible 
forsikringsaftaler, at de er i stand til ud fra 
faglige kriterier at rådgive kunden om, 
hvilken forsikringsaftale der ville være 
egnet til at opfylde hans behov.

3. Når forsikringsformidleren meddeler 
kunden, at de yder rådgivning på basis af 
en objektiv analyse, er de forpligtet til at 
yde denne rådgivning på grundlag af en 
analyse af et så stort antal af de på 
markedet disponible forsikringsaftaler, at 
de er i stand til ud fra faglige kriterier at 
rådgive kunden om, hvilken 
forsikringsaftale der ville være egnet til at 
opfylde hans behov.

Or. en
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Ændringsforslag 483
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
de yder rådgivning på basis af en objektiv 
analyse, er de forpligtet til at yde denne 
rådgivning på grundlag af en analyse af et 
så stort antal af de på markedet disponible 
forsikringsaftaler, at de er i stand til ud fra 
faglige kriterier at rådgive kunden om, 
hvilken forsikringsaftale der ville være 
egnet til at opfylde hans behov.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 484
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, uanset om der ydes 
rådgivning, give kunden de relevante 
informationer om forsikringsproduktet i en 
form, som er forståelig, under hensyntagen 
til forsikringsproduktets kompleksitet og 
kundetypen, således at kunden kan træffe 
en informeret beslutning.

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, uanset om der ydes 
rådgivning, i et dokument med central 
information give kunden de relevante 
informationer om forsikringsproduktet i en 
form, som er forståelig, under hensyntagen 
til forsikringsproduktets kompleksitet og 
kundetypen, således at kunden kan træffe 
en informeret beslutning. Informationen 
ydes via en standardiseret 
informationsformular på et forståeligt 
sprog, som indeholder de vigtigste 
informationer om forsikringsaftalen.

Or. en
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Ændringsforslag 485
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, uanset om der ydes 
rådgivning, give kunden de relevante 
informationer om forsikringsproduktet i en 
form, som er forståelig, under hensyntagen 
til forsikringsproduktets kompleksitet og 
kundetypen, således at kunden kan træffe 
en informeret beslutning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 486
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, uanset om der ydes 
rådgivning, give kunden de relevante 
informationer om forsikringsproduktet i en 
form, som er forståelig, under hensyntagen 
til forsikringsproduktets kompleksitet og 
kundetypen, således at kunden kan træffe 
en informeret beslutning.

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet give kunden de 
relevante informationer om 
forsikringsproduktet i en form, som er 
forståelig, under hensyntagen til 
forsikringsproduktets kompleksitet og 
kundetypen, således at kunden kan træffe 
en informeret beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 487
Jean-Paul Gauzès
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, uanset om der ydes 
rådgivning, give kunden de relevante 
informationer om forsikringsproduktet i en 
form, som er forståelig, under hensyntagen 
til forsikringsproduktets kompleksitet og 
kundetypen, således at kunden kan træffe 
en informeret beslutning.

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet give kunden de 
relevante informationer om 
forsikringsproduktet i en form, som er 
forståelig, under hensyntagen til 
forsikringsproduktets kompleksitet og 
kundetypen, således at kunden kan træffe 
en informeret beslutning.

Or. fr

Ændringsforslag 488
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, uanset om der ydes 
rådgivning, give kunden de relevante 
informationer om forsikringsproduktet i en 
form, som er forståelig, under hensyntagen 
til forsikringsproduktets kompleksitet og 
kundetypen, således at kunden kan træffe 
en informeret beslutning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 489
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Forslag til direktiv



PE504.393v01-00 62/166 AM\926838DA.doc

DA

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, uanset om der ydes 
rådgivning, give kunden de relevante 
informationer om forsikringsproduktet i en 
form, som er forståelig, under hensyntagen 
til forsikringsproduktets kompleksitet og 
kundetypen, således at kunden kan træffe 
en informeret beslutning.

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, uanset om der ydes 
rådgivning, give kunden de relevante 
informationer om forsikringsproduktet i en 
form, som er letforståelig og klar, i et 
dokument med central information, under 
hensyntagen til forsikringsproduktets 
kompleksitet og kundetypen, således at 
kunden kan træffe en informeret 
beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 490
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, uanset om der ydes 
rådgivning, give kunden de relevante 
informationer om forsikringsproduktet i en 
form, som er forståelig, under hensyntagen 
til forsikringsproduktets kompleksitet og 
kundetypen, således at kunden kan træffe 
en informeret beslutning.

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, uanset om der ydes 
rådgivning, give kunden de relevante 
informationer om forsikringsproduktet i en 
form, som er forståelig, under hensyntagen 
til forsikringsproduktets kompleksitet og 
kundetypen, således at kunden kan træffe 
en informeret beslutning. Den kan ydes 
ved hjælp af en standardiseret formular 
vedtaget på nationalt plan under de 
kompetente myndigheders kontrol.

Or. en

Begrundelse

Information skal gives ved hjælp af en standardiseret formular i et letforståeligt sprog. Der 
bør udarbejdes en særlig formular for hver type forsikringsprodukt på nationalt plan med 
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inddragelse af kundeorganisationer og under de kompetente myndigheders kontrol. Dette 
ændringsforslag er baseret på et forslag fremsat af BEUC.

Ændringsforslag 491
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen forelægger en rapport 
for Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af stk. 4 senest den 
X.X.20XX [et år efter direktivets 
ikrafttræden], og om nødvendigt et 
lovgivningsforslag, der tager hensyn til 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om forslaget til 
dokumenter med central information til 
investeringsprodukter (COM(2012)0352).

Or. en

Ændringsforslag 492
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Dokumentet med central information 
suppleres med et dokument med centrale 
tjenesteydelser, som forelægges af den
person, der sælger forsikringsproduktet, 
og som skal afspejle de tjenesteydelser, 
der ydes til detailinvestoren.

Or. en
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Ændringsforslag 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Dokumentet med central information 
bør omfatte de omkostninger, der er 
forbundet med forsikringsproduktet, 
herunder både de direkte og de indirekte 
omkostninger, som kunden skal afholde, 
herunder sammenfattende indikatorer for 
disse omkostninger, og af 
sammenlignelighedshensyn de samlede 
omkostninger udtrykt i monetære termer 
og procentsatser for at vise de samlede 
omkostningers indvirkning på 
forsikringen.

Or. en

Begrundelse

De omkostninger, der er forbundet med et forsikringsprodukt, kan have en alvorlig effekt på 
produktets afkast. Et eksempel, som viser virkningen af de samlede omkostninger på 
investeringen udtrykt i monetære termer, vil forbedre sammenligneligheden, 
gennemsigtigheden og kundernes opmærksomhed. Det er af største betydning, at de samlede 
omkostninger udtrykkes i monetære termer for at vise de samlede omkostningers effekt på 
investeringen.

Ændringsforslag 494
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsformidlere eller 
forsikringsselskaber, der udøver 
virksomhed i forbindelse med forsikring af 
store risici, er ikke forpligtet til at give den 
i artikel 16, 17 og 18 omhandlede 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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information; det samme gælder 
genforsikringsformidlere og 
genforsikringsselskaber og i forhold til 
professionelle kunder, som omhandlet i 
bilaget.

Or. en

Ændringsforslag 495
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Uanset stk. 1 har 
forsikringsformidlere eller 
forsikringsselskaber pligt til at informere 
den forsikrede om oplysningerne fastsat i 
artikel 16, 17 og 18 i tilfælde af en 
forsikringsaftale for en anden persons 
regning, hvor forsikringstageren er en 
professionel enhed, der er fastsat i bilaget, 
men hvor den forsikrede ikke udgøres af 
en sådan enhed.

Or. pl

Begrundelse

Proponowany w ust. 1 zapis powoduje, że sytuacja ubezpieczonego w ubezpieczeniu na cudzy 
rachunek, w którym jako ubezpieczający występuje podmiot profesjonalny (np. bank) jest 
mniej korzystna, niż gdyby zawarł on indywidualną umowę ubezpieczenia, ponieważ wyłącza 
obowiązki informacyjne w stosunku do klientów profesjonalnych. Kategoria umów 
zawieranych na cudzy rachunek może być wykorzystywana do faktycznego ograniczania 
uprawnień konsumentów w sytuacji, gdy ubezpieczającym jest podmiot profesjonalny. 
Formalnie mamy tu bowiem do czynienia z obrotem profesjonalnym, mimo iż produkt 
ubezpieczeniowy jest następnie oferowany konsumentom, którzy przystępują do takiej umowy 
jako ubezpieczeni i ponoszą z tego tytułu ciężar finansowy składki.

Ændringsforslag 496
Olle Schmidt
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, der opretholder eller 
vedtager strengere bestemmelser for 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, sikrer, at disse 
bestemmelser gennemføres i henhold til 
EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 497
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på en tydelig og nøjagtig måde, der er 
forståelig for kunden, og

b) på en tydelig og nøjagtig måde, der er 
forståelig for kunden, og i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 498
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) på et officielt sprog i den medlemsstat, 
hvor risikoen befinder sig, eller den 
medlemsstat, hvor forpligtelsen indgås, 
eller ethvert andet sprog, som aftales 
mellem parterne. Informationen gives 
gratis.

c) på det officielle sprog i den 
medlemsstat, hvor kunden er bosiddende.
Medlemsstaterne kan opretholde eller 
indføre sprogkrav vedrørende 
aftalemæssige oplysninger i deres 
nationale lovgivning for at sikre, at 
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sådanne oplysninger let kan forstås af 
forbrugeren. Informationen gives gratis.

Or. en

Ændringsforslag 499
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forsikringsselskabet skal udlevere en 
standardiseret informationsformular 
indeholdende de vigtigste træk ved 
forsikringsaftalen til 
forsikringsformidlere og kunder.

Or. en

Begrundelse

The information should be compliant with Paragraph 2 of Article 15 that provides that all 
information given by an intermediary or insurance undertaking must be fair, clear and not 
misleading. As the consumer is the recipient of the information mentioned in this article, the 
language of communication should be that of the consumer. The proposed amendment 
reproduces provisions of the Time Share Directive (art. 4.3) and the Consumer Rights 
Directive (art. 6.7) on the language to be used. As for investment products (see KIID), 
consumer credit (information sheet) and mortgage credit (ESIS), information on key features 
of an insurance product should be provided by the means of a standardized form in order to 
facilitate understanding and comparison between products. The Commissions should consider 
the creation of such a standardized information sheet for all insurance contracts. It can be a 
different information sheet for each type of insurance contract. The proposal is based on an 
amendment from BEUC.

Ændringsforslag 500
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
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Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I tilfælde af telefonsalg skal forudgående 
information, som gives til kunden, være i 
overensstemmelse med EU-reglerne for 
fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. 
Desuden skal informationen gives til 
kunden i overensstemmelse med stk. 1 eller 
2 umiddelbart efter indgåelsen af 
forsikringsaftalen.

7. I tilfælde af telefonsalg skal forudgående 
information, som gives til kunden, være i 
overensstemmelse med EU-reglerne for 
fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. 
Desuden skal informationen gives til 
kunden i overensstemmelse med stk. 1 eller 
2 umiddelbart efter indgåelsen af 
forsikringsaftalen. Kunden skal spørges, 
om denne ønsker informationen på papir 
eller elektronisk.

Or. en

Ændringsforslag 501
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg, 
men ikke kombinationssalg.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 502
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg, 
men ikke kombinationssalg.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 503
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg, 
men ikke kombinationssalg.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vi støtter Kommissionens forslag om at anvende højere standarder for 
forsikringsinvesteringsprodukter. For at undgå forvirring og mulighed for regelarbitrage er 
det imidlertid vigtigt at vedtage en konsekvent fremgangsmåde i forbindelse med IMD2 og 
MiFID.

Ændringsforslag 504
Nils Torvalds

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg, 
men ikke kombinationssalg.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 505
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg, men 
ikke kombinationssalg.

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg og
kombinationssalg.



PE504.393v01-00 70/166 AM\926838DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 506
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg, men 
ikke kombinationssalg.

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg og 
kan forbyde kombinationssalg.

Or. en

Ændringsforslag 507
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne giver kreditgiverne 
mulighed for at gøre kreditten betinget af, 
at der tegnes en forsikring med 
betalingsbeskyttelse, og for at nægte 
forbrugeren kreditten, hvis han ikke 
tegner en sådan forsikring hos 
kreditgiveren eller en alternativ udbyder, 
som svarer til forsikringsproduktet fra den 
af kreditgiveren foretrukne udbyder. 
Medlemsstaterne tillader endvidere, at der 
udbydes produkter på markedet, som 
kombinerer forsikringsdækning af en 
eller flere risici.

Or. de

(Angår en tilpasning af ændringsforslag 81 til det tyske sprog. Ordet "kreditforsikring" 
erstattes med "forsikring med betalingsbeskyttelse".)
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Ændringsforslag 508
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne tillader ikke urimelig 
handelspraksis som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis 
over for forbrugerne på det indre marked.

Or. en

Begrundelse

Kombinationssalg skal klart defineres, da et direkte forbud mod alle former for 
kombinationssalg vil gøre salg af visse produkter, der er til gavn for forbrugerne, forbudt. I 
sidste ende vil det begrænse forbrugernes mulighed for at vælge det/de produkt/produkter, der 
svarer bedst til deres behov.

Ændringsforslag 509
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne giver ikke 
kreditgiverne mulighed for at gøre 
kreditten betinget af, at der tegnes en 
kreditforsikring, og for at nægte 
forbrugeren kreditten, hvis han ikke 
tegner en sådan forsikring hos 
kreditgiveren eller en alternativ udbyder.

Or. en

Ændringsforslag 510
Philippe De Backer
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Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, skal 
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren tilbyde og
meddele kunden, at de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og fremlægge dokumentation for
omkostninger og afgifter i forbindelse 
med hver enkelt komponent i pakken, som 
kan købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

2. Når der er tale om pakkesalg, skal 
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren meddele 
kunden, at den vigtigste finansielle 
tjeneste eller det vigtigste finansielle 
produkt i pakken kan købes separat, og 
fremlægge dokumentation for prisen på 
den vigtigste finansielle tjeneste eller det 
vigtigste finansielle produkt i pakken, som 
kan købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

Or. en

Ændringsforslag 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med
en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, skal 
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren tilbyde og
meddele kunden, at de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med
enhver anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, skal 
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren meddele 
kunden, at de forskellige komponenter i 
pakken kan købes separat, og tilbyde denne 
mulighed og fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

Or. en
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Ændringsforslag 512
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, skal 
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren tilbyde og
meddele kunden, at de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
en anden specifik tjenesteydelse uden 
tilknytning til forsikring eller et andet 
produkt i en pakke, skal 
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren meddele 
kunden, om de forskellige komponenter i 
pakken kan købes separat, og fremlægge 
dokumentation for omkostninger og 
afgifter i forbindelse med hver enkelt 
komponent i pakken, som kan købes 
gennem eller fra selskabet eller formidleren 
separat.

Or. en

Begrundelse

Produktbinding kan være unfair og konkurrencebegrænsende, men pakkesalg af 
forsikringsprodukter sammen med andre produkter giver kunderne en fordel som f.eks. øgede 
valgmuligheder og besparelser på de samlede omkostninger som følge af stordriftsfordele.

