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Τροπολογία 365
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Προκειμένου να αποφευχθούν 
συγκρούσεις συμφερόντων, τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν κανόνες που 
διασφαλίζουν ότι οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι υπάλληλοι 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
γνωστοποιούν στον πελάτη εάν είναι:
i) διαμεσολαβητές που εκπροσωπούν 
πελάτη και, στις περιπτώσεις όπου 
παρέχονται ασφαλιστικές συμβουλές, εάν 
παρέχονται ανεξάρτητα και βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης επαρκώς μεγάλου 
αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που 
διατίθενται στην αγορά·
ii) διαμεσολαβητές που ενεργούν εξ 
ονόματος και για λογαριασμό μίας ή 
περισσοτέρων ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και, στις περιπτώσεις όπου 
παρέχονται ασφαλιστικές συμβουλές, εάν 
παρέχονται βάσει ανάλυσης των 
προϊόντων που προσφέρονται μία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις· 
ή
iii) υπάλληλοι ασφαλιστικής επιχείρησης 
και, σε περίπτωση παροχής 
ασφαλιστικών συμβουλών, εάν η παροχή 
πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης των 
προϊόντων που προσφέρονται από την 
ασφαλιστική επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 366
Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Προκειμένου να αποφευχθούν 
συγκρούσεις συμφερόντων, τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν κανόνες που 
διασφαλίζουν ότι οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι υπάλληλοι 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
γνωστοποιούν στον πελάτη εάν είναι:
i) διαμεσολαβητές που εκπροσωπούν 
πελάτη και, στις περιπτώσεις όπου 
παρέχονται ασφαλιστικές συμβουλές, εάν 
παρέχονται ανεξάρτητα, βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης επαρκώς μεγάλου 
αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που 
διατίθενται στην αγορά·
ii) διαμεσολαβητές που ενεργούν εξ 
ονόματος και για λογαριασμό μίας ή 
περισσοτέρων ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και, στις περιπτώσεις όπου 
παρέχονται ασφαλιστικές συμβουλές, εάν 
παρέχονται βάσει ανάλυσης των 
προϊόντων που προσφέρονται μία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις· 
ή
iii) υπάλληλοι ασφαλιστικής επιχείρησης 
και, σε περίπτωση παροχής 
ασφαλιστικών συμβουλών, εάν η παροχή 
πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης των 
προϊόντων που προσφέρονται από την 
ασφαλιστική επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 367
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος -1 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Προκειμένου να αποφευχθούν 
συγκρούσεις συμφερόντων, τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν κανόνες που 
διασφαλίζουν ότι οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι υπάλληλοι 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
γνωστοποιούν στον πελάτη εάν είναι:
i) διαμεσολαβητές που εκπροσωπούν 
πελάτη και, στις περιπτώσεις όπου 
παρέχονται ασφαλιστικές συμβουλές, εάν 
παρέχονται βάσει αμερόληπτης ανάλυσης 
επαρκώς μεγάλου αριθμού ασφαλιστικών 
συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά·
ii) διαμεσολαβητής που ενεργεί εξ 
ονόματος και για λογαριασμό 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή 
περισσοτέρων της μιας ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και, όπου παρέχονται 
ασφαλιστικές συμβουλές, εάν παρέχονται 
βάσει ανάλυσης των προϊόντων που 
προσφέρονται από ασφαλιστική 
επιχείρηση ή περισσότερες της μιας 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις· ή
iii) υπάλληλοι ασφαλιστικής επιχείρησης 
και, σε περίπτωση παροχής 
ασφαλιστικών συμβουλών, εάν η παροχή 
πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης των 
προϊόντων που προσφέρονται από την 
ασφαλιστική επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 368
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής 
σύμβασης ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής – συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών –
παρέχει στον πελάτη τις ακόλουθες 
τουλάχιστον πληροφορίες:

1. Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής 
σύμβασης ή της ασφαλιστικής δέσμης, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παρέχει 
στον πελάτη τις ακόλουθες τουλάχιστον 
πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η ευθυγράμμιση με την οδηγία MiFID II.

Τροπολογία 369
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής 
σύμβασης ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής – συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών –
παρέχει στον πελάτη τις ακόλουθες 
τουλάχιστον πληροφορίες:

1. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πριν
από τη σύναψη της ασφαλιστικής 
σύμβασης, παρέχει στον πελάτη τις 
ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 370
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής 
σύμβασης ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής – συμπεριλαμβανομένων 

1. Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής 
σύμβασης ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
παρέχει στον πελάτη τις ακόλουθες 
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των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών –
παρέχει στον πελάτη τις ακόλουθες 
τουλάχιστον πληροφορίες:

τουλάχιστον πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχουμε διαγράψει τη διαδικασία δήλωσης. Δεν είναι απαραίτητο να καθορίζεται ο τύπος 
διαμεσολαβητή – ο «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής» τους καλύπτει όλους.

Τροπολογία 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση 
συμμετοχή του που υπερβαίνει το 10% 
των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου 
συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης·

α) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση 
συμμετοχή του επί των δικαιωμάτων 
ψήφου ή του κεφαλαίου συγκεκριμένης 
ασφαλιστικής επιχείρησης·

Or. de

Τροπολογία 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση 
συμμετοχή συγκεκριμένης ασφαλιστικής 
επιχείρησης ή μητρικής επιχείρησης 
συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης 
που υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων 
ψήφου ή του κεφαλαίου του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή·

β) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση 
συμμετοχή συγκεκριμένης ασφαλιστικής 
επιχείρησης ή μητρικής επιχείρησης 
συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης 
επί των δικαιωμάτων ψήφου ή του 
κεφαλαίου του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή·

Or. de
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Τροπολογία 373
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης 
ανάλυσης, ή

ii) παρέχει συμβουλές βάσει αξιολόγησης 
των αναγκών των πελατών, της 
οικονομικής κατάστασης και των 
συμφερόντων του πελάτη, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η ευθυγράμμιση με την οδηγία MiFID II.

Τροπολογία 374
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης 
ανάλυσης, ή

i) παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές βάσει 
ανάλυσης επαρκώς μεγάλου αριθμού 
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά· ή

Or. en

Τροπολογία 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης 
ανάλυσης, ή

i) παρέχει συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση, ή

Or. de

Τροπολογία 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης 
ανάλυσης, ή

i) παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης, ή

Or. en

Τροπολογία 377
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης 
ανάλυσης, ή

i) παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης, ή

Or. en

Τροπολογία 378
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) έχει συμβατική υποχρέωση να ασκεί 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης αποκλειστικά με μία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 
Στην περίπτωση αυτή, τον ενημερώνει για 
τις επωνυμίες των εν λόγω ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, ή

ii) παρέχει συμβουλές βάσει ανάλυσης 
περιορισμένου αριθμού ασφαλιστικών 
προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, τον 
ενημερώνει για τις επωνυμίες των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες 
δύναται να ασκεί και όντως ασκεί 
επιχειρηματικές δραστηριότητες· ή

Or. en

Τροπολογία 379
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) δεν έχει συμβατική υποχρέωση να 
ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης αποκλειστικά με μία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
και δεν παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης. Στην περίπτωση 
αυτή, τον ενημερώνει για τις επωνυμίες 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις 
οποίες δύναται να ασκεί και όντως ασκεί 
επιχειρηματικές δραστηριότητες· 

iii) δεν παρέχει συμβουλές·

Or. en

Τροπολογία 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) δεν έχει συμβατική υποχρέωση να 
ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής 

iii) δεν έχει συμβατική υποχρέωση να 
ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής 
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διαμεσολάβησης αποκλειστικά με μία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
και δεν παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης. Στην περίπτωση 
αυτή, τον ενημερώνει για τις επωνυμίες 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις 
οποίες δύναται να ασκεί και όντως ασκεί 
επιχειρηματικές δραστηριότητες·

διαμεσολάβησης αποκλειστικά με μία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
και δεν παρέχει συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση. Στην περίπτωση αυτή, τον 
ενημερώνει για τις επωνυμίες των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες 
δύναται να ασκεί και όντως ασκεί 
επιχειρηματικές δραστηριότητες·

Or. de

Τροπολογία 381
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) δεν έχει συμβατική υποχρέωση να 
ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης αποκλειστικά με μία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
και δεν παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης. Στην περίπτωση 
αυτή, τον ενημερώνει για τις επωνυμίες 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις 
οποίες δύναται να ασκεί και όντως ασκεί 
επιχειρηματικές δραστηριότητες·

iii) δεν έχει συμβατική υποχρέωση να 
ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης αποκλειστικά με μία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
και δεν παρέχει συμβουλές βάσει 
αξιολόγησης των αναγκών των πελατών. 
Στην περίπτωση αυτή, τον ενημερώνει για 
τις επωνυμίες των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων με τις οποίες δύναται να 
ασκεί και όντως ασκεί επιχειρηματικές 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 382
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε διαγράφεται
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σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση·

Or. en

Τροπολογία 383
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε 
σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ένας διαμεσολαβητής λαμβάνει αμοιβή, αυτή θα πρέπει πάντα να γνωστοποιείται στον 
πελάτη, ο οποίος δεν θα πρέπει να στερείται πληροφοριών σχετικά με τις προμήθειες ως μέρος 
της διαδικασίας λήψης των απόφασεών του.

Τροπολογία 384
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε 
σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση·

δ) τη φύση της αμοιβής που θα λάβει σε 
σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση που 
προσφέρεται ή προτείνεται·

Or. en

Τροπολογία 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε 
σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση·

δ) τη φύση και το ποσό της αμοιβής που 
λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με την 
ασφαλιστική σύμβαση·

Or. en

Τροπολογία 386
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε 
σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση·

δ) τη φύση και το ύψος της αμοιβής που 
λαμβάνει σε σχέση με την ασφαλιστική 
σύμβαση·

Or. de

Τροπολογία 387
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε 
σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση·

δ) την ακριβή φύση της αμοιβής που 
λαμβάνει σε σχέση με την ασφαλιστική 
σύμβαση·

Or. en

Τροπολογία 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αν σε σχέση με την ασφαλιστική 
σύμβαση, εργάζεται:

ε) αν σε σχέση με την ασφαλιστική 
σύμβαση και κάθε προτεινόμενη 
επικουρική υπηρεσία ή προϊόν, εργάζεται:

Or. en

Τροπολογία 389
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) βάσει συνδυασμού και των δύο, του i) 
και του ii)·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανεξάρτητη παροχή συμβουλών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αμοιβή του 
διαμεσολαβητή μέσω προμήθειας που καταβάλλεται από τον πελάτη, δεδομένου ότι η αμοιβή 
του διαμεσολαβητή δεν εξαρτάται από προμήθεια που παρέχεται από την ασφαλιστική 
επιχείρηση. Οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να είναι σε θέση να συνδέονται με συγκεκριμένο 
πάροχο ασφαλιστικών υπηρεσιών, αλλά θα πρέπει να αποκλεισθεί η δυνατότητα επιλογής κατά 
το δοκούν, μεταξύ άλλων για την αποφυγή διπλού κόστους για τον καταναλωτή και για την 
προώθηση του ανταγωνισμού μεταξύ των διαμεσολαβητών. Η εν λόγω τροπολογία βασίζεται σε 
πρόταση οργανώσεων καταναλωτών.

Τροπολογία 390
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) αν ο διαμεσολαβητής λαμβάνει 
αμοιβή σε είδος σε σχέση με 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, τη φύση και την άμεση 
και έμμεση οικονομική αξία της εν λόγω 
αμοιβής·

Or. en

Τροπολογία 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) αν σε σχέση με την ασφαλιστική 
σύμβαση, η πηγή της αμοιβής είναι:
i) ο ασφαλισμένος·
ii) η ασφαλιστική επιχείρηση·
iii) άλλος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής·
iv) συνδυασμός των περιπτώσεων i), ii) 
και iii)·

Or. en

Τροπολογία 392
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) αν σε σχέση με την ασφαλιστική 
σύμβαση, η πηγή της αμοιβής είναι:
i) ο ασφαλισμένος·
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ii) η ασφαλιστική επιχείρηση·
iii) άλλος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής·
iv) συνδυασμός των περιπτώσεων i), ii) 
και iii)·

Or. en

Τροπολογία 393
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, το πλήρες ποσό 
της αμοιβής όσον αφορά τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που παρέχονται ή προτείνονται 
ή, στην περίπτωση που το ακριβές ποσό 
δεν είναι δυνατόν να δοθεί, τη βάση 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή τον συνδυασμό και των 
δύο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 394
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, το πλήρες ποσό 
της αμοιβής όσον αφορά τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που παρέχονται ή προτείνονται 
ή, στην περίπτωση που το ακριβές ποσό 
δεν είναι δυνατόν να δοθεί, τη βάση 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 

διαγράφεται
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της προμήθειας ή τον συνδυασμό και των 
δύο·

Or. en

Τροπολογία 395
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, το πλήρες ποσό 
της αμοιβής όσον αφορά τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που παρέχονται ή προτείνονται 
ή, στην περίπτωση που το ακριβές ποσό 
δεν είναι δυνατόν να δοθεί, τη βάση 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή τον συνδυασμό και των 
δύο·

στ) αν σε σχέση με την ασφαλιστική 
σύμβαση, η πηγή της αμοιβής είναι:

i) ο ασφαλισμένος·
ii) η ασφαλιστική επιχείρηση·
iii) άλλος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής·
iv) συνδυασμός των περιπτώσεων i), ii) 
και iii)·

Or. en

Τροπολογία 396
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, το πλήρες ποσό 
της αμοιβής όσον αφορά τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που παρέχονται ή προτείνονται 

στ) αν σε σχέση με την ασφαλιστική 
σύμβαση, η πηγή της αμοιβής είναι:
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ή, στην περίπτωση που το ακριβές ποσό 
δεν είναι δυνατόν να δοθεί, τη βάση 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή τον συνδυασμό και των 
δύο·

i) ο ασφαλισμένος·
ii) η ασφαλιστική επιχείρηση·
iii) άλλος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής·
iv) συνδυασμός των περιπτώσεων i), ii) 
και iii)·

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 397
Louis Michel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, το πλήρες ποσό 
της αμοιβής όσον αφορά τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που παρέχονται ή προτείνονται 
ή, στην περίπτωση που το ακριβές ποσό 
δεν είναι δυνατόν να δοθεί, τη βάση 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή τον συνδυασμό και των 
δύο·

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, υπό την 
προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ όλων των διαύλων 
διανομής, και στην περίπτωση που είναι 
αναγκαίο και αναλογικό, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να ζητήσει από τον 
διαμεσολαβητή ή την ασφαλιστική 
επιχείρηση, κατόπιν αιτήματος του 
πελάτη, άλλες προϋποθέσεις 
γνωστοποίησης·

Or. en
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Τροπολογία 398
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, το πλήρες ποσό 
της αμοιβής όσον αφορά τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που παρέχονται ή προτείνονται ή, 
στην περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν 
είναι δυνατόν να δοθεί, τη βάση 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή τον συνδυασμό και των 
δύο·

στ) αν ο διαμεσολαβητής λάβει προμήθεια 
κάθε είδους σε σχέση με δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για 
ασφαλιστικές συμβάσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα I της οδηγίας 
2002/83/EΚ, το πλήρες χρηματικό ποσό 
της προμήθειας όσον αφορά τα 
ασφαλιστικά προϊόντα που παρέχονται ή 
προτείνονται ή, στην περίπτωση που το 
ακριβές ποσό δεν είναι δυνατόν να δοθεί, 
τη βάση υπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 399
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, το πλήρες ποσό
της αμοιβής όσον αφορά τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που παρέχονται ή προτείνονται ή, 
στην περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν 
είναι δυνατόν να δοθεί, τη βάση 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή τον συνδυασμό και των 
δύο·

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, επισκόπηση του 
συνολικού κόστους, των καθαρών 
ασφαλίστρων, καθώς και του πλήρους 
ποσού της αμοιβής όσον αφορά τα 
ασφαλιστικά προϊόντα που παρέχονται ή 
προτείνονται ή, στην περίπτωση που τα 
ακριβή ποσά δεν είναι δυνατόν να δοθούν, 
τη βάση υπολογισμού του συνόλου της 
αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό και των δύο, καθώς και 
υπόδειγμα υπολογισμού·
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Or. de

Τροπολογία 400
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή
ή προμήθεια κάθε είδους, το πλήρες ποσό 
της αμοιβής όσον αφορά τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που παρέχονται ή προτείνονται ή, 
στην περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν 
είναι δυνατόν να δοθεί, τη βάση 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή τον συνδυασμό και των 
δύο·

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει 
οικονομικό όφελος κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένης αμοιβής ή 
προμήθειας, το πλήρες ποσό της αμοιβής 
όσον αφορά τα ασφαλιστικά προϊόντα που 
παρέχονται ή προτείνονται ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
του συνόλου της αμοιβής ή της προμήθειας 
ή τον συνδυασμό και των δύο·

Or. en

Τροπολογία 401
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, το πλήρες ποσό 
της αμοιβής όσον αφορά τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που παρέχονται ή προτείνονται ή, 
στην περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν 
είναι δυνατόν να δοθεί, τη βάση 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή τον συνδυασμό και των 
δύο·

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
κάθε είδους, το πλήρες ποσό της αμοιβής 
όσον αφορά τα ασφαλιστικά προϊόντα που 
παρέχονται ή προτείνονται ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
του συνόλου της αμοιβής·

Or. en
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Τροπολογία 402
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) αν σε σχέση με την ασφαλιστική 
σύμβαση, η πηγή της αμοιβής είναι:
i) ο ασφαλισμένος·
ii) η ασφαλιστική επιχείρηση·
iii) άλλος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής·
iv) συνδυασμός των περιπτώσεων i), ii) 
και iii)·

Or. en

Τροπολογία 403
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) αν ο διαμεσολαβητής λαμβάνει 
αμοιβή σε είδος σε σχέση με 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, τη φύση και την 
οικονομική αξία της εν λόγω αμοιβής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασφαλιστικές συμβουλές πρέπει να παρέχονται αποκλειστικά με γνώμονα το συμφέρον του 
πελάτη και όχι βάσει συμφωνιών ή προοπτικών αμοιβής.

Τροπολογία 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) αν ο διαμεσολαβητής λαμβάνει κάθε 
είδους αμοιβή σε σχέση με 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, τη φύση και την 
οικονομική αξία της εν λόγω αμοιβής·

Or. en

Τροπολογία 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) το χρηματικό ποσό κάθε αμοιβής 
την οποία λαμβάνει ένας ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής από τον πελάτη·

Or. en

Τροπολογία 406
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται 
στην επίτευξη των συμφωνηθέντων 
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 

διαγράφεται
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πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.

Or. en

Τροπολογία 407
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται 
στην επίτευξη των συμφωνηθέντων 
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 
πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 408
Louis Michel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται 
στην επίτευξη των συμφωνηθέντων 
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 
πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 409
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται 
στην επίτευξη των συμφωνηθέντων 
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 
πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 410
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται 
στην επίτευξη των συμφωνηθέντων 
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 
πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 411
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται 
στην επίτευξη των συμφωνηθέντων 
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 
πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 412
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται 
στην επίτευξη των συμφωνηθέντων 
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 
πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.

ζ) αν ο διαμεσολαβητής αμείβεται με 
προμήθεια, τότε:

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·
β) ενημερώνει τον πελάτη για το 
δικαίωμά του να ζητήσει τις πληροφορίες 
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που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 413
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται
στην επίτευξη των συμφωνηθέντων 
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 
πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.

ζ) απαγορεύονται οι προμήθειες που 
βασίζονται στην επίτευξη τυχόν
συμφωνηθέντων στόχων ή κατώτατων 
ορίων που αφορούν επιχειρηματικές 
πράξεις στις οποίες προέβη ο 
διαμεσολαβητής με τον ασφαλιστή. Αν ο 
διαμεσολαβητής αμείβεται με προμήθεια, 
ενημερώνει με σαφήνεια τον πελάτη για 
το ποσό και τη βάση υπολογισμού της εν 
λόγω προμήθειας.

Or. en

Τροπολογία 414
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται 
στην επίτευξη των συμφωνηθέντων
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 
πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται 
στην επίτευξη των προσυμφωνηθέντων
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν τον όγκο των επιχειρηματικών 
πράξεων στις οποίες προέβη ο 
διαμεσολαβητής με τον ασφαλιστή.
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Or. en

Τροπολογία 415
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) το κόστος πώλησης σε σχέση με το 
ασφαλιστικό προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 416
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής 
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 
συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 
κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
ενημερώνει τον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη κάθε ασφαλιστικής σύμβασης, αν 
ο διαμεσολαβητής αμείβεται με αμοιβή ή 
προμήθεια,

διαγράφεται

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·
β) ενημερώνει τον πελάτη για το 
δικαίωμά του να ζητήσει τις πληροφορίες 
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που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 417
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής 
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 
συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 
κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
ενημερώνει τον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη κάθε ασφαλιστικής σύμβασης, αν 
ο διαμεσολαβητής αμείβεται με αμοιβή ή 
προμήθεια,

διαγράφεται

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·
β) ενημερώνει τον πελάτη για το 
δικαίωμά του να ζητήσει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Or. de

Τροπολογία 418
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής 
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 
συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 
κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
ενημερώνει τον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη κάθε ασφαλιστικής σύμβασης, αν 
ο διαμεσολαβητής αμείβεται με αμοιβή ή 
προμήθεια,

διαγράφεται

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·
β) ενημερώνει τον πελάτη για το 
δικαίωμά του να ζητήσει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 419
Louis Michel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής 
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 
συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 
κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
ενημερώνει τον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη κάθε ασφαλιστικής σύμβασης, αν 

διαγράφεται
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ο διαμεσολαβητής αμείβεται με αμοιβή ή 
προμήθεια,
α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·
β) ενημερώνει τον πελάτη για το 
δικαίωμά του να ζητήσει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 420
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής 
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 
συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 
κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
ενημερώνει τον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη κάθε ασφαλιστικής σύμβασης, αν 
ο διαμεσολαβητής αμείβεται με αμοιβή ή 
προμήθεια,

διαγράφεται

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·
β) ενημερώνει τον πελάτη για το 
δικαίωμά του να ζητήσει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο στοιχείο α).
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Or. en

Τροπολογία 421
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής 
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 
συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 
κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
ενημερώνει τον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη κάθε ασφαλιστικής σύμβασης, αν 
ο διαμεσολαβητής αμείβεται με αμοιβή ή 
προμήθεια,

διαγράφεται

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·
β) ενημερώνει τον πελάτη για το 
δικαίωμά του να ζητήσει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 422
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2. Τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
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1 στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 
συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 
κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
ενημερώνει τον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη κάθε ασφαλιστικής σύμβασης, αν 
ο διαμεσολαβητής αμείβεται με αμοιβή ή 
προμήθεια,

ισχύος της παρούσας οδηγίας, σε σχέση με 
την ασφαλιστική διαμεσολάβηση που 
αφορά τις ασφαλιστικές συμβάσεις, πλην 
των συμβάσεων που υπάγονται σε μια από 
τις κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: 

Or. en

Τροπολογία 423
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής 
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 
συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 
κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
ενημερώνει τον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη κάθε ασφαλιστικής σύμβασης, αν 
ο διαμεσολαβητής αμείβεται με αμοιβή ή 
προμήθεια,

2. Ο διαμεσολαβητής ασφαλιστικών 
συμβάσεων, πλην των συμβάσεων που 
υπάγονται σε μια από τις κατηγορίες που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 
2002/83/ΕΚ, ενημερώνει τον πελάτη, πριν 
από τη σύναψη κάθε ασφαλιστικής 
σύμβασης, αν ο διαμεσολαβητής αμείβεται 
με αμοιβή ή προμήθεια,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην προαγωγή της διαφάνειας όσον αφορά την αμοιβή των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Τροπολογία 424
Alfredo Pallone
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 425
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 426
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό, ήτοι το 
συνολικό πραγματικό κόστος, που 
αποτελείται από τα έξοδα σύναψης της 
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της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·

σύμβασης και τις λειτουργικές δαπάνες 
της διαμεσολάβησης σε χρηματικούς 
όρους. Όπου δεν είναι εφικτή η 
γνωστοποίηση των λειτουργικών 
δαπανών διαμεσολάβησης σε 
χρηματικούς όρους, οι εν λόγω δαπάνες 
αναφέρονται ως ποσοστό επί της ετήσιας 
εισφοράς του πελάτη. Ο πελάτης 
ενημερώνεται μέσω ετήσιου σημειώματος 
σχετικά με το αντίστοιχο ετήσιο κόστος 
σε χρηματικούς όρους. Η ΕΑΑΕΣ 
καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων βάσει αυτού του σημείου 
αναφοράς για τις προμήθειες που 
αντιστοιχούν στις διάφορες κατηγορίες 
ασφαλιστικών προϊόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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.