Ændringsforslag 513
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, skal 
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes til en kunde
sammen med en anden tjenesteydelse uden 
tilknytning til forsikring eller et andet 
produkt i en pakke, skal 
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relevant, forsikringsformidleren tilbyde og 
meddele kunden, at de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren tilbyde og 
meddele kunden, om de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og om muligt fremlægge dokumentation 
for omkostninger og afgifter i forbindelse 
med hver enkelt komponent i pakken, som 
kan købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

Or. en

Ændringsforslag 514
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, skal 
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren tilbyde og 
meddele kunden, at de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes til en kunde
sammen med en anden tjenesteydelse uden 
tilknytning til forsikring eller et andet 
produkt i en pakke, skal 
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren tilbyde og 
meddele kunden, om de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og om muligt fremlægge dokumentation 
for omkostninger og afgifter i forbindelse 
med hver enkelt komponent i pakken, som 
kan købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

Or. en

Ændringsforslag 515
Nils Torvalds

Forslag til direktiv
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Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, skal 
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren tilbyde og 
meddele kunden, at de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
en anden tjenesteydelse uden tilknytning 
til forsikring eller et andet produkt i en 
pakke, skal forsikringsselskabet, eller, hvis 
det er relevant, forsikringsformidleren 
tilbyde og meddele kunden, om de 
forskellige komponenter i pakken kan 
købes separat, og i sådanne tilfælde
fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

Or. en

Ændringsforslag 516
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, skal 
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren tilbyde og
meddele kunden, at de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

2. Når forsikring tilbydes sammen med en 
anden tjenesteydelse eller et andet produkt 
i en pakke, skal forsikringsselskabet, eller, 
hvis det er relevant, forsikringsformidleren 
meddele kunden, om de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

Or. en
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Ændringsforslag 517
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, skal
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren tilbyde og 
meddele kunden, at de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, bør
forsikringsselskabet eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren informere
kunden om, hvorvidt de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og tilbyde ham dette og på kundens 
anmodning fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

Or. de

Ændringsforslag 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, skal 
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren tilbyde og
meddele kunden, at de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, skal 
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren
udtrykkeligt meddele kunden, at de 
forskellige komponenter i pakken kan 
købes separat, og tilbyde ham de 
forskellige komponenter enkeltvis og
fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
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købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

Or. de

Ændringsforslag 519
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Idet disse pakker er baseret på en nøje 
gensidiggørelse, uden for hvilken 
garantiernes tekniske balance ikke kan 
sikres, kan forpligtelsen om salg i pakker 
bibeholdes.

Or. fr

Ændringsforslag 520
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne artikel finder ikke anvendelse 
på tilbuddet til kunden om omfattende 
forsikringspolicer, hvor en 
forsikringspolice dækker forskellige 
indbyrdes forbundne risici, der kan 
forsikres.

Or. en

Ændringsforslag 521
Sari Essayah

Forslag til direktiv
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Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIOPA udarbejder senest den 31. 
december [20XX] og ajourfører periodisk 
retningslinjer for vurdering af og tilsyn 
med krydssalg, idet myndigheden navnlig 
angiver, i hvilke situationer krydssalg ikke 
er forenelig med forpligtelserne i artikel 
16, 17 og 18 eller stk. 1 i denne artikel.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 522
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIOPA udarbejder senest den 31. 
december [20XX] og ajourfører periodisk 
retningslinjer for vurdering af og tilsyn 
med krydssalg, idet myndigheden navnlig 
angiver, i hvilke situationer krydssalg ikke 
er forenelig med forpligtelserne i artikel 
16, 17 og 18 eller stk. 1 i denne artikel.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 523
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIOPA udarbejder senest den 31. 
december [20XX] og ajourfører periodisk 
retningslinjer for vurdering af og tilsyn 

udgår
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med krydssalg, idet myndigheden navnlig 
angiver, i hvilke situationer krydssalg ikke 
er forenelig med forpligtelserne i artikel 
16, 17 og 18 eller stk. 1 i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag er ikke i tråd med fremgangsmåden i MiFID. Forslaget sondrer ikke 
mellem "hovedforsikringsprodukt" og "tilknyttet" produkt. Den aktuelle formulering vil kunne 
give anledning til utilsigtede konsekvenser. De fleste almindelige forsikringsprodukter er rent 
faktisk kombinerede, f.eks. rejseforsikring og bagageforsikring, forsikring mod mistede 
flyforbindelser osv. Forbuddet i det aktuelle forslag vil muligvis kunne forbyde sådanne 
kombinationer også. Ændringsforslaget er baseret på et forslag fremsat af en finansiel 
tilsynsmyndighed.

Ændringsforslag 524
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIOPA udarbejder senest den 31. 
december [20XX] og ajourfører periodisk 
retningslinjer for vurdering af og tilsyn 
med krydssalg, idet myndigheden navnlig 
angiver, i hvilke situationer krydssalg ikke 
er forenelig med forpligtelserne i artikel 
16, 17 og 18 eller stk. 1 i denne artikel.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 525
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIOPA udarbejder senest den 31. 3. EIOPA udarbejder i samarbejde med 
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december [20XX] og ajourfører periodisk 
retningslinjer for vurdering af og tilsyn 
med krydssalg, idet myndigheden navnlig 
angiver, i hvilke situationer krydssalg ikke 
er forenelig med forpligtelserne i artikel 
16, 17 og 18 eller stk. 1 i denne artikel.

Den Europæiske Bankmyndighed og Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed i Det Fælles 
Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder senest den […] og 
ajourfører periodisk retningslinjer for 
vurdering af og tilsyn med krydssalg, idet 
myndigheden navnlig angiver, i hvilke 
situationer krydssalg ikke er forenelig med
forsikringsformidlernes og 
forsikringsselskabernes forpligtelser til at 
handle i deres kunders bedste interesse 
som krævet i artikel 16, 17 og 18 eller stk. 
1 i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 526
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIOPA udarbejder senest den 31. 
december [20XX] og ajourfører periodisk 
retningslinjer for vurdering af og tilsyn 
med krydssalg, idet myndigheden navnlig 
angiver, i hvilke situationer krydssalg ikke 
er forenelig med forpligtelserne i artikel 
16, 17 og 18 eller stk. 1 i denne artikel.

3. EIOPA udarbejder senest den 31. 
december [20XX] og ajourfører periodisk 
retningslinjer for vurdering af og tilsyn 
med krydssalg, og/eller salg i pakker, idet 
myndigheden navnlig angiver, i hvilke 
situationer krydssalg ikke er forenelig med 
forpligtelserne i artikel 16, 17 og 18 eller 
stk. 1 i denne artikel.

Or. fr

Ændringsforslag 527
Werner Langen

Forslag til direktiv
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Kapitel VII – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SUPPLERENDE KRAV TIL
KUNDEBESKYTTELSE I FORHOLD 
TIL 
FORSIKRINGSINVESTERINGSPRODU
KTER

SUPPLERENDE KRAV TIL
FORBRUGERBESKYTTELSE I 
FORHOLD TIL 
FORSIKRINGSINVESTERINGSPRODU
KTER

Or. de

Ændringsforslag 528
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Kapitel VII – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SUPPLERENDE KRAV TIL 
KUNDEBESKYTTELSE I FORHOLD 
TIL 
FORSIKRINGSINVESTERINGSPRODU
KTER

FORBRUGERBESKYTTELSESKRAV I 
FORHOLD TIL 
FORSIKRINGSINVESTERINGSPRODU
KTER

Or. en

Ændringsforslag 529
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Kapitel VII – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SUPPLERENDE KRAV TIL 
KUNDEBESKYTTELSE I FORHOLD 
TIL 
FORSIKRINGSINVESTERINGSPRODU
KTER

FORBRUGERBESKYTTELSESKRAV I 
FORHOLD TIL 
FORSIKRINGSINVESTERINGSPRODU
KTER

Or. en
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Ændringsforslag 530
Nils Torvalds

Forslag til direktiv
Kapitel VII – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SUPPLERENDE KRAV TIL 
KUNDEBESKYTTELSE I FORHOLD 
TIL 
FORSIKRINGSINVESTERINGSPRODU
KTER

FORBRUGERBESKYTTELSESKRAV I 
FORHOLD TIL 
FORSIKRINGSINVESTERINGSPRODU
KTER

Or. en

Ændringsforslag 531
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en

Ændringsforslag 532
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette kapitel stilles der supplerende 
krav til forsikringsformidling, som udøves
i forbindelse med 
forsikringsinvesteringsprodukter, der 
sælges af:

Med dette kapitel erstattes artikel 15-18 i
kapitel VI i forbindelse med 
forsikringsinvesteringsprodukter, der 
sælges af:
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Or. en

Ændringsforslag 533
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette kapitel stilles der supplerende 
krav til forsikringsformidling, som udøves
i forbindelse med 
forsikringsinvesteringsprodukter, der 
sælges af:

Med dette kapitel erstattes artikel 15-18 i
kapitel VI i forbindelse med 
forsikringsinvesteringsprodukter, der 
sælges af:

Or. en

Ændringsforslag 534
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette kapitel stilles der supplerende 
krav til forsikringsformidling, som udøves 
i forbindelse med 
forsikringsinvesteringsprodukter, der 
sælges af:

Dette kapitel erstatter artikel 15, 17 og 18 
fra kapitel VI, når det drejer sig om
forsikringsformidling, som udøves i 
forbindelse med 
forsikringsinvesteringsprodukter, der 
sælges af:

Or. de

(Betragtning 42. Det drejer sig om kumulative krav, som præciserer en forskel mellem 
forsikringer og forsikringsinvesteringsprodukter.)

Ændringsforslag 535
Nils Torvalds

Forslag til direktiv
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Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette kapitel stilles der supplerende
krav til forsikringsformidling, som udøves 
i forbindelse med 
forsikringsinvesteringsprodukter, der 
sælges af:

Med dette kapitel stilles der krav til 
forsikringsformidling, som udøves i 
forbindelse med 
forsikringsinvesteringsprodukter, der 
sælges af:

Or. en

Ændringsforslag 536
Nils Torvalds

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det erstatter derfor artikel 15-18 i kapitel 
VI om salg af disse produkter.

Or. en

Ændringsforslag 537
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende dele af kapitel VI finder ikke 
anvendelse på forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, der udøver 
forsikringsformidling i tilknytning til 
forsikringsinvesteringsprodukter:
a) Artikel 15
b) Artikel 16, litra a), nr. i), ii), iii) og iv)
c) Artikel 1, litra b), nr. i), ii) og iii)
d) Artikel 17, stk. 1, litra c), d), e), f) og g)
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e) Artikel 17, stk. 2, 3, 4 og 5
f) Artikel 18

Or. en

Ændringsforslag 538
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23, stk. 1 og 2, finder ligeledes 
anvendelse på forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, der udøver 
forsikringsformidling vedrørende alle 
forsikringsprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 539
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fortsat anvende 
eller indføre supplerende foranstaltninger 
i tilknytning til bestemmelserne i dette 
kapitel, forudsat at disse bestemmelser er 
forenelige med EU- retten.

Or. en

Ændringsforslag 540
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
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Artikel 22 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA og EIOPA bør samarbejde om at 
opnå så stor en overensstemmelse som 
muligt mellem standardbestemmelserne 
om god forretningsskik for 
detailinvesteringsprodukter, som er 
omfattet af enten [MiFID II] eller dette 
direktiv gennem tekniske standarder, der 
vedtages af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 541
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 a
Artikel 23, stk. 1 og 2, finder ligeledes 
anvendelse på forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, der udøver 
forsikringsformidling vedrørende alle 
produkter.
Medlemsstaterne kan opretholde eller 
indføre strengere bestemmelser om de 
i artikel 23, 24 og 25 omhandlede 
kundebeskyttelseskrav, forudsat at disse 
bestemmelser er forenelige med EU-
retten. ESMA og EIOPA bør samarbejde 
om at opnå så stor overensstemmelse som 
muligt mellem standardbestemmelserne 
om god forretningsskik for 
detailinvesteringsprodukter, som er 
omfattet af enten (MiFID II) eller dette 
direktiv gennem retningslinjer.

Or. en
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Ændringsforslag 542
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber træffer alle relevante 
forholdsregler for at kunne påvise 
interessekonflikter mellem dem selv, 
herunder deres ledere, ansatte og bundne 
forsikringsformidlere eller enhver anden 
person, der direkte eller indirekte er 
forbundet med dem ved et kontrolforhold, 
og deres kunder, eller mellem kunderne 
indbyrdes, som opstår ved udførelse af 
forsikringsformidling.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber for 
forsikringsinvesteringsprodukter træffer 
alle relevante forholdsregler for at kunne 
påvise interessekonflikter mellem dem 
selv, herunder deres ledere, ansatte og 
bundne forsikringsformidlere eller enhver 
anden person, der direkte eller indirekte er 
forbundet med dem ved et kontrolforhold, 
og deres kunder, eller mellem kunderne 
indbyrdes, som opstår ved udførelse af 
forsikringsformidling.

Or. de

Begrundelse

Kapitel VII er kun relevant for forsikringsinvesteringsprodukter.

Ændringsforslag 543
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 for at 
fastlægge detaljerede regler for:
– de skridt, der med rimelighed kan 
forventes at blive truffet for at 
identificere, forhindre, styre og oplyse om 
interessekonflikter
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– passende kriterier for at bestemme de 
interessekonflikttyper, som kan skade 
kundens interesser.

Or. en

Begrundelse

Informationsasymmetri mellem kunderne og forsikringsformidlerne og 
forsikringsselskabernes betaling af provisioner til formidlere påvirker i øjeblikket i alvorlig 
grad kvaliteten af rådgivningen om forsikringsprodukter. Dette hindrer en 
omkostningseffektiv levering af produkter til kunderne, der tager udgangspunkt i 
mulighederne. På grund af den aktuelle politiske debat i Europa og for at nå frem til en 
effektiv og sammenhængende lovgivningsmæssig ramme er en hensigtsmæssig tilpasning af 
IMD2 og MiFID imidlertid en effektiv fremgangsmåde. 

Ændringsforslag 544
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de forholdsregler, som 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet har truffet i 
overensstemmelse med artikel 15, 16 og 
17 for at styre interessekonflikter, ikke er 
tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at 
kunne sikre forebyggelse af risikoen for, at 
kunders eller potentielle kunders interesser 
skades, skal forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter eller kilder, inden de påtager sig 
opgaver for kundens regning.

2. En forsikringsformidler eller et 
forsikringsselskab skal have og anvende 
effektive organisatoriske og 
administrative ordninger med henblik på 
at træffe sådanne rimelige 
foranstaltninger, som måtte være 
nødvendige for at hindre 
interessekonflikter, der kan skade dets 
kunders interesser. Hvis de forholdsregler, 
som forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet har truffet for at styre 
interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til 
med rimelig sikkerhed at kunne sikre 
forebyggelse af risikoen for, at kunders 
eller potentielle kunders interesser skades, 
skal forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter eller kilder, inden de påtager sig 
opgaver for kundens regning.