Τροπολογία 427
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό τυχόν 
προμήθειας ή, στην περίπτωση που το 
ακριβές ποσό δεν είναι δυνατόν να δοθεί, 
τη βάση υπολογισμού τυχόν προμήθειας, 
αν το ζητήσει ο πελάτης·

Or. en
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Τροπολογία 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο·

Or. en

Τροπολογία 429
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενημερώνει τον πελάτη για το 
δικαίωμά του να ζητήσει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο στοιχείο α).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 430
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενημερώνει τον πελάτη για το 
δικαίωμά του να ζητήσει τις πληροφορίες 

διαγράφεται
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που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 431
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενημερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά με 
τη φύση και τη βάση υπολογισμού κάθε 
μεταβλητής αμοιβής που λαμβάνεται από 
κάθε υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
προϊόντος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 432
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενημερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά με 
τη φύση και τη βάση υπολογισμού κάθε 
μεταβλητής αμοιβής που λαμβάνεται από 
κάθε υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
προϊόντος.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 433
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενημερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά με 
τη φύση και τη βάση υπολογισμού κάθε 
μεταβλητής αμοιβής που λαμβάνεται από 
κάθε υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
προϊόντος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 434
Louis Michel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενημερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά με 
τη φύση και τη βάση υπολογισμού κάθε 
μεταβλητής αμοιβής που λαμβάνεται από 
κάθε υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
προϊόντος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 435
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενημερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά με 
τη φύση και τη βάση υπολογισμού κάθε 
μεταβλητής αμοιβής που λαμβάνεται από 
κάθε υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
προϊόντος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 436
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενημερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά με 
τη φύση και τη βάση υπολογισμού κάθε 
μεταβλητής αμοιβής που λαμβάνεται από 
κάθε υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
προϊόντος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 437
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 

διαγράφεται



AM\926838EL.doc 39/179 PE504.393v01-00

EL

ενημερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά με 
τη φύση και τη βάση υπολογισμού κάθε 
μεταβλητής αμοιβής που λαμβάνεται από 
κάθε υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενημερώνει 
επίσης τον πελάτη σχετικά με τη φύση και 
τη βάση υπολογισμού κάθε μεταβλητής 
αμοιβής που λαμβάνεται από κάθε 
υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
προϊόντος.

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενημερώνει 
επίσης με διαφάνεια τον πελάτη σχετικά 
με τη φύση και το ύψος, καθώς και τη 
βάση υπολογισμού κάθε μεταβλητής 
αμοιβής που λαμβάνεται από κάθε 
υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
προϊόντος.

Or. de

Τροπολογία 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενημερώνει 
επίσης τον πελάτη σχετικά με τη φύση και 
τη βάση υπολογισμού κάθε μεταβλητής 
αμοιβής που λαμβάνεται από κάθε 
υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενημερώνει 
επίσης τον πελάτη σχετικά με τη φύση και 
τη βάση υπολογισμού κάθε μεταβλητής 
αμοιβής που λαμβάνεται από κάθε 
υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
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προϊόντος. προϊόντος καθώς και για κάθε 
προτεινόμενη επικουρική υπηρεσία ή 
προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 440
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο πελάτης πραγματοποιεί 
πληρωμές βάσει της ασφαλιστικής 
σύμβασης μετά τη σύναψή της, η 
ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του 
γνωστοποιεί επίσης, για καθεμία από τις 
εν λόγω μεταγενέστερες πληρωμές, τις 
πληροφορίες που πρέπει να του 
διαβιβάζει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 441
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο πελάτης πραγματοποιεί 
πληρωμές βάσει της ασφαλιστικής 
σύμβασης μετά τη σύναψή της, η 
ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του 
γνωστοποιεί επίσης, για καθεμία από τις 
εν λόγω μεταγενέστερες πληρωμές, τις 
πληροφορίες που πρέπει να του 
διαβιβάζει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 442
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο πελάτης πραγματοποιεί 
πληρωμές βάσει της ασφαλιστικής 
σύμβασης μετά τη σύναψή της, η 
ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του 
γνωστοποιεί επίσης, για καθεμία από τις 
εν λόγω μεταγενέστερες πληρωμές, τις 
πληροφορίες που πρέπει να του 
διαβιβάζει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 443
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο πελάτης πραγματοποιεί 
πληρωμές βάσει της ασφαλιστικής 
σύμβασης μετά τη σύναψή της, η 
ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του 
γνωστοποιεί επίσης, για καθεμία από τις 
εν λόγω μεταγενέστερες πληρωμές, τις 
πληροφορίες που πρέπει να του 
διαβιβάζει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 444
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο πελάτης πραγματοποιεί πληρωμές 
βάσει της ασφαλιστικής σύμβασης μετά τη 
σύναψή της, η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του 
γνωστοποιεί επίσης, για καθεμία από τις εν 
λόγω μεταγενέστερες πληρωμές, τις 
πληροφορίες που πρέπει να του διαβιβάζει 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

4. Εάν ο πελάτης πραγματοποιεί πληρωμές 
εκτός εκείνων που αποσκοπούν στη 
διατήρηση εγγύησης βάσει της 
ασφαλιστικής σύμβασης μετά τη σύναψή 
της, η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του 
γνωστοποιεί επίσης, για καθεμία από τις εν 
λόγω μεταγενέστερες πληρωμές, τις 
πληροφορίες που πρέπει να του διαβιβάζει 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 445
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο πελάτης πραγματοποιεί πληρωμές 
βάσει της ασφαλιστικής σύμβασης μετά τη 
σύναψή της, η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του
γνωστοποιεί επίσης, για καθεμία από τις εν 
λόγω μεταγενέστερες πληρωμές, τις 
πληροφορίες που πρέπει να του διαβιβάζει 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

4. Εάν ο πελάτης πραγματοποιεί πληρωμές 
βάσει της ασφαλιστικής σύμβασης μετά τη 
σύναψή της, η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
γνωστοποιεί επίσης στον πελάτη τα 
καθαρά ασφάλιστρα και το εκάστοτε 
ποσό της αμοιβής, καθώς και για καθεμία 
από τις εν λόγω μεταγενέστερες πληρωμές, 
τις πληροφορίες που πρέπει να του 
διαβιβάζει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or. de

Τροπολογία 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
τρόπος με τον οποίο ένας ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή μια ασφαλιστική 
επιχείρηση αμείβει το προσωπικό 
του/της, ορίζει εκπροσώπους ή άλλους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές δεν 
εμποδίζει τη συμμόρφωση με την 
υποχρέωσή του/της να ενεργεί προς το 
βέλτιστο συμφέρον των πελατών του/της, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 15· τα κράτη 
μέλη απαιτούν επίσης αφενός τη λήψη 
όλων των εύλογων μέτρων για τον 
εντοπισμό και τη διαχείριση 
συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των 
ιδίων, ή οιουδήποτε προσώπου συνδέεται 
άμεσα ή έμμεσα με αυτά, και των 
πελατών τους, και αφετέρου την εκτέλεση 
αποτελεσματικών οργανωτικών και 
διοικητικών ρυθμίσεων για τον σκοπό 
αυτόν.
Σε περίπτωση που οι εν λόγω ρυθμίσεις 
δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί, με 
εύλογη βεβαιότητα, ότι θα αποφευχθεί η 
ύπαρξη σύγκρουσης, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση αρνείται την επιχειρηματική 
πράξη ανεξάρτητα από τυχόν συναίνεση 
του πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 447
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 34 σχετικά με 
μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
συμμορφώνονται με τις αρχές που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο κατά την 
παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης ή επικουρικών 
υπηρεσιών στους πελάτες τους, 
περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων με 
τις οποίες πρέπει να συνάδουν οι 
πληροφορίες προκειμένου να είναι 
δίκαιες, σαφείς και μη παραπλανητικές, 
των διευκρινίσεων σχετικά με το 
περιεχόμενο και τη μορφή πληροφοριών 
προς τους πελάτες σε σχέση με τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων και τις 
υπηρεσίες τους, των κριτηρίων για την 
αξιολόγηση διαφόρων εκδοτών και 
παρόχων προϊόντων για την παροχή 
ασφαλιστικών συμβουλών σε ανεξάρτητη 
βάση, καθώς και των κριτηρίων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης των 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
αντιπαροχές με την υποχρέωση να 
ενεργούν με έντιμο, θεμιτό και 
επαγγελματικό τρόπο για την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
των πελατών τους. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις λαμβάνουν 
υπόψη:
α) τη φύση της υπηρεσίας ή των 
υπηρεσιών που προσφέρονται ή 
παρέχονται στον πελάτη ή στον δυνητικό 
πελάτη, λαμβανομένων υπόψη του είδους, 
του αντικειμένου, του όγκου και της 
συχνότητας των συναλλαγών·
β) τη φύση της ασφάλισης και των 
επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων 
που προσφέρονται ή προτείνονται·
γ) το είδος του πελάτη ή του δυνητικού 
πελάτη (ιδιώτης ή επαγγελματίας 
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επενδυτής).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασυμμετρία των πληροφοριών μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οι 
καταβολές προμηθειών από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους διαμεσολαβητές επί του παρόντος 
επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα των συμβουλών σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα. Αυτό 
εμποδίζει την οικονομικά αποδοτική και προσανατολισμένη στα μέσα προσφορά προϊόντων για 
τους πελάτες. Ωστόσο, λόγω της τρέχουσας κατάστασης του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πολιτικού 
διαλόγου και με στόχο ένα αποτελεσματικό και συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο, η κατάλληλη 
ευθυγράμμιση της οδηγίας IMD II με την MiFID αποτελεί αποτελεσματική προσέγγιση.

Τροπολογία 448
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή οι 
διαμεσολαβητές δεν θεωρείται ότι 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 
δυνάμει του άρθρου 24 ή του παρόντος 
άρθρου, όταν, ειδικότερα, καταβάλλουν 
πληρωμή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός 
του πελάτη ή λαμβάνουν οποιαδήποτε 
αμοιβή ή προμήθεια, ή παρέχουν ή 
λαμβάνουν οποιοδήποτε μη χρηματικό 
όφελος σε σχέση με την παροχή 
ασφαλιστικών επενδυτικών υπηρεσιών ή 
επικουρικών υπηρεσιών από οποιοδήποτε 
μέρος εκτός του πελάτη, εκτός από την 
περίπτωση που η καταβολή της αμοιβής 
ή της προμήθειας ή η παροχή του μη 
χρηματικού οφέλους αποσκοπεί στη 
βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας 
που παρέχεται στον πελάτη και δεν 
εμποδίζει τη συμμόρφωση με την 
υποχρέωση του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή ή της ασφαλιστικής 
επιχείρησης να ενεργούν με έντιμο, θεμιτό 
και επαγγελματικό τρόπο για την 
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καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων των πελατών τους και:
α) μεταβιβάζεται στον επενδυτή 
συνοδευόμενη από τεκμηρίωση που 
αναφέρει λεπτομερώς όλες τις υπηρεσίες 
και τις με αυτή συνδεόμενες αμοιβές ή 
προμήθειες·
β) επιτρέπει ή είναι αναγκαία για την 
παροχή ασφαλιστικών επενδυτικών 
υπηρεσιών, όπως τα έξοδα φύλαξης, τα 
τέλη διακανονισμού και τα 
χρηματιστηριακά τέλη, τα ρυθμιστικά 
τέλη ή τα νομικά έξοδα, και η οποία δεν 
μπορεί από τη φύση της να οδηγήσει σε 
σύγκρουση συμφερόντων με την 
υποχρέωση του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή ή της ασφαλιστικής 
επιχείρησης να ενεργούν με έντιμο, θεμιτό 
και επαγγελματικό τρόπο για την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων των πελατών τους· ή
γ) η ύπαρξη, η φύση και το ποσό αυτής ή, 
όταν δεν είναι δυνατόν να διακριβωθεί το 
ποσό, η μέθοδος υπολογισμού του ποσού 
αυτού, πρέπει να γνωστοποιούνται με 
σαφήνεια στον πελάτη με περιεκτικό 
τρόπο πριν από την παροχή της σχετικής 
υπηρεσίας·
εκτός εάν τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι 
οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου 
πληρούνται μόνον όταν η αξία της 
αμοιβής, της προμήθειας ή του μη 
χρηματικού οφέλους μεταβιβάζεται στον 
πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασυμμετρία των πληροφοριών μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οι 
καταβολές προμηθειών από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους διαμεσολαβητές επί του παρόντος 
επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα των συμβουλών σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα. Αυτό 
εμποδίζει την οικονομικά αποδοτική και προσανατολισμένη στα μέσα προσφορά προϊόντων για 
τους πελάτες. Ωστόσο, λόγω της τρέχουσας κατάστασης του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πολιτικού 
διαλόγου και με στόχο ένα αποτελεσματικό και συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο, η κατάλληλη 
ευθυγράμμιση της οδηγίας IMD II με την MiFID αποτελεί αποτελεσματική προσέγγιση.
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Τροπολογία 449
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
προσφέρουν τα προϊόντα τους στους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στην 
καθαρή τους αξία, ήτοι ως ασφαλιστικές 
συμβάσεις καθαρής αξίας. Τα εν λόγω 
ασφαλιστικά προϊόντα καθαρής αξίας δεν 
περιέχουν κανένα κόστος 
διαμεσολάβησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία αποσκοπεί στην αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης. Τα καθαρά ασφαλιστικά προϊόντα (δηλαδή τα προϊόντα των οποίων η αξία 
δεν περιλαμβάνει το κόστος διαμεσολάβησης) θα βελτιώσουν την παροχή προϊόντων για τους 
διαμεσολαβητές που εργάζονται επ’ αμοιβή και δεν έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν 
προμήθειες, ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαμεσολαβητών. Η παρούσα 
τροπολογία βασίζεται στη συνδρομή του καθηγητή Schwintowski (Πανεπιστήμιο Humboldt του 
Βερολίνου).

Τροπολογία 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό του τρόπου γνωστοποίησης 
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της αμοιβής του διαμεσολαβητή -
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
προμήθειας - στον πελάτη, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
στ) και ζ) και στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, της βάσης 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή του συνδυασμού των 
δύο·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λαμβάνουν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να 
γνωστοποιούν την αμοιβή τους στον 
πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 451
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό του τρόπου γνωστοποίησης 
της αμοιβής του διαμεσολαβητή -
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
προμήθειας - στον πελάτη, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
στ) και ζ) και στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, της βάσης 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή του συνδυασμού των 
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δύο·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λαμβάνουν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να 
γνωστοποιούν την αμοιβή τους στον 
πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 452
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό του τρόπου γνωστοποίησης 
της αμοιβής του διαμεσολαβητή -
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
προμήθειας - στον πελάτη, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
στ) και ζ) και στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, της βάσης 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή του συνδυασμού των 
δύο·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λαμβάνουν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να 
γνωστοποιούν την αμοιβή τους στον 
πελάτη.

Or. en
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Τροπολογία 453
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό του τρόπου γνωστοποίησης 
της αμοιβής του διαμεσολαβητή -
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
προμήθειας - στον πελάτη, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
στ) και ζ) και στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, της βάσης 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή του συνδυασμού των 
δύο·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να
αναμένεται ότι θα λαμβάνουν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να 
γνωστοποιούν την αμοιβή τους στον 
πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 454
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό του τρόπου γνωστοποίησης 
της αμοιβής του διαμεσολαβητή -
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
προμήθειας - στον πελάτη, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
στ) και ζ) και στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, της βάσης 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή του συνδυασμού των 
δύο·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λαμβάνουν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να 
γνωστοποιούν την αμοιβή τους στον 
πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 455
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

5. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να διευκρινίσει τα εξής:

Or. en
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Τροπολογία 456
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό του τρόπου γνωστοποίησης 
της αμοιβής του διαμεσολαβητή -
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
προμήθειας - στον πελάτη, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
στ) και ζ) και στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 457
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, της βάσης 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή του συνδυασμού των 
δύο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 458
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, της βάσης 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή του συνδυασμού των 
δύο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 459
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λαμβάνουν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να 
γνωστοποιούν την αμοιβή τους στον 
πελάτη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 460
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων το αργότερο έως [...]*.
Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή εξουσία 
να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά 
πρότυπα σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.
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_______________
* ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Δημοσιοποίηση πληροφοριών

Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν ή 
να διατηρούν πρόσθετες απαιτήσεις 
γνωστοποίησης για τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις σχετικά με το ύψος των 
αμοιβών, προμηθειών ή των μη 
χρηματικών οφελών σε σχέση με την 
παροχή συμβουλών, υπό την προϋπόθεση 
ότι το κράτος μέλος διατηρεί ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού μεταξύ όλων των 
διαύλων διανομής και δεν στρεβλώνει τον 
ανταγωνισμό, ενώ συμμορφώνεται με το 
δίκαιο της Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 462
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή συμβουλών και πρότυπα Παροχή συμβουλών και πρότυπα
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πωλήσεων σε περίπτωση μη παροχής 
συμβουλών 

Or. en

Τροπολογία 463
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή συμβουλών και πρότυπα 
πωλήσεων σε περίπτωση μη παροχής 
συμβουλών 

Παροχή συμβουλών και πρότυπα 
πωλήσεων 

Or. fr

Τροπολογία 464
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύμβασης 
ασφάλισης, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής – συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών – ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση, εντοπίζει βάσει 
των πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο 
πελάτης:

1. Στις περιπτώσεις όπου παρέχονται 
συμβουλές πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύμβασης 
ασφάλισης, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής εντοπίζει βάσει των 
πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο 
πελάτης:

Or. en

Τροπολογία 465
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύμβασης 
ασφάλισης, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής – συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών – ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση, εντοπίζει βάσει 
των πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο 
πελάτης:

1. Πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύμβασης 
ασφάλισης, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής – συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών – ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση , εντοπίζει βάσει 
αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος 
των πελατών:

Or. en

Τροπολογία 466
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύμβασης 
ασφάλισης, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής – συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών – ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση, εντοπίζει βάσει 
των πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο 
πελάτης:

1. Στις περιπτώσεις όπου παρέχονται 
συμβουλές πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύμβασης 
ασφάλισης, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής – συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών – ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση , διευκρινίζει
βάσει των πληροφοριών τις οποίες 
παρέσχε ο πελάτης:

Or. en

Τροπολογία 467
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύμβασης 
ασφάλισης, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής – συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών – ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση, εντοπίζει βάσει 
των πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο 
πελάτης:

1. Πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύμβασης 
ασφάλισης, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής – συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών – ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση, διευκρινίζει
βάσει των πληροφοριών τις οποίες 
παρέσχε ο πελάτης:

Or. en

Τροπολογία 468
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του 
πελάτη·

α) διευκρινίζει τις απαιτήσεις και τις 
ανάγκες του πελάτη·

Or. en

Τροπολογία 469
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του 
πελάτη·

α) τις προσδοκίες και τις ανάγκες του 
πελάτη όσον αφορά την ασφαλιστική του 
κάλυψη·

(Αφορά το γερμανικό κείμενο. Στα αγγλικά 
παραμένει «demands and needs».)

Or. de
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Τροπολογία 470
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) και διευκρινίζει στον πελάτη τους 
λόγους στους οποίους βασίζονται οι 
συμβουλές προς τον πελάτη σχετικά με 
συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν, εφόσον 
δίδονται συμβουλές.

β) και διευκρινίζει στον πελάτη τους 
λόγους στους οποίους βασίζονται οι 
συμβουλές που παρέχονται στον πελάτη 
σχετικά με συγκεκριμένο ασφαλιστικό 
προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 471
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) και διευκρινίζει στον πελάτη τους 
λόγους στους οποίους βασίζονται οι 
συμβουλές προς τον πελάτη σχετικά με 
συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν, εφόσον 
δίδονται συμβουλές.

β) και διευκρινίζει στον πελάτη τις 
διάφορες ασφαλιστικές συμβάσεις που 
έχει εκτιμήσει και τους λόγους στους 
οποίους βασίζονται οι συμβουλές προς τον 
πελάτη σχετικά με συγκεκριμένο 
ασφαλιστικό προϊόν, εφόσον δίδονται 
συμβουλές.

Or. en

Τροπολογία 472
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) και διευκρινίζει στον πελάτη τους 
λόγους στους οποίους βασίζονται οι 
συμβουλές προς τον πελάτη σχετικά με 
συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν, εφόσον 
δίδονται συμβουλές.

β) και διευκρινίζει στον πελάτη τους 
λόγους στους οποίους βασίζονται οι 
συμβουλές προς τον πελάτη σχετικά με 
συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.

Or. fr

Τροπολογία 473
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) και διευκρινίζει στον πελάτη τους 
λόγους στους οποίους βασίζονται οι 
συμβουλές προς τον πελάτη σχετικά με 
συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν, εφόσον 
δίδονται συμβουλές.

β) στον πελάτη τους λόγους στους οποίους 
βασίζονται οι συμβουλές που παρέχονται 
στον πελάτη σχετικά με συγκεκριμένο 
ασφαλιστικό προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 474
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) και διευκρινίζει στον πελάτη τους 
λόγους στους οποίους βασίζονται οι 
συμβουλές προς τον πελάτη σχετικά με 
συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν, εφόσον 
δίδονται συμβουλές.

β) και διευκρινίζει στον πελάτη, εφόσον 
παρέχονται συμβουλές, τους λόγους στους 
οποίους βασίζονται οι συμβουλές προς τον 
πελάτη σχετικά με συγκεκριμένο 
ασφαλιστικό προϊόν.