Or. en
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Begrundelse

Informationsasymmetri mellem kunderne og forsikringsformidlerne og 
forsikringsselskabernes betaling af provisioner til formidlere påvirker i øjeblikket i alvorlig 
grad kvaliteten af rådgivningen om forsikringsprodukter. Dette hindrer en 
omkostningseffektiv levering af produkter til kunderne, der tager udgangspunkt i 
mulighederne. På grund af den aktuelle politiske debat i Europa og for at nå frem til en 
effektiv og sammenhængende lovgivningsmæssig ramme er en hensigtsmæssig tilpasning af 
IMD2 og MiFID imidlertid en effektiv fremgangsmåde. 

Ændringsforslag 545
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de forholdsregler, som 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet har truffet i 
overensstemmelse med artikel 15, 16 og 
17 for at styre interessekonflikter, ikke er 
tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at 
kunne sikre forebyggelse af risikoen for, at 
kunders eller potentielle kunders interesser 
skades, skal forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet klart oplyse kunden
om interessekonflikternes generelle 
karakter eller kilder, inden de påtager sig 
opgaver for kundens regning.

2. En forsikringsformidler eller et 
forsikringsselskab skal til stadighed have 
og anvende effektive organisatoriske og 
administrative ordninger med henblik på 
at træffe sådanne passende 
foranstaltninger, som måtte være 
nødvendige for at hindre 
interessekonflikter, der kan skade dets 
kunders interesser. Hvis de forholdsregler, 
som forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet har truffet, ikke er 
tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at 
kunne sikre forebyggelse af risikoen for, at 
kunders eller potentielle kunders interesser 
skades, skal forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet klart oplyse om 
interessekonflikternes generelle karakter
og/eller kilder og de skridt, som kunden 
har taget til at mindske denne risiko.

Or. en

Ændringsforslag 546
Werner Langen

Forslag til direktiv
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Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de forholdsregler, som 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet har truffet i 
overensstemmelse med artikel 15, 16 og 17 
for at styre interessekonflikter, ikke er 
tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at 
kunne sikre forebyggelse af risikoen for, at 
kunders eller potentielle kunders interesser 
skades, skal forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter eller kilder, inden de påtager sig 
opgaver for kundens regning.

2. Hvis de forholdsregler, som 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet for 
forsikringsinvesteringsprodukter har 
truffet i overensstemmelse med artikel 15, 
16 og 17 for at styre interessekonflikter, 
ikke er tilstrækkelige til med rimelig 
sikkerhed at kunne sikre forebyggelse af 
risikoen for, at kunders eller potentielle 
kunders interesser skades, skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter eller kilder, inden de påtager sig 
opgaver for kundens regning.

Or. de

Begrundelse

Kapitel VII gælder kun for forsikringsinvesteringsprodukter.

Ændringsforslag 547
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Oplysningerne skal:
a) gives på et varigt medium og
b) være tilstrækkeligt detaljerede i 
betragtning af kundetypen, så kunden kan 
tage en informeret beslutning med hensyn 
til den tjenesteydelse, som 
interessekonflikten opstår omkring.

Or. en
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Ændringsforslag 548
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Oplysningerne skal: 
a) gives på et varigt medium
b) være tilstrækkeligt detaljerede i 
betragtning af kundetypen, så kunden kan 
tage en informeret beslutning med hensyn 
til den tjenesteydelse, som 
interessekonflikten opstår omkring.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne tilføjelse er at sikre overensstemmelse med MiFID. Dette 
ændringsforslag er baseret på et bidrag fra det britiske finanstilsyn (FSA).

Ændringsforslag 549
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 550
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
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Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
forsikringsformidler eller et 
forsikringsselskab, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for kunder, 
handler ærligt, redeligt og professionelt i 
deres kunders bedste interesse, og navnlig 
overholder de i denne artikel og i artikel 25 
omhandlede principper.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
forsikringsformidler eller et 
forsikringsselskab, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for kunder, 
handler ærligt, redeligt og professionelt i 
deres kunders bedste interesse, og navnlig 
overholder de i denne artikel og i artikel 25 
omhandlede principper om rapportering til 
kunder og egnetheds- og 
hensigtsmæssighedsvurdering.

Or. en

Begrundelse

De generelle principper om rapportering til kunder og egnetheds- og 
hensigtsmæssighedsvurdering som fastsat i artikel 24 og 25 bør fastholdes.

Ændringsforslag 551
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
forsikringsformidler eller et 
forsikringsselskab, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for kunder,
handler ærligt, redeligt og professionelt i 
deres kunders bedste interesse, og navnlig 
overholder de i denne artikel og i artikel 25 
omhandlede principper.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
forsikringsformidler eller et 
forsikringsselskab, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for kunder,
forpligtes til at handle ærligt, redeligt og 
professionelt i deres kunders bedste 
interesse, og navnlig overholder de i denne 
artikel og i artikel 25 omhandlede 
principper.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre overensstemmelse mellem MiFID II og IMD2.
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Ændringsforslag 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
forsikringsformidler eller et 
forsikringsselskab, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for kunder, 
handler ærligt, redeligt og professionelt i 
deres kunders bedste interesse, og navnlig 
overholder de i denne artikel og i artikel 25 
omhandlede principper.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
forsikringsformidler eller et 
forsikringsselskab, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for kunder,
altid handler ærligt, redeligt og 
professionelt i deres kunders bedste 
interesse, og navnlig overholder de i denne 
artikel og i artikel 25 omhandlede 
principper.

Or. en

Ændringsforslag 553
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Gennemførelsen af 
informationskravene i artikel 24 og 25 bør 
stå i et rimeligt forhold til, om kunden er 
professionel kunde som specificeret i 
bilaget eller ikke.

Or. en

Ændringsforslag 554
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Gennemførelsen af 
informationskravene i artikel 24 og 25 bør 
stå i et rimeligt forhold til, om kunden er 
professionel kunde som specificeret i 
bilaget eller ikke.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne tilføjelse er at sikre overensstemmelse med den nuværende tilgang i 
MiFID II. Dette ændringsforslag er baseret på et bidrag fra det britiske finanstilsyn (FSA).

Ændringsforslag 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle oplysninger, herunder 
markedsføringsmateriale, som 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet sender til kunder eller 
potentielle kunder, skal være reelle, klare 
og ikke-vildledende. 
Markedsføringsmateriale skal tydeligt 
fremstå som sådant.

2. Alle oplysninger, herunder 
markedsføringsmateriale, som 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet sender til kunder eller 
potentielle kunder, skal altid være reelle, 
klare og ikke-vildledende. 
Markedsføringsmateriale skal tydeligt 
fremstå som sådant over for kunden.

Or. en

Ændringsforslag 556
Werner Langen

Forslag til direktiv
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Artikel 24 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der skal gives relevante oplysninger til 
kunder eller potentielle kunder om:

3. Der skal gives relevante oplysninger til 
kunder eller potentielle kunder for 
forsikringsinvesteringsprodukter om:

Or. de

Begrundelse

Kapitel VII gælder for forsikringsinvesteringsprodukter.

Ændringsforslag 557
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, 
skal det af oplysningerne fremgå, om 
rådgivningen ydes på uafhængigt 
grundlag, og om den er baseret på en 
generel eller en mere begrænset analyse 
af markedet, samt om 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
forsikringsprodukters egnethed

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
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Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, 
skal det af oplysningerne fremgå, om
rådgivningen ydes på uafhængigt 
grundlag, og om den er baseret på en 
generel eller en mere begrænset analyse af 
markedet, samt om forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet vil give kunden 
en løbende vurdering af de anbefalede
forsikringsprodukters egnethed

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
tjenesteydelser. Når der ydes
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne på forhånd fremgå, på 
hvilket grundlag rådgivningen ydes, 
herunder om den er baseret på en generel 
eller en mere begrænset analyse af 
markedet, samt om forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet vil give kunden 
en periodisk vurdering af de anbefalede
forsikringsinvesteringsprodukters
egnethed og informere kunden om 
investeringsrådgivningens samlede 
omkostninger som et enkeltbeløb, der 
inkluderer både gebyrer, som betales 
direkte af kunden til 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, og enhver 
tilskyndelse, der betales af en tredjepart. 
Oplysningerne skal gives til kunden, 
inden investeringsrådgivningen ydes.

Or. en

Ændringsforslag 559
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres
tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning,
skal det af oplysningerne fremgå, om 
rådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, 
og om den er baseret på en generel eller en 
mere begrænset analyse af markedet, samt 
om forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet vil give kunden en 

a) forsikringsformidleren og dennes
tjenesteydelser. Det skal af oplysningerne 
fremgå, om rådgivningen ydes på 
uafhængigt grundlag, og om den er baseret 
på en generel eller en mere begrænset 
analyse af markedet, samt om 
forsikringsformidleren vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
forsikringsprodukters egnethed
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løbende vurdering af de anbefalede 
forsikringsprodukters egnethed

Or. en

Ændringsforslag 560
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning,
skal det af oplysningerne fremgå, om 
rådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, 
og om den er baseret på en generel eller en 
mere begrænset analyse af markedet, samt 
om forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
forsikringsprodukters egnethed

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
tjenesteydelser. Det skal af oplysningerne 
fremgå, om rådgivningen ydes på 
uafhængigt grundlag, og om den er baseret 
på en generel eller en mere begrænset 
analyse af markedet, samt om 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
forsikringsprodukters egnethed

Or. fr

Ændringsforslag 561
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, 
skal det af oplysningerne fremgå, om
rådgivningen ydes på uafhængigt 
grundlag, og om den er baseret på en 
generel eller en mere begrænset analyse af 
markedet, samt om forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet vil give kunden 

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, 
skal det af oplysningerne fremgå, om den 
er baseret på en generel eller en mere 
begrænset analyse af markedet, samt om 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet vil give kunden en
regelmæssig vurdering af de anbefalede 
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en løbende vurdering af de anbefalede 
forsikringsprodukters egnethed

forsikringsprodukters egnethed

Or. de

(Svarer til kravene i artikel 16, litra a), nr. i), ii) og v), og artikel 17, stk. 1, litra c))

Begrundelse

Der bør fastsættes en regelmæssig vurdering, hvorved der på forhånd kan defineres bestemte 
vurderingsperioder. En løbende vurdering lader sig ikke definere (dagligt?, hver time?, hvert 
minut?).

Ændringsforslag 562
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, 
skal det af oplysningerne fremgå, om 
rådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, 
og om den er baseret på en generel eller en 
mere begrænset analyse af markedet, samt 
om forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet vil give kunden en
løbende vurdering af de anbefalede 
forsikringsprodukters egnethed

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, 
skal det af oplysningerne fremgå, om 
rådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, 
og om den er baseret på en generel eller en 
mere begrænset analyse af markedet, samt
hvilke instrumenter der er anvendt. Det 
skal ligeledes fremgå, om 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet vil give kunden en
periodisk vurdering af de anbefalede 
forsikringsprodukters egnethed

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre overensstemmelse med MiFID II.

Ændringsforslag 563
Alfredo Pallone
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forsikringsprodukter og foreslåede 
investeringsstrategier. Dette bør omfatte 
relevant vejledning og relevante advarsler 
om de risici, der er forbundet med 
investering i de pågældende produkter 
eller i forbindelse med særlige 
investeringsstrategier

b) hvorvidt rådgivningen ydes uafhængigt 
på grundlag af en rimelig analyse på 
markedet eller på grundlag af en analyse 
af de produkter, som tilbydes af 
forsikringsselskabet; oplysningerne skal 
vise, om forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet giver kunden en 
løbende vurdering af, om det 
forsikringsprodukt, som anbefales 
kunden, er hensigtsmæssigt

Or. en

Ændringsforslag 564
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkostninger og dertil knyttede 
afgifter.

c) forsikringsprodukter under 
hensyntagen til kompleksiteten af 
forsikringsproduktet og kundetypen 
(uanset om det er en forbruger); dette bør 
omfatte relevant vejledning og relevante 
advarsler om de risici, der er forbundet 
med investering i disse produkter.

Or. en

Ændringsforslag 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
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Artikel 24 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkostninger og dertil knyttede afgifter. c) omkostninger, herunder 
forsikringsformidlerens vederlag, og dertil 
knyttede afgifter såsom et særskilt 
vederlag for rådgivning og produktets 
omkostninger, når der ydes rådgivning.

Or. en

Begrundelse

Rådgivning bør udgøre en tjenesteydelse med et særskilt vederlag, hvad angår produktets 
omkostninger, således at kunderne kan foretage pålidelige sammenligninger.

Ændringsforslag 566
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkostninger og dertil knyttede afgifter. c) omkostninger og dertil knyttede afgifter, 
inklusive nettoforsikringspræmien.

Or. de

Ændringsforslag 567
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkostninger og dertil knyttede afgifter. c) omkostninger i forbindelse med 
investeringsproduktet, når den
pågældende optræder som formidler.

Or. en
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Ændringsforslag 568
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkostninger og dertil knyttede afgifter. c) alle omkostninger og dertil knyttede 
afgifter.

Or. en

Begrundelse

Informationsasymmetri mellem kunderne og forsikringsformidlerne og 
forsikringsselskabernes betaling af provisioner til formidlere påvirker i øjeblikket i alvorlig 
grad kvaliteten af rådgivningen om forsikringsprodukter. Dette hindrer en 
omkostningseffektiv levering af produkter til kunderne, der tager udgangspunkt i 
mulighederne. På grund af den aktuelle politiske debat i Europa og for at nå frem til en 
effektiv og sammenhængende lovgivningsmæssige ramme er en hensigtsmæssig tilpasning af 
IMD2 og MiFID imidlertid en effektiv fremgangsmåde. 

Ændringsforslag 569
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de kurtager, retrocessioner eller andre 
vederlag, der i forbindelse med 
transaktionen betales af udvikleren eller 
en tredjepart som fastsat i direktiv 
2004/39/EF og direktiv 2002/92/EF.

Or. en

Ændringsforslag 570
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
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Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De i denne artikel omhandlede 
oplysninger skal gives i en form, som er 
forståelig, på en sådan måde, at kunder 
eller potentielle kunder i rimeligt omfang 
kan forstå det specifikke tilbudte 
forsikringsprodukts art og risici og dermed 
træffe informerede 
investeringsbeslutninger. Disse oplysninger 
kan gives i et standardiseret format.

4. De i denne artikel omhandlede 
oplysninger skal gives i en form, som er 
forståelig, på en sådan måde, at kunder 
eller potentielle kunder i rimeligt omfang 
kan forstå det specifikke tilbudte 
forsikringsprodukts art og risici og dermed 
træffe informerede 
investeringsbeslutninger. Disse oplysninger 
kan gives i et standardiseret format og i et 
dokument med central information.
Dokumentet med central information 
suppleres med et dokument med centrale 
tjenesteydelser, som forelægges af den 
person, der sælger forsikringsproduktet, 
og som skal afspejle de tjenesteydelser, 
der ydes til detailinvestoren. 
Personer, som sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information og dokumentet med centrale 
tjenesteydelser til dem i god tid, inden 
transaktionen vedrørende 
forsikringsinvesteringsproduktet 
gennemføres. Når en kunde anbefales et 
forsikringsinvesteringsprodukt, stilles 
dokumentet med central information og 
dokumentet med centrale tjenesteydelser 
til rådighed omgående.