Or. en
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Τροπολογία 475
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν 
ισχύει, εάν ο πελάτης:
α) παραιτηθεί ρητά από το δικαίωμα να 
λάβει συμβουλές, ή
β) χρησιμοποιεί για τη σύναψη της 
σύμβασης αποκλειστικά μέσα 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως (υπό την 
έννοια της οδηγίας 2002/65/ΕΚ σχετικά 
με την εξ αποστάσεως εμπορία 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς 
τους καταναλωτές (άρθρο 2 στοιχείο α)), 
εκτός εάν αναφέρει ρητά ότι επιθυμεί να 
λαμβάνει συμβουλές.

Or. de

(Συμπλήρωση της τροπολογίας 76.)

Τροπολογία 476
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τον σύνθετο 
χαρακτήρα του προτεινόμενου 
ασφαλιστικού προϊόντος και το επίπεδο 
του χρηματοοικονομικού κινδύνου για τον 
πελάτη.

2. Οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τον σύνθετο 
χαρακτήρα του προτεινόμενου 
ασφαλιστικού προϊόντος και το επίπεδο 
του χρηματοοικονομικού κινδύνου για τον 
πελάτη, διευκρινίζοντας τι δεν καλύπτει 
το προτεινόμενο ασφαλιστικό προϊόν.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ευθυγράμμιση με τα PRIP.

Τροπολογία 477
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τον σύνθετο 
χαρακτήρα του προτεινόμενου 
ασφαλιστικού προϊόντος και το επίπεδο 
του χρηματοοικονομικού κινδύνου για τον 
πελάτη.

2. Οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τον σύνθετο 
χαρακτήρα του προτεινόμενου 
ασφαλιστικού προϊόντος και το επίπεδο 
του χρηματοοικονομικού κινδύνου για τον 
πελάτη, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
πώλησης που επιλέγουν.

Or. en

Τροπολογία 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
παρέχονται συμβουλές, θα πρέπει να 
αποτελούν ξεχωριστή υπηρεσία από την 
πώληση ασφάλισης, και ότι η εν λόγω 
υπηρεσία μπορεί να διατίθεται στην 
αγορά ως παροχή συμβουλών μόνο όταν:
α) ο σύμβουλος έχει την απαραίτητη 
επαγγελματική επάρκεια· και
β) μπορεί να ζητηθεί ξεχωριστή αμοιβή 
για την παροχή συμβουλών μόνο εφόσον 
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ο καταναλωτής έχει πληροφορηθεί την 
υποχρέωση καταβολής αμοιβής και τον 
τρόπο υπολογισμού της. 

Or. en

Τροπολογία 479
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση πληροφορεί τον 
πελάτη ότι παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να τις 
παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκώς 
μεγάλου αριθμού ασφαλιστικών 
συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, 
ώστε να είναι σε θέση να συστήσει, 
σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την 
ασφαλιστική σύμβαση που θα 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του 
πελάτη.

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση πληροφορεί τον 
πελάτη ότι παρέχει συμβουλές σε 
ανεξάρτητη βάση

α) πρέπει να αξιολογεί εκτενώς την 
αντίστοιχη αγορά, ώστε να είναι σε θέση 
να συστήσει, σύμφωνα με επαγγελματικά 
κριτήρια, την ασφαλιστική σύμβαση που 
θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 
του πελάτη. Τα ασφαλιστικά προϊόντα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και
β) πρέπει να παρέχει συμβουλές στον 
πελάτη χωρίς περιορισμούς και με 
αμερόληπτο τρόπο·
γ) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει αμοιβές, 
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προμήθειες ή άλλα χρηματικά και μη 
χρηματικά οφέλη ή λοιπά κίνητρα που 
καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτον 
ή από πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

Or. de

Τροπολογία 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση πληροφορεί τον 
πελάτη ότι παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να τις 
παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκώς μεγάλου 
αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που 
διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε 
θέση να συστήσει, σύμφωνα με 
επαγγελματικά κριτήρια, την ασφαλιστική 
σύμβαση που θα ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις ανάγκες του πελάτη.

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει 
συμβουλές, οφείλει να τις παρέχει βάσει 
ανάλυσης επαρκώς μεγάλου αριθμού 
ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται 
στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να 
συστήσει σε ατομικό επίπεδο και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του καταναλωτή, 
σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την 
ασφαλιστική σύμβαση που θα 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του 
πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 481
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση πληροφορεί 

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει 
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τον πελάτη ότι παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να τις 
παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκώς μεγάλου 
αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που 
διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε 
θέση να συστήσει, σύμφωνα με 
επαγγελματικά κριτήρια, την ασφαλιστική 
σύμβαση που θα ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις ανάγκες του πελάτη.

συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης, 
οφείλει να τις παρέχει βάσει ανάλυσης 
επαρκώς μεγάλου αριθμού ασφαλιστικών 
συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, 
ώστε να είναι σε θέση να συστήσει, 
σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την 
ασφαλιστική σύμβαση που θα 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του 
πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 482
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση πληροφορεί 
τον πελάτη ότι παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να τις 
παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκώς μεγάλου 
αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που 
διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε 
θέση να συστήσει, σύμφωνα με 
επαγγελματικά κριτήρια, την ασφαλιστική 
σύμβαση που θα ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις ανάγκες του πελάτη.

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει 
συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης, 
οφείλει να τις παρέχει βάσει ανάλυσης 
επαρκώς μεγάλου αριθμού ασφαλιστικών 
συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, 
ώστε να είναι σε θέση να συστήσει, 
σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την 
ασφαλιστική σύμβαση που θα 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του 
πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 483
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
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η ασφαλιστική επιχείρηση πληροφορεί τον 
πελάτη ότι παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να τις 
παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκώς μεγάλου 
αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που 
διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε 
θέση να συστήσει, σύμφωνα με 
επαγγελματικά κριτήρια, την ασφαλιστική 
σύμβαση που θα ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις ανάγκες του πελάτη.

η ασφαλιστική επιχείρηση πληροφορεί τον 
πελάτη ότι παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να τις 
παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκώς μεγάλου 
αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που 
διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε 
θέση να συστήσει, σύμφωνα με 
επαγγελματικά κριτήρια, την ασφαλιστική 
σύμβαση που θα ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις ανάγκες του πελάτη.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 484
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή, σε έγγραφο 
βασικών πληροφοριών, ώστε να μπορεί να 
λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη. Οι 
πληροφορίες θα παρέχονται σε 
τυποποιημένο δελτίο πληροφοριών, σε 
απλή γλώσσα, το οποίο θα περιέχει τις 
βασικές πληροφορίες της ασφαλιστικής 
σύμβασης.

Or. en
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Τροπολογία 485
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 486
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει στον 
πελάτη τις σχετικές πληροφορίες για το 
ασφαλιστικό προϊόν σε μορφή κατανοητή 
ώστε να μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη 
απόφαση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
τον σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.

Or. en
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Τροπολογία 487
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει στον 
πελάτη τις σχετικές πληροφορίες για το 
ασφαλιστικό προϊόν σε μορφή κατανοητή 
ώστε να μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη 
απόφαση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
τον σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.

Or. fr

Τροπολογία 488
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν, σε μορφή εύκολα κατανοητή και 
σαφή, σε έγγραφο βασικών πληροφοριών
ώστε να μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη 
απόφαση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
τον σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 490
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
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σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.

σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη. Οι 
πληροφορίες μπορούν να παρέχονται 
μέσω τυποποιημένου εντύπου, το οποίο 
θεσπίζεται σε εθνικό επίπεδο υπό τον 
έλεγχο των αρμόδιων αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται μέσω τυποποιημένου εντύπου σε απλή γλώσσα. Θα 
πρέπει να καταρτιστεί ειδικό έντυπο για κάθε τύπο ασφαλιστικού προϊόντος σε εθνικό επίπεδο, 
με τη συμμετοχή οργανώσεων των καταναλωτών και υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών. Η 
παρούσα τροπολογία βασίζεται σε πρόταση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών 
(ΕΓΕΚ).

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παραγράφου 4 προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 
X.X.20XX [ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας] και, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, νομοθετική πρόταση 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τα έγγραφα βασικών 
πληροφοριών σχετικά με τα επενδυτικά 
προϊόντα (COM (2012) 352).

Or. en

Τροπολογία 492
Olle Schmidt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών 
συμπληρώνεται με την παραγωγή ενός 
εγγράφου βασικών υπηρεσιών από το 
πρόσωπο που πωλεί το ασφαλιστικό 
προϊόν, όπου παρουσιάζονται οι 
υπηρεσίες που παρέχονται στους ιδιώτες 
επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών 
πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος που 
συνδέεται με το ασφαλιστικό προϊόν και 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που βαρύνουν τον 
πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών των εν λόγω 
δαπανών και, για λόγους 
συγκρισιμότητας, του συνολικού κόστους 
εκφραζόμενου σε χρηματικούς και 
ποσοστιαίους όρους, για να 
απεικονιστούν οι επιπτώσεις των 
συνολικών δαπανών επί της ασφάλισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δαπάνες που σχετίζονται με ένα ασφαλιστικό επενδυτικό προϊόν μπορούν να έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στην απόδοση του προϊόντος. Ένα παράδειγμα που δείχνει την επίπτωση των 
συνολικών δαπανών επί της επένδυσης με χρηματικούς όρους θα βελτιώσει τη συγκρισιμότητα, 
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τη διαφάνεια και την ενημέρωση των πελατών. Είναι πρωταρχικής σημασίας οι συνολικές 
δαπάνες να εκφράζονται με χρηματικούς όρους, ώστε να απεικονίζονται οι επιπτώσεις τους 
στην επένδυση.

Τροπολογία 494
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 16, 17 και 18 δεν χρειάζεται να 
παρέχονται όταν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση διαμεσολαβεί στην ασφάλιση 
μεγάλων κινδύνων, στην περίπτωση 
διαμεσολάβησης αντασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών ή αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, ή σε σχέση με 
επαγγελματίες πελάτες, όπως 
διευκρινίζεται στο παράρτημα.

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 16, 17 και 18 δεν χρειάζεται να 
παρέχονται όταν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση διαμεσολαβεί στην ασφάλιση 
μεγάλων κινδύνων, στην περίπτωση 
διαμεσολάβησης αντασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών ή αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, ή σε σχέση με 
επαγγελματίες πελάτες, όπως 
διευκρινίζεται στο παράρτημα.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 495
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστικής 
σύμβασης για λογαριασμό κάποιου 
προσώπου, στην οποία ο ασφαλισμένος 
είναι επαγγελματική οντότητα όπως 
ορίζεται στο παράρτημα, αλλά η 
οντότητα δεν εμφανίζεται ως 
ασφαλιζόμενη, ο ασφαλιστικός 
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διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση έχει καθήκον να παρέχει στον 
ασφαλιζόμενο τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και 18.

Or. pl

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 496
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη τα οποία διατηρούν σε 
ισχύ ή εισάγουν αυστηρότερες διατάξεις 
που ισχύουν για τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις μεριμνούν ώστε οι εν λόγω 
διατάξεις να εφαρμόζονται σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 497
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) με σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι 
κατανοητή από τον πελάτη· και

β) με σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι 
κατανοητή από τον πελάτη· και σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 15·

Or. en

Τροπολογία 498
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε επίσημη γλώσσα του κράτους 
μέλους στο οποίο ευρίσκεται ο κίνδυνος ή 
του κράτους μέλους της ασφαλιστικής 
υποχρέωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη 
γλώσσα έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους οι 
αντισυμβαλλόμενοι. Κάθε πληροφορία 
παρέχεται δωρεάν.

γ) στις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους στο οποίο διαμένει ο 
καταναλωτής. Τα κράτη μέλη δύνανται 
να διατηρούν ή να εισάγουν στην εθνική 
νομοθεσία τους γλωσσικές απαιτήσεις ως 
προς τις πληροφορίες που αφορούν τη 
σύμβαση, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν 
λόγω πληροφορίες γίνονται εύκολα 
κατανοητές από τον καταναλωτή. Κάθε 
πληροφορία παρέχεται δωρεάν. 

Or. en

Τροπολογία 499
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει 
στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και 
στους πελάτες ένα τυποποιημένο δελτίο 
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πληροφοριών που περιλαμβάνει τα 
βασικά χαρακτηριστικά της 
ασφαλιστικής σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 500
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στην περίπτωση ασφάλισης μέσω 
τηλεφώνου, οι πληροφορίες που δίδονται 
προηγουμένως στον πελάτη συνάδουν 
προς τους ενωσιακούς κανόνες που 
διέπουν την εξ αποστάσεως εμπορία 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους 
καταναλωτές. Επιπλέον, παρέχονται στον 
πελάτη πληροφορίες σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ή 2, αμέσως μετά τη σύναψη 
της ασφαλιστικής σύμβασης.

7. Στην περίπτωση ασφάλισης μέσω 
τηλεφώνου, οι πληροφορίες που δίδονται 
προηγουμένως στον πελάτη συνάδουν 
προς τους ενωσιακούς κανόνες που 
διέπουν την εξ αποστάσεως εμπορία 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους 
καταναλωτές. Επιπλέον, παρέχονται στον 
πελάτη πληροφορίες σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ή 2, αμέσως μετά τη σύναψη 
της ασφαλιστικής σύμβασης. Ο πελάτης 
ερωτάται αν επιθυμεί να του δοθούν οι 
πληροφορίες σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή.

Or. en
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Τροπολογία 501
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν πρακτικές 
ομαδοποίησης αλλά όχι πρακτικές 
δέσμευσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 502
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν πρακτικές 
ομαδοποίησης αλλά όχι πρακτικές 
δέσμευσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 503
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν πρακτικές 
ομαδοποίησης αλλά όχι πρακτικές 
δέσμευσης.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υποστηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για την εφαρμογή προτύπων πωλήσεων υψηλότερου 
επιπέδου για τα ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί η 
σύγχυση και η δυνατότητα καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας, 
είναι σημαντικό να θεσπιστεί μια συνεπής προσέγγιση στην οδηγία IMD ΙΙ και στην οδηγία 
MiFID.

Τροπολογία 504
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν πρακτικές 
ομαδοποίησης αλλά όχι πρακτικές 
δέσμευσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 505
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν πρακτικές 
ομαδοποίησης αλλά όχι πρακτικές 
δέσμευσης.

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν πρακτικές 
ομαδοποίησης και πρακτικές δέσμευσης.

Or. en

Τροπολογία 506
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν πρακτικές 
ομαδοποίησης αλλά όχι πρακτικές 
δέσμευσης.

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν πρακτικές 
ομαδοποίησης και δύνανται να 
απαγορεύουν πρακτικές δέσμευσης.

Or. en

Τροπολογία 507
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
πιστωτικούς φορείς να εξαρτούν τη 
χορήγηση πίστωσης από τη σύναψη 
ασφάλισης εκκρεμούς οφειλής, και να 
αρνούνται τη χορήγηση πίστωσης στους 
καταναλωτές, εφόσον αυτοί δεν 
συνάπτουν σύμβαση ασφάλισης με τον 
πιστωτικό φορέα ή με κάποιον 
εναλλακτικό πάροχο, του οποίου το 
προϊόν διαθέτει παρόμοια 
χαρακτηριστικά με το ασφαλιστικό 
προϊόν του προτιμώμενου από τον 
πιστωτικό φορέα παρόχου. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη επιτρέπουν να διατίθενται 
στην αγορά προϊόντα τα οποία 
συνδυάζουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι 
ενός ή περισσότερων κινδύνων.

Or. de

(Αφορά προσαρμογή της τροπολογίας 81 στη γερμανική γλώσσα. Ο όρος «ασφάλιση πίστωσης» 
αντικαθίσταται από τον όρο «ασφάλιση εκκρεμούς οφειλής».)

Τροπολογία 508
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2005/29/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές 
στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρακτικές δέσμευσης πρέπει να ορίζονται σαφώς καθώς η απόλυτη απαγόρευση όλων των 
πρακτικών δέσμευσης θα απαγόρευε την πώληση ορισμένων προϊόντων που είναι προς όφελος 
των καταναλωτών, περιορίζοντας τελικά τη δυνατότητα των καταναλωτών να επιλέγουν το 
προϊόν ή τα προϊόντα που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους.

Τροπολογία 509
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν στους 
πιστωτές να χορηγούν δάνεια που 
υπόκεινται στη σύναψη συμβολαίου 
ασφάλισης πιστώσεων ή να αρνούνται τη 
χορήγηση των δανείων όταν ο 
καταναλωτής δεν συνομολογεί το εν λόγω 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τον δανειστή 
ή με εναλλακτικό προμηθευτή.

Or. en

Τροπολογία 510
Philippe De Backer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής προσφέρει στον πελάτη 
και τον ενημερώνει για τη δυνατότητα 
αγοράς των διαφόρων στοιχείων της 
δέσμης χωριστά, και παρέχει πληροφορίες 
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου της δέσμης που μπορεί να 
αγοραστεί μέσω αυτής της δέσμης ή από 
αυτή χωριστά.

2. Στην περίπτωση πρακτικών 
ομαδοποίησης, η ασφαλιστική επιχείρηση 
ή, ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ενημερώνει τον 
καταναλωτή για τη δυνατότητα αγοράς 
της κύριας χρηματοπιστωτικής 
υπηρεσίας ή προϊόντος της δέσμης 
χωριστά, και παρέχει πληροφορίες για την 
τιμή της κύριας χρηματοπιστωτικής 
υπηρεσίας ή προϊόντος της δέσμης που 
μπορεί να αγοραστεί μέσω αυτής της 
δέσμης ή από αυτή χωριστά.

Or. en

Τροπολογία 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής προσφέρει στον πελάτη 
και τον ενημερώνει για τη δυνατότητα 
αγοράς των διαφόρων στοιχείων της 
δέσμης χωριστά, και παρέχει πληροφορίες 
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου της δέσμης που μπορεί να 
αγοραστεί μέσω αυτής της δέσμης ή από 
αυτή χωριστά.

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή 
προϊόν ως δέσμη, η ασφαλιστική 
επιχείρηση ή, ενδεχομένως, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενημερώνει 
τον πελάτη για τη δυνατότητα αγοράς των 
διαφόρων στοιχείων της δέσμης χωριστά, 
και προσφέρει αυτή τη δυνατότητα και
παρέχει πληροφορίες για το κόστος και τις 
επιβαρύνσεις κάθε στοιχείου της δέσμης 
που μπορεί να αγοραστεί μέσω αυτής της 
δέσμης ή από αυτή χωριστά.

Or. en
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Τροπολογία 512
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής προσφέρει στον πελάτη 
και τον ενημερώνει για τη δυνατότητα 
αγοράς των διαφόρων στοιχείων της 
δέσμης χωριστά, και παρέχει πληροφορίες 
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου της δέσμης που μπορεί να 
αγοραστεί μέσω αυτής της δέσμης ή από 
αυτή χωριστά.

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν, που 
σχετίζεται με συγκεκριμένη 
χρηματοπιστωτική μη ασφάλιση, ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ενημερώνει τον πελάτη
εάν υπάρχει δυνατότητα αγοράς των 
διαφόρων στοιχείων της δέσμης χωριστά, 
και παρέχει πληροφορίες για το κόστος και 
τις επιβαρύνσεις κάθε στοιχείου της 
δέσμης που μπορεί να αγοραστεί μέσω 
αυτής της δέσμης ή από αυτή χωριστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέσμευση προϊόντων μπορεί να είναι αθέμιτη και μη ανταγωνιστική, ωστόσο, η ομαδοποίηση 
των ασφαλιστικών προϊόντων με άλλα προϊόντα παρέχει οφέλη στους καταναλωτές, όπως 
αυξημένη επιλογή και συνολική εξοικονόμηση κόστους χάρη στα οφέλη κλίμακας.

Τροπολογία 513
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής προσφέρει στον πελάτη 
και τον ενημερώνει για τη δυνατότητα 

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται σε έναν 
καταναλωτή από κοινού με άλλη μη 
ασφαλιστική υπηρεσία ή προϊόν ως δέσμη, 
η ασφαλιστική επιχείρηση ή, ενδεχομένως, 
ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
προσφέρει στον πελάτη και τον 



AM\926838EL.doc 81/179 PE504.393v01-00

EL

αγοράς των διαφόρων στοιχείων της 
δέσμης χωριστά, και παρέχει πληροφορίες 
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου της δέσμης που μπορεί να 
αγοραστεί μέσω αυτής της δέσμης ή από 
αυτή χωριστά.

ενημερώνει εάν υπάρχει δυνατότητα 
αγοράς των διαφόρων στοιχείων της 
δέσμης χωριστά, και, εάν είναι εφικτό,
παρέχει πληροφορίες για το κόστος και τις 
επιβαρύνσεις κάθε στοιχείου της δέσμης 
που μπορεί να αγοραστεί μέσω αυτής της 
δέσμης ή από αυτή χωριστά.

Or. en

Τροπολογία 514
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής προσφέρει στον πελάτη 
και τον ενημερώνει για τη δυνατότητα 
αγοράς των διαφόρων στοιχείων της 
δέσμης χωριστά, και παρέχει πληροφορίες 
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου της δέσμης που μπορεί να 
αγοραστεί μέσω αυτής της δέσμης ή από 
αυτή χωριστά.

2. 2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή 
ένα ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται σε 
έναν καταναλωτή από κοινού με άλλο μη 
ασφαλιστικό προϊόν ως δέσμη, η 
ασφαλιστική επιχείρηση ή, ενδεχομένως, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής προσφέρει 
στον πελάτη και τον ενημερώνει εάν 
υπάρχει δυνατότητα αγοράς των διαφόρων 
στοιχείων της δέσμης χωριστά, και, εάν 
είναι εφικτό, παρέχει πληροφορίες για το 
κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου της δέσμης που μπορεί να 
αγοραστεί μέσω αυτής της δέσμης ή από 
αυτή χωριστά.

Or. en

Τροπολογία 515
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής προσφέρει στον πελάτη 
και τον ενημερώνει για τη δυνατότητα 
αγοράς των διαφόρων στοιχείων της 
δέσμης χωριστά, και παρέχει πληροφορίες 
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου της δέσμης που μπορεί να 
αγοραστεί μέσω αυτής της δέσμης ή από 
αυτή χωριστά.

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη μη ασφαλιστική υπηρεσία 
ή προϊόν ως δέσμη, η ασφαλιστική 
επιχείρηση ή, ενδεχομένως, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής προσφέρει 
στον πελάτη και τον ενημερώνει εάν 
υπάρχει δυνατότητα αγοράς των διαφόρων 
στοιχείων της δέσμης χωριστά, και, σε 
αυτήν την περίπτωση, παρέχει 
πληροφορίες για το κόστος και τις 
επιβαρύνσεις κάθε στοιχείου της δέσμης 
που μπορεί να αγοραστεί μέσω αυτής της 
δέσμης ή από αυτή χωριστά.

Or. en

Τροπολογία 516
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής προσφέρει στον πελάτη 
και τον ενημερώνει για τη δυνατότητα 
αγοράς των διαφόρων στοιχείων της 
δέσμης χωριστά, και παρέχει πληροφορίες 
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου της δέσμης που μπορεί να 
αγοραστεί μέσω αυτής της δέσμης ή από 
αυτή χωριστά.

2. Όταν μια ασφάλιση προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ενημερώνει τον πελάτη
εάν υπάρχει δυνατότητα αγοράς των 
διαφόρων στοιχείων της δέσμης χωριστά, 
και παρέχει πληροφορίες για το κόστος και 
τις επιβαρύνσεις κάθε στοιχείου της 
δέσμης που μπορεί να αγοραστεί μέσω 
αυτής της δέσμης ή από αυτή χωριστά.

Or. en
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Τροπολογία 517
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής προσφέρει στον πελάτη 
και τον ενημερώνει για τη δυνατότητα 
αγοράς των διαφόρων στοιχείων της 
δέσμης χωριστά και παρέχει πληροφορίες 
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου της δέσμης που μπορεί να 
αγοραστεί μέσω αυτής της δέσμης ή από 
αυτή χωριστά.

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής θα πρέπει να προσφέρει 
στον πελάτη και να τον ενημερώνει για τη 
δυνατότητα αγοράς των διαφόρων 
στοιχείων της δέσμης χωριστά και να
παρέχει, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, 
πληροφορίες για το κόστος και τις 
επιβαρύνσεις κάθε στοιχείου της δέσμης 
που μπορεί να αγοραστεί μέσω αυτής της 
δέσμης ή από αυτή χωριστά.

Or. de

Τροπολογία 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή,
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής προσφέρει στον πελάτη 
και τον ενημερώνει για τη δυνατότητα 
αγοράς των διαφόρων στοιχείων της 
δέσμης χωριστά, και παρέχει πληροφορίες 
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου της δέσμης που μπορεί να 
αγοραστεί μέσω αυτής της δέσμης ή από 
αυτή χωριστά.

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής προσφέρει στον πελάτη 
τα διάφορα στοιχεία της δέσμης χωριστά 
και τον ενημερώνει ρητά για τη 
δυνατότητα αγοράς των διαφόρων 
στοιχείων της δέσμης χωριστά, και παρέχει 
πληροφορίες για το κόστος και τις 
επιβαρύνσεις κάθε στοιχείου της δέσμης 
που μπορεί να αγοραστεί μέσω αυτής της
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δέσμης ή από αυτή χωριστά.

Or. de

Τροπολογία 519
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι εν λόγω δέσμες βασίζονται σε μια 
συγκεκριμένη αμοιβαία ασφάλιση πέραν 
της οποίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί η 
τεχνική ισορροπία των εγγυήσεων, η 
υποχρέωση πώλησης σε δέσμες μπορεί να 
διατηρείται.

Or. fr

Τροπολογία 520
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για 
την προσφορά σε καταναλωτές 
ολοκληρωμένων ασφαλιστικών 
συμβάσεων, όταν μία ασφαλιστική 
σύμβαση καλύπτει διάφορους 
αλληλένδετους ασφαλίσιμους κινδύνους.

Or. en

Τροπολογία 521
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου [20XX] και 
επικαιροποιεί περιοδικά κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση και την 
εποπτεία των διασταυρούμενων 
πωλήσεων, στις οποίες αναφέρονται 
συγκεκριμένα καταστάσεις όπου οι 
πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων δεν συνάδουν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 16, 17 και 18 ή 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 522
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου [20XX] και 
επικαιροποιεί περιοδικά κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση και την 
εποπτεία των διασταυρούμενων 
πωλήσεων, στις οποίες αναφέρονται 
συγκεκριμένα καταστάσεις όπου οι 
πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων δεν συνάδουν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 16, 17 και 18 ή 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 523
Sven Giegold
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου [20XX] και 
επικαιροποιεί περιοδικά κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση και την 
εποπτεία των διασταυρούμενων 
πωλήσεων, στις οποίες αναφέρονται 
συγκεκριμένα καταστάσεις όπου οι 
πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων δεν συνάδουν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 16, 17 και 18 ή 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν συνάδει με την προσέγγιση της MiFID. Η πρόταση δεν 
διαχωρίζει τα «δεσμευτικά» ασφαλιστικά προϊόντα από τα «δεσμευμένα» προϊόντα. Η τρέχουσα 
διατύπωση ενδέχεται να εγείρει ακούσιες συνέπειες. Τα περισσότερα κοινά ασφαλιστικά 
προϊόντα στην πραγματικότητα συνδυάζονται, π.χ. η ταξιδιωτική ασφάλεια με την ασφάλεια 
απώλειας αποσκευών, την κάλυψη σε περίπτωση απώλειας πτήσης κλπ. Η απαγόρευση που 
προβλέπεται στην ισχύουσα πρόταση θα μπορούσε να οδηγήσει ενδεχομένως και σε απαγόρευση 
των ανωτέρω συνδυασμών. Η τροπολογία βασίζεται σε πρόταση ενός φορέα 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

Τροπολογία 524
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου [20XX] και 
επικαιροποιεί περιοδικά κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση και την 
εποπτεία των διασταυρούμενων 
πωλήσεων, στις οποίες αναφέρονται 

διαγράφεται
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συγκεκριμένα καταστάσεις όπου οι 
πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων δεν συνάδουν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 16, 17 και 18 ή 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 525
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου [20XX] και 
επικαιροποιεί περιοδικά κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση και την 
εποπτεία των διασταυρούμενων 
πωλήσεων, στις οποίες αναφέρονται 
συγκεκριμένα καταστάσεις όπου οι 
πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων δεν συνάδουν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 16, 17 και 18 ή 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Η ΕΑΑΕΣ, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών, μέσω της Μικτής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, 
καταρτίζει έως τις [...] και επικαιροποιεί 
περιοδικά κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση και την εποπτεία των 
διασταυρούμενων πωλήσεων, στις οποίες 
αναφέρονται συγκεκριμένα καταστάσεις 
όπου οι πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων δεν συνάδουν με τις 
υποχρεώσεις των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων να ενεργούν με γνώμονα το 
βέλτιστο συμφέρον των πελατών τους, 
όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 16, 17 
και του άρθρου 18 ή της παραγράφου 1
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 526
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου [20XX] και 
επικαιροποιεί περιοδικά κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση και την 
εποπτεία των διασταυρούμενων 
πωλήσεων, στις οποίες αναφέρονται 
συγκεκριμένα καταστάσεις όπου οι 
πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων δεν συνάδουν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 16, 17 και 18 ή 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου [20XX] και 
επικαιροποιεί περιοδικά κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση και την 
εποπτεία των διασταυρούμενων πωλήσεων 
ή/και των πωλήσεων σε δέσμες, στις 
οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα 
καταστάσεις όπου οι πρακτικές των 
διασταυρούμενων πωλήσεων δεν 
συνάδουν με τις υποχρεώσεις των άρθρων 
16, 17 και 18 ή της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου.

Or. fr

Τροπολογία 527
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 528
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
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ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Or. en

Τροπολογία 529
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Kεφάλαιο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Or. en

Τροπολογία 530
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Kεφάλαιο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Or. en

Τροπολογία 531
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[…] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 532
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο προβλέπει πρόσθετες 
απαιτήσεις για την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση, σε σχέση με την πώληση 
επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων 
από:

Το παρόν κεφάλαιο αντικαθιστά τα άρθρα 
15 έως 18 του κεφαλαίου VI για την 
πώληση επενδυτικών ασφαλιστικών 
προϊόντων από:

Or. en

Τροπολογία 533
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο προβλέπει πρόσθετες 
απαιτήσεις για την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση, σε σχέση με την πώληση 
επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων 
από:

Το παρόν κεφάλαιο αντικαθιστά τα άρθρα 
15 έως 18 του κεφαλαίου VI για την 
πώληση επενδυτικών ασφαλιστικών 
προϊόντων από:

Or. en

Τροπολογία 534
Werner Langen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο προβλέπει πρόσθετες 
απαιτήσεις για την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση, σε σχέση με την πώληση 
επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων 
από:

Το παρόν κεφάλαιο αντικαθιστά τα άρθρα 
15, 17 και 18 του κεφαλαίου VI για την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση, σε σχέση με 
την πώληση επενδυτικών ασφαλιστικών 
προϊόντων από:

Or. de

(Αιτιολογική σκέψη 42. Πρόκειται για σωρευτικά πρότυπα που καταδεικνύουν σαφώς τη 
διαφορά μεταξύ των ασφαλειών και των επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων.)

Τροπολογία 535
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο προβλέπει πρόσθετες 
απαιτήσεις για την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση, σε σχέση με την πώληση 
επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων 
από:

Το παρόν κεφάλαιο προβλέπει απαιτήσεις 
για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, σε 
σχέση με την πώληση επενδυτικών 
ασφαλιστικών προϊόντων από:

Or. en

Τροπολογία 536
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως εκ τούτου, αντικαθιστά τα άρθρα 15 
έως 18 του κεφαλαίου VI για την πώληση 
των εν λόγω προϊόντων.
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Or. en

Τροπολογία 537
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ακόλουθα τμήματα του κεφαλαίου VI 
δεν ισχύουν για τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που ασκούν ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση σε σχέση με ασφαλιστικά 
επενδυτικά προϊόντα:
α) Άρθρο 15
β) Άρθρο 16 στοιχείο α) σημεία i), ii), iii) 
και iv)
γ) Άρθρο 16 στοιχείο β) σημεία i), ii) και 
iii)
δ) Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία γ), 
δ), ε), στ) και ζ)
ε) Άρθρο 17 παράγραφοι 2, 3, 4 και 5
στ) Άρθρο 18

Or. en

Τροπολογία 538
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 ισχύει 
επίσης για τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που ασκούν ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση σε σχέση με όλα τα 
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ασφαλιστικά προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 539
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν 
πρόσθετα μέτρα σε σχέση με τις 
διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπό 
την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές 
είναι σύμφωνες με το δίκαιο της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 540
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ και η ΕΑΑΕΣ συνεργάζονται
για να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
συνοχή των κανόνων δεοντολογίας των 
επιχειρήσεων, οι οποίοι εφαρμόζονται 
στα επενδυτικά προϊόντα λιανικής που 
διέπονται είτε από την οδηγία MiFID ΙΙ ή 
από την παρούσα οδηγία μέσω τεχνικών 
προτύπων που έχουν εγκριθεί από την 
Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 541
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
Το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 ισχύει 
επίσης για τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που ασκούν ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση σε σχέση με όλα τα 
προϊόντα.
Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν σε 
ισχύ ή να εισάγουν αυστηρότερες 
διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις της 
προβλεπόμενης στα άρθρα 23, 24 και 25 
προστασίας των καταναλωτών, εφόσον οι 
διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με το 
ενωσιακό δίκαιο. Η ΕΑΚΑΑ και η
ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να συνεργάζονται για 
να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
συνοχή των κανόνων δεοντολογίας των 
επιχειρήσεων, οι οποίοι εφαρμόζονται 
στα επενδυτικά προϊόντα λιανικής που 
διέπονται είτε από την οδηγία MiFID ΙΙ ή 
από την παρούσα οδηγία κατευθυντήριων 
γραμμών.

Or. en

Τροπολογία 542
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις να λαμβάνουν 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που 
διαχειρίζονται επενδυτικά ασφαλιστικά 
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συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ αυτών 
των ιδίων, περιλαμβανομένων των 
διευθυντών τους, των υπαλλήλων τους και 
των συνδεδεμένων ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών τους, ή κάθε προσώπου 
που συνδέεται μαζί τους άμεσα ή έμμεσα 
με σχέση ελέγχου, και των πελατών τους, ή 
μεταξύ δύο πελατών τους, κατά την 
άσκηση της ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης.

προϊόντα να λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό 
συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ αυτών 
των ιδίων, περιλαμβανομένων των 
διευθυντών τους, των υπαλλήλων τους και 
των συνδεδεμένων ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών τους, ή κάθε προσώπου 
που συνδέεται μαζί τους άμεσα ή έμμεσα 
με σχέση ελέγχου, και των πελατών τους, ή 
μεταξύ δύο πελατών τους, κατά την 
άσκηση της ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο VII αφορά μόνο τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα.

Τροπολογία 543
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 23 θεσπίζοντας λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με:
– τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα ληφθούν για τον 
εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων·
– τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των μορφών σύγκρουσης 
συμφερόντων, των οποίων η ύπαρξη θα 
μπορούσε να αποβεί επιζήμια για τα 
συμφέροντα των πελατών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ασυμμετρία των πληροφοριών μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οι 
καταβολές προμηθειών από ασφαλιστικούς παρόχους στους διαμεσολαβητές επί του παρόντος 
επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα των συμβουλών σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα. Αυτό 
εμποδίζει την οικονομικά αποδοτική και προσανατολισμένη στα μέσα προσφορά προϊόντων για 
τους πελάτες. Ωστόσο, λόγω της τρέχουσας κατάστασης του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πολιτικού 
διαλόγου και με στόχο ένα αποτελεσματικό και συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο, η κατάλληλη 
ευθυγράμμιση της οδηγίας IMD II με την MiFID αποτελεί αποτελεσματική προσέγγιση.

Τροπολογία 544
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν τα μέτρα που λαμβάνονται από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση, σύμφωνα με τα 
άρθρα 15, 16 και 17, δεν επαρκούν για να 
διασφαλιστεί, με εύλογη βεβαιότητα, η 
πρόληψη των κίνδυνων να θιγούν τα 
συμφέροντα των πελατών και των 
δυνητικών πελατών λόγω των 
συγκρούσεων συμφερόντων, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση γνωστοποιεί 
σαφώς στον πελάτη τη γενική φύση ή τις 
πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων 
προτού αναλάβει να ασκήσει 
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

2. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση καταρτίζει και 
εφαρμόζει αποτελεσματικές οργανωτικές 
και διοικητικές ρυθμίσεις ώστε να 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα 
προκειμένου να μην επηρεάζονται 
αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών 
λόγω συγκρούσεων συμφερόντων. Όταν 
τα μέτρα που λαμβάνονται από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση δεν επαρκούν για 
να διασφαλιστεί, με εύλογη βεβαιότητα, η 
πρόληψη των κίνδυνων να θιγούν τα 
συμφέροντα των πελατών και των 
δυνητικών πελατών λόγω των 
συγκρούσεων συμφερόντων, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση γνωστοποιεί 
σαφώς στον πελάτη τη γενική φύση ή τις 
πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων 
προτού αναλάβει να ασκήσει 
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασυμμετρία των πληροφοριών μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οι 
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καταβολές προμηθειών από ασφαλιστικούς παρόχους στους διαμεσολαβητές επί του παρόντος 
επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα των συμβουλών σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα. Αυτό 
εμποδίζει την οικονομικά αποδοτική και προσανατολισμένη στα μέσα προσφορά προϊόντων για 
τους πελάτες. Ωστόσο, λόγω της τρέχουσας κατάστασης του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πολιτικού 
διαλόγου και με στόχο ένα αποτελεσματικό και συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο, η κατάλληλη 
ευθυγράμμιση της οδηγίας IMD II με την MiFID αποτελεί αποτελεσματική προσέγγιση.

Τροπολογία 545
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν τα μέτρα που λαμβάνονται από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση, σύμφωνα με τα 
άρθρα 15, 16 και 17, δεν επαρκούν για να 
διασφαλιστεί, με εύλογη βεβαιότητα, η 
πρόληψη των κίνδυνων να θιγούν τα 
συμφέροντα των πελατών και των 
δυνητικών πελατών λόγω των 
συγκρούσεων συμφερόντων, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση γνωστοποιεί 
σαφώς στον πελάτη τη γενική φύση ή τις 
πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων 
προτού αναλάβει να ασκήσει 
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

2. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση καταρτίζει και 
εφαρμόζει αποτελεσματικές οργανωτικές 
και διοικητικές ρυθμίσεις ώστε να 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα 
προκειμένου να μην επηρεάζονται 
αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών 
λόγω συγκρούσεων συμφερόντων. Όταν 
τα μέτρα που λαμβάνονται από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση δεν επαρκούν για 
να διασφαλιστεί, με εύλογη βεβαιότητα, η 
πρόληψη των κίνδυνων να θιγούν τα 
συμφέροντα των πελατών και των 
δυνητικών πελατών λόγω των 
συγκρούσεων συμφερόντων, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση γνωστοποιεί 
σαφώς τη γενική φύση και/ή τις πηγές των 
συγκρούσεων συμφερόντων και τα μέτρα 
που λαμβάνονται για τον περιορισμό των 
εν λόγω κινδύνων για τον πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 546
Werner Langen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν τα μέτρα που λαμβάνονται από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση, σύμφωνα με τα 
άρθρα 15, 16 και 17, δεν επαρκούν για να 
διασφαλιστεί, με εύλογη βεβαιότητα, η 
πρόληψη των κίνδυνων να θιγούν τα 
συμφέροντα των πελατών και των 
δυνητικών πελατών λόγω των 
συγκρούσεων συμφερόντων, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση γνωστοποιεί 
σαφώς στον πελάτη τη γενική φύση ή τις 
πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων 
προτού αναλάβει να ασκήσει 
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

2. Όταν τα μέτρα που λαμβάνονται από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση για τα επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα, σύμφωνα με τα 
άρθρα 15, 16 και 17, δεν επαρκούν για να 
διασφαλιστεί, με εύλογη βεβαιότητα, η 
πρόληψη των κίνδυνων να θιγούν τα 
συμφέροντα των πελατών και των 
δυνητικών πελατών λόγω των 
συγκρούσεων συμφερόντων, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση γνωστοποιεί 
σαφώς στον πελάτη τη γενική φύση ή τις 
πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων 
προτού αναλάβει να ασκήσει 
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο VII αφορά μόνο τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα.

Τροπολογία 547
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η πληροφόρηση πρέπει:
α) να πραγματοποιείται σε σταθερό μέσο, 
και
β) να περιλαμβάνει επαρκείς 
λεπτομέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του πελάτη, ώστε να 
επιτραπεί σε αυτόν να λάβει ενήμερη 
απόφαση για την παρεπόμενη υπηρεσία 
στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτει η 
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σύγκρουση συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 548
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η πληροφόρηση πρέπει: 
α) να πραγματοποιείται σε σταθερό μέσο,
β) να περιλαμβάνει επαρκείς 
λεπτομέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του πελάτη, ώστε να 
επιτραπεί σε αυτόν να λάβει ενήμερη 
απόφαση για την παρεπόμενη υπηρεσία 
στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτει η 
σύγκρουση συμφερόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αποσκοπεί στην εναρμόνιση με την οδηγία MiFID. Η τροπολογία αυτή βασίζεται 
στη συνδρομή της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία 549
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 550
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από έναν 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή μια 
ασφαλιστική επιχείρηση να ενεργεί, κατά 
την άσκηση ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για πελάτες, με 
εντιμότητα, θεμιτό τρόπο και 
επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των 
πελατών του/της, και να συμμορφώνεται, 
ιδίως, με τις αρχές που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο και στο άρθρο 25.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από έναν 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή μια
ασφαλιστική επιχείρηση να ενεργεί, κατά 
την άσκηση ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για πελάτες, με 
εντιμότητα, θεμιτό τρόπο και 
επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των 
πελατών του/της, και να συμμορφώνεται, 
ιδίως, με τις αρχές γνωστοποίησης 
πληροφοριών στους πελάτες και 
αξιολόγησης της καταλληλότητας και της 
σκοπιμότητας που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο και στο άρθρο 25.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθούν οι γενικές αρχές γνωστοποίησης πληροφοριών στους πελάτες και 
αξιολόγησης της καταλληλότητας και της σκοπιμότητας που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25.

Τροπολογία 551
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από έναν 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή μια 
ασφαλιστική επιχείρηση να ενεργεί, κατά 
την άσκηση ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για πελάτες, με 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από έναν 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή μια 
ασφαλιστική επιχείρηση να ενεργεί 
υποχρεωτικά, κατά την άσκηση 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με ή για 
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εντιμότητα, θεμιτό τρόπο και 
επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των 
πελατών του/της, και να συμμορφώνεται, 
ιδίως, με τις αρχές που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο και στο άρθρο 25.

πελάτες, με εντιμότητα, θεμιτό τρόπο και 
επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των 
πελατών του/της, και να συμμορφώνεται, 
ιδίως, με τις αρχές που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο και στο άρθρο 25.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συνάφεια μεταξύ των οδηγιών MiFID II και IMD II.

Τροπολογία 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από έναν 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή μια 
ασφαλιστική επιχείρηση να ενεργεί, κατά 
την άσκηση ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για πελάτες, με 
εντιμότητα, θεμιτό τρόπο και 
επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των 
πελατών του/της, και να συμμορφώνεται, 
ιδίως, με τις αρχές που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο και στο άρθρο 25.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από έναν 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή μια 
ασφαλιστική επιχείρηση να ενεργεί πάντα, 
κατά την άσκηση ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για πελάτες, με 
εντιμότητα, θεμιτό τρόπο και 
επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των 
πελατών του/της, και να συμμορφώνεται, 
ιδίως, με τις αρχές που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο και στο άρθρο 25.

Or. en

Τροπολογία 553
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η εφαρμογή των απαιτήσεων 
πληροφόρησης που περιέχονται στα 
άρθρα 24 και 25 θα πρέπει να είναι 
αναλογική, λαμβάνοντας υπόψη το κατά 
πόσον ή όχι ο πελάτης είναι 
επαγγελματίας πελάτης, όπως ορίζεται 
στο παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 554
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η εφαρμογή των απαιτήσεων 
πληροφόρησης που περιέχονται στα 
άρθρα 24 και 25 θα πρέπει να είναι 
αναλογική, λαμβάνοντας υπόψη το κατά 
πόσον ή όχι ο πελάτης είναι 
επαγγελματίας πελάτης, όπως ορίζεται 
στο παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσθετη παράγραφος που ακολουθεί αποσκοπεί να εναρμονίσει το κείμενο με την τρέχουσα 
προσέγγιση στην οδηγία MIFD2. Η τροπολογία αυτή βασίζεται στη συνδρομή της Αρχής 
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όλες οι πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών 
ανακοινώσεων, που απευθύνονται από 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή 
ασφαλιστική επιχείρηση σε πελάτες ή 
δυνητικούς πελάτες, επιβάλλεται να είναι 
θεμιτές, σαφείς και μη παραπλανητικές. Οι 
διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να 
μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως 
τέτοιες.

2. Όλες οι πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών 
ανακοινώσεων, που απευθύνονται από 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή 
ασφαλιστική επιχείρηση σε πελάτες ή 
δυνητικούς πελάτες, επιβάλλεται να είναι 
πάντα θεμιτές, σαφείς και μη 
παραπλανητικές. Οι διαφημιστικές 
ανακοινώσεις πρέπει να μπορούν να 
αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες από τον 
καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 556
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στους πελάτες ή τους δυνητικούς 
πελάτες παρέχεται κατάλληλη 
πληροφόρηση σχετικά με:

3. Στους πελάτες ή τους δυνητικούς 
πελάτες επενδυτικών ασφαλιστικών 
προϊόντων παρέχεται κατάλληλη 
πληροφόρηση σχετικά με:

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο VII ισχύει για τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα.

Τροπολογία 557
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Κατά την παροχή συμβουλών, οι 
πληροφορίες προσδιορίζουν αν οι 
συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση και αν στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη 
διαρκή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
του ασφαλιστικού προϊόντος που 
συστήνεται στον πελάτη·

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους.