Or. en

Ændringsforslag 571
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De i denne artikel omhandlede 
oplysninger skal gives i en form, som er 
forståelig, på en sådan måde, at kunder 

4. De i denne artikel omhandlede 
oplysninger gives i en form, som er let
forståelig og overskuelig, på en sådan 
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eller potentielle kunder i rimeligt omfang 
kan forstå det specifikke tilbudte 
forsikringsprodukts art og risici og dermed 
træffe informerede 
investeringsbeslutninger. Disse oplysninger
kan gives i et standardiseret format.

måde, at kunder eller potentielle kunder i 
rimeligt omfang kan forstå det specifikke 
tilbudte forsikringsprodukts art og risici og 
dermed træffe informerede 
investeringsbeslutninger. Disse oplysninger 
gives i et standardiseret dokument med 
central information.

Or. de

Ændringsforslag 572
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De i denne artikel omhandlede 
oplysninger skal gives i en form, som er 
forståelig, på en sådan måde, at kunder 
eller potentielle kunder i rimeligt omfang 
kan forstå det specifikke tilbudte 
forsikringsprodukts art og risici og dermed 
træffe informerede 
investeringsbeslutninger. Disse oplysninger
kan gives i et standardiseret format.

4. De i denne artikel omhandlede 
oplysninger skal gives i en form, som er 
forståelig, på en sådan måde, at kunder 
eller potentielle kunder i rimeligt omfang 
kan forstå det specifikke tilbudte 
forsikringsprodukts art og risici og dermed 
træffe informerede 
investeringsbeslutninger. Disse oplysninger
skal gives i et standardiseret format.

Or. en

Ændringsforslag 573
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De i denne artikel omhandlede 
oplysninger skal gives i en form, som er 
forståelig, på en sådan måde, at kunder 
eller potentielle kunder i rimeligt omfang 
kan forstå det specifikke tilbudte
forsikringsprodukts art og risici og dermed 

4. De i denne artikel omhandlede 
oplysninger skal gives i en form, som er 
forståelig, på en sådan måde, at kunder 
eller potentielle kunder i rimeligt omfang 
kan forstå den specifikke tilbudte
forsikringstypes art og risici og dermed 
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træffe informerede 
investeringsbeslutninger. Disse oplysninger 
kan gives i et standardiseret format.

træffe informerede 
investeringsbeslutninger. Disse oplysninger 
kan gives i et standardiseret format.

Or. de

(Svarer til kravene i artikel 18, stk. 4.)

Begrundelse

Ændringen er analog med formuleringen i MiFID.

Ændringsforslag 574
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
forsikringsrådgivningen ydes på
uafhængigt grundlag, skal 
forsikringsformidleren eller
forsikringsselskabet:

5. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at
rådgivningen ydes uafhængigt, skal de 
relevante oplysninger i henhold til stk. 3 
omfatte følgende, som gives forud for
forsikringsrådgivningen:

a) den vifte af forsikringsprodukter, som 
anbefalingen baseres på, og navnlig om 
udbuddet er begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med den 
forsikringsformidler, som repræsenterer 
kunden, og
b) om kunden skal betale et gebyr for 
rådgivningen
c) om forsikringsformidleren modtager 
gebyrer eller provisioner fra tredjepart i 
forbindelse med forsikringsaftalen. 
5a. Medlemsstaterne kan desuden forbyde 
eller yderligere begrænse tilbuddet om 
eller accepten af gebyrer, provisioner eller 
naturalieydelser fra tredjepart i 
forbindelse med investeringsrådgivning. 
Dette kan omfatte krav om, at sådanne 
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gebyrer, provisioner eller naturalieydelser 
skal returneres til kunden eller modregnes 
gebyrer betalt af kunden.
Medlemsstaterne kan desuden kræve, at 
når forsikringsformidleren meddeler 
kunden, at rådgivningen ydes uafhængigt, 
skal forsikringsformidleren sikre et 
tilstrækkeligt stort antal 
forsikringsprodukter på markedet, og at 
disse er tilstrækkeligt forskelligartede med 
hensyn til type og udstedere eller
produktudbydere for at sikre, at kundens 
mål opfyldes og ikke begrænses til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren.

Or. en

Ændringsforslag 575
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at
forsikringsrådgivningen ydes på
uafhængigt grundlag, skal
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet:

5. Når forsikringsformidleren meddeler 
kunden, at rådgivningen ydes uafhængigt, 
skal de relevante oplysninger i henhold til 
stk. 3 omfatte følgende, som gives forud 
for forsikringsrådgivningen:

Or. en

Ændringsforslag 576
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
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Artikel 24 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
forsikringsrådgivningen ydes på 
uafhængigt grundlag, skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet:

5. Når forsikringsformidleren meddeler 
kunden, at forsikringsrådgivningen ydes på 
uafhængigt grundlag, skal 
forsikringsformidleren:

Or. en

Ændringsforslag 577
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
forsikringsrådgivningen ydes på 
uafhængigt grundlag, skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet:

5. Medlemsstaterne kan kræve, at når 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
forsikringsrådgivningen ydes på 
uafhængigt grundlag, skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddele kunden, 
hvilken form for vederlag, der modtages i 
forbindelse med forsikringsaftalen:

Or. en

Begrundelse

Der er en risiko for interessekonflikter til skade for forbrugerne, når rådgivere sælger PRIPs-
produkter. Oplysninger om gebyrer er derfor påkrævet i forbindelse med disse produkter.

Ændringsforslag 578
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
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Artikel 24 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af 
de forsikringsprodukter, der findes på 
markedet. Der skal være tale om 
forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de 
må ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 579
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af 
de forsikringsprodukter, der findes på 
markedet. Der skal være tale om 
forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og

a) foretage en så omfattende vurdering af 
det relevante marked, at de er i stand til 
ud fra faglige kriterier at rådgive kunden 
om, hvilken forsikringsaftale der ville 
være egnet til at opfylde hans behov. Der 
skal være tale om forsikringsprodukter, 
som er forskelligartede med hensyn til type 
og udstedere eller produktudbydere, og de 
må ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og

Or. de

Ændringsforslag 580
Alfredo Pallone
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af 
de forsikringsprodukter, der findes på 
markedet. Der skal være tale om 
forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de 
må ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og

a) den vifte af forsikringsprodukter, som
anbefalingen baseres på, og navnlig om 
udbuddet er begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med den forsikringsformidler,
som repræsenterer kunden, og

Or. en

Ændringsforslag 581
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af de 
forsikringsprodukter, der findes på 
markedet. Der skal være tale om 
forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må
ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og

a) et tilstrækkeligt stort antal af de 
forsikringsprodukter, der findes på 
markedet, og som er tilstrækkeligt
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere for at 
sikre, at kundens investeringsbehov 
opfyldes og ikke begrænses til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet

Or. en

Ændringsforslag 582
Ashley Fox
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af de
forsikringsprodukter, der findes på 
markedet. Der skal være tale om 
forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og

a) vurdere en vifte af forsikringsprodukter, 
der findes på markedet. Der skal være tale 
om forsikringsprodukter, som er
tilstrækkeligt forskelligartede med hensyn 
til type og udstedere eller 
produktudbydere, og de må ikke være 
begrænset til forsikringsprodukter, der 
udstedes eller udbydes af enheder, som har 
tætte forbindelser med 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, og

Or. en

Ændringsforslag 583
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af de
forsikringsprodukter, der findes på 
markedet. Der skal være tale om 
forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og

a) vurdere en vifte af forsikringsprodukter, 
der findes på markedet. Der skal være tale 
om forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at tilpasse IMD2 og MiFID II og er baseret på et bidrag fra 
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det britiske finanstilsyn (FSA).

Ændringsforslag 584
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af de 
forsikringsprodukter, der findes på 
markedet. Der skal være tale om 
forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren
eller forsikringsselskabet, og

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af de 
forsikringsprodukter, der findes på 
markedet. Der skal være tale om 
forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren, 
og

Or. en

Ændringsforslag 585
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) rådgive kunden objektivt og uden 
begrænsninger

Or. de

Ændringsforslag 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
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Artikel 24 – stk. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) vurdere, hvilken form for vederlag der 
modtages i forbindelse med 
forsikringsaftalen, og hvorvidt 
forsikringsaftalen skal indgås:
i) på basis af et gebyr, som er det vederlag, 
kunden betaler direkte, eller
ii) på basis af en form for provision, som 
er det vederlag, der indgår i 
forsikringspræmien, eller
iii) på basis af en kombination af både i) 
og ii)

Or. en

Ændringsforslag 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) hvis formidleren modtager et gebyr 
eller en form for provision, det samlede 
vederlag for de 
forsikringsinvesteringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to. Gebyret eller provisionen for 
rådgivningen og gebyret eller provisionen 
for produktet skal fremgå som særskilte 
beløb eller beregninger

Or. en

Ændringsforslag 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) hvis provisionen udbetales på 
betingelse af, at de aftalte mål eller 
tærskler er nået for de forretninger, som 
formidleren har overdraget til et 
forsikringsselskab, målene eller 
tærsklerne samt de beløb, der skal 
udbetales, hvis de nås

Or. en

Ændringsforslag 589
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de må ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Er imod indførelsen af et forbud mod enhver form for tilskyndelse, når der ydes 
investeringsrådgivning på uafhængigt grundlag.

Ændringsforslag 590
Louis Michel

Forslag til direktiv
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Artikel 24 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de må ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 591
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de må ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 592
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de må ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 

b) vurdere, om kunden skal betale et 
gebyr for rådgivningen.
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tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

Or. en

Ændringsforslag 593
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de må ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

b) de må ikke acceptere eller modtage
nogen form for pengeydelse, herunder
gebyrer eller provisioner, der betales af 
tredjemand eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder på et uafhængigt 
grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 594
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de må ikke acceptere eller modtage
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

b) de må ikke acceptere og beholde
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.
Mindre naturalieydelser, som kan øge 
kvaliteten af den tjenesteydelse, der 
leveres til en kunde, og som er af et 
sådant omfang og en sådan art, at de ikke 
anses for at kunne forhindre 
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investeringsselskabet i at overholde sin 
pligt til at handle i kundens bedste 
interesse, bør tydeligt oplyses og er ikke 
omfattet af denne bestemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 595
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de må ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

b) når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
forsikringsrådgivningen ydes på 
uafhængigt grundlag, må
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre
direkte eller indirekte pengeydelser eller 
naturalieydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på et forslag fra den danske forsikringssammenslutning. 
Forbuddet mod provisioner forhindrer økonomiske transaktioner mellem 
forsikringsselskaber, pensionsselskaber og mæglere, hvormed det bliver tydeligere for 
kunden, hvor meget vedkommende betaler og til hvem. Erfaringerne fra den danske 
forsikringssammenslutning viser, at forbuddet mod provisioner har øget gennemsigtigheden 
på det danske marked og følgelig forbedret konkurrencen, hvilket har resulteret i forbedrede 
produkter og lavere omkostninger for forbrugerne. Dette ændringsforslag er i 
overensstemmelse med MiFID II.

Ændringsforslag 596
Peter Simon, Udo Bullmann
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de må ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

b) de må ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, materielle goder, der
repræsenterer en værdi i penge, eller 
andre incitamenter fra tredjemand eller en 
person, der handler på tredjemands vegne, i 
forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

Or. de

Ændringsforslag 597
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de må ikke acceptere eller modtage
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

b) de må ikke acceptere og beholde
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at tilpasse IMD2 og MiFID II. Ændringsforslaget er baseret 
på et bidrag fra det britiske finanstilsyn (FSA).

Ændringsforslag 598
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
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Artikel 24 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de må kun modtage vederlag fra deres 
kunde.

Or. fr

Begrundelse

Sammenhæng med det, der bør vedtages i MIF2.

Ændringsforslag 599
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) vurdere, om forsikringsformidleren 
modtager gebyrer eller provisioner fra 
tredjepart i forbindelse med 
forsikringsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne sikrer, at måden, 
hvorpå et forsikringsselskab eller en 
forsikringsformidler aflønner sine ansatte 
eller andre tilknyttede agenter, ikke er til 
hinder for opfyldelsen af forpligtelsen til 
at handle i kundernes bedste interesse. 
Medlemsstaterne sikrer, at 
aflønningsstrukturerne for ansatte, der 
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rådgiver om, markedsfører eller sælger 
forsikringsprodukter til detailkunder, ikke 
påvirker deres evne til at levere objektive 
anbefalinger, hvor dette er relevant, eller 
til at give oplysninger på en måde, som er 
retfærdig, tydelig og ikke-vildledende i 
overensstemmelse med stk. 2, og i øvrigt 
ikke på anden måde giver anledning til 
upassende interessekonflikter.
Medlemsstaterne sikrer navnlig, at:
a) aflønningen ikke udelukkende 
afhænger af mål for salg eller 
rentabiliteten af bestemte produkter
b) aflønningen eller andre ordninger, 
herunder vurderingen af effektiviteten, 
ikke tilskynder de ansatte til ikke at 
handle i kundens interesse.

Or. en

Ændringsforslag 601
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. En forsikringsformidler anses kun for 
at yde uafhængig rådgivning, hvis 
formidleren i sine oplysninger til 
forbrugeren har anført dette.

Or. en

Begrundelse

Sidstnævnte stykke tilføjes for at præcisere, at "ikke-bundne" formidlere ikke i sig selv bør 
anses for at yde uafhængig rådgivning.

Ændringsforslag 602
Sławomir Nitras
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33 
vedrørende foranstaltninger, der skal 
sikre, at forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber er i 
overensstemmelse med principperne i 
denne artikel, når de udøver 
forsikringsformidling med deres kunder. 
Disse delegerede retsakter skal fastsætte 
følgende:

6. Medlemsstaterne kan desuden forbyde 
eller yderligere begrænse tilbuddet om 
eller accepten af gebyrer, provisioner eller 
naturalieydelser fra tredjepart i 
forbindelse med investeringsrådgivning.

Or. en

Ændringsforslag 603
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den eller de til kunden eller den 
potentielle kunde tilbudte eller leverede 
tjenesteydelsers art, idet der tages hensyn 
til transaktionernes type, genstand, 
omfang og hyppighed og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 604
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) arten af de produkter, der tilbydes eller udgår
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påtænkes, herunder de forskellige typer 
forsikringsprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 605
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om kunderne eller de potentielle 
kunder er detailinvestorer eller 
professionelle investorer, og om de er 
klassificeret som godkendte modparter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre overensstemmelse med MiFID II.

Ændringsforslag 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne kan under visse 
omstændigheder og efter at have hørt de 
relevante parter forbyde eller yderligere 
begrænse tilbuddet om eller accepten af 
gebyrer, provisioner og naturalieydelser i 
tilknytning til ydelse af rådgivning om 
forsikringsinvesteringsprodukter, under 
forudsætning af at medlemsstaterne sikrer 
ens vilkår mellem de forskellige 
salgskanaler, og at konkurrencen ikke 
forvrides. Dette kan omfatte krav om, at 
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sådanne gebyrer, provisioner eller 
naturalieydelser skal returneres til 
kunden eller modregnes gebyrer betalt af 
kunden.

Or. en

Ændringsforslag 607
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 608
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet yder rådgivning, skal
de indhente de nødvendige oplysninger om 
kundens eller den potentielle kundes 
kendskab til og erfaring på det område, 
som er relevant for den specifikke type 
produkt eller service, kundens eller den 
potentielle kundes finansielle situation og 
investeringsmål, så forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet kan anbefale 
kunden eller den potentielle kunde de 
forsikringsprodukter, der egner sig for 
vedkommende.

1. Forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet skal indhente de 
nødvendige oplysninger om kundens eller 
den potentielle kundes kendskab til og 
erfaring på det område, som er relevant for 
den specifikke type produkt eller service, 
kundens eller den potentielle kundes 
finansielle situation og investeringsmål, så 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet kan anbefale kunden 
eller den potentielle kunde de 
forsikringsprodukter, der egner sig for 
vedkommende.

Or. fr
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Ændringsforslag 609
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet yder rådgivning, skal 
de indhente de nødvendige oplysninger om 
kundens eller den potentielle kundes 
kendskab til og erfaring på det område, 
som er relevant for den specifikke type 
produkt eller service, kundens eller den 
potentielle kundes finansielle situation og 
investeringsmål, så forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet kan anbefale 
kunden eller den potentielle kunde de 
forsikringsprodukter, der egner sig for 
vedkommende.

1. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet yder rådgivning, skal 
de indhente de nødvendige oplysninger om 
kundens eller den potentielle kundes 
kendskab til, behov og erfaring på det 
område, som er relevant for den specifikke 
type produkt eller service, kundens eller 
den potentielle kundes finansielle situation 
og investeringsmål, så 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet kan vurdere og
anbefale kunden eller den potentielle kunde 
de forsikringsprodukter, der er i 
vedkommendes interesse.

Or. en

Begrundelse

Informationsasymmetri mellem kunderne og forsikringsformidlerne og 
forsikringsselskabernes betaling af provisioner til formidlere påvirker i øjeblikket i alvorlig 
grad kvaliteten af rådgivningen om forsikringsprodukter. Dette hindrer en 
omkostningseffektiv levering af produkter til kunderne, der tager udgangspunkt i 
mulighederne. På grund af den aktuelle politiske debat i Europa og for at nå frem til en 
effektiv og sammenhængende lovgivningsmæssige ramme er en hensigtsmæssig tilpasning af 
IMD2 og MiFID imidlertid en effektiv fremgangsmåde.

Ændringsforslag 610
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsformidlere og 

udgår
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forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
salg, hvor der ikke ydes rådgivning, 
udbeder sig oplysninger fra kunden eller 
den potentielle kunde om dennes 
kendskab til og erfaring på det 
investeringsområde, som er relevant for 
den specifikke type produkt eller service, 
der udbydes eller efterspørges, så 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet kan vurdere, om den 
påtænkte investeringsservice eller det 
påtænkte investeringsprodukt er 
hensigtsmæssig(t) for kunden.

Or. fr

Ændringsforslag 611
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
salg, hvor der ikke ydes rådgivning, 
udbeder sig oplysninger fra kunden eller 
den potentielle kunde om dennes kendskab 
til og erfaring på det investeringsområde, 
som er relevant for den specifikke type 
produkt eller service, der udbydes eller 
efterspørges, så forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet kan vurdere, om 
den påtænkte investeringsservice eller det 
påtænkte investeringsprodukt er 
hensigtsmæssig(t) for kunden.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
salg, hvor der ikke ydes rådgivning, 
udbeder sig relevante oplysninger fra 
kunden eller den potentielle kunde. 
Dermed kan forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet vurdere, om den 
påtænkte investeringsservice eller det 
påtænkte investeringsprodukt er 
hensigtsmæssig(t) for kunden.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre overensstemmelse med MiFID II for så vidt angår vurdering 
baseret på kundens interesse.

Ændringsforslag 612
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
salg, hvor der ikke ydes rådgivning,
udbeder sig oplysninger fra kunden eller 
den potentielle kunde om dennes kendskab 
til og erfaring på det investeringsområde, 
som er relevant for den specifikke type 
produkt eller service, der udbydes eller 
efterspørges, så forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet kan vurdere, om 
den påtænkte investeringsservice eller det 
påtænkte investeringsprodukt er 
hensigtsmæssig(t) for kunden.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, udbeder sig 
oplysninger fra kunden eller den potentielle 
kunde om dennes kendskab til og erfaring 
på det investeringsområde, som er relevant 
for den specifikke type produkt eller 
service, der udbydes eller efterspørges, så 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet kan vurdere, om den 
påtænkte investeringsservice eller det 
påtænkte investeringsprodukt er 
hensigtsmæssig(t) for kunden.

Or. en

Ændringsforslag 613
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finder forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet på grundlag af de 
oplysninger modtaget i medfør af første 
afsnit, at produktet eller tjenesteydelsen 

Finder forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet på grundlag af de 
oplysninger udbedt i medfør af første 
afsnit, at produktet eller tjenesteydelsen 
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ikke er hensigtsmæssig for kunden eller 
den potentielle kunde, advarer 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet kunden eller den 
potentielle kunde. Denne advarsel kan 
gives i et standardiseret format.

ikke er hensigtsmæssig for kunden eller 
den potentielle kunde, advarer 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet kunden eller den 
potentielle kunde. Denne advarsel kan 
gives i et standardiseret format.

Or. en

Ændringsforslag 614
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finder forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet på grundlag af de 
oplysninger modtaget i medfør af første 
afsnit, at produktet eller tjenesteydelsen 
ikke er hensigtsmæssig for kunden eller 
den potentielle kunde, advarer 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet kunden eller den 
potentielle kunde. Denne advarsel kan
gives i et standardiseret format.

Finder forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet på grundlag af de 
oplysninger modtaget i medfør af første 
afsnit, at produktet eller tjenesteydelsen 
ikke er hensigtsmæssig for kunden eller 
den potentielle kunde, advarer 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet kunden eller den 
potentielle kunde. Denne advarsel skal
gives i et standardiseret format.

Or. fr

Ændringsforslag 615
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vælger kunderne eller de potentielle 
kunder ikke at give de oplysninger, der er 
omhandlet i første afsnit, eller giver de 
utilstrækkelige oplysninger om deres 
kendskab og erfaringer, skal 

Vælger kunderne eller de potentielle 
kunder ikke at give de oplysninger, der er 
omhandlet i første afsnit, eller kan de ikke 
give tilstrækkelige oplysninger, skal 
forsikringsformidleren eller 
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forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet advare dem om, at
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet ikke er i stand til at 
afgøre, om tjenesteydelsen eller produktet 
er hensigtsmæssig(t) for vedkommende. 
Denne advarsel kan gives i et 
standardiseret format.

forsikringsselskabet ikke rådgive om eller 
sælge tjenesteydelsen eller produktet, idet
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet ikke er i stand til at 
afgøre, om tjenesteydelsen eller produktet 
er hensigtsmæssig(t). Oplysningerne kan 
gives i et standardiseret format, som 
indeholder de oplysninger, der er 
nødvendige for, at forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet kan foretage en 
passende vurdering baseret på kundens 
interesse.

Or. en

Begrundelse

The intermediary firm or the insurance undertaking should be responsible for the choice of 
the products it distributes and the public it targets. Not only the employee but also the 
management of the intermediary or insurance undertaking must be responsible for the 
compliance of the marketing strategy with the duties of Paragraph 1 of Article 15. Some small 
intermediaries could consider that they are not in a position to assess the investment products 
issued by the insurance undertakings. In this case, they should not recommend or distribute 
products they do not fully understand. The intermediary firm or the insurance undertaking 
should be responsible for the choice of the products it distributes and the public it targets. Not 
only the employee but also the management of the intermediary or insurance undertaking 
must be responsible for the compliance of the marketing strategy with the duties of Paragraph 
1 of Article 15. Some small intermediaries could consider that they are not in a position to 
assess the investment products issued by the insurance undertakings. In this case, they should 
not recommend or distribute products they do not fully understand. This is beased on a 
proposal from BEUC.

Ændringsforslag 616
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vælger kunderne eller de potentielle 
kunder ikke at give de oplysninger, der er 
omhandlet i første afsnit, eller giver de 
utilstrækkelige oplysninger om deres 
kendskab og erfaringer, skal 
forsikringsformidleren eller 

Vælger kunderne eller de potentielle 
kunder ikke at give tilstrækkelige
oplysninger om deres kendskab og 
erfaringer, skal forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet advare dem om, at 
forsikringsformidleren eller 
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forsikringsselskabet advare dem om, at 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet ikke er i stand til at 
afgøre, om tjenesteydelsen eller produktet 
er hensigtsmæssig(t) for vedkommende. 
Denne advarsel kan gives i et 
standardiseret format.

forsikringsselskabet ikke er i stand til at 
afgøre, om tjenesteydelsen eller produktet 
er hensigtsmæssig(t) for vedkommende. 
Denne advarsel kan gives i et 
standardiseret format.

Or. en

Ændringsforslag 617
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vælger kunderne eller de potentielle 
kunder ikke at give de oplysninger, der er 
omhandlet i første afsnit, eller giver de 
utilstrækkelige oplysninger om deres 
kendskab og erfaringer, skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet advare dem om, at 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet ikke er i stand til at 
afgøre, om tjenesteydelsen eller produktet 
er hensigtsmæssig(t) for vedkommende. 
Denne advarsel kan gives i et 
standardiseret format.

Vælger kunderne eller de potentielle 
kunder ikke at give de oplysninger, der er 
omhandlet i første afsnit, eller giver de 
utilstrækkelige oplysninger om deres 
kendskab og erfaringer, skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet advare dem om, at 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet ikke er i stand til at 
afgøre, om tjenesteydelsen eller produktet 
er hensigtsmæssig(t) for vedkommende. 
Denne advarsel skal gives i et 
standardiseret format.

Or. fr

Ændringsforslag 618
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tillader, at 
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forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
salg, hvor der ikke ydes rådgivning, kan 
gøre dette uden at skulle skaffe 
oplysningerne eller foretage vurderingen i 
henhold til stk. 2, såfremt følgende 
betingelser er opfyldt: 
a) forsikringsformidlingen ydes på 
kundens eller den potentielle kundes 
initiativ
b) forsikringsformidlingen henviser til 
forsikringsbaserede investeringer, som 
i) kun giver investeringseksponering for 
underliggende finansielle instrumenter, 
som betragtes som ikke-komplekse i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, 
litra a), i [direktiv 2004/39/EF] eller
ii) omfatter en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko
c) kunden eller den potentielle kunde er 
klart blevet underrettet om, at 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet ikke har pligt til at 
vurdere det leverede eller tilbudte 
produkts egnethed eller 
hensigtsmæssighed, og at vedkommende 
derfor ikke nyder godt af reglerne om god 
forretningsskik. Denne advarsel kan gives 
i et standardiseret format. 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget skaber tilsvarende standarder i overensstemmelse med MiFID II og skaber 
lige vilkår i forhold til ikke-forsikringsinvesteringsprodukter. Ændringsforslaget er baseret på 
et bidrag fra det britiske finanstilsyn (FSA).

Ændringsforslag 619
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
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Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
salg, hvor der ikke ydes rådgivning, kan 
levere disse produkter til kunden eller den 
potentielle kunde uden at foretage en 
vurdering af, om det påtænkte produkt er 
hensigtsmæssigt for vedkommende, 
såfremt følgende betingelser er opfyldt:
a) tjenesteydelser, hvor der ikke ydes 
rådgivning, henviser til 
forsikringsinvesteringer, som
i) kun giver investeringseksponering for 
underliggende finansielle instrumenter, 
som betragtes som ikke-komplekse i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, 
litra a), i [direktiv 2004/39/EF] eller
ii) omfatter en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko
b) produktet eller tjenesteydelsen ydes på 
kundens eller den potentielle kundes 
initiativ, og
c) kunden eller den potentielle kunde er 
klart blevet advaret om, at 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet ved ydelsen af 
tjenesteydelsen ikke har pligt til at vurdere 
det leverede eller tilbudte produkts 
egnethed eller hensigtsmæssighed, og at 
vedkommende derfor ikke nyder godt af 
den hermed forbundne beskyttelse, som 
reglerne om god forretningsskik giver. 
Denne advarsel kan gives i et 
standardiseret format.
d) forsikringsselskabet eller 
forsikringsformidleren opfylder 
forpligtelserne i artikel 23 
(interessekonflikter).
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Or. en

Begrundelse

MiFID II tillader salg af nogle PRIPs-produkter på basis af execution alone-systemet (uden 
rådgivning eller en hensigtsmæssighedsvurdering), såfremt visse betingelser er opfyldt. IMD2 
indeholder imidlertid ikke en tilsvarende bestemmelse. Dette skaber ulige vilkår mellem 
produkter, som investerer i tilsvarende, men ikke identiske aktiver. En investeringsfond kan 
eksempelvis sælges på basis af execution alone-systemet i henhold til MiFID II, mens en 
forsikringsfond med tilsvarende aktiver ikke kan sælges på basis heraf i henhold til IMD2.

Ændringsforslag 620
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne tillader, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
salg, hvor der ikke ydes rådgivning, yder 
disse tjenesteydelser til deres kunder uden 
at skulle skaffe oplysningerne eller 
foretage vurderingen i henhold til stk. 2, 
såfremt alle følgende betingelser er 
opfyldt:
a) tjenesteydelser, hvor der ikke ydes 
rådgivning, henviser til 
forsikringsbaserede investeringer, som 
i) kun giver investeringseksponering for 
underliggende finansielle instrumenter, 
som betragtes som ikke-komplekse i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, 
litra a), i [direktiv 2004/39/EF] eller
ii) omfatter en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko
b) produktet eller tjenesteydelsen ydes på 
kundens eller den potentielle kundes 
initiativ
c) kunden eller den potentielle kunde er 
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klart blevet underrettet om, at 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet ved ydelsen af 
tjenesteydelsen ikke har pligt til at vurdere 
det leverede eller tilbudte produkts 
egnethed eller hensigtsmæssighed, og at 
vedkommende derfor ikke nyder godt af 
den hermed forbundne beskyttelse, som 
reglerne om god forretningsskik giver. 
Denne advarsel kan gives i et 
standardiseret format, og
d) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet opfylder 
forpligtelserne i artikel 23.

Or. en

Ændringsforslag 621
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kunden skal fra forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet modtage 
fyldestgørende rapporter om formidlerens 
eller selskabets service til deres kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages 
hensyn til de involverede 
forsikringsprodukters type og kompleksitet 
og karakteren af den tjenesteydelse, der er 
leveret til kunden, og skal desuden, hvor 
det er relevant, omfatte omkostninger i 
forbindelse med de transaktioner og 
tjenesteydelser, der er gennemført for 
kundens regning. Når 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet yder rådgivning, skal 
de angive, hvordan rådgivningen stemmer 
overens med kundens personlige 
karakteristika.

4. Kunden skal fra forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet modtage 
fyldestgørende rapporter på et varigt 
medium om formidlerens eller selskabets 
service til deres kunder. Rapporterne skal 
omfatte periodiske meddelelser til 
kunderne, hvori der tages hensyn til de 
involverede forsikringsprodukters type og 
kompleksitet og karakteren af den 
tjenesteydelse, der er leveret til kunden, og 
skal desuden, hvor det er relevant, omfatte 
omkostninger i forbindelse med de 
transaktioner og tjenesteydelser, der er 
gennemført for kundens regning. Når 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet yder rådgivning til 
detailkunder, skal de udlevere kunden en 
liste på et varigt medium, hvor der som et 
minimum er anført kundens mål og 
anbefalingen og angivet, hvordan 
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rådgivningen stemmer overens med 
kundens personlige karakteristika.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelsesniveauet og reglerne om god forretningsskik bør være i 
overensstemmelse med MiFID.