Or. en

Τροπολογία 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Κατά την παροχή συμβουλών, οι 
πληροφορίες προσδιορίζουν αν οι 
συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση και αν στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη 
διαρκή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
του ασφαλιστικού προϊόντος που 
συστήνεται στον πελάτη·

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Κατά την παροχή επενδυτικών
συμβουλών, οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν εκ των προτέρων τη βάση 
στην οποία παρέχονται οι συμβουλές και 
αν, μεταξύ άλλων, στηρίζονται σε ευρεία ή 
πιο περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει ή όχι στον πελάτη 
περιοδική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του ασφαλιστικού 
επενδυτικού προϊόντος που συστήνεται 
στους πελάτες και θα ενημερώσει τον 
πελάτη για το συνολικό κόστος των 
επενδυτικών συναλλαγών υπό μορφή 
ενιαίου νομισματικού ποσού το οποίο 
περιλαμβάνει τόσο τις αμοιβές που 
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κατέβαλε άμεσα ο πελάτης στον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή στην 
ασφαλιστική επιχείρηση όσο και τυχόν 
αντιπαροχές που καταβλήθηκαν από 
τρίτους. Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει 
να δίδεται στον πελάτη πριν από την 
παροχή των επενδυτικών συμβουλών.

Or. en

Τροπολογία 559
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Κατά την παροχή συμβουλών, οι
πληροφορίες προσδιορίζουν αν οι 
συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση και αν στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη 
διαρκή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
του ασφαλιστικού προϊόντος που 
συστήνεται στον πελάτη·

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και τις 
υπηρεσίες του. Οι πληροφορίες 
προσδιορίζουν αν οι συμβουλές 
παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση και αν 
στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη 
ανάλυση της αγοράς και αναφέρουν εάν ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα διαθέσει 
στον πελάτη διαρκή αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του ασφαλιστικού 
προϊόντος που συστήνεται στον πελάτη·

Or. en

Τροπολογία 560
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
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ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Κατά την παροχή συμβουλών, οι
πληροφορίες προσδιορίζουν αν οι 
συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση και αν στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη 
διαρκή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
του ασφαλιστικού προϊόντος που 
συστήνεται στον πελάτη·

ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Οι πληροφορίες προσδιορίζουν αν οι 
συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση και αν στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη 
διαρκή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
του ασφαλιστικού προϊόντος που 
συστήνεται στον πελάτη·

Or. fr

Τροπολογία 561
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Κατά την παροχή συμβουλών, οι 
πληροφορίες προσδιορίζουν αν οι 
συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση και αν στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη 
διαρκή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
του ασφαλιστικού προϊόντος που 
συστήνεται στον πελάτη·

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Κατά την παροχή συμβουλών, οι 
πληροφορίες προσδιορίζουν αν οι 
συμβουλές στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη 
τακτική αξιολόγηση της καταλληλότητας 
του ασφαλιστικού προϊόντος που 
συστήνεται στον πελάτη·

Or. de

(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 16,στοιχείο α) σημεία i), ii) και v), καθώς και του 
άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ))

Αιτιολόγηση

Η τακτική αξιολόγηση είναι εύλογη και επιτρέπει τον εκ των προτέρων καθορισμό των 
χρονικών ορίων αυτής. Η διαρκής αξιολόγηση δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί (δεν μπορεί 
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να ορισθεί αν θα υπολογίζεται σε ημέρες, ώρες ή και λεπτά.).

Τροπολογία 562
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Κατά την παροχή συμβουλών, οι 
πληροφορίες προσδιορίζουν αν οι 
συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση και αν στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη
διαρκή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
του ασφαλιστικού προϊόντος που 
συστήνεται στον πελάτη·

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Κατά την παροχή συμβουλών, οι 
πληροφορίες προσδιορίζουν αν οι 
συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση και αν στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν διαφορετικούς τύπους μέσων· 
αναφέρουν δε εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη 
περιοδική αξιολόγηση της
καταλληλότητας του ασφαλιστικού 
προϊόντος που συστήνεται στον πελάτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην εναρμόνιση με την οδηγία MiFID II.

Τροπολογία 563
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα ασφαλιστικά προϊόντα και τις 
προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές. 
Θα πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλληλη 
καθοδήγηση και προειδοποιήσεις σχετικά 

β) αν οι συμβουλές παρέχονται 
ανεξάρτητα βάσει αμερόληπτης 
ανάλυσης της αγοράς ή βάσει ανάλυσης 
των προϊόντων που προσφέρονται από 
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με τους κινδύνους που συνδέονται με τις 
επενδύσεις στα εν λόγω προϊόντα ή με την 
υιοθέτηση συγκεκριμένων επενδυτικών 
στρατηγικών· και

την ασφαλιστική επιχείρηση. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν εάν ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση θα διαθέσει στον 
πελάτη διαρκή αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του ασφαλιστικού 
προϊόντος που συστήνεται στον πελάτη·

Or. en

Τροπολογία 564
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κόστος και τις σχετικές
παρεπόμενες επιβαρύνσεις.

γ) τα ασφαλιστικά προϊόντα, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
πολυπλοκότητα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο πελάτη (είτε 
πρόκειται για καταναλωτή είτε όχι). Θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλληλη 
καθοδήγηση και προειδοποιήσεις σχετικά 
με τους κινδύνους που συνδέονται με τις 
επενδύσεις στα εν λόγω προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις.

γ) το κόστος, συμπεριλαμβανομένης της 
αμοιβής του διαμεσολαβητή, και τις 
σχετικές παρεπόμενες επιβαρύνσεις,
συμπεριλαμβανομένων των ξεχωριστών 
επιβαρύνσεων για την παροχή συμβουλών 
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και το κόστος του προϊόντος, όταν 
παρέχονται συμβουλές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή συμβουλών θα πρέπει να είναι μια υπηρεσία με ξεχωριστή επιβάρυνση από το κόστος 
ενός προϊόντος έτσι ώστε οι πελάτες να είναι σε θέση να κάνουν ουσιαστικές συγκρίσεις.

Τροπολογία 566
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις.

γ) το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
καθαρών ασφαλίστρων.

Or. de

Τροπολογία 567
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις.

γ) το κόστος που σχετίζεται με το 
επενδυτικό προϊόν εάν οι ίδιοι 
λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές.

Or. en

Τροπολογία 568
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις.

γ) όλο το κόστος και κάθε σχετική 
παρεπόμενη επιβάρυνση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασυμμετρία των πληροφοριών μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οι
καταβολές προμηθειών από ασφαλιστικούς παρόχους στους διαμεσολαβητές επί του παρόντος 
επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα των συμβουλών σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα. Αυτό 
εμποδίζει την οικονομικά αποδοτική και προσανατολισμένη στα μέσα προσφορά προϊόντων για 
τους πελάτες. Ωστόσο, λόγω της τρέχουσας κατάστασης του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πολιτικού 
διαλόγου και με στόχο ένα αποτελεσματικό και συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο, η κατάλληλη 
ευθυγράμμιση της οδηγίας IMD II με την MiFID αποτελεί αποτελεσματική προσέγγιση.

Τροπολογία 569
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τις προμήθειες, τις αντεκχωρήσεις ή 
άλλα οφέλη σχετικά με τη συναλλαγή που 
καλύπτονται από τον παραγωγό ή τρίτο 
μέρος, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
2004/39/ΕΚ και στην οδηγία 2002/92/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 570
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο θα πρέπει να παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή, κατά τρόπο ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους του προσφερόμενου 
συγκεκριμένου ασφαλιστικού προϊόντος 
και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορεί να παρέχονται 
σε τυποποιημένη μορφή.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο θα πρέπει να παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή, κατά τρόπο ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους του προσφερόμενου 
συγκεκριμένου ασφαλιστικού προϊόντος 
και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορεί να παρέχονται 
σε τυποποιημένη μορφή σε έγγραφο 
βασικών πληροφοριών. Το έγγραφο 
βασικών πληροφοριών συμπληρώνεται με 
την παραγωγή ενός εγγράφου βασικών 
υπηρεσιών από το πρόσωπο που πωλεί το 
ασφαλιστικό προϊόν, όπου 
παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που 
παρέχονται στους ιδιώτες επενδυτές.
Ένα πρόσωπο που πωλεί ασφαλιστικό 
επενδυτικό προϊόν σε ιδιώτες πελάτες, 
τους παρέχει το έγγραφο βασικών 
πληροφοριών και το έγγραφο βασικών 
υπηρεσιών σε εύθετο χρόνο πριν από τη 
σύναψη συναλλαγής που έχει σχέση με το 
ασφαλιστικό επενδυτικό προϊόν. Σε 
περίπτωση που ένα ασφαλιστικό 
επενδυτικό προϊόν προτείνεται σε έναν 
πελάτη, το έγγραφο βασικών 
πληροφοριών και το έγγραφο βασικών 
υπηρεσιών παρέχεται αμελλητί.

Or. en

Τροπολογία 571
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 



PE504.393v01-00 112/179 AM\926838EL.doc

EL

παρόν άρθρο θα πρέπει να παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή, κατά τρόπο ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους του προσφερόμενου 
συγκεκριμένου ασφαλιστικού προϊόντος 
και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορεί να παρέχονται 
σε τυποποιημένη μορφή.

παρόν άρθρο παρέχονται σε εύκολα
κατανοητή και σαφή μορφή, κατά 
τρόπο ώστε οι πελάτες ή οι δυνητικοί 
πελάτες να είναι ευλόγως σε θέση να 
κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους του 
προσφερόμενου συγκεκριμένου 
ασφαλιστικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, 
να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές 
αποφάσεις. Οι πληροφορίες αυτές 
παρέχονται σε τυποποιημένο βασικό 
έγγραφο πληροφοριών.

Or. de

Τροπολογία 572
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο θα πρέπει να παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή, κατά τρόπο ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους του προσφερόμενου 
συγκεκριμένου ασφαλιστικού προϊόντος 
και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορεί να παρέχονται 
σε τυποποιημένη μορφή.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο θα πρέπει να παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή, κατά τρόπο ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους του προσφερόμενου 
συγκεκριμένου ασφαλιστικού προϊόντος 
και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται σε 
τυποποιημένη μορφή.

Or. en

Τροπολογία 573
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο θα πρέπει να παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή, κατά τρόπο ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους του προσφερόμενου 
συγκεκριμένου ασφαλιστικού προϊόντος
και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορεί να παρέχονται 
σε τυποποιημένη μορφή.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο θα πρέπει να παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή, κατά τρόπο ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους του προσφερόμενου 
συγκεκριμένου ασφαλιστικού τύπου και, 
ως εκ τούτου, να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορεί να παρέχονται 
σε τυποποιημένη μορφή.

Or. de

(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 18 παράγραφος 4)

Αιτιολόγηση

Ανάλογη διατύπωση υπάρχει και στη MiFID.

Τροπολογία 574
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει τον 
πελάτη ότι παρέχονται ασφαλιστικές 
συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση:

5. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει τον 
πελάτη ότι οι εν λόγω συμβουλές
παρέχονται ανεξάρτητα, οι κατάλληλες 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα, τα οποία παρέχονται πριν από 
τις ασφαλιστικές συμβουλές:
α) το φάσμα των ασφαλιστικών 
προϊόντων στα οποία θα βασίζεται η 
σύσταση και, ειδικότερα, εάν το φάσμα 
περιορίζεται σε ασφαλιστικά προϊόντα 
που έχουν εκδοθεί ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον διαμεσολαβητή που εκπροσωπεί τον 
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πελάτη· και
β) εάν καταβάλλεται αμοιβή από τον 
πελάτη για την παροχή συμβουλών
γ) εάν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
λαμβάνει οιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια 
από τρίτους σε σχέση με την ασφαλιστική 
σύμβαση. 
5α. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επιπροσθέτως να απαγορεύουν ή να 
περιορίζουν περαιτέρω την προσφορά ή 
την αποδοχή αμοιβών, προμηθειών ή μη 
χρηματικών οφελών από τρίτους σε 
σχέση με την παροχή ασφαλιστικών 
συμβουλών. Σε αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνονται οιεσδήποτε τέτοιου 
είδους αμοιβές, προμήθειες ή μη 
χρηματικά οφέλη που πρέπει να 
επιστρέφονται στους πελάτες ή να 
αντισταθμίζουν αμοιβές που έχει 
καταβάλει ο πελάτης.
Τα κράτη μέλη μπορούν περαιτέρω να 
απαιτούν από τον διαμεσολαβητή, όταν 
ένας διαμεσολαβητής ενημερώνει τον 
πελάτη ότι οι συμβουλές παρέχονται 
ανεξάρτητα, αφενός να αξιολογεί 
επαρκώς μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά 
και τα οποία είναι επαρκώς 
διαφοροποιημένα ανάλογα με τον τύπο 
και τους εκδότες ή τους παρόχους 
προϊόντων προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι οι στόχοι του πελάτη μπορούν να 
εκπληρωθούν με κατάλληλο τρόπο, και 
αφετέρου να μην περιορίζεται σε 
ασφαλιστικά προϊόντα που έχουν εκδοθεί 
ή παρέχονται από οντότητες που έχουν 
στενούς δεσμούς με τον διαμεσολαβητή.

Or. en

Τροπολογία 575
Alfredo Pallone
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει τον 
πελάτη ότι παρέχονται ασφαλιστικές
συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση:

5. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενημερώνει τον πελάτη ότι οι συμβουλές
παρέχονται ανεξάρτητα, οι κατάλληλες 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα, τα οποία παρέχονται πριν από 
τις ασφαλιστικές συμβουλές:

Or. en

Τροπολογία 576
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει τον 
πελάτη ότι παρέχονται ασφαλιστικές 
συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση:

5. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται 
ασφαλιστικές συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής:

Or. en

Τροπολογία 577
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει τον 
πελάτη ότι παρέχονται ασφαλιστικές 

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν, όταν ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει τον 
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συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση:

πελάτη ότι παρέχονται ασφαλιστικές 
συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση να γνωστοποιεί 
στον πελάτη τη φύση της αμοιβής που 
λαμβάνεται σε σχέση με την ασφαλιστική 
σύμβαση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν οι σύμβουλοι πωλούν προϊόντα PRIP, υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων και 
ζημίας των καταναλωτών. Πρέπει να απαιτείται γνωστοποίηση στη Επιτροπής για τα προϊόντα 
αυτά.

Τροπολογία 578
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολογεί επαρκώς μεγάλο αριθμό 
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα ασφαλιστικά προϊόντα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 579
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολογεί επαρκώς μεγάλο αριθμό 
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα ασφαλιστικά προϊόντα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

α) αξιολογεί εκτενώς την αντίστοιχη 
αγορά, ώστε να είναι σε θέση να 
συστήσει, σύμφωνα με επαγγελματικά 
κριτήρια, την ασφαλιστική σύμβαση που 
θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
ανάγκες του πελάτη. Τα ασφαλιστικά 
προϊόντα διαφοροποιούνται ως προς τον 
τύπο και τους εκδότες τους ή τους 
παρόχους των προϊόντων και δεν θα πρέπει 
να περιορίζονται στα ασφαλιστικά 
προϊόντα που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

Or. de

Τροπολογία 580
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολογεί επαρκώς μεγάλο αριθμό
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα ασφαλιστικά προϊόντα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

α) το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων 
στα οποία θα βασίζεται η σύσταση και, 
ειδικότερα, εάν το φάσμα περιορίζεται
στα ασφαλιστικά προϊόντα που εκδίδονται 
ή παρέχονται από οντότητες που έχουν 
στενούς δεσμούς με τον διαμεσολαβητή 
που εκπροσωπεί τον πελάτη· και

Or. en

Τροπολογία 581
Olle Schmidt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολογεί επαρκώς μεγάλο αριθμό 
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα ασφαλιστικά προϊόντα
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

α) έναν επαρκώς μεγάλο αριθμό 
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά και διαφοροποιούνται 
επαρκώς ως προς τον τύπο και τους 
εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι οι ασφαλιστικές επενδυτικές ανάγκες 
του πελάτη μπορούν να καλυφθούν με τον 
κατάλληλο τρόπο και δεν περιορίζονται 
στα ασφαλιστικά προϊόντα που εκδίδονται 
ή παρέχονται από οντότητες που έχουν 
στενούς δεσμούς με τον ασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή ή την ασφαλιστική 
επιχείρηση·

Or. en

Τροπολογία 582
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολογεί επαρκώς μεγάλο αριθμό
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα ασφαλιστικά προϊόντα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

α) αξιολογεί ένα φάσμα ασφαλιστικών 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Τα 
ασφαλιστικά προϊόντα διαφοροποιούνται 
επαρκώς ως προς τον τύπο και τους 
εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

Or. en
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Τροπολογία 583
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολογεί επαρκώς μεγάλο αριθμό
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα ασφαλιστικά προϊόντα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

α) αξιολογεί ένα φάσμα ασφαλιστικών 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Τα 
ασφαλιστικά προϊόντα διαφοροποιούνται 
ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή 
τους παρόχους των προϊόντων και δεν θα 
πρέπει να περιορίζονται στα ασφαλιστικά 
προϊόντα που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην εναρμόνιση της οδηγίας IMD II με την MIFID II, 
βασίζεται δε στη συνδρομή της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) του Ηνωμένου 
Βασιλείου.

Τροπολογία 584
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολογεί επαρκώς μεγάλο αριθμό 
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα ασφαλιστικά προϊόντα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 

α) αξιολογεί επαρκώς μεγάλο αριθμό 
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα ασφαλιστικά προϊόντα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 
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που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή· και

Or. en

Τροπολογία 585
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) παρέχει συμβουλές στους πελάτες 
χωρίς περιορισμούς και με αμερόληπτο 
τρόπο·

Or. de

Τροπολογία 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τη φύση της αμοιβής που λαμβάνεται 
σε σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση 
και εάν σε σχέση με την ασφαλιστική 
σύμβαση λειτουργεί:
i) βάσει αμοιβής, δηλαδή η αμοιβή 
καταβάλλεται άμεσα από τον πελάτη· ή
ii) βάσει προμήθειας κάθε είδους, δηλαδή 
περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο· ή
iii) βάσει συνδυασμού και των δύο 
στοιχείων i) και ii)·

Or. en
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Τροπολογία 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) αν ο διαμεσολαβητής πρόκειται να 
λάβει αμοιβή ή προμήθεια κάθε είδους, το 
πλήρες ποσό της αμοιβής όσον αφορά τα 
ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα που 
προσφέρονται ή προτείνονται ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό και των δύο. Η αμοιβή ή 
προμήθεια για την παροχή συμβουλών 
και η αμοιβή ή προμήθεια του προϊόντος 
θα πρέπει να γνωστοποιούνται ως 
ξεχωριστά ποσά ή υπολογισμοί·

Or. en

Τροπολογία 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) εάν το ύψος της προμήθειας 
βασίζεται στην επίτευξη των 
συμφωνηθέντων στόχων ή των 
κατώτατων ορίων που αφορούν 
επιχειρηματικές πράξεις στις οποίες 
προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 
πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.
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Or. en

Τροπολογία 589
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει 
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 
από τρίτον ή από πρόσωπο που ενεργεί 
για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιτίθεται στην εισαγωγή απαγόρευσης για κάθε είδους αντιπαροχή κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη βάση.

Τροπολογία 590
Louis Michel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει 
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 
από τρίτον ή από πρόσωπο που ενεργεί 
για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 591
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει 
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 
από τρίτον ή από πρόσωπο που ενεργεί 
για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 592
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει 
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 
από τρίτον ή από πρόσωπο που ενεργεί 
για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

β) εάν καταβάλλεται αμοιβή από τον 
πελάτη για την παροχή συμβουλών.

Or. en

Τροπολογία 593
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει αμοιβές, 
προμήθειες ή άλλα χρηματικά οφέλη που 
καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτον ή 
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου σε σχέση με την παροχή της 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει
χρηματικό όφελος κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων αμοιβών ή 
προμηθειών που καταβάλλονται ή 
παρέχονται από τρίτον ή από πρόσωπο που 
ενεργεί για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με 
την παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες σε ανεξάρτητη βάση.

Or. en

Τροπολογία 594
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει αμοιβές, 
προμήθειες ή άλλα χρηματικά οφέλη που 
καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτον ή 
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου σε σχέση με την παροχή της 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

β) δεν αποδέχεται ή δεν παρακρατεί
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 
από τρίτον ή από πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους πελάτες. 
Από την παρούσα διάταξη εξαιρούνται 
μικρά μη χρηματικά οφέλη που μπορούν 
να ενισχύσουν την ποιότητα της 
υπηρεσίας που παρέχεται σε πελάτη και 
είναι τέτοιας κλίμακας και φύσης ώστε 
να μην μπορούν να κριθούν ότι 
εμποδίζουν τη συμμόρφωση με την 
υποχρέωση της επενδυτικής επιχείρησης 
να υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα 
συμφέροντα του πελάτη, και τα οποία 
γνωστοποιούνται σαφώς.

Or. en
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Τροπολογία 595
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει αμοιβές, 
προμήθειες ή άλλα χρηματικά οφέλη που 
καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτον ή 
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου σε σχέση με την παροχή της 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

β) όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ή ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει 
τον πελάτη ότι οι ασφαλιστικές 
συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
ασφαλιστική επιχείρηση δεν αποδέχεται ή 
δεν λαμβάνει αμοιβές, προμήθειες ή άλλα 
άμεσα ή έμμεσα χρηματικά ή μη 
χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή 
παρέχονται από τρίτον ή από πρόσωπο που 
ενεργεί για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με 
την παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε πρόταση της Δανικής Ένωσης Ασφαλειών. Η απαγόρευση 
προμηθειών αποτρέπει τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των ασφαλιστικών και 
συνταξιοδοτικών ταμείων και των μεσιτών – και ως εκ τούτου καθιστά σαφέστερο για τον 
πελάτη πόσα πληρώνει και σε ποιους. Η εμπειρία της Δανικής Ένωσης Ασφαλειών καταδεικνύει 
ότι η απαγόρευση των προμηθειών έχει αυξήσει τη διαφάνεια στη δανική αγορά και συνεπώς 
έχει βελτιώσει το επίπεδο ανταγωνισμού, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα καλύτερα προϊόντα 
και χαμηλότερο κόστος για τους πελάτες. Η τροπολογία συνάδει με την οδηγία MiFID II.

Τροπολογία 596
Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει αμοιβές, 
προμήθειες ή άλλα χρηματικά οφέλη που 
καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτον ή 

β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει αμοιβές, 
προμήθειες ή άλλα χρηματικά και μη 
χρηματικά οφέλη ή λοιπά κίνητρα που 
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από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου σε σχέση με την παροχή της 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτον ή 
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου σε σχέση με την παροχή της 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

Or. de

Τροπολογία 597
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει αμοιβές, 
προμήθειες ή άλλα χρηματικά οφέλη που 
καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτον ή 
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου σε σχέση με την παροχή της 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

β) δεν αποδέχεται και δεν παρακρατεί
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 
από τρίτον ή από πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους πελάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην εναρμόνιση της οδηγίας IMD II με την MIFID II, 
βασίζεται δε στη συνδρομή της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) του Ηνωμένου 
Βασιλείου.