Ændringsforslag 622
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kunden skal fra forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet modtage 
fyldestgørende rapporter om formidlerens 
eller selskabets service til deres kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages 
hensyn til de involverede 
forsikringsprodukters type og kompleksitet 
og karakteren af den tjenesteydelse, der er 
leveret til kunden, og skal desuden, hvor 
det er relevant, omfatte omkostninger i 
forbindelse med de transaktioner og 
tjenesteydelser, der er gennemført for 
kundens regning. Når
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet yder rådgivning, skal
de angive, hvordan rådgivningen stemmer 
overens med kundens personlige 
karakteristika.

4. Kunden skal fra forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet modtage 
fyldestgørende rapporter om formidlerens 
eller selskabets service til deres kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages 
hensyn til de involverede 
forsikringsprodukters type og kompleksitet 
og karakteren af den tjenesteydelse, der er 
leveret til kunden, og skal desuden, hvor 
det er relevant, omfatte omkostninger i 
forbindelse med de transaktioner og 
tjenesteydelser, der er gennemført for 
kundens regning. Forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet skal angive, 
hvordan rådgivningen stemmer overens 
med kundens personlige karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 623
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
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Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kunden skal fra forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet modtage 
fyldestgørende rapporter om formidlerens 
eller selskabets service til deres kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages 
hensyn til de involverede 
forsikringsprodukters type og kompleksitet 
og karakteren af den tjenesteydelse, der er 
leveret til kunden, og skal desuden, hvor 
det er relevant, omfatte omkostninger i 
forbindelse med de transaktioner og 
tjenesteydelser, der er gennemført for 
kundens regning. Når
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet yder rådgivning, skal
de angive, hvordan rådgivningen stemmer 
overens med kundens personlige 
karakteristika.

4. Kunden skal fra forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet modtage 
fyldestgørende rapporter om formidlerens 
eller selskabets service til deres kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages 
hensyn til de involverede 
forsikringsprodukters type og kompleksitet 
og karakteren af den tjenesteydelse, der er 
leveret til kunden, og skal desuden, hvor 
det er relevant, omfatte omkostninger i 
forbindelse med de transaktioner og 
tjenesteydelser, der er gennemført for 
kundens regning. Forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet skal angive, 
hvordan rådgivningen stemmer overens 
med kundens personlige karakteristika.

Or. fr

Ændringsforslag 624
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kunden skal fra forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet modtage 
fyldestgørende rapporter om formidlerens 
eller selskabets service til deres kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages 
hensyn til de involverede 
forsikringsprodukters type og kompleksitet 
og karakteren af den tjenesteydelse, der er 
leveret til kunden, og skal desuden, hvor 
det er relevant, omfatte omkostninger i 

4. Kunden skal fra forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet modtage 
fyldestgørende rapporter om formidlerens 
eller selskabets service til deres kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages 
hensyn til de involverede 
forsikringsprodukters type og kompleksitet 
og karakteren af den tjenesteydelse, der er 
leveret til kunden, og skal desuden, hvor 
det er relevant, omfatte alle omkostninger i 
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forbindelse med de transaktioner og 
tjenesteydelser, der er gennemført for 
kundens regning. Når 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet yder rådgivning, skal 
de angive, hvordan rådgivningen stemmer 
overens med kundens personlige 
karakteristika.

forbindelse med de transaktioner og 
tjenesteydelser, der er gennemført for 
kundens regning. Når 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet yder rådgivning, skal 
de præcisere, hvordan rådgivningen 
stemmer overens med kundens personlige 
karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 625
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en

Begrundelse

Det er juridisk usikkert, om disse bestemmelser bør reguleres på EU-plan. Der findes ingen 
rationelle argumenter, der kan retfærdiggøre direktivets indgriben i medlemsstaternes 
finansielle sanktioner. Bestemmelserne om sanktioner bør tage behørigt hensyn til en given 
medlemsstats sociale vilkår, hvorfor ovennævnte bestemmelser udelukkende bør reguleres på 
nationalt plan.

Ændringsforslag 626
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
kompetente myndigheder træffer passende 
foranstaltninger, så de via et register kan 
identificere forsikringsformidlere, bundne 
forsikringsformidlere og 
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genforsikringsformidlere, som overtræder 
direktivets kapitel VI og VII, samt fastslå, 
hvilken forsikringsformidler eller hvilket 
forsikringsselskab formidleren 
repræsenterer. EIOPA fremsender en liste 
med links til de relevante kompetente 
nationale myndigheders registre. De 
kompetente nationale myndigheder 
fremsender ligeledes links til EIOPA's
liste.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter på at indføre en effektiv ikke-finansiel sanktionsmekanisme for at 
forbedre rådgivningskvaliteten og konkurrencen inden for forsikringsformidlingsbranchen.

Ændringsforslag 627
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 26 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Sanktioner

1. Medlemsstaterne indfører passende 
sanktioner over for forsikringsformidlere, 
der udøver forsikrings- eller 
genforsikringsformidling uden at være 
registreret i en medlemsstat, og som ikke 
er omfattet af artikel 1, stk. 2.
2. Medlemsstaterne indfører passende 
sanktioner over for forsikrings - eller 
genforsikringsformidlere eller -selskaber, 
som ikke benytter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerydelser fra 
registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere eller de i artikel 
1, stk. 2, omhandlede personer.
3. Medlemsstaterne indfører passende 
sanktioner over for forsikrings- eller 
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genforsikringsformidlere eller -selskaber, 
som ikke opfylder de bestemmelser, 
medlemsstaterne har vedtaget til 
gennemførelse af dette direktiv.
4. Enhver truffen forholdsregel, hvorved 
der pålægges sanktioner eller fastsættes 
begrænsninger for en forsikrings- eller 
genforsikringsformidlers eller for et 
forsikrings- eller genforsikringsselskabs 
virksomhed, skal være behørigt begrundet 
og skal meddeles den pågældende 
formidler. En sådan foranstaltning skal 
kunne prøves ved domstolene i den 
medlemsstat, hvis myndighed har truffet 
den.

Or. en

Ændringsforslag 628
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 26 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Særlige sanktioner

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1095/2010 overvåger
EIOPA forsikrings- og 
genforsikringsprodukter, der 
markedsføres, distribueres eller afsættes i 
Unionen, og kan i samarbejde med de 
kompetente myndigheder undersøge nye 
forsikrings- og genforsikringsprodukter 
eller finansielle instrumenter, før de 
markedsføres, distribueres eller afsættes i 
Unionen. EIOPA overvåger ligeledes 
forsikrings- og 
genforsikringsselskabernes øvrige 
finansielle aktiviteter og praksisser, 
herunder investeringsaktiviteter.
1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 
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5, i forordning (EU) nr. 1095/2010 kan 
EIOPA, hvor det med rimelighed findes 
godtgjort, at betingelserne i stk. 2 og 3 er 
opfyldt, i Unionen midlertidigt forbyde 
eller begrænse:
a) markedsføring, distribution eller salg 
af bestemte forsikrings- og 
genforsikringsprodukter, herunder 
sundhedsforsikringer og 
forsikringsinvesteringsprodukter med 
særlige karakteristika eller
b) en type finansiel aktivitet eller praksis 
inden for forsikrings- eller 
genforsikringsselskabet, herunder 
investeringsaktiviteter.
Et forbud eller en restriktion kan gælde 
under visse omstændigheder eller være 
underlagt undtagelser, der specificeres af 
EIOPA.
2. EIOPA kan kun træffe beslutning efter 
stk. 1, når alle følgende betingelser er 
opfyldt:
a) den foreslåede handling udgør en 
væsentlig trussel med hensyn til 
beskyttelsen af forsikringstagere og andre 
aktører eller for de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet eller for 
stabiliteten af dele af eller hele det 
finansielle system i Unionen
b) de krav i EU-lovgivningen, der gælder 
for det pågældende forsikrings- eller 
genforsikringsprodukt, det pågældende 
finansielle instrument eller den 
pågældende aktivitet, gør det ikke muligt 
at undgå denne trussel
c) en eller flere kompetente myndigheder 
har ikke truffet foranstaltninger til at 
imødegå truslen, eller eventuelle 
foranstaltninger, der er blevet truffet, gør 
det ikke muligt i tilstrækkeligt omfang at 
imødegå denne trussel.
Hvis betingelserne i første afsnit er 
opfyldt, kan EIOPA af 
forsigtighedsgrunde indføre det forbud 
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eller den restriktion, der er nævnt i stk. 1, 
før et forsikrings- eller 
genforsikringsprodukt markedsføres eller 
afsættes til forsikringstagere, eller før en 
finansiel aktivitet eller praksis 
gennemføres.
3. Træffes der foranstaltninger i henhold 
til denne artikel, påser EIOPA, at 
foranstaltningen:
a) ikke har en skadelig virkning på de 
finansielle markeders effektivitet eller på 
forsikringstagere eller andre aktører, der 
ikke står i forhold til foranstaltningens 
fordele og
b) ikke skaber risiko for 
reguleringsmæssig arbitrage.
Når en eller flere kompetente 
myndigheder har truffet en foranstaltning 
i henhold til artikel 32, kan EIOPA træffe 
enhver af de i stk. 1 nævnte 
foranstaltninger uden at afgive den i 
artikel 33 fastsatte udtalelse.
4. Inden det besluttes at træffe en 
foranstaltning i henhold til denne artikel, 
underretter EIOPA de kompetente 
myndigheder om den foranstaltning, 
myndigheden påtænker.
4a. Inden der træffes en afgørelse i 
henhold til stk. 1, meddeler EIOPA, at 
den agter at forbyde eller begrænse et 
forsikrings- eller genforsikringsprodukt 
eller en finansiel aktivitet eller praksis, 
medmindre der inden for en nærmere 
fastsat tidsfrist foretages visse ændringer 
af forsikrings- eller 
genforsikringsproduktet eller den 
finansielle aktivitet eller praksis.
5. EIOPA offentliggør på sit websted en 
meddelelse om enhver beslutning om at 
træffe foranstaltninger i henhold til denne 
artikel. Meddelelsen skal indeholde 
oplysninger om det pågældende forbud 
eller den pågældende restriktion og 
angive det tidspunkt efter meddelelsens 
offentliggørelse, hvor foranstaltningerne 
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får virkning. Et forbud eller en restriktion 
gælder kun for tiltag, der indføres, efter at 
foranstaltningerne har fået virkning.
6. EIOPA tager et forbud eller en 
restriktion, der er indført i henhold til stk. 
1, op til fornyet overvejelse med passende 
mellemrum og mindst hver tolvte måned. 
Hvis et forbud eller en restriktion ikke 
forlænges efter denne tolvmåneders 
periode, ophører virkningen heraf.
7. Et tiltag, der indføres af EIOPA i 
henhold til denne artikel, har forrang i 
forhold til andre tidligere tiltag, indført af 
en kompetent myndighed.
8. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
41 for at præcisere de kriterier og 
faktorer, der skal tages i betragtning af 
EIOPA ved vurdering af, om der er 
opstået en trussel for investorbeskyttelsen 
eller de finansielle markeders ordentlige 
funktion og integritet samt for stabiliteten 
af dele af eller hele det finansielle system i 
Unionen, der er omhandlet i stk. 2, litra 
a). Disse delegerede retsakter sikrer, at 
EIOPA i givet fald kan handle af 
forsigtighedsgrunde og ikke skal vente, 
indtil produktet er markedsført, eller den 
pågældende type aktivitet eller praksis er 
gennemført, inden myndigheden griber 
ind.

Or. en

Begrundelse

Informationsasymmetri mellem kunderne og forsikringsformidlerne og 
forsikringsselskabernes betaling af provisioner til formidlere påvirker i øjeblikket i alvorlig 
grad kvaliteten af rådgivningen om forsikringsprodukter. Dette hindrer en 
omkostningseffektiv levering af produkter til kunderne, der tager udgangspunkt i 
mulighederne. På grund af den aktuelle politiske debat i Europa og for at nå frem til en 
effektiv og sammenhængende lovgivningsmæssige ramme er en hensigtsmæssig tilpasning af 
IMD2 og MiFID imidlertid en effektiv fremgangsmåde.
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Ændringsforslag 629
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. de

Ændringsforslag 630
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at den 
kompetente myndighed uden unødig 
forsinkelse offentliggør sanktioner eller 
foranstaltninger, der er pålagt som følge 
af overtrædelse af nationale bestemmelser 
vedtaget til gennemførelse af dette 
direktiv, herunder også oplysninger om 
overtrædelsens type og art og identiteten 
af de ansvarlige personer, medmindre 
offentliggørelsen udgør en alvorlig trussel 
for forsikrings- og 
genforsikringsmarkederne. Såfremt 
offentliggørelsen ville forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade. offentliggør de kompetente 
myndigheder sanktionerne anonymt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vanskeligt at fastslå, hvornår der er tale om en "uforholdsmæssig stor skade". En 
anonym offentliggørelse af sanktioner bør udelukkende begrænses til hemmelige oplysninger i 
henhold til nationale love og administrative bestemmelser.
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Ændringsforslag 631
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente 
myndighed uden unødig forsinkelse
offentliggør sanktioner eller 
foranstaltninger, der er pålagt som følge af 
overtrædelse af nationale bestemmelser 
vedtaget til gennemførelse af dette direktiv, 
herunder også oplysninger om 
overtrædelsens type og art og identiteten af 
de ansvarlige personer, medmindre 
offentliggørelsen udgør en alvorlig trussel 
for forsikrings- og 
genforsikringsmarkederne. Såfremt 
offentliggørelsen ville forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade. offentliggør de kompetente 
myndigheder sanktionerne anonymt.

Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente 
myndighed straks offentliggør sanktioner 
eller foranstaltninger, der er pålagt som 
følge af overtrædelse af nationale 
bestemmelser vedtaget til gennemførelse af 
dette direktiv, herunder også oplysninger 
om overtrædelsens type og art og 
identiteten af de ansvarlige personer.

Or. en

Ændringsforslag 632
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente 
myndighed uden unødig forsinkelse
offentliggør sanktioner eller 
foranstaltninger, der er pålagt som følge af 
overtrædelse af nationale bestemmelser 
vedtaget til gennemførelse af dette direktiv, 
herunder også oplysninger om 
overtrædelsens type og art og identiteten af 
de ansvarlige personer, medmindre 
offentliggørelsen udgør en alvorlig trussel 
for forsikrings- og 

Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente 
myndighed uden unødig forsinkelse 
offentliggør sanktioner eller 
foranstaltninger, der er pålagt som følge af 
overtrædelse af nationale bestemmelser 
vedtaget til gennemførelse af dette direktiv, 
herunder også oplysninger om 
overtrædelsens type og art og identiteten af 
de ansvarlige personer, medmindre 
offentliggørelsen udgør en alvorlig trussel 
for forsikrings- og 
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genforsikringsmarkederne. Såfremt 
offentliggørelsen ville forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade. offentliggør de kompetente 
myndigheder sanktionerne anonymt.

genforsikringsmarkederne. Oplysningerne 
offentliggøres på de relevante kompetente 
myndigheders og EIOPA's websted.
Såfremt offentliggørelsen ville forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade, offentliggør de kompetente 
myndigheder sanktionerne anonymt.