Τροπολογία 598
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) μπορεί να λάβει αμοιβή μόνο από τον 
πελάτη του/της.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Συνοχή με τις διατάξεις που θα θεσπίζονταν στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για την 
αγορά των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τροπολογία 599
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εάν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή ή 
προμήθεια από τρίτους σε σχέση με την 
ασφαλιστική σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
τρόπος με τον οποίο η ασφαλιστική 
επιχείρηση ή ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής αμείβουν το προσωπικό 
τους ή άλλους συνδεδεμένους 
αντιπροσώπους δεν εμποδίζει την 
εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να 
ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον των 
πελατών. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι, στις περιπτώσεις που το προσωπικό 
εμπορεύεται, πωλεί ή παρέχει συμβουλές 
σχετικά με ασφαλιστικά προϊόντα σε 
πελάτες λιανικής, οι δομές αμοιβής του 
εμπλεκόμενου προσωπικού δεν 
επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητά του 
να παρέχει αντικειμενικές συστάσεις, 
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όπου χρειάζεται, ή να παρέχει 
πληροφορίες κατά τρόπο θεμιτό, σαφή 
και μη παραπλανητικό, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 και δεν προκαλούν 
αδικαιολόγητες συγκρούσεις 
συμφερόντων.
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι:
α) η αμοιβή δεν εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τους στόχους για την πώληση 
ή την κερδοφορία συγκεκριμένων 
προϊόντων·
β) η αμοιβή ή άλλες ρυθμίσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
απόδοσης δεν παρέχουν κίνητρα στο 
προσωπικό ώστε να μην ενεργεί προς το 
συμφέρον του πελάτη του 
διαμεσολαβητή.

Or. en

Τροπολογία 601
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
θεωρείται ότι παρέχει συμβουλές σε 
ανεξάρτητη βάση μόνο εφόσον ο 
διαμεσολαβητής έχει δηλώσει κατά την 
ενημέρωση του πελάτη ότι ισχύει κάτι 
τέτοιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τελευταία παράγραφος προστίθεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι οι «μη συνδεδεμένοι» 
διαμεσολαβητές δεν πρέπει να θεωρείται εξ ορισμού ότι παρέχουν συμβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση.
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Τροπολογία 602
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 33 σχετικά με μέτρα που 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις αρχές 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, κατά 
την άσκηση δραστηριότητας 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με τους 
πελάτες τους. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

6. Τα κράτη μέλη μπορούν επιπροσθέτως 
να απαγορεύουν ή να περιορίζουν 
περαιτέρω την προσφορά ή την αποδοχή 
αμοιβών, προμηθειών ή μη χρηματικών 
οφελών από τρίτους σε σχέση με την 
παροχή ασφαλιστικών συμβουλών.

Or. en

Τροπολογία 603
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη φύση της υπηρεσίας ή των 
υπηρεσιών που προσφέρονται ή 
παρέχονται στον πελάτη ή στον δυνητικό 
πελάτη, λαμβανομένων υπόψη του είδους, 
του αντικειμένου, του όγκου και της 
συχνότητας των συναλλαγών· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 604
Sławomir Nitras
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη φύση των προϊόντων που 
προσφέρονται ή προτείνονται, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων 
τύπων ασφαλιστικών προϊόντων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 605
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) το είδος του πελάτη ή του δυνητικού 
πελάτη (ιδιώτης ή επαγγελματίας 
επενδυτής) και την ταξινόμησή τους ως 
επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να συνάδει με την οδηγία MiFID II.

Τροπολογία 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη δύνανται, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις και κατόπιν 
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διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, να απαγορεύουν ή να περιορίζουν 
περαιτέρω την προσφορά ή την αποδοχή 
αμοιβών, προμηθειών ή μη χρηματικών 
οφελών σε σχέση με την παροχή 
συμβουλών όσον αφορά τα ασφαλιστικά 
επενδυτικά προϊόντα υπό την προϋπόθεση 
ότι το κράτος μέλος στηρίζει ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού μεταξύ όλων των 
διαύλων διανομής και δεν στρεβλώνει τον 
ανταγωνισμό. Σε αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνονται οιεσδήποτε τέτοιου 
είδους αμοιβές, προμήθειες ή μη 
χρηματικά οφέλη που πρέπει να 
επιστρέφονται στον πελάτη ή να 
αντισταθμίζουν αμοιβές που έχει 
καταβάλει ο πελάτης.

Or. en

Τροπολογία 607
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 608
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει 
συμβουλές, οφείλει να αντλεί τις αναγκαίες 

1. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να αντλεί 
τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις 
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πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και 
την πείρα του πελάτη ή του δυνητικού 
πελάτη στον σχετικό τομέα του 
συγκεκριμένου τύπου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, καθώς και σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση και τους 
επενδυτικούς στόχους του πελάτη ή του 
δυνητικού πελάτη, βάσει των οποίων θα 
πρέπει να του συστήσει τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που είναι κατάλληλα για την 
περίπτωσή του.

γνώσεις και την πείρα του πελάτη ή του 
δυνητικού πελάτη στον σχετικό τομέα του 
συγκεκριμένου τύπου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, καθώς και σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση και τους 
επενδυτικούς στόχους του πελάτη ή του 
δυνητικού πελάτη, βάσει των οποίων θα 
πρέπει να του συστήσει τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που είναι κατάλληλα για την 
περίπτωσή του.

Or. fr

Τροπολογία 609
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει 
συμβουλές, οφείλει να αντλεί τις αναγκαίες 
πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και 
την πείρα του πελάτη ή του δυνητικού 
πελάτη στον σχετικό τομέα του 
συγκεκριμένου τύπου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, καθώς και σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση και τους 
επενδυτικούς στόχους του πελάτη ή του 
δυνητικού πελάτη, βάσει των οποίων θα 
πρέπει να του συστήσει τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που είναι κατάλληλα για την 
περίπτωσή του.

1. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει 
συμβουλές, οφείλει να αντλεί τις αναγκαίες 
πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, τις 
ανάγκες και την πείρα του πελάτη ή του 
δυνητικού πελάτη στον σχετικό τομέα του 
συγκεκριμένου τύπου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, καθώς και σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση και τους 
επενδυτικούς στόχους του πελάτη ή του 
δυνητικού πελάτη, ενώ βάσει της 
αξιολόγησης θα πρέπει να του συστήσει τα 
ασφαλιστικά προϊόντα που είναι προς το 
συμφέρον του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασυμμετρία των πληροφοριών μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οι 
καταβολές προμηθειών από ασφαλιστικούς παρόχους στους διαμεσολαβητές επί του παρόντος 
επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα των συμβουλών σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα. Αυτό 
εμποδίζει την οικονομικά αποδοτική και προσανατολισμένη στα μέσα προσφορά προϊόντων για 
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τους πελάτες. Ωστόσο, λόγω της τρέχουσας κατάστασης του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πολιτικού 
διαλόγου και με στόχο ένα αποτελεσματικό και συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο, η κατάλληλη 
ευθυγράμμιση της οδηγίας IMD II με την MiFID αποτελεί αποτελεσματική προσέγγιση.

Τροπολογία 610
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασκούν 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε σχέση με 
πωλήσεις για τις οποίες δεν δίδονται 
συμβουλές, ζητούν από τον πελάτη ή το 
δυνητικό πελάτη να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τις γνώσεις και την πείρα του 
στον επενδυτικό τομέα σε σχέση με τον 
συγκεκριμένο τύπο προσφερόμενου ή 
ζητούμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, ώστε 
να μπορεί ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση να εκτιμήσει κατά πόσον η 
σκοπούμενη ασφαλιστική υπηρεσία ή 
προϊόν είναι κατάλληλη/ο για τον πελάτη.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 611
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασκούν 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε σχέση με 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασκούν 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε σχέση με 
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πωλήσεις για τις οποίες δεν δίδονται 
συμβουλές, ζητούν από τον πελάτη ή το 
δυνητικό πελάτη να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τις γνώσεις και την πείρα του
στον επενδυτικό τομέα σε σχέση με τον 
συγκεκριμένο τύπο προσφερόμενου ή 
ζητούμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, ώστε 
να μπορεί ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ή η ασφαλιστική επιχείρηση να εκτιμήσει 
κατά πόσον η σκοπούμενη ασφαλιστική 
υπηρεσία ή προϊόν είναι κατάλληλη/ο για 
τον πελάτη.

πωλήσεις για τις οποίες δεν δίδονται 
συμβουλές, ζητούν από τον πελάτη ή τους 
δυνητικούς πελάτες συναφείς 
πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη ή
τους δυνητικούς πελάτες. Έτσι θα μπορεί 
ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση να εκτιμήσει κατά 
πόσον η σκοπούμενη ασφαλιστική 
υπηρεσία ή προϊόν είναι κατάλληλη/ο για 
τον πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προτείνεται να εναρμονιστεί με την οδηγία MiFID II σχετικά με την 
αξιολόγηση προς το συμφέρον του πελάτη.

Τροπολογία 612
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασκούν 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε σχέση με 
πωλήσεις για τις οποίες δεν δίδονται 
συμβουλές, ζητούν από τον πελάτη ή το 
δυνητικό πελάτη να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τις γνώσεις και την πείρα του 
στον επενδυτικό τομέα σε σχέση με τον 
συγκεκριμένο τύπο προσφερόμενου ή 
ζητούμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, ώστε 
να μπορεί ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ή η ασφαλιστική επιχείρηση να εκτιμήσει 
κατά πόσον η σκοπούμενη ασφαλιστική 
υπηρεσία ή προϊόν είναι κατάλληλη/ο για 
τον πελάτη.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασκούν 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ζητούν από 
τον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη να 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
γνώσεις και την πείρα του στον επενδυτικό 
τομέα σε σχέση με τον συγκεκριμένο τύπο 
προσφερόμενου ή ζητούμενου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, ώστε να μπορεί ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση να εκτιμήσει κατά πόσον η 
σκοπούμενη ασφαλιστική υπηρεσία ή 
προϊόν είναι κατάλληλη/ο για τον πελάτη.

Or. en
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Τροπολογία 613
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει, βάσει των 
πληροφοριών που έχει λάβει σύμφωνα με 
το προηγούμενο εδάφιο, ότι το προϊόν ή η 
υπηρεσία δεν είναι κατάλληλη/ο για τον 
πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη, οφείλει να 
τον προειδοποιήσει περί τούτου. Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή.

Εάν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει, βάσει των 
πληροφοριών που έχει ζητήσει σύμφωνα 
με το προηγούμενο εδάφιο, ότι το προϊόν ή 
η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλη/ο για τον 
πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη, οφείλει να 
τον προειδοποιήσει περί τούτου. Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή.

Or. en

Τροπολογία 614
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει, βάσει των 
πληροφοριών που έχει λάβει σύμφωνα με 
το προηγούμενο εδάφιο, ότι το προϊόν ή η
υπηρεσία δεν είναι κατάλληλη/ο για τον 
πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη, οφείλει να 
τον προειδοποιήσει περί τούτου. Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή.

Εάν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει, βάσει των 
πληροφοριών που έχει λάβει σύμφωνα με 
το προηγούμενο εδάφιο, ότι το προϊόν ή η 
υπηρεσία δεν είναι κατάλληλη/ο για τον 
πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη, οφείλει να 
τον προειδοποιήσει περί τούτου. Η 
προειδοποίηση αυτή πρέπει να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή.

Or. fr
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Τροπολογία 615
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες δεν 
παράσχουν τις αναφερόμενες στο πρώτο 
εδάφιο πληροφορίες σχετικά με τις 
γνώσεις και την πείρα τους, ή αν 
παράσχουν ανεπαρκείς σχετικές 
πληροφορίες, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση τους προειδοποιεί ότι δεν είναι 
σε θέση να κρίνει κατά πόσον η 
σκοπούμενη υπηρεσία ή το σκοπούμενο
προϊόν είναι κατάλληλη/ο γι’ αυτούς. Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή.

Εάν οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες δεν 
μπορούν να παράσχουν τις αναφερόμενες 
στο πρώτο εδάφιο πληροφορίες, ή αν δεν
μπορούν να παράσχουν επαρκείς σχετικές 
πληροφορίες, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση δεν παρέχει συμβουλές ή δεν 
πωλεί τη σκοπούμενη υπηρεσία ή το 
σκοπούμενο προϊόν, από τη στιγμή που
δεν είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον η 
υπηρεσία ή το προϊόν είναι κατάλληλη/ο. 
Αυτό μπορεί να παρέχεται σε 
τυποποιημένη μορφή με οδηγίες για τις 
πληροφορίες που απαιτούνται ώστε ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση να προβεί σε 
κατάλληλη αξιολόγηση προς το βέλτιστο 
συμφέρον των πελατών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.
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Τροπολογία 616
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες δεν 
παράσχουν τις αναφερόμενες στο πρώτο 
εδάφιο πληροφορίες σχετικά με τις 
γνώσεις και την πείρα τους, ή αν 
παράσχουν ανεπαρκείς σχετικές 
πληροφορίες, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση τους προειδοποιεί ότι δεν είναι 
σε θέση να κρίνει κατά πόσον η 
σκοπούμενη υπηρεσία ή το σκοπούμενο 
προϊόν είναι κατάλληλη/ο γι’ αυτούς. Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή.

Εάν οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες δεν 
παράσχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά 
με τις γνώσεις και την πείρα τους, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση τους προειδοποιεί 
ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον 
η σκοπούμενη υπηρεσία ή το σκοπούμενο 
προϊόν είναι κατάλληλη/ο γι’ αυτούς. Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή.

Or. en

Τροπολογία 617
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες δεν 
παράσχουν τις αναφερόμενες στο πρώτο 
εδάφιο πληροφορίες σχετικά με τις 
γνώσεις και την πείρα τους, ή αν 
παράσχουν ανεπαρκείς σχετικές 
πληροφορίες, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση τους προειδοποιεί ότι δεν είναι 
σε θέση να κρίνει κατά πόσον η 
σκοπούμενη υπηρεσία ή το σκοπούμενο 
προϊόν είναι κατάλληλη/ο γι’ αυτούς. Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή.

Εάν οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες δεν 
παράσχουν τις αναφερόμενες στο πρώτο 
εδάφιο πληροφορίες σχετικά με τις 
γνώσεις και την πείρα τους, ή αν 
παράσχουν ανεπαρκείς σχετικές 
πληροφορίες, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση τους προειδοποιεί ότι δεν είναι 
σε θέση να κρίνει κατά πόσον η 
σκοπούμενη υπηρεσία ή το σκοπούμενο 
προϊόν είναι κατάλληλη/ο γι’ αυτούς. Η 
προειδοποίηση αυτή πρέπει να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή.
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Or. fr

Τροπολογία 618
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και στις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όταν ασκούν 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε σχέση με 
πωλήσεις για τις οποίες δεν παρέχονται 
συμβουλές, να προχωρούν χωρίς να 
λαμβάνουν τις πληροφορίες ή να 
προβαίνουν στην εκτίμηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) η δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης πραγματοποιείται 
κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη ή 
δυνητικού πελάτη,
β) η δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης αναφέρεται σε 
επενδύσεις βάσει ασφάλισης που: 
i) παρέχουν επενδυτική έκθεση μόνο σε 
υποκείμενα χρηματοοικονομικά μέσα που 
θεωρούνται μη σύνθετα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
της οδηγίας [2004/39/ΕΚ]· ή
ii) δεν έχουν δομή η οποία δυσκολεύει τον 
πελάτη να κατανοήσει τον συνεπαγόμενο 
κίνδυνο.
γ) ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης έχει 
ενημερωθεί σαφώς ότι ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση δεν υποχρεούται να 
αξιολογήσει την καταλληλότητα ή τη 
συμβατότητα του προϊόντος που 
προσφέρεται και ότι επομένως ο ίδιος δεν 
καλύπτεται από τους σχετικούς κανόνες 
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επαγγελματικής δεοντολογίας. Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία δημιουργεί ένα ισοδύναμο πρότυπο με εκείνα της οδηγίας MiFID II, 
παρέχοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού με τα μη ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα. Η 
τροπολογία βασίζεται στη συνδρομή της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία 619
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
όταν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και 
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασκούν 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε σχέση με 
πωλήσεις για τις οποίες δεν δίδονται 
συμβουλές, μπορούν να παρέχουν τα εν 
λόγω προϊόντα στον πελάτη ή δυνητικό 
πελάτη χωρίς να προβαίνουν σε εκτίμηση 
του κατά πόσον το σχετικό προϊόν είναι 
κατάλληλο γι’ αυτόν, εφόσον πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η υπηρεσία που παρέχεται άνευ 
συμβουλών αναφέρεται σε ασφαλιστικές 
επενδύσεις που:
i) παρέχουν επενδυτική έκθεση μόνο σε 
υποκείμενα χρηματοοικονομικά μέσα που 
θεωρούνται μη σύνθετα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
της οδηγίας [2004/39/ΕΚ*]· ή
ii) δεν έχουν δομή η οποία δυσκολεύει τον 
πελάτη να κατανοήσει τον συνεπαγόμενο 
κίνδυνο
β) το προϊόν ή η υπηρεσία παρέχεται 
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κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη ή 
δυνητικού πελάτη, και
γ) ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης έχει 
προειδοποιηθεί σαφώς ότι κατά την 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
επιχείρηση δεν υποχρεούται να 
αξιολογήσει την καταλληλότητα ή τη 
συμβατότητα του μέσου που προσφέρεται 
και ότι, επομένως, ο ίδιος δεν καλύπτεται 
από την αντίστοιχη προστασία των 
σχετικών κανόνων επαγγελματικής 
δεοντολογίας. Η προειδοποίηση αυτή 
μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη 
μορφή.
δ) η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
διαμεσολαβητής συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους δυνάμει του άρθρου 23 
(συγκρούσεις συμφερόντων).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία MiFID II επιτρέπει την πώληση ορισμένων PRIP σε εκτελεστική και μόνο βάση 
(χωρίς παροχή συμβουλών ή εξέταση καταλληλότητας), εφόσον πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις, ωστόσο, η οδηγία IMD II δεν περιλαμβάνει παρόμοια διάταξη. Αυτό δημιουργεί 
άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των προϊόντων που επενδύουν σε παρόμοια, αν όχι 
ταυτόσημα, στοιχεία ενεργητικού. Για παράδειγμα, ένα κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ μπορεί να πωλείται 
στο πλαίσιο αποκλειστικής εκτέλεσης σύμφωνα με την οδηγία MiFID II, ενώ ένα ασφαλιστικό 
κεφάλαιο με παρόμοιο προφίλ στοιχείων ενεργητικού δεν μπορεί να πωλείται στο πλαίσιο 
αποκλειστικής εκτέλεσης σύμφωνα με την πρόταση IMD ΙΙ.

Τροπολογία 620
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όταν ασκούν 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε σχέση με 
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πωλήσεις για τις οποίες δεν δίδονται 
συμβουλές, να παρέχουν τις εν λόγω 
υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται να 
λαμβάνουν τις πληροφορίες ή να 
προβαίνουν στην εκτίμηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, εφόσον 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) η υπηρεσία άνευ παροχής συμβουλών 
αναφέρεται σε επενδύσεις βάσει 
ασφάλισης που:
i) παρέχουν επενδυτική έκθεση μόνο σε 
υποκείμενα χρηματοοικονομικά μέσα που 
θεωρούνται μη σύνθετα, όπως ορίζεται 
σύμφωνα στο άρθρο 25 παράγραφος 3 
στοιχείο α) της οδηγίας [2004/39/ΕΚ]· ή
ii) δεν έχουν δομή η οποία δυσκολεύει τον 
πελάτη να κατανοήσει τον συνεπαγόμενο 
κίνδυνο.
β) το προϊόν ή η υπηρεσία παρέχεται 
κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη ή 
δυνητικού πελάτη·
γ) ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης έχει 
ενημερωθεί σαφώς ότι κατά την παροχή 
της εν λόγω υπηρεσίας ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση δεν υποχρεούται να 
αξιολογήσει την καταλληλότητα ή τη 
συμβατότητα του προϊόντος που 
προσφέρεται και ότι επομένως ο ίδιος δεν 
καλύπτεται από την αντίστοιχη 
προστασία των σχετικών κανόνων 
επαγγελματικής δεοντολογίας. Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή· και
δ) ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση συμμορφώνονται 
με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του 
άρθρου 23.

Or. en
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Τροπολογία 621
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση επαρκείς 
αναφορές σχετικά με τις υπηρεσίες που του 
παρέχει. Στις αναφορές αυτές 
περιλαμβάνονται περιοδικές ανακοινώσεις 
προς τους πελάτες, λαμβανομένων υπόψη 
του τύπου και του σύνθετου χαρακτήρα 
των συναφών ασφαλιστικών προϊόντων 
και της φύσης της υπηρεσίας που 
παρέχεται στον πελάτη και 
περιλαμβάνεται, ανάλογα με την 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 
των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του πελάτη. 
Κατά την παροχή συμβουλών, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες 
συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη.

4. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση επαρκείς 
αναφορές σε σταθερό μέσο σχετικά με τις 
υπηρεσίες που του παρέχει. Στις αναφορές 
αυτές περιλαμβάνονται περιοδικές 
ανακοινώσεις προς τους πελάτες, 
λαμβανομένων υπόψη του τύπου και του 
σύνθετου χαρακτήρα των συναφών 
ασφαλιστικών προϊόντων και της φύσης 
της υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη 
και περιλαμβάνεται, ανάλογα με την 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 
των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του πελάτη. 
Κατά την παροχή συμβουλών σε ιδιώτες 
πελάτες, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ή η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει στον 
πελάτη ένα αρχείο σε σταθερό μέσο 
προσδιορίζοντας τουλάχιστον τους 
στόχους του πελάτη, τη σύσταση και τον 
τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες 
συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά και τους 
στόχους του πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και οι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας θα 
πρέπει να συνάδουν με την οδηγία MiFID.

Τροπολογία 622
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση επαρκείς 
αναφορές σχετικά με τις υπηρεσίες που του 
παρέχει. Στις αναφορές αυτές 
περιλαμβάνονται περιοδικές ανακοινώσεις 
προς τους πελάτες, λαμβανομένων υπόψη 
του τύπου και του σύνθετου χαρακτήρα 
των συναφών ασφαλιστικών προϊόντων 
και της φύσης της υπηρεσίας που 
παρέχεται στον πελάτη και 
περιλαμβάνεται, ανάλογα με την 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 
των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του πελάτη. 
Κατά την παροχή συμβουλών, ο
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες 
συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη.

4. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση επαρκείς 
αναφορές σχετικά με τις υπηρεσίες που του 
παρέχει. Στις αναφορές αυτές 
περιλαμβάνονται περιοδικές ανακοινώσεις 
προς τους πελάτες, λαμβανομένων υπόψη 
του τύπου και του σύνθετου χαρακτήρα 
των συναφών ασφαλιστικών προϊόντων 
και της φύσης της υπηρεσίας που 
παρέχεται στον πελάτη και 
περιλαμβάνεται, ανάλογα με την 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 
των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του πελάτη. Ο
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες 
συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 623
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση επαρκείς 
αναφορές σχετικά με τις υπηρεσίες που του 
παρέχει. Στις αναφορές αυτές 
περιλαμβάνονται περιοδικές ανακοινώσεις 
προς τους πελάτες, λαμβανομένων υπόψη 
του τύπου και του σύνθετου χαρακτήρα 
των συναφών ασφαλιστικών προϊόντων 
και της φύσης της υπηρεσίας που 
παρέχεται στον πελάτη και 

4. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση επαρκείς 
αναφορές σχετικά με τις υπηρεσίες που του 
παρέχει. Στις αναφορές αυτές 
περιλαμβάνονται περιοδικές ανακοινώσεις 
προς τους πελάτες, λαμβανομένων υπόψη 
του τύπου και του σύνθετου χαρακτήρα 
των συναφών ασφαλιστικών προϊόντων 
και της φύσης της υπηρεσίας που 
παρέχεται στον πελάτη και 
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περιλαμβάνεται, ανάλογα με την 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 
των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του πελάτη. 
Κατά την παροχή συμβουλών, ο
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες 
συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη.