Or. en

Ændringsforslag 633
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver årligt EIOPA de 
sammenfattede oplysninger vedrørende 
alle administrative foranstaltninger og 
sanktioner, der er iværksat i henhold til 
stk. 1 og 2. EIOPA offentliggør disse 
oplysninger i en årsrapport.

Or. en

Ændringsforslag 634
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA udarbejder udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
procedurer for og formularer til 
fremsendelse af oplysninger som 
omhandlet i denne artikel. EIOPA 
forelægger disse udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den [...]*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.
______________
* EUT Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 635
Sławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en

Begrundelse

Det er juridisk usikkert, om disse bestemmelser bør reguleres på EU-plan. Der findes ingen 
rationelle argumenter, der kan retfærdiggøre direktivets indgriben i medlemsstaternes 
finansielle sanktioner. Bestemmelserne om sanktioner bør tage behørigt hensyn til en given 
medlemsstats sociale vilkår, hvorfor ovennævnte bestemmelser udelukkende bør reguleres på 
nationalt plan.

Ændringsforslag 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) personer, som varetager accessoriske 
forsikringsopgaver uden at have indgivet 
en erklæring som omhandlet i artikel 4, 
eller som har indgivet en sådan erklæring, 
der dog ikke opfylder kravene i artikel 4

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forsikrings- eller genforsikringsselskaber 
eller forsikrings- eller 
genforsikringsformidlere, der benytter en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler, 
som hverken er registreret i en medlemsstat 
eller omhandlet i artikel 1, stk. 2, og som 
ikke har indgivet en erklæring i henhold 
til artikel 4

c) forsikrings- eller genforsikringsselskaber 
eller forsikrings- eller 
genforsikringsformidlere, der benytter en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler, 
som hverken er registreret i en medlemsstat 
eller omhandlet i artikel 1, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 638
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en offentlig meddelelse, hvori nævnes 
den fysiske eller juridiske person og 
overtrædelsens art

udgår

Or. de

Ændringsforslag 639
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
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Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en offentlig meddelelse, hvori nævnes 
den fysiske eller juridiske person og 
overtrædelsens art

a) en advarsel eller en offentlig 
meddelelse, hvori nævnes den fysiske eller 
juridiske person og overtrædelsens art

Or. en

Ændringsforslag 640
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for forsikrings- eller 
genforsikringsformidlere, inddragelse af 
formidlerens registrering i henhold til 
artikel 3

c) for forsikrings- eller 
genforsikringsformidlere, inddragelse af 
formidlerens tilladelse i henhold til artikel 
3

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre overensstemmelse med MiFID II. Artiklen svarer til artikel 
75 i MiFID II.

Ændringsforslag 641
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et forbud mod varetagelse af hverv hos 
forsikringsformidlere eller 
genforsikringsformidlere eller i forsikrings-
eller genforsikringsselskaber, som 
pålægges et hvilket som helst medlem af 

d) et midlertidigt forbud mod varetagelse 
af hverv hos forsikringsformidlere eller 
genforsikringsformidlere eller i forsikrings-
eller genforsikringsselskaber, som 
pålægges et hvilket som helst medlem af 
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forsikrings- eller 
genforsikringsformidlerens eller 
forsikrings- eller genforsikringsselskabets 
ledelsesorgan eller en hvilken som helst 
anden fysisk person, der anses for at være 
ansvarlig

forsikrings- eller 
genforsikringsformidlerens eller 
forsikrings- eller genforsikringsselskabets 
ledelsesorgan, der anses for at være 
ansvarlig

Or. en

Ændringsforslag 642
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et forbud mod varetagelse af hverv hos 
forsikringsformidlere eller 
genforsikringsformidlere eller i forsikrings-
eller genforsikringsselskaber, som 
pålægges et hvilket som helst medlem af 
forsikrings- eller 
genforsikringsformidlerens eller 
forsikrings- eller genforsikringsselskabets 
ledelsesorgan eller en hvilken som helst 
anden fysisk person, der anses for at være 
ansvarlig

d) et forbud mod varetagelse af yderligere
hverv hos forsikringsformidlere eller 
genforsikringsformidlere eller i forsikrings-
eller genforsikringsselskaber, som 
pålægges et hvilket som helst medlem af 
forsikrings- eller 
genforsikringsformidlerens eller 
forsikrings- eller genforsikringsselskabets 
ledelsesorgan eller en hvilken som helst 
anden fysisk person, der anses for at være 
ansvarlig

Or. en

Ændringsforslag 643
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for juridiske personer, administrative 
bøder på op til 10 % af den juridiske 
persons samlede årsomsætning i det 
forudgående forretningsår; er den juridiske 

e) for juridiske personer, administrative 
bøder på op til 10 % af den juridiske 
persons samlede årsomsætning i det 
forudgående forretningsår, dog højst på 
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person et datterselskab af et moderselskab, 
er den relevante samlede årsomsætning den 
samlede årsomsætning, som fremgår af det 
øverste moderselskabs konsoliderede 
regnskab for det foregående forretningsår

100 000 000 EUR; er den juridiske person 
et datterselskab af et moderselskab, er den 
relevante samlede årsomsætning den 
samlede årsomsætning, som fremgår af det 
øverste moderselskabs konsoliderede 
regnskab for det foregående forretningsår

Or. en

Ændringsforslag 644
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) for fysiske personer, administrative 
bøder på op til 5 000 000 EUR eller i 
medlemsstater, hvor euroen ikke er den 
officielle valuta, den tilsvarende værdi i 
national valuta på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

f) for fysiske personer, administrative 
bøder på op til 500 000 EUR eller i 
medlemsstater, hvor euroen ikke er den 
officielle valuta, den tilsvarende værdi i 
national valuta på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

En bøde på 5 000 000 EUR er uforholdsmæssig stor og kan aldrig være relevant som en 
administrativ bøde for en fysisk person i forbindelse med overtrædelser af MAR, især fordi 
forsætlige overtrædelser skal sanktioneres strafferetligt i henhold til det nye MAD.

Ændringsforslag 645
Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) for fysiske personer, administrative 
bøder på op til 5 000 000 EUR eller i 
medlemsstater, hvor euroen ikke er den 
officielle valuta, den tilsvarende værdi i 

f) for fysiske personer, administrative 
bøder på op til 5 000 000 EUR eller i 
medlemsstater, hvor euroen ikke er den 
officielle valuta, den tilsvarende værdi i 
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national valuta på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

national valuta på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden. Medlemsstaterne kan sænke 
beløbet i overensstemmelse med de øvrige 
love og sanktioner, der allerede finder 
anvendelse i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 646
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når den fortjeneste, der er opnået ved 
overtrædelsen, kan beregnes, sikrer 
medlemsstaterne, at maksimumsbeløbet 
ikke er mindre end det dobbelte af 
fortjenestebeløbet.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 647
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder ved valget af 
arten af administrative sanktioner eller 
foranstaltninger og fastsættelsen af 
størrelsen af de administrative bøder tager 
højde for alle relevante omstændigheder:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder ved valget af 
arten af administrative sanktioner eller 
foranstaltninger og fastsættelsen af 
størrelsen af de administrative bøder tager 
højde for alle relevante omstændigheder, 
herunder eventuelt:

Or. en
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Begrundelse

Sådan som det er formuleret i Kommissionens forslag, ser det ud til, at artiklen skal finde 
direkte anvendelse, og at der kun kan fastsættes supplerende faktorer i den nationale 
lovgivning. Det skal fremgå helt klart, at medlemsstaterne kan fastsætte kriterierne, og 
hvordan de kan anvende dem i den nationale lovgivning.

Ændringsforslag 648
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den ansvarlige fysiske eller juridiske 
persons finansielle styrke med 
udgangspunkt i den ansvarlige juridiske 
persons samlede omsætning eller den 
ansvarlige fysiske persons årsindkomst

c) den ansvarlige fysiske eller juridiske 
persons finansielle styrke

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre overensstemmelse mellem denne artikel og artikel 76 i 
MiFID II.

Ændringsforslag 649
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EIOPA udsteder i overensstemmelse 
med artikel 16 i forordning (EU) nr. 
1094/2010 retningslinjer til de kompetente 
myndigheder om arten af administrative 
sanktioner og foranstaltninger og 
størrelsen af de administrative bøder.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 650
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EIOPA udsteder i overensstemmelse 
med artikel 16 i forordning (EU) nr. 
1094/2010 retningslinjer til de kompetente 
myndigheder om arten af administrative 
sanktioner og foranstaltninger og 
størrelsen af de administrative bøder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det skal fremgå helt klart, at medlemsstaterne kan fastsætte kriterierne, og hvordan de kan 
anvende dem i den nationale lovgivning. Der bør derfor ikke være nogen EIOPA-
retningslinjer herom, da de ville berøre forhold, der normalt, i det mindste i mange 
medlemsstater, fastsættes i lovgivningen.

Ændringsforslag 651
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke værtslandets 
beføjelse til at træffe passende 
forholdsregler med henblik på at forebygge 
eller straffe uregelmæssigheder begået på 
dets område, som strider mod love eller 
administrative bestemmelser, der er 
vedtaget af almene hensyn. Dette omfatter 
ret til at forhindre forsikrings- eller 
genforsikringsformidlere, der overtræder 
bestemmelserne, i at påbegynde yderligere 
virksomhed på dets område.

3. Dette direktiv berører ikke værtslandets 
beføjelse til at træffe passende 
forholdsregler med henblik på at forebygge 
eller straffe uregelmæssigheder begået på 
dets område, som strider mod love eller 
administrative bestemmelser, der er 
vedtaget af almene hensyn. Dette omfatter 
ret til at forhindre forsikrings- eller 
genforsikringsformidlere, der overtræder 
bestemmelserne, i at påbegynde yderligere 
virksomhed på dets område.
Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
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fastsætte regler for administrative 
sanktioner for overtrædelser, der er 
underlagt strafferetlige sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke være nogen forpligtelse til at fastsætte regler om administrative sanktioner til 
anvendelse i de tilfælde, der er nævnt i artikel 29, såfremt de er underlagt sanktioner i 
henhold til det nationale strafferetlige system.

Ændringsforslag 652
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder indfører effektive 
ordninger, som tilskynder til at indberette 
overtrædelser af nationale bestemmelser til 
gennemførelse af dette direktiv til de 
kompetente myndigheder.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder indfører effektive 
ordninger, som tilskynder til at indberette 
overtrædelser af bestemmelser til 
gennemførelse af dette direktiv til de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre overensstemmelse med artikel 77 i MiFID II.

Ændringsforslag 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder indfører effektive 
ordninger, som tilskynder til at indberette 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder indfører effektive 
ordninger, som tilskynder til at indberette
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overtrædelser af nationale bestemmelser til 
gennemførelse af dette direktiv til de 
kompetente myndigheder.

potentielle eller faktiske overtrædelser af 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af dette direktiv til de kompetente 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) passende beskyttelse af ansatte i 
forsikrings- eller genforsikringsselskaber 
eller hos forsikrings- eller 
genforsikringsformidlere, som afslører 
overtrædelser inden for selskaberne eller 
hos formidlerne

b) passende beskyttelse, herunder 
anonymitet, hvor dette er relevant, for 
personer, som afslører overtrædelser

Or. en

Ændringsforslag 655
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) passende beskyttelse af ansatte i 
forsikrings- eller genforsikringsselskaber 
eller hos forsikrings- eller 
genforsikringsformidlere, som afslører 
overtrædelser inden for selskaberne eller 
hos formidlerne

b) passende beskyttelse af ansatte, som 
afslører overtrædelser inden for 
selskaberne eller hos formidlerne

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre overensstemmelse med artikel 77 i MiFID II.

Ændringsforslag 656
Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver årligt EIOPA 
sammenfattede oplysninger vedrørende alle 
administrative foranstaltninger og 
administrative sanktioner, der er iværksat i 
henhold til artikel 26.

De kompetente myndigheder giver årligt 
EIOPA sammenfattede oplysninger 
vedrørende alle administrative 
foranstaltninger og administrative 
sanktioner, der er iværksat i henhold til 
artikel 26.

Or. en

Ændringsforslag 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 31 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31a
EIOPA's beføjelser til midlertidigt at 
intervenere
1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 
5, i forordning (EU) nr. 1094/2010 kan 
EIOPA, hvor betingelserne i stk. 2 og 3 er 
opfyldt, i Unionen midlertidigt forbyde 
eller begrænse:
a) udformning, markedsføring, 
distribution eller afsætning af bestemte 
finansielle aktiviteter eller
b) en type finansiel aktivitet eller praksis.
Et midlertidigt forbud eller en restriktion 
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kan gælde under visse omstændigheder 
eller være underlagt undtagelser, der 
specificeres af EIOPA.
2. EIOPA kan kun træffe beslutning efter 
stk. 1, når alle følgende betingelser er 
opfyldt:
a) den foreslåede handling har til formål 
at imødegå en væsentlig trussel for 
forbrugerbeskyttelsen eller for de 
finansielle markeders ordentlige funktion 
og integritet eller for stabiliteten af en del 
af eller hele det finansielle system i 
Unionen
b) de krav i EU-lovgivningen, der gælder 
for det pågældende finansielle instrument 
eller den pågældende aktivitet, imødegår 
ikke denne trussel.
3. Træffes der foranstaltninger i henhold 
til denne artikel, påser EIOPA, at 
foranstaltningen:
a) ikke har en skadelig virkning på de 
finansielle markeders effektivitet eller på 
forsikringstagere, der ikke står i forhold 
til foranstaltningens fordele og
b) ikke skaber risiko for 
reguleringsmæssig arbitrage.
4. Inden det besluttes at træffe en 
foranstaltning i henhold til denne artikel, 
underretter EIOPA de kompetente 
myndigheder om den foranstaltning, 
myndigheden påtænker.
5. EIOPA offentliggør på sit websted en 
meddelelse om enhver beslutning om at 
træffe foranstaltninger i henhold til denne 
artikel. Meddelelsen skal indeholde 
oplysninger om det midlertidige forbud 
eller den pågældende restriktion og 
angive det tidspunkt efter meddelelsens 
offentliggørelse, hvor foranstaltningerne 
får virkning. Et midlertidigt forbud eller 
en restriktion gælder kun for tiltag, der 
indføres, efter at foranstaltningerne har 
fået virkning.
6. EIOPA tager et midlertidigt forbud 
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eller en restriktion, der er indført i 
henhold til stk. 1, op til fornyet overvejelse 
med passende mellemrum og mindst hver 
tredje måned. Hvis et forbud eller en 
restriktion ikke forlænges efter denne 
tremåneders periode, ophører virkningen 
heraf.
7. Et tiltag, der indføres af EIOPA i 
henhold til denne artikel, har forrang i 
forhold til andre tidligere tiltag, indført af 
en kompetent myndighed.
8. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter bestemmelser til at 
præcisere de kriterier og faktorer, der 
afgør, hvornår der opstår væsentlige 
problemer med hensyn til 
forbrugerbeskyttelsen eller en trussel for 
de finansielle markeders ordentlige 
funktion og integritet samt for stabiliteten 
af dele af eller hele det finansielle system i 
Unionen som omhandlet i stk. 2, litra a).
Disse faktorer og kriterier skal omfatte:
- kompleksiteten af et instrument og 
forholdet til den type kunder, som det 
markedsføres over for og afsættes til
- graden af innovation af et instrument, 
en aktivitet eller en praksis
- den gearing, som et produkt eller en 
praksis giver.