περιλαμβάνεται, ανάλογα με την 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 
των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του πελάτη. Ο
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες 
συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη.

Or. fr

Τροπολογία 624
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση επαρκείς 
αναφορές σχετικά με τις υπηρεσίες που του 
παρέχει. Στις αναφορές αυτές 
περιλαμβάνονται περιοδικές ανακοινώσεις 
προς τους πελάτες, λαμβανομένων υπόψη 
του τύπου και του σύνθετου χαρακτήρα 
των συναφών ασφαλιστικών προϊόντων 
και της φύσης της υπηρεσίας που 
παρέχεται στον πελάτη και 
περιλαμβάνεται, ανάλογα με την 
περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και 
των υπηρεσιών που εκτελούνται ή 
παρέχονται για λογαριασμό του πελάτη. 
Κατά την παροχή συμβουλών, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο οι παρεχόμενες 
συμβουλές ανταποκρίνονται στα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη.

4. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση επαρκείς 
αναφορές σχετικά με τις υπηρεσίες που του 
παρέχει. Στις αναφορές αυτές 
περιλαμβάνονται περιοδικές ανακοινώσεις 
προς τους πελάτες, λαμβανομένων υπόψη 
του τύπου και του σύνθετου χαρακτήρα 
των συναφών ασφαλιστικών προϊόντων 
και της φύσης της υπηρεσίας που 
παρέχεται στον πελάτη και 
περιλαμβάνεται, ανάλογα με την 
περίπτωση, το συνολικό κόστος των 
συναλλαγών και των υπηρεσιών που 
εκτελούνται ή παρέχονται για λογαριασμό 
του πελάτη. Κατά την παροχή συμβουλών, 
ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση προσδιορίζει με 
ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο οι 
παρεχόμενες συμβουλές ανταποκρίνονται 
στα προσωπικά χαρακτηριστικά του 
πελάτη.

Or. en
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Τροπολογία 625
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[…] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν νομικές αμφιβολίες αν αυτό το είδος διατάξεων μπορεί να ρυθμιστεί σε επίπεδο ΕΕ. 
Δεν υπάρχουν λογικά επιχειρήματα που μπορούν να δικαιολογήσουν την παρέμβαση της 
οδηγίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών κυρώσεων από τα κράτη μέλη. Οι κανόνες 
επιβολής κυρώσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος, ως εκ τούτου οι διατάξεις αυτού του είδους πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά 
σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 626
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε να περιλαμβάνουν 
σε μητρώο ασφαλιστικής ταυτότητας, και 
να δημοσιοποιούν μέσω αυτού, τους 
συνδεδεμένους ασφαλιστικούς και 
αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που 
έχουν παραβιάσει τα κεφάλαια VI και VII 
της παρούσας οδηγίας, καθώς και την 
ταυτότητα του διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης για 
λογαριασμό της οποίας ενεργεί ο 
αντίστοιχος διαμεσολαβητής. Η ΕΑΑΕΣ 
παρέχει έναν κατάλογο υπερσυνδέσμων 
παραπομπής σε κάθε μητρώο των 
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αρμόδιων εθνικών αρχών. Ομοίως, οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές παρέχουν 
υπερσυνδέσμους προς τον 
προαναφερθέντα κατάλογο που διατηρεί 
η ΕΑΑΕΣ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού, μη 
χρηματοπιστωτικού μηχανισμού κυρώσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της παροχής 
συμβουλών και ο ανταγωνισμός στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Τροπολογία 627
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Κυρώσεις

1. Όσον αφορά τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις σε 
περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας 
του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή από πρόσωπο που δεν 
έχει εγγραφεί σε σχετικό μητρώο κράτους 
μέλους και δεν αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2.
2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τις 
κατάλληλες κυρώσεις κατά των 
ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών ή επιχειρήσεων που δεν 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης των εγγεγραμμένων 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών ή των προσώπων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.
3. Τα κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλες 
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κυρώσεις σε περίπτωση που ένας 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή επιχείρηση δεν 
συμμορφώνεται με τις εθνικές διατάξεις 
που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.
4. Τυχόν θεσπιζόμενα μέτρα που 
συνεπάγονται κυρώσεις ή περιορισμούς 
των δραστηριοτήτων ενός ασφαλιστικού 
ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή 
επιχείρησης πρέπει να είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και να γνωστοποιούνται 
στον ενδιαφερόμενο διαμεσολαβητή. 
Κάθε τέτοιο μέτρο επιδέχεται δικαστική 
προσφυγή στο κράτος μέλος το οποίο 
έλαβε το μέτρο αυτό.

Or. en

Τροπολογία 628
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Ειδικές κυρώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 
ΕΑΑΕΣ παρακολουθεί τα ασφαλιστικά 
και αντασφαλιστικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά, διανέμονται ή 
πωλούνται στην Ένωση και μπορεί να 
διερευνά προληπτικά νέα ασφαλιστικά 
και αντασφαλιστικά προϊόντα ή 
χρηματοπιστωτικά μέσα πριν τεθούν 
στην αγορά, διανεμηθούν ή πωληθούν 
στην Ένωση, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές. Η ΕΑΑΕΣ παρακολουθεί 
επίσης τις άλλες χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες και πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών 
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δραστηριοτήτων, των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.
1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 
ΕΑΑΕΣ μπορεί, εφόσον θεωρεί ευλόγως 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
παραγράφων 2 και 3, προσωρινά να 
απαγορεύσει ή να περιορίσει στην 
Ένωση:
α) τη διάθεση στην αγορά, διανομή ή 
πώληση ορισμένων ειδικών 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της 
υγειονομικής ασφάλισης και των 
ασφαλιστικών επενδυτικών προϊόντων με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά· ή
β) ένα είδος χρηματοπιστωτικής 
δραστηριότητας ή πρακτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής 
δραστηριότητας, των ασφαλιστικών ή 
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Η απαγόρευση ή ο περιορισμός μπορεί να 
ισχύει σε περιπτώσεις ή να υπόκειται σε 
εξαιρέσεις, που καθορίζονται από την 
ΕΑΑΕΣ.
2. Η ΕΑΑΕΣ λαμβάνει αποφάσεις μόνο 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφόσον 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) το προτεινόμενο μέτρο αντιμετωπίζει 
σημαντική απειλή για την προστασία των 
ασφαλισμένων ή των δικαιούχων ή την 
εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης·
β) οι ρυθμιστικές απαιτήσεις βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας που εφαρμόζονται 
στο συγκεκριμένο ασφαλιστικό ή 
αντασφαλιστικό προϊόν, 
χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 
αντιμετωπίζουν την απειλή·
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γ) η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές 
δεν έχουν λάβει μέτρα για την 
αντιμετώπιση της απειλής ή τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί δεν αντιμετωπίζουν 
επαρκώς την απειλή.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, η ΕΑΑΕΣ 
μπορεί να επιβάλει την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 σε προληπτική βάση 
προτού ένα ασφαλιστικό ή 
αντασφαλιστικό προϊόν διατεθεί στην 
αγορά ή πωληθεί σε ασφαλισμένους ή 
διενεργηθεί χρηματοπιστωτική 
δραστηριότητα ή πρακτική.
3. Κατά τη λήψη μέτρων βάσει του 
παρόντος άρθρου, η ΕΑΑΕΣ λαμβάνει 
υπόψη της τον βαθμό στον οποίο το 
μέτρο:
α) δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τους 
ασφαλισμένους και τους δικαιούχους, 
δυσανάλογες σε σχέση με τα οφέλη του 
μέτρου· και
β) δεν δημιουργεί κίνδυνο καταχρηστικής 
επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος 
εποπτείας.
Όταν μια αρμόδια αρχή ή αρμόδιες αρχές 
έχουν λάβει μέτρα βάσει του άρθρου 32, η 
ΕΑΑΕΣ μπορεί να λάβει οποιοδήποτε από 
τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, χωρίς να εκδώσει τη 
γνωμοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 33.
4. Πριν αποφασίσει τη λήψη 
οποιουδήποτε μέτρου βάσει του παρόντος 
άρθρου, η ΕΑΑΕΣ γνωστοποιεί στις 
αρμόδιες αρχές το μέτρο που προτείνει να 
ληφθεί.
4α. Πριν λάβει απόφαση δυνάμει της 
παραγράφου 1, η ΕΑΑΕΣ γνωστοποιεί 
την πρόθεσή της να απαγορεύσει ή να 
περιορίσει ένα ασφαλιστικό ή 
αντασφαλιστικό προϊόν ή μία 
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χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή 
πρακτική εκτός εάν γίνουν ορισμένες 
αλλαγές στα χαρακτηριστικά του 
ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού 
προϊόντος ή χρηματοπιστωτικής 
δραστηριότητας ή πρακτικής εντός 
καθορισμένης χρονικής κλίμακας.
5. Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει στον ιστότοπό 
της ανακοίνωση σχετικά με κάθε 
απόφαση για τη λήψη μέτρων βάσει του 
παρόντος άρθρου. Στην ανακοίνωση 
αναφέρονται οι διευκρινίσεις της 
απαγόρευσης ή του περιορισμού και 
ορίζεται η χρονική στιγμή, μετά τη 
δημοσίευση της ανακοίνωσης, από την 
οποία θα αρχίσουν να ισχύουν τα μέτρα. 
Η απαγόρευση ή ο περιορισμός 
εφαρμόζονται μόνο σε ενέργειες που 
γίνονται μετά την έναρξη ισχύος των 
μέτρων.
6. Η ΕΑΑΕΣ επανεξετάζει την 
απαγόρευση ή τον περιορισμό που 
επέβαλε βάσει της παραγράφου 1 σε 
κατάλληλα χρονικά διαστήματα και 
τουλάχιστον ανά έτος. Εάν η απαγόρευση 
ή ο περιορισμός δεν ανανεωθεί μετά την 
εν λόγω δωδεκάμηνη περίοδο, λήγει.
7. Μέτρο που εγκρίνεται από την ΕΑΑΕΣ 
βάσει του παρόντος άρθρου υπερισχύει 
έναντι κάθε προηγούμενου μέτρου που 
έχει ληφθεί από αρμόδια αρχή.
8. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41, 
προσδιορίζει τα κριτήρια και τους 
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από την ΕΑΑΕΣ προκειμένου να 
κρίνει πότε ανακύπτουν απειλές για την 
προστασία των επενδυτών ή την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α). Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις εξασφαλίζουν ότι 
η ΕΑΑΕΣ μπορεί να ενεργήσει, κατά 
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περίπτωση, για λόγους προφύλαξης και 
δεν απαιτείται να περιμένει έως ότου το 
προϊόν διατεθεί στην αγορά ή εφαρμοσθεί 
το είδος της δραστηριότητας ή 
πρακτικής πριν από την ανάληψη 
δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασυμμετρία των πληροφοριών μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οι 
καταβολές προμηθειών από ασφαλιστικούς παρόχους στους διαμεσολαβητές επί του παρόντος 
επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα των συμβουλών σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα. Αυτό 
εμποδίζει την οικονομικά αποδοτική και προσανατολισμένη στα μέσα προσφορά προϊόντων για 
τους πελάτες. Ωστόσο, λόγω της τρέχουσας κατάστασης του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πολιτικού 
διαλόγου και με στόχο ένα αποτελεσματικό και συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο, η κατάλληλη 
ευθυγράμμιση της οδηγίας IMD II με την MiFID αποτελεί αποτελεσματική προσέγγιση.

Τροπολογία 629
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[…] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 630
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η αρμόδια 
αρχή δημοσιοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, οποιεσδήποτε κυρώσεις ή 
οποιαδήποτε μέτρα επιβάλλονται λόγω 
παραβίασης των εθνικών διατάξεων που 

διαγράφεται
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εγκρίνονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβάνοντας 
πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη 
φύση της παραβίασης και την ταυτότητα 
των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν, 
εκτός εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση θα 
έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές αγορές. Εάν η 
δημοσιοποίηση θα προξενούσε 
δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα 
μέρη, οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν 
τις κυρώσεις ανώνυμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί τι μπορεί να προκαλέσει «δυσανάλογη ζημία». Η 
δημοσιοποίηση των κυρώσεων σε ανώνυμη βάση θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε μυστικές 
πληροφορίες, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.

Τροπολογία 631
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η αρμόδια 
αρχή δημοσιοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, οποιεσδήποτε κυρώσεις ή 
οποιαδήποτε μέτρα επιβάλλονται λόγω 
παραβίασης των εθνικών διατάξεων που 
εγκρίνονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβάνοντας 
πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη 
φύση της παραβίασης και την ταυτότητα 
των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν, 
εκτός εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση θα 
έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές αγορές. Εάν η 
δημοσιοποίηση θα προξενούσε 
δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα 
μέρη, οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η αρμόδια 
αρχή δημοσιοποιεί αμέσως οποιεσδήποτε 
κυρώσεις ή οποιαδήποτε μέτρα 
επιβάλλονται λόγω παραβίασης των 
εθνικών διατάξεων που εγκρίνονται κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά 
με το είδος και τη φύση της παραβίασης 
και την ταυτότητα των προσώπων που 
ευθύνονται για αυτήν.
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τις κυρώσεις ανώνυμα.

Or. en

Τροπολογία 632
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η αρμόδια 
αρχή δημοσιοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, οποιεσδήποτε κυρώσεις ή 
οποιαδήποτε μέτρα επιβάλλονται λόγω 
παραβίασης των εθνικών διατάξεων που 
εγκρίνονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβάνοντας 
πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη 
φύση της παραβίασης και την ταυτότητα 
των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν, 
εκτός εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση θα 
έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές αγορές. Εάν η 
δημοσιοποίηση θα προξενούσε 
δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη, 
οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν τις 
κυρώσεις ανώνυμα.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η αρμόδια 
αρχή δημοσιοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, οποιεσδήποτε κυρώσεις ή 
οποιαδήποτε μέτρα επιβάλλονται λόγω 
παραβίασης των εθνικών διατάξεων που 
εγκρίνονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβάνοντας 
πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη 
φύση της παραβίασης και την ταυτότητα 
των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν, 
εκτός εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση θα 
έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές αγορές. Οι 
πληροφορίες δημοσιεύονται στον 
ιστότοπο των σχετικών αρμόδιων αρχών 
και της ΕΑΑΕΣ. Εάν η δημοσιοποίηση θα 
προξενούσε δυσανάλογη ζημία στα 
εμπλεκόμενα μέρη, οι αρμόδιες αρχές 
δημοσιοποιούν τις κυρώσεις ανώνυμα.

Or. en

Τροπολογία 633
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν κάθε έτος στην 
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ΕΑΑΕΣ συγκεντρωτικές πληροφορίες για 
όλα τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις 
που έχουν επιβάλει δυνάμει των 
παραγράφων 1 και 2. Η ΕΑΑΕΣ 
δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες σε 
ετήσια έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 634
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά 
με τις διαδικασίες και τα έντυπα για την 
υποβολή των πληροφοριών, όπως 
αναφέρεται στο παρόν άρθρο. Η ΕΑΑΕΣ 
υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω 
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών κανόνων το 
αργότερο έως [...]*.
Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή εξουσία 
να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά 
πρότυπα σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.
______________
*ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: 18 
μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 635
Sławomir Nitras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν νομικές αμφιβολίες αν αυτό το είδος διατάξεων μπορεί να ρυθμιστεί σε επίπεδο ΕΕ. 
Δεν υπάρχουν λογικά επιχειρήματα που μπορούν να δικαιολογήσουν την παρέμβαση της 
οδηγίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών κυρώσεων από τα κράτη μέλη. Οι κανόνες 
επιβολής κυρώσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος, εξ ου οι διατάξεις αυτού του είδους πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά σε 
εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στα πρόσωπα που παρέχουν 
επικουρικές ασφαλιστικές 
δραστηριότητες χωρίς να έχουν υποβάλει 
δήλωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, ή 
που έχουν υποβάλει την εν λόγω δήλωση, 
αλλά για τα οποία δεν πληρούνται οι 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
4·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές γ) στις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές 
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επιχειρήσεις ή στους ασφαλιστικούς ή 
αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που 
προσφεύγουν στις ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης προσώπων που ούτε είναι 
εγγεγραμμένα σε μητρώο κράτους μέλους 
ούτε αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 και τα οποία δεν έχουν 
υποβάλει δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 
4·

επιχειρήσεις ή στους ασφαλιστικούς ή 
αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που 
προσφεύγουν στις ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης προσώπων που ούτε είναι 
εγγεγραμμένα σε μητρώο κράτους μέλους 
ούτε αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 638
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τη φύση 
της παράβασης·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 639
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τη φύση της 
παράβασης·

α) προειδοποίηση ή δημόσια ανακοίνωση 
που αναφέρει το υπαίτιο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·

Or. en
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Τροπολογία 640
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην περίπτωση των ασφαλιστικών ή 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, 
ανάκληση της εγγραφής σύμφωνα με το 
άρθρο 3·

γ) στην περίπτωση των ασφαλιστικών ή 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, 
ανάκληση της αδειοδότησης σύμφωνα με 
το άρθρο 3·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην εναρμόνιση με την οδηγία MiFID II. Το άρθρο αυτό 
αντιστοιχεί με το άρθρο 75 της οδηγίας MiFID II.

Τροπολογία 641
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) απαγόρευση έναντι κάθε μέλους του 
διοικητικού οργάνου του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου 
φυσικού προσώπου, που θεωρείται 
υπαίτιο, να ασκεί καθήκοντα σε 
ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, ή ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις·

δ) προσωρινή απαγόρευση έναντι κάθε 
μέλους του διοικητικού οργάνου του 
ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή ή της ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης, που 
θεωρείται υπαίτιο, να ασκεί καθήκοντα σε 
ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, ή ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις·

Or. en



PE504.393v01-00 158/179 AM\926838EL.doc

EL

Τροπολογία 642
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) απαγόρευση έναντι κάθε μέλους του 
διοικητικού οργάνου του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου 
φυσικού προσώπου, που θεωρείται 
υπαίτιο, να ασκεί καθήκοντα σε 
ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, ή ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις·

δ) απαγόρευση έναντι κάθε μέλους του 
διοικητικού οργάνου του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου 
φυσικού προσώπου, που θεωρείται 
υπαίτιο, να ασκεί περαιτέρω καθήκοντα σε 
ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, ή ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 643
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε περίπτωση νομικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και 
10% του συνολικού ετήσιου κύκλου 
εργασιών του εν λόγω νομικού προσώπου 
κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση· 
σε περίπτωση νομικού προσώπου που είναι 
θυγατρική μητρικής επιχείρησης, ο 
σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος 
κύκλος εργασιών που προκύπτει από τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς της 
επικεφαλής μητρικής επιχείρησης κατά την 
προηγούμενη οικονομική χρήση·

ε) σε περίπτωση νομικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και 
10% του συνολικού ετήσιου κύκλου 
εργασιών του εν λόγω νομικού προσώπου 
κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση 
με μέγιστο ποσό ύψους 100 000 000 ευρώ· 
σε περίπτωση νομικού προσώπου που είναι 
θυγατρική μητρικής επιχείρησης, ο 
σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος 
κύκλος εργασιών που προκύπτει από τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς της 
επικεφαλής μητρικής επιχείρησης κατά την 
προηγούμενη οικονομική χρήση.
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Or. en

Τροπολογία 644
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι το 
ποσό των 5 000 000 ευρώ ή, στα κράτη 
μέλη όπου το επίσημο νόμισμα δεν είναι το 
ευρώ, την αντίστοιχη αξία στο εθνικό 
νόμισμα κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας· και

στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι το 
ποσό των 500 000 ευρώ ή, στα κράτη μέλη 
όπου το επίσημο νόμισμα δεν είναι το 
ευρώ, την αντίστοιχη αξία στο εθνικό 
νόμισμα κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόστιμο των 5 000 000 ευρώ είναι δυσανάλογο και δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση 
να επιβληθεί ως διοικητική κύρωση σε φυσικό πρόσωπο σε σχέση με τις παραβάσεις που 
προβλέπονται στο πλαίσιο του κανονισμού MAR, ιδίως εφόσον, σύμφωνα με τη νέα οδηγία 
MAD, για τις σκόπιμες παραβάσεις επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις.

Τροπολογία 645
Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι το 
ποσό των 5 000 000 ευρώ ή, στα κράτη 
μέλη όπου το επίσημο νόμισμα δεν είναι το 
ευρώ, την αντίστοιχη αξία στο εθνικό 
νόμισμα κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας· και

στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι το 
ποσό των 5 000 000 ευρώ ή, στα κράτη 
μέλη όπου το επίσημο νόμισμα δεν είναι το 
ευρώ, την αντίστοιχη αξία στο εθνικό 
νόμισμα κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας· τα κράτη 
μέλη μπορούν να μειώσουν το ποσό 
σύμφωνα με άλλους νόμους και κυρώσεις 
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που ισχύουν ήδη στο αντίστοιχο κράτος 
μέλος· και

Or. en

Τροπολογία 646
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου τα οφέλη που προκύπτουν από την 
παραβίαση μπορούν να προσδιοριστούν, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
μέγιστο επίπεδο δεν είναι μικρότερο από 
το διπλάσιο του ποσού του οφέλους 
αυτού.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 647
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό του είδους των διοικητικών 
κυρώσεων ή μέτρων και του ύψους των 
διοικητικών χρηματικών προστίμων, οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις 
σχετικές περιστάσεις, στις οποίες 
περιλαμβάνονται:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά 
τον καθορισμό του είδους των διοικητικών 
κυρώσεων ή μέτρων και του ύψους των 
διοικητικών χρηματικών προστίμων, οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις 
σχετικές περιστάσεις, στις οποίες 
περιλαμβάνονται αναλόγως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση στην πρόταση της Επιτροπής δημιουργεί την εντύπωση ότι το άρθρο είναι άμεσα 
εφαρμοστέο και ότι στην εθνική νομοθεσία δεν μπορούν να προσδιοριστούν παρά μόνο 
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πρόσθετοι παράγοντες. Πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσδιορίζουν στην εθνική τους νομοθεσία τα κριτήρια και τον τρόπο εφαρμογής τους.

Τροπολογία 648
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η οικονομική ισχύς του υπαίτιου 
φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως 
προκύπτει από τον συνολικό κύκλο 
εργασιών του υπαίτιου νομικού 
προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα του 
υπαίτιου φυσικού προσώπου·

γ) η οικονομική ισχύς του υπαίτιου 
φυσικού ή νομικού προσώπου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διατύπωση του παρόντος άρθρου κατ’ αντιστοιχία με το 
άρθρο 76 της οδηγίας MiFID II.

Τροπολογία 649
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΕΑΑΕΣ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που απευθύνονται στις αρμόδιες 
αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, 
σχετικά με τους τύπους διοικητικών 
μέτρων και κυρώσεων και το ύψος των 
διοικητικών χρηματικών προστίμων.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 650
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΕΑΑΕΣ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που απευθύνονται στις αρμόδιες 
αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, 
σχετικά με τους τύπους διοικητικών 
μέτρων και κυρώσεων και το ύψος των 
διοικητικών χρηματικών προστίμων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν στην εθνική 
τους νομοθεσία τα κριτήρια και τον τρόπο εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να 
εκδοθούν κατευθυντήριες γραμμές από την ΕΑΑΕΣ εν προκειμένω, διότι θα αφορούσαν 
ζητήματα που καθορίζονται συνήθως –τουλάχιστον σε πολλά κράτη μέλη– από τη νομοθεσία.

Τροπολογία 651
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εξουσία 
των κρατών μελών υποδοχής να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την 
πρόληψη ή τον κολασμό παρατυπιών που 
διαπράττονται στο έδαφός τους, οι οποίες 
είναι αντίθετες προς νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις που έχουν 
θεσπιστεί προς το γενικό συμφέρον. Η 
εξουσία αυτή περιλαμβάνει τη δυνατότητα 
των εν λόγω κρατών μελών να εμποδίζουν 
τους παρανομήσαντες ασφαλιστικούς ή

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εξουσία 
των κρατών μελών υποδοχής να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την 
πρόληψη ή τον κολασμό παρατυπιών που 
διαπράττονται στο έδαφός τους, οι οποίες 
είναι αντίθετες προς νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις που έχουν 
θεσπιστεί προς το γενικό συμφέρον. Η 
εξουσία αυτή περιλαμβάνει τη δυνατότητα 
των εν λόγω κρατών μελών να εμποδίζουν 
τους παρανομήσαντες ασφαλιστικούς ή 
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αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να 
ασκήσουν περαιτέρω δραστηριότητες στο 
έδαφός τους.

αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να 
ασκήσουν περαιτέρω δραστηριότητες στο 
έδαφός τους. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μη θεσπίσουν κανόνες 
σχετικά με διοικητικές κυρώσεις για 
παραβάσεις που επιδέχονται ποινικές 
κυρώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση θέσπισης κανόνων σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις 
που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29, εφόσον οι τελευταίες 
υπόκεινται σε κυρώσεις σύμφωνα με το εθνικό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

Τροπολογία 652
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές καθιερώνουν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να 
ενθαρρύνουν την αναφορά παραβάσεων 
των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας στις αρμόδιες αρχές.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές καθιερώνουν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να 
ενθαρρύνουν την αναφορά παραβάσεων 
των διατάξεων για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας στις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να συνάδει με το άρθρο 77 της οδηγίας MiFID II.

Τροπολογία 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές καθιερώνουν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να 
ενθαρρύνουν την αναφορά παραβάσεων 
των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας στις αρμόδιες αρχές.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές καθιερώνουν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να 
ενθαρρύνουν την αναφορά δυνητικών ή 
πραγματικών παραβάσεων των εθνικών 
διατάξεων για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας στις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατάλληλη προστασία για τους 
υπαλλήλους των ασφαλιστικών ή 
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των 
διαμεσολαβητών που καταγγέλλουν 
παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο 
εσωτερικό των εν λόγω οντοτήτων· και

β) κατάλληλη προστασία, 
συμπεριλαμβανομένης της ανωνυμίας 
κατά περίπτωση, για όσους καταγγέλλουν 
παραβάσεις που διαπράχθηκαν· και

Or. en

Τροπολογία 655
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατάλληλη προστασία για τους 
υπαλλήλους των ασφαλιστικών ή 
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των 
διαμεσολαβητών που καταγγέλλουν 

β) κατάλληλη προστασία για τους 
υπαλλήλους που καταγγέλλουν 
παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο 
εσωτερικό των εν λόγω οντοτήτων· και
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παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο 
εσωτερικό των εν λόγω οντοτήτων· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να συνάδει με το άρθρο 77 της οδηγίας MiFID II.

Τροπολογία 656
Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν κάθε έτος στην 
ΕΑΑΕΣ συγκεντρωτικές πληροφορίες για 
όλα τα διοικητικά μέτρα ή τις διοικητικές 
κυρώσεις που έχουν επιβάλει σύμφωνα με 
το άρθρο 26.

Η αρμόδια αρχή παρέχει κάθε έτος στην 
ΕΑΑΕΣ συγκεντρωτικές πληροφορίες για 
όλα τα διοικητικά μέτρα ή τις διοικητικές 
κυρώσεις που έχει επιβάλει σύμφωνα με το 
άρθρο 26.

Or. en

Τροπολογία 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31α
Εξουσίες προσωρινής παρέμβασης της 
ΕΑΑΕΣ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, η 
ΕΑΑΕΣ μπορεί, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3, 
προσωρινά να απαγορεύσει ή να 
περιορίσει στην Ένωση:
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α) τον σχεδιασμό, τη διάθεση στην 
αγορά, τη διανομή ή την πώληση 
ορισμένων χρηματοπιστωτικών 
δραστηριοτήτων· ή
β) ένα είδος χρηματοπιστωτικής 
δραστηριότητας ή πρακτικής.
Η προσωρινή απαγόρευση ή ο 
περιορισμός μπορεί να ισχύει σε 
περιπτώσεις ή να υπόκειται σε εξαιρέσεις, 
που καθορίζονται από την ΕΑΑΕΣ.
2. Η ΕΑΑΕΣ λαμβάνει αποφάσεις μόνο 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφόσον 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) το προτεινόμενο μέτρο αντιμετωπίζει 
σημαντική ανησυχία ή απειλή για την 
προστασία των καταναλωτών και την 
εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης·
β) οι ρυθμιστικές απαιτήσεις βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας που εφαρμόζεται 
στο συγκεκριμένο μέσο ή τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν 
αντιμετωπίζουν την απειλή.
3. Κατά τη λήψη μέτρων βάσει του 
παρόντος άρθρου, η ΕΑΑΕΣ διασφαλίζει 
ότι το μέτρο:
α) δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τους 
ασφαλισμένους, δυσανάλογες σε σχέση με 
τα οφέλη του μέτρου· και
β) δεν δημιουργεί κίνδυνο καταχρηστικής 
επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος 
εποπτείας.
4. Πριν αποφασίσει τη λήψη 
οποιουδήποτε μέτρου βάσει του παρόντος 
άρθρου, η ΕΑΑΕΣ γνωστοποιεί στις 
αρμόδιες αρχές το μέτρο που προτείνει να 
ληφθεί.
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5. Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει στον ιστότοπό 
της ανακοίνωση σχετικά με κάθε 
απόφαση για τη λήψη μέτρων βάσει του 
παρόντος άρθρου. Στην ανακοίνωση 
αναφέρονται οι διευκρινίσεις της 
προσωρινής απαγόρευσης ή του 
περιορισμού και ορίζεται η χρονική 
στιγμή, μετά τη δημοσίευση της 
ανακοίνωσης, από την οποία θα αρχίσουν 
να ισχύουν τα μέτρα. Η προσωρινή 
απαγόρευση ή ο περιορισμός 
εφαρμόζονται μόνο σε ενέργειες που 
γίνονται μετά την έναρξη ισχύος των 
μέτρων.
6. Η ΕΑΑΕΣ επανεξετάζει την προσωρινή 
απαγόρευση ή τον περιορισμό που 
επέβαλε βάσει της παραγράφου 1 σε 
κατάλληλα χρονικά διαστήματα και 
τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Εάν η 
απαγόρευση ή ο περιορισμός δεν 
ανανεωθεί μετά την εν λόγω τρίμηνη 
περίοδο, λήγει.
7. Μέτρο που εγκρίνεται από την ΕΑΑΕΣ 
βάσει του παρόντος άρθρου υπερισχύει 
έναντι κάθε προηγούμενου μέτρου που 
έχει ληφθεί από αρμόδια αρχή.
8. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, θεσπίζει μέτρα με τα οποία 
προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι 
παράγοντες, προκειμένου να κρίνει πότε 
ανακύπτουν ανησυχίες ή απειλές για την 
προστασία των καταναλωτών και την 
εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α).
Μεταξύ των παραγόντων αυτών και των 
κριτηρίων περιλαμβάνονται:
– ο βαθμός πολυπλοκότητας ενός μέσου 
και η σχέση με τον τύπο πελάτη για τον 
οποίο διατίθεται στην αγορά και 
πωλείται,
– ο βαθμός καινοτομίας μέσου, 
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δραστηριότητας ή πρακτικής,
– η μόχλευση που παρέχει ένα προϊόν ή 
μια πρακτική.

Or. en

Τροπολογία 658
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 34 όσον αφορά τα άρθρα 8, 17, 
23, 24 και 25.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 659
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[…] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 660
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 
17, 23, 24 και 25 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 
17, 23, 24 και 25 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός 3 μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά 3 μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου. Όταν μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη παραδίδεται λίγο 
πριν ή κατά τη διάρκεια των διακοπών, ο 
χρόνος θεωρείται ότι αρχίζει από την 
ημερομηνία της πρώτης ολομέλειας μετά 
τις διακοπές. Σε όλες τις περιπτώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, το 
χρονικό διάστημα παρατείνεται ώστε να 
καλύπτει τρεις πλήρεις συνόδους της 
ολομελείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση του κατάλληλου ρόλου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διαδικασία έγκρισης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 661
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 
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17, 23, 24 και 25 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

17, 23, 24 και 25 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός 3 μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά 3 μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 662
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34α
Περαιτέρω διατάξεις για σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

1. Με την επιφύλαξη οιουδήποτε 
χρονικού ορίου προβλέπεται για την 
υποβολή σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων στην Επιτροπή, συμφωνούνται 
οι κατά στάδια υποβολές καλύπτοντας 
σύνολα με προθεσμίες 12, 18 και 24 
μηνών.
2. Η Επιτροπή δεν εγκρίνει ρυθμιστικά 
τεχνικά πρότυπα κατά τρόπο ο οποίος 
λόγω διακοπής των εργασιών μειώνει τον 
χρόνο ενδελεχούς εξέτασης από το 
Κοινοβούλιο σε λιγότερο των δύο μηνών 
περιλαμβανομένης της επέκτασης.
3. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
μπορούν να συμβουλεύονται το 
Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των 
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σταδίων σχεδιασμού των ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων, ιδίως όταν υπάρχουν 
ανησυχίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής 
του κειμένου του επιπέδου 1.
4. Σε περίπτωση που η αρμόδια επιτροπή 
του Κοινοβουλίου καταψηφίσει τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και 
απομένουν λιγότερο από δύο εβδομάδες 
για την επόμενη σύνοδο της ολομέλειας, 
το Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα 
περαιτέρω παράτασης της ημερομηνίας 
της επόμενης ολομέλειας.
5. Σε περίπτωση απόρριψης ενός 
ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου και 
περιορισμένου πεδίου εφαρμογής των 
ζητημάτων που εντοπίστηκαν, η 
Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει ταχύτερο 
χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των 
αναθεωρημένων σχεδίων.
6. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι όλα τα 
αιτήματα της ομάδας ελέγχου του 
Κοινοβουλίου που υποβάλλονται επίσημα 
μέσω του προέδρου της αρμόδιας 
επιτροπής θα πρέπει να απαντηθούν 
άμεσα, πριν από την έγκριση του σχεδίου 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 663
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
επανεξετάζει την παρούσα οδηγία. Η 
επανεξέταση περιλαμβάνει γενική 
επισκόπηση της πρακτικής εφαρμογής των 
κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 

1. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος των 
διατάξεων για την υποχρεωτική 
δημοσιοποίηση όπως ορίζεται στα άρθρα 
15 έως 20 καθώς και στα 24 και 25 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
επανεξετάζει την παρούσα οδηγία. Η 
επανεξέταση περιλαμβάνει γενική 
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εξελίξεις στις αγορές λιανικής πώλησης 
επενδυτικών προϊόντων, καθώς και τις 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την 
πρακτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και του κανονισμού σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα και της οδηγίας [MIFID ΙΙ]. Στην 
επανεξέταση αναλύεται η δυνατότητα 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας στα προϊόντα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ. 
Η εν λόγω επανεξέταση περιλαμβάνει 
επίσης ειδική ανάλυση του αντικτύπου του 
άρθρου 7 παράγραφος 2, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση ανταγωνισμού στην 
αγορά υπηρεσιών διαμεσολάβησης για 
συμβάσεις σε κατηγορίες άλλες από αυτές 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2002/83/ΕΚ, και του αντικτύπου 
των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2 σχετικά με τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είναι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

επισκόπηση της πρακτικής εφαρμογής των 
κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
εξελίξεις στις αγορές λιανικής πώλησης 
επενδυτικών προϊόντων, καθώς και τις 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την 
πρακτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και του κανονισμού σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα και της οδηγίας [MIFID ΙΙ]. Στην 
επανεξέταση αναλύεται η δυνατότητα 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας στα προϊόντα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ. 
Η εν λόγω επανεξέταση περιλαμβάνει 
επίσης ειδική ανάλυση του αντικτύπου του 
άρθρου 7 παράγραφος 2, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση ανταγωνισμού στην 
αγορά υπηρεσιών διαμεσολάβησης για 
συμβάσεις σε κατηγορίες άλλες από αυτές 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2002/83/ΕΚ, και του αντικτύπου 
των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2 σχετικά με τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είναι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ενδεχομένως αδύνατο για την ΕΑΑΕΣ να επανεξετάσει τον αντίκτυπο της εισαγωγής της 
υποχρεωτικής γνωστοποίησης 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Αυτό οφείλεται 
ενδεχομένως στο γεγονός ότι τουλάχιστον η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει την έναρξη 
ισχύος της υποχρεωτικής γνωστοποίησης 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Ως εκ 
τούτου, το έτος κατά το οποίο οι διατάξεις για την υποχρεωτική γνωστοποίηση τίθενται 
πραγματικά σε ισχύ, θα πρέπει να είναι το κριτήριο για την αξιολόγηση του αντίκτυπου. Η 
παρούσα τροπολογία βασίζεται σε πρόταση της ΕΑΑΕΣ.

Τροπολογία 664
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
επανεξετάζει την παρούσα οδηγία. Η 
επανεξέταση περιλαμβάνει γενική 
επισκόπηση της πρακτικής εφαρμογής των 
κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
εξελίξεις στις αγορές λιανικής πώλησης 
επενδυτικών προϊόντων, καθώς και τις 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την 
πρακτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και του κανονισμού σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα και της οδηγίας [MIFID ΙΙ]. Στην 
επανεξέταση αναλύεται η δυνατότητα 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας στα προϊόντα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ. 
Η εν λόγω επανεξέταση περιλαμβάνει 
επίσης ειδική ανάλυση του αντικτύπου του 
άρθρου 7 παράγραφος 2, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση ανταγωνισμού στην 
αγορά υπηρεσιών διαμεσολάβησης για 
συμβάσεις σε κατηγορίες άλλες από αυτές 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2002/83/ΕΚ, και του αντικτύπου 
των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2 σχετικά με τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είναι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

1. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή μετά από 
διαβούλευση με τη Μικτή Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών
επανεξετάζει την παρούσα οδηγία και 
υποβάλλει πρώτη έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
επανεξέταση περιλαμβάνει γενική 
επισκόπηση της πρακτικής εφαρμογής των 
κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
εξελίξεις στις αγορές λιανικής πώλησης 
επενδυτικών προϊόντων, καθώς και τις 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την 
πρακτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και του κανονισμού σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα και της οδηγίας [MIFID ΙΙ]. Στην 
επανεξέταση αναλύεται η δυνατότητα 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας στα προϊόντα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ. 
Η εν λόγω επανεξέταση περιλαμβάνει 
επίσης ειδική ανάλυση του αντικτύπου του 
άρθρου 7 παράγραφος 2, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση ανταγωνισμού στην 
αγορά υπηρεσιών διαμεσολάβησης για 
συμβάσεις σε κατηγορίες άλλες από αυτές 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2002/83/ΕΚ, και του αντικτύπου 
των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2 σχετικά με τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είναι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 665
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
επανεξετάζει την παρούσα οδηγία. Η 
επανεξέταση περιλαμβάνει γενική 
επισκόπηση της πρακτικής εφαρμογής
των κανόνων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις εξελίξεις στις αγορές λιανικής 
πώλησης επενδυτικών προϊόντων, καθώς 
και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά 
την πρακτική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού σχετικά με τα 
έγγραφα βασικών πληροφοριών για τα 
επενδυτικά προϊόντα και της οδηγίας 
[MIFID ΙΙ]. Στην επανεξέταση αναλύεται
η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας στα προϊόντα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ. Η εν λόγω 
επανεξέταση περιλαμβάνει επίσης ειδική 
ανάλυση του αντικτύπου του άρθρου 7 
παράγραφος 2 , λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση ανταγωνισμού στην αγορά 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης για συμβάσεις 
σε κατηγορίες άλλες από αυτές που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 
2002/83/ΕΚ, και του αντικτύπου των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2 σχετικά με τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είναι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

1. Η Επιτροπή εξετάζει την πρακτική 
εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις εξελίξεις στις αγορές 
λιανικής πώλησης επενδυτικών προϊόντων, 
καθώς και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν 
κατά την πρακτική εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και του κανονισμού 
σχετικά με τα έγγραφα βασικών 
πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα 
και της οδηγίας [MIFID ΙΙ]. Στην εξέταση
υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας στα 
προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ. Η εν 
λόγω εξέταση περιλαμβάνει επίσης ειδική 
ανάλυση του αντικτύπου του άρθρου 7 
παράγραφος 2 , λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση ανταγωνισμού στην αγορά 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης για συμβάσεις 
σε κατηγορίες άλλες από αυτές που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 
2002/83/ΕΚ, και του αντικτύπου των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2 σχετικά με τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είναι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν έχει νόημα μια γενική επανεξέταση μετά από πέντε έτη, καθώς η μεταβατική περίοδος για 
τις ασφάλειες πέραν της ασφάλειας ζωής είναι πέντε έτη και, επομένως, τότε μόλις 
εφαρμόζονται στην πλήρη έκτασή τους.

Τροπολογία 666
Sven Giegold
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η ΕΑΑΕΣ προβαίνει 
σε αξιολόγηση των διαφόρων 
ασφαλιστικών αγορών των κρατών μελών 
της ΕΕ. Η ανάλυση αυτή αξιολογεί και 
συγκρίνει:
(1) τη σχέση μεταξύ ασφαλιστικής 
κάλυψης των καταναλωτών και 
πραγματικών πληρωμών προκειμένου να 
αποκαλυφθεί ο βαθμός στον οποίο οι 
καταναλωτές προστατεύονται έναντι των 
σημαντικών κινδύνων από τα προϊόντα 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 
(2) τα ενδιάμεσα έξοδα με τα οποία 
βαρύνονται οι καταναλωτές των 
ασφαλιστικών αγορών των διαφόρων 
κρατών μελών. Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τη 
μεθοδολογία και τα πορίσματα της εν 
λόγω αξιολόγησης υπό τη μορφή έκθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις δομές και την 
απόδοση των διαφόρων εθνικών ασφαλιστικών αγορών στην ΕΕ με στόχο την ανάδειξη 
παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση της μάθησης για πιο αποτελεσματικές 
πολιτικές στο μέλλον.

Τροπολογία 667
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά από διαβούλευση με τη Μικτή 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, 
η Επιτροπή υποβάλλει πρώτη έκθεση στο

2. Μετά από διαβούλευση με τη Μικτή 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, 
η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης.

Or. de

Τροπολογία 668
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις X X 20XX [τέσσερα έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της οδηγίας], και 
τουλάχιστον ανά διετία στη συνέχεια, η 
ΕΑΑΕΣ καταρτίζει δεύτερη έκθεση επί 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
ΕΑΑΕΣ διαβουλεύεται με την ΕΑΚΑΑ 
προτού δημοσιεύσει την έκθεσή της.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 669
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις X X 20XX [τέσσερα έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της οδηγίας], και 
τουλάχιστον ανά διετία στη συνέχεια, η 
ΕΑΑΕΣ καταρτίζει δεύτερη έκθεση επί της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
ΕΑΑΕΣ διαβουλεύεται με την ΕΑΚΑΑ 
προτού δημοσιεύσει την έκθεσή της.

3. Έως τις X X 20XX [δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας], και ανά έτος
στη συνέχεια, η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει 
δεύτερη έκθεση επί της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η ΕΑΑΕΣ 
διαβουλεύεται με την ΕΑΚΑΑ προτού 
δημοσιεύσει την έκθεσή της.

Or. en
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Τροπολογία 670
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε τρίτη έκθεση την οποία θα 
καταρτίσει έως τις X X 20XX [δύο έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας], η 
ΕΑΑΕΣ αναλαμβάνει να προβεί σε 
αξιολόγηση της διάρθρωσης των αγορών 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 671
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε έκθεση την οποία θα καταρτίσει έως 
τις X X 20XX [τέσσερα έτη μετά την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας], η ΕΑΑΕΣ 
εξετάζει κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
έχουν επαρκείς εξουσίες και πόρους για 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

5. Σε έκθεση την οποία θα καταρτίσει έως 
τις X X 20XX [δύο έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας], η ΕΑΑΕΣ εξετάζει 
κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
έχουν επαρκείς εξουσίες και πόρους για 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 672
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε έκθεση την οποία θα καταρτίσει 5. Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον οι 
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έως τις X X 20XX [τέσσερα έτη μετά την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας], η ΕΑΑΕΣ
εξετάζει κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
έχουν επαρκείς εξουσίες και πόρους για
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 έχουν επαρκείς 
εξουσίες και πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.

Or. de

Τροπολογία 673
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 εξετάζονται τουλάχιστον τα 
ακόλουθα ζητήματα:

διαγράφεται

α) οι αλλαγές στη διάρθρωση της αγοράς 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών·
β) οι αλλαγές στα μοντέλα διασυνοριακής 
δραστηριότητας·
γ) ενδιάμεση αξιολόγηση όσον αφορά τη 
βελτίωση της ποιότητας των συμβουλών 
και των μεθόδων πώλησης καθώς και 
των επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας 
στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές 
που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Or. de

Τροπολογία 674
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η ίδια έκθεση περιλαμβάνει επίσης 
αξιολόγηση, από την ΕΑΑΕΣ, των 

διαγράφεται
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επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 675
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ - παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ιδιαιτερότητες των μη ασφαλιστικών 
προϊόντων ζωής θα πρέπει ωστόσο να 
λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των 
κατευθυντήριων γραμμών του επιπέδου 2. 
Σύμφωνα με την ανάλογη αρχή στο 
άρθρο 3 της MIFID ΙΙ, θα πρέπει να 
εξεταστεί η θέσπιση ανάλογου 
καθεστώτος για τις ασφαλίσεις κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο 
και στις κατευθυντήριες γραμμές της 
μικτής επιτροπής. Πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε σχέση με επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
δεοντολογίας που ισχύουν για όλες τις 
ασφαλιστικές συμβάσεις, καθώς και με 
τα ενισχυμένα πρότυπα που ισχύουν για 
τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα. 
Όποιος μεσολαβεί σε ασφαλιστικά 
επενδυτικά προϊόντα θα πρέπει να 
καταχωρίζεται ως ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής. 

Or. en