Or. en

Ændringsforslag 658
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 8, 17, 23, 

udgår
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24 og 25.

Or. de

Ændringsforslag 659
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. de

Ændringsforslag 660
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, 17, 23, 24 og 25 træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, 17, 23, 24 og 25 træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 3 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ. Hvis en 
delegeret retsakt meddeles lige inden eller 
under en ferie, gælder fristen fra datoen 
for det første plenarmøde efter ferien. I 
alle tilfælde, herunder i tilfælde af 
forlængelse, skal fristen kunne forlænges, 
så den omfatter tre fulde plenarmøder.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at sikre en passende inddragelse af Europa-Parlamentet i 
vedtagelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 661
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, 17, 23, 24 og 25 træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, 17, 23, 24 og 25 træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på 3 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 3 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 662
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34a
Yderligere bestemmelser til udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder

1. Uanset tidsfristen for fremsendelse af 
udkast til forskriftsmæssige tekniske 
standarder til Kommissionen, skal disse 
fremsendes inden for 12, 18 og 24 
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måneder.
2. Kommissionen tillægges ikke beføjelse 
til at vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, som begrænser Parlamentets 
indsigelsesret til under to måneder, inkl. 
forlængelse.
3. De europæiske tilsynsmyndigheder kan 
høre Europa-Parlamentet i forbindelse 
med udarbejdelsen af udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder, 
navnlig hvis der opstår tvivl vedrørende 
anvendelsesområdet for teksten for niveau 
1.
4. Hvis Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg har forkastet de forskriftsmæssige 
tekniske standarder, og der er under to 
uger til det kommende plenarmøde, har 
Europa-Parlamentet ret til en yderligere 
forlængelse af fristen frem til næste 
plenarmøde.
5. Hvis de forskriftsmæssige tekniske 
standarder forkastes, og de identificerede 
problemer er af begrænset omfang, kan 
Kommissionen fastsætte en fremskyndet 
frist for fremsendelse af ændrede udkast.
6. Kommissionen sikrer, at alle 
forespørgsler fra Parlamentets 
kontroludvalg rejses formelt af det 
kompetente udvalgs formand og besvares 
omgående og inden vedtagelsen af 
forslaget til forordning.

Or. en

Ændringsforslag 663
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fem år efter dette direktivs ikrafttræden
tager Kommissionen direktivet op til 

1. Tre år efter ikrafttrædelsen af 
bestemmelserne om obligatorisk 
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revision. Revisionen skal omfatte en 
generel undersøgelse af, hvordan 
bestemmelserne i dette direktiv finder 
anvendelse i praksis, idet der tages hensyn 
til udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter samt erfaringer 
indhøstet i forbindelse med den praktiske 
anvendelse af dette direktiv og 
forordningen vedrørende dokumenter med 
central information til 
investeringsprodukter samt [MIFID II]. I 
forbindelse med revisionen skal det 
overvejes, om bestemmelserne i dette 
direktiv eventuelt skal udvides til at 
omfatte produkter, som falder ind under 
direktiv 2003/41/EF. Revisionen omfatter 
også en særlig analyse af konsekvenserne 
af artikel 17, stk. 2, under hensyntagen til 
konkurrencen på markedet for 
formidlingstjenesteydelser i forbindelse 
med andre aftaler end aftaler i de klasser, 
der er omhandlet i bilag I til direktiv 
2002/83/EF, og konsekvenserne af de 
forpligtelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 2, for forsikringsformidlere, som er 
små og mellemstore virksomheder.

offentliggørelse som fastsat i artikel 15-20 
og artikel 24-25 i dette direktiv tager 
Kommissionen direktivet op til revision. 
Revisionen skal omfatte en generel 
undersøgelse af, hvordan bestemmelserne i 
dette direktiv finder anvendelse i praksis, 
idet der tages hensyn til udviklingen på 
markederne for detailinvesteringsprodukter 
samt erfaringer indhøstet i forbindelse med 
den praktiske anvendelse af dette direktiv 
og forordningen vedrørende dokumenter 
med central information til 
investeringsprodukter samt [MIFID II]. I 
forbindelse med revisionen skal det 
overvejes, om bestemmelserne i dette 
direktiv eventuelt skal udvides til at 
omfatte produkter, som falder ind under 
direktiv 2003/41/EF. Revisionen omfatter 
også en særlig analyse af konsekvenserne 
af artikel 17, stk. 2, under hensyntagen til 
konkurrencen på markedet for 
formidlingstjenesteydelser i forbindelse 
med andre aftaler end aftaler i de klasser, 
der er omhandlet i bilag I til direktiv 
2002/83/EF, og konsekvenserne af de 
forpligtelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 2, for forsikringsformidlere, som er 
små og mellemstore virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Det vil være umuligt for EIOPA at vurdere virkningen af indførelsen af obligatorisk 
offentliggørelse fem år efter, at direktivet er trådt i kraft. Dette skal ses i lyset af, at 
Kommissionens forslag indebærer, at bestemmelsen om obligatorisk offentliggørelse skal 
revideres fem år efter direktivets ikrafttræden. Derfor bør det år, hvor bestemmelsen om 
obligatorisk offentliggørelse træder i kraft, være målestok for en konsekvensanalyse. Dette 
ændringsforslag er baseret på et forslag fremsat af EIOPA.

Ændringsforslag 664
Olle Schmidt

Forslag til direktiv



PE504.393v01-00 160/166 AM\926838DA.doc

DA

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fem år efter dette direktivs ikrafttræden 
tager Kommissionen direktivet op til 
revision. Revisionen skal omfatte en 
generel undersøgelse af, hvordan 
bestemmelserne i dette direktiv finder 
anvendelse i praksis, idet der tages hensyn 
til udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter samt erfaringer 
indhøstet i forbindelse med den praktiske 
anvendelse af dette direktiv og 
forordningen vedrørende dokumenter med 
central information til 
investeringsprodukter samt [MIFID II]. I 
forbindelse med revisionen skal det 
overvejes, om bestemmelserne i dette 
direktiv eventuelt skal udvides til at 
omfatte produkter, som falder ind under 
direktiv 2003/41/EF. Revisionen omfatter 
også en særlig analyse af konsekvenserne 
af artikel 17, stk. 2, under hensyntagen til 
konkurrencen på markedet for 
formidlingstjenesteydelser i forbindelse 
med andre aftaler end aftaler i de klasser, 
der er omhandlet i bilag I til direktiv 
2002/83/EF, og konsekvenserne af de 
forpligtelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 2, for forsikringsformidlere, som er 
små og mellemstore virksomheder.

1. Fem år efter dette direktivs ikrafttræden 
tager Kommissionen efter høring af Det 
Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder direktivet op til 
revision og forelægger derefter en første 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. 
Revisionen skal omfatte en generel 
undersøgelse af, hvordan bestemmelserne i 
dette direktiv finder anvendelse i praksis, 
idet der tages hensyn til udviklingen på 
markederne for detailinvesteringsprodukter 
samt erfaringer indhøstet i forbindelse med 
den praktiske anvendelse af dette direktiv 
og forordningen vedrørende dokumenter 
med central information til 
investeringsprodukter samt [MIFID II]. I 
forbindelse med revisionen skal det 
overvejes, om bestemmelserne i dette 
direktiv eventuelt skal udvides til at 
omfatte produkter, som falder ind under 
direktiv 2003/41/EF. Revisionen omfatter 
også en særlig analyse af konsekvenserne 
af artikel 17, stk. 2, under hensyntagen til 
konkurrencen på markedet for 
formidlingstjenesteydelser i forbindelse 
med andre aftaler end aftaler i de klasser, 
der er omhandlet i bilag I til direktiv 
2002/83/EF, og konsekvenserne af de 
forpligtelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 2, for forsikringsformidlere, som er 
små og mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 665
Werner Langen

Forslag til direktiv
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Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fem år efter dette direktivs 
ikrafttræden tager Kommissionen
direktivet op til revision. Revisionen skal 
omfatte en generel undersøgelse af, 
hvordan bestemmelserne i dette direktiv 
finder anvendelse i praksis, idet der tages 
hensyn til udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter samt erfaringer 
indhøstet i forbindelse med den praktiske 
anvendelse af dette direktiv og 
forordningen vedrørende dokumenter med 
central information til 
investeringsprodukter samt [MIFID II]. I 
forbindelse med revisionen skal det 
overvejes, om bestemmelserne i dette 
direktiv eventuelt skal udvides til at 
omfatte produkter, som falder ind under 
direktiv 2003/41/EF. Revisionen omfatter 
også en særlig analyse af konsekvenserne 
af artikel 17, stk. 2, under hensyntagen til 
konkurrencen på markedet for 
formidlingstjenesteydelser i forbindelse 
med andre aftaler end aftaler i de klasser, 
der er omhandlet i bilag I til direktiv 
2002/83/EF, og konsekvenserne af de 
forpligtelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 2, for forsikringsformidlere, som er 
små og mellemstore virksomheder.

1. Kommissionen undersøger, hvordan 
bestemmelserne i dette direktiv finder 
anvendelse i praksis, idet der tages hensyn 
til udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter samt erfaringer 
indhøstet i forbindelse med den praktiske 
anvendelse af dette direktiv og 
forordningen vedrørende dokumenter med 
central information til 
investeringsprodukter samt [MIFID II]. I 
forbindelse med undersøgelsen er det 
muligt, at bestemmelserne i dette direktiv 
eventuelt skal udvides til at omfatte 
produkter, som falder ind under direktiv 
2003/41/EF. Undersøgelsen omfatter også 
en særlig analyse af konsekvenserne af 
artikel 17, stk. 2, under hensyntagen til 
konkurrencen på markedet for 
formidlingstjenesteydelser i forbindelse 
med andre aftaler end aftaler i de klasser, 
der er omhandlet i bilag I til direktiv 
2002/83/EF, og konsekvenserne af de 
forpligtelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 2, for forsikringsformidlere, som er 
små og mellemstore virksomheder.

Or. de

Begrundelse

En generel revision efter fem år er meningsløs, da overgangsperioderne for andre 
forsikringer end livsforsikring udgør fem år, og en fuldstændig anvendelse dermed først 
finder sted derefter.

Ændringsforslag 666
Sven Giegold

Forslag til direktiv
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Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Et år efter dette direktivs ikrafttræden 
gennemfører EIOPA en analyse af de 
forskellige forsikringsmarkeder i EU-
medlemsstaterne. Analysen skal 
undersøge og sammenligne:
1) forholdet mellem forbrugernes 
forsikringsdækning og de faktiske 
udbetalinger med henblik på at 
undersøge, om forsikringsselskabernes 
produkter beskytter forbrugerne mod 
betydelige risici 
2) de formidlingsomkostninger, som 
forbrugerne bærer på de forskellige 
forsikringsmarkeder i medlemsstaterne. 
EIOPA offentliggør en rapport om 
analysens metode og resultater.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til hensigt at øge kendskabet til de strukturer og procedurer, der 
kendetegner EU's forskellige nationale forsikringsmarkeder. Formålet hermed er at udbrede 
eksempler på bedste praksis og fremme mere effektive fremtidige politikker.

Ændringsforslag 667
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen hører Det Fælles Udvalg 
af Europæiske Tilsynsmyndigheder og
forelægger derefter en første rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

2. Kommissionen hører Det Fælles Udvalg 
af Europæiske Tilsynsmyndigheder og 
forelægger derefter analysens resultater
for Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. de
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Ændringsforslag 668
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIOPA udarbejder senest den 
X.X.20XX [four years after the entry into 
force of the Directive] og mindst hvert 
andet år derefter en anden rapport om 
anvendelsen af dette direktiv. EIOPA 
hører ESMA, før rapporten 
offentliggøres.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 669
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIOPA udarbejder senest den 
X.X.20XX [four years after the entry into 
force of the Directive] og mindst hvert 
andet år derefter en anden rapport om 
anvendelsen af dette direktiv. EIOPA hører 
ESMA, før rapporten offentliggøres.

3. EIOPA udarbejder senest den 
X.X.20XX [two years after the entry into 
force of the Directive] og derefter én gang 
om året en anden rapport om anvendelsen 
af dette direktiv. EIOPA hører ESMA, før 
rapporten offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 670
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I en tredje rapport, som skal udarbejdes udgår
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senest den X.X.20XX [two years after the 
entry into force of the Directive], 
foretager EIOPA en evaluering af 
forsikringsformidlernes markedsstruktur.

Or. de

Ændringsforslag 671
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I en rapport, som EIOPA skal udarbejde 
senest den X.X.20XX [four years after the 
entry into force of the Directive], jf. stk. 3, 
undersøges det, om de i artikel 10, stk. 1, 
omhandlede kompetente myndigheder har 
de nødvendige beføjelser og tilstrækkelige 
ressourcer til at varetage deres opgaver.

5. I en rapport, som EIOPA skal udarbejde 
senest den X.X.20XX [two years after the 
entry into force of the Directive], jf. stk. 3, 
undersøges det, om de i artikel 10, stk. 1, 
omhandlede kompetente myndigheder har 
de nødvendige beføjelser og tilstrækkelige 
ressourcer til at varetage deres opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 672
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I en rapport, som EIOPA skal 
udarbejde senest den X.X.20XX [four 
years after the entry into force of the 
Directive], jf. stk. 3, undersøges det, om de 
i artikel 10, stk. 1, omhandlede kompetente 
myndigheder har de nødvendige beføjelser 
og tilstrækkelige ressourcer til at varetage 
deres opgaver.

5. Kommissionen undersøger, om de i 
artikel 10, stk. 1, omhandlede kompetente 
myndigheder har de nødvendige beføjelser 
og tilstrækkelige ressourcer til at varetage 
deres opgaver.

Or. de
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Ændringsforslag 673
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Rapporten i stk. 3 skal mindst 
omhandle følgende:

udgår

a) ændringerne i forsikringsformidlernes 
markedsstruktur
b) ændringerne i mønstret for 
grænseoverskridende aktiviteter
c) en foreløbig vurdering af forbedringen 
af rådgivningens og salgsmetodernes 
kvalitet og dette direktivs konsekvenser for 
forsikringsformidlere, som er små og 
mellemstore virksomheder.

Or. de

Ændringsforslag 674
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den samme rapport skal også omfatte 
EIOPA's evaluering af konsekvenserne af 
dette direktiv.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 675
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
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Bilag II – afsnit 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De særlige forhold, der kendetegner ikke-
livsforsikringsprodukter, skal tages i 
betragtning i forbindelse med 
retningslinjerne for niveau 2. I 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 3 i MiFID II bør der endvidere 
indføres en lignende ordning for 
forsikringer i forbindelse med 
gennemførelsen af direktivet på nationalt 
plan og retningslinjerne for Det Fælles 
Udvalg. Personer, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
forsikringsinvesteringsprodukter, skal 
overholde de standardbestemmelser om 
god forretningsskik, som finder 
anvendelse på alle forsikringsaftaler, samt 
de udvidede standardbestemmelser, som 
finder anvendelse på 
forsikringsinvesteringsprodukter. Alle 
personer, som udøver formidling i 
forbindelse med 
forsikringsinvesteringsprodukter, skal 
registreres som forsikringsformidlere.

Or. en


